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Ιστολογικός έλεγχος βιοψίας
στους 5 µήνες µετά από ανύψωση

ιγµορείου µε bone powder
PHOENIX

48% MINERALIZATION
φόρτιση εµφυτεύµατος µετά από 2 µήνες

οστεοενσωµάτωσης

Μέγεθος κόκκου: 0,2-1,6mm
100% mineralized

σπογγώδες οστό σε κόκκους

BLOCKS
100% mineralized

συµπαγούς
σπογγώδους οστού

Ref. Volume

D905 0,5 cc

D910 1 cc

D920 2 cc

Ref. Size

T04 20×20×10mm

S03 30×10×10mm

                                                                 

Ακριβής και υψίστης ασφαλείας κλινικός έλεγχος

Freeze-drying διαδικασία 
Αδρανοποίηση ιών, βακτηρίων και παθογόνων 
παραγόντων που προκαλούν σπογγώδεις 
εγκεφαλοπάθειες 
Αποστείρωση Gamma, 25-32 kGy 
σύµφωνα µε το ISO 11137 
100% σπογγώδες οστό σε κόκκους για την
καλύτερη ανακατασκευή του οστού 
Από το 1992

✓
✓
✓

✓

✓

✓

Lamella,
οστικό block

φλοιώδες-σπογγώδες

Ref. Size

DL15 15×10×5mm

LC15 15×10×1,5mm

T I S S U E  E N G I N E E R I N G

ΟΣΤΙΚΟ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑ PHOENIX,
από ΖΩΝΤΑΝΟ ΔΟΤΗ

Προέλευση του αλλοµοσχεύµατος
PHOENIX:

- ζωντανοί συναινούντες δότες
- µηριαία κεφαλή: η λήψη γίνεται

κατά την διάρκεια
αρθροπλαστικών

επεµβάσεων. 
Αποτελεί την κύρια

πηγή σπογγώδους οστού.

Ενδείξεις: 
Ανυψώσεις ιγµορείου / GBR / Οστικά ελλείµµατα

Για επιπλέον 
κλινικά περιστατικά:

www.tbf-lab.com

Οριζόντια αύξηση ακρολοφίας - Τοποθέτηση εµφυτεύµατος στους 4 µήνες-Dr. Duffort, Lyon, France
Χρήση οστικού µπλοκ spongious-lamella, DL 15

Αναδιαµόρφωση περι-εµφυτευµατικού φατνίου - Dr. Duffort, Lyon, France. Χρήση: 0,5 cc D 905

Ανύψωση ιγµορείου- άµεση εµφύτευση- Dr. Roche, Saint Laurent du Var, France

Χρήση 2cc + 1cc
D920 + D910

Χρήση 2 cc, D920

Ανύψωση ιγµορείου - Τοποθέτηση εµφυτεύµατος σε 5 µήνες- Dr. Duffort, Lyon, France

Κοχλίωση του οστικού µπλοκ spongious-lamella

Εξαγωγή και άµεση εµφύτευση, τοποθέτηση οστικού µοσχεύµατος
µόσχευµα συνδετικού ιστού και άµεση προσωρινή

Τοποθέτηση µοσχεύµατος και άµεση εµφύτευση Ακτινογραφία µετά από 4 µήνες:
πλήρης οστεοενσωµάτωση και

αποκατάσταση του οστικού εύρους

Οστικό παράθυρο και
ανύψωση της µεµβράνης

Ενυδάτωση του µοσχεύµατος
µε φυσιολογικό ορό

Ανύψωση ιγµορείου

Επούλωση και σταθερότητα
του οστικού όγκου στους 6 µήνες

Ακτινογραφία
µετά από 1 χρόνο

Τοποθέτηση εµφυτεύµατος µετά από 4 µήνες Αποκατάσταση
µεσοδόντιας θηλής και

προφίλ ανάδυσης
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ΟΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ NanoBone®

ΙΔΑΝΙΚΗ ΟΣΤΙΚΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗ
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ

ΤΟΥ NanoBone® QD 

NanoBone® QD

Το NanoBone® QD συνδυάζει γρήγορη ανάπλαση κι ευκολία
στη χρήση.

• Έτοιµο προς χρήση

• Εύκολο

• Ακρίβεια στην τοποθέτηση λόγω του ειδικού

  απλικατέρ

• Ελεγχόµενη δόση

• Πρόσβαση σε δυσπρόσιτες περιοχές

  (εξωτερική διάµετρος του απλικατέρ µόλις 8mm,

  µακρύ στέλεχος)

• Επιτρέπει την πλήρωση του ελλείµµατος µε

  υπερώια/γλωσσική προσέγγιση

Το µόσχευµα είναι έτοιµο προς χρήση-απευθείας εφαρµογή
από το απλικατέρ στο έλλειµµα. Δεν χρειάζεται ανάµειξη.

Απελευθερώνεται η πίσω ασφάλεια
γυρίζοντάς την και αφαιρείται.

Τοποθετείται το έµβολο στο απλικατέρ
µέχρι να φτάσει το υλικό

Απελευθερώνεται η µπροστινή ασφάλεια 
γυρίζοντάς την και αφαιρείται.

Πληροφορίες Εφαρµογής

Νέα συσκευασία
• Διαµορφώνεται και προσαρµόζεται

   ανάλογα µε το έλλειµµα

• Συνοχή του υλικού

• Προσκολλάται στο οστό

• Σταθερό ακόµα και σε υδαρές ή

   αιµατηρό περιβάλλον

• Ελεγχόµενη οστεοεπαγωγή

Βελτιωµένο υλικό
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

NEW
improved material

in an optimized

applicator!

ΚΩΔΙΚΟΣ      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

200075 0,5ml µετεξακτικό φατνίο, περιεµφυτευµατίτιδα, περιοδοντικό έλλειµµα, κύστες,

200049 1,0ml  ανύψωση ιγµορείου, πλήρωση κενού γύρω από εµφυτεύµατα

Το NanoBone® είναι ένα βιο-µιµητικό υλικό. Η δοµή του είναι παρόµοια µε αυτή του φυσικού 
οστού. Χάρη στο συνδυασµό του νανοκρυσταλλικού υδροξυαπατίτη ( ΗΑ ), κύριο συστατικό του 
αυτόλογου οστού, και της νανοδοµής της µήτρας από διοξείδιο του πυριτίου , η οποία προάγει 
ενεργά τον σχηµατισµό του οστού, το οστό αναδοµείται µε µία εντελώς φυσική διαδικασία- την 
αναδιαµόρφωση ( remodelling).

Ο νανοκρυσταλλικός υδροξυαπατίτης στο NanoBone® έχει την ίδια µορφολογία όπως ακριβώς 
µε τον αντίστοιχο του αυτόλογου οστού. Οι χαµηλές θερµοκρασίες επεξεργασίας δεν 
πυροσσυσωµατώνει τον ΗΑ.

Το πυρίτιο που εµπεριέχεται στο gel της µήτρας είναι ένα ουσιώδες ιχνοστοιχείο για την υγεία των 
µαλλιών, των νυχιών, του δέρµατος και των οστών. Επίσης είναι το κύριο συστατικό για τον 
σχηµατισµό των κυττάρων που δοµούν το οστό και υπεύθυνο για την ανακατασκευή και τη 
σταθερότητα του οστού.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συνθετικό Οστικό Μόσχευµα
Το NanoBone® δεν περιέχει συστατικά ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης. Αυτό το καθιστά
ασφαλές για την µη µετάδοση ασθενειών που σχετίζονται µε τα παραπάνω στοιχεία. 
Υψηλής τεχνολογίας διαδικασίες παραγωγής εξασφαλίζουν τη συνεχή και εξαιρετική ποιότητα.

Πλήρης Αναδιαµόρφωση
Χάρη στην ειδική δοµή του, το NanoBone® µπορεί να χρησιµοποιηθεί για φυσική 
αναδιαµόρφωση.
Οι οστεοκλάστες απορροφούν το υλικό και οι οστεοβλάστες σχηµατίζουν νέο οστό. 
Η απορρόφηση του υλικού και ο σχηµατισµός του οστού είναι άρρηκτα συνδεδεµένα. 
Αυτό σηµαίνει προβλέψιµα αποτελέσµατα και µία αξιόπιστη οστική βάση.

Ελεγχόµενη οστεοεπαγωγή
To NanoBone® είναι οστεοαγώγιµο και οστεοεπαγωγικό. Με άλλα λόγια, δεν είναι ένα απλό
ικρίωµα , αλλά προάγει ενεργά τον σχηµατισµό του οστού.
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HA
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Frios Algipore- µονοφασικό οστικό µόσχευµα (BGM)

ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

Οστικά µοσχεύµατα, εργαλεία λήψης αυτόλογου οστού, εργαλεία, καρφίδες

SYMBIOS®

Οστεοαγώγιµο
Ιδιότητες ανάλογες του οστού

και πόροι διασύνδεσης

Διατήρηση χώρου
Οι ιδιότητες απορρόφησης
του Algipore δηµιουργούν

ένα ικρίωµα µε σταθερό σχήµα
κατά τη διάρκεια της οστικής

ανάπλασης.

Άµεση εφαρµογή
Η διαβροχή του µε αίµα

και η προσθήκη αυτόλογων chips
υποστηρίζουν την επούλωση.

Πάνω
από 25 χρόνια

κλινικής εµπειρίας,
χρησιµοποιείται

µε επιτυχία
από το 1989

Διαθέσιµο σε τρία µεγέθη κόκκων
0,3mm-0,5mm π.χ. για ελλείµµατα µέχρι 0,5cm3

0,5mm-1,0mm π.χ. για αύξηση οριζοντίων ελλειµµάτων µέχρι 1,0cm3 

1,0mm-2,0mm π.χ για ιγµόρειο πάνω από 1,0cm3

Πλήρης
σχεδόν

απορρόφηση

2 | Different grain sizes can be selected,
depending on the volume and type 

of the bone defect. 

1 | Cross-section of a FRIOS Algipore
granule shows the porosity

3 | Sinus lift using FRIOS Algipore.

Αργή απορρόφηση
100% ΗΑ

Το Frios Agipore αποτελείται
από σχεδόν 100%
υψηλής πορότητας

υδροξυαπατίτη,
φυτικής προέλευσης
(red marine algae),

παρόµοιο µε
τον υδροξυαπατίτη
του φυσικού οστού.



Καρφίδες στερέωσης µεµβρανών και εργαλεία τοποθέτησης

Σήµερα, όλο και πιο συχνά η τοποθέτηση ενός εµφυτεύµατος συνοδεύεται και από κάποιου τύπου οστική αναγέννηση. 
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Μέγεθος κόκκου:
1,0 mm - 2,0 mm

Μέγεθος κόκκου:
0,25 mm - 1,0 mm

Μέγεθος κόκκου:
0,25 mm - 1,0 mm

Zcore™ σε κόκκους

Zcore™ σε κόκκους

Zcore™ σε σύριγγα (κατόπιν παραγγελίας) 

Μ
0

Μ
1

0,5 cc Part No. ZS050 

1,0 cc Part No. ZS100 

2,0 cc Part No. ZS200 

4,0 cc Part No. ZS400 

0,25 cc Part No. ZY025 

0,5 cc Part No. ZY050 

1,0 cc Part No. ZL100 

2,0 cc Part No. ZL200 

Η σωστή κατεργασία του µοσχεύµατος
διατηρεί τόσο την µακροσκοπική όσο και τη
µικροσκοπική πορώδη αρχιτεκτονική του.

ξενοµόσχευµα σε κόκκους χοίρειας προέλευσης

SEM Zcore™
Μεγένθυση x 50

SEM κατεργασµένου
ανθρώπινου οστού

Μεγένθυση x 50

*0.25 mm - 1.0 mm particle size = 88% void space, 1.0 mm - 2.0 mm = 95% void space
1. Li ST, Chen HC, Yuen D. Isolation and Characterization of a Porous Carbonate
Apatite From Porcine Cancellous Bone. Science, Technology, Innovation, Aug. 2014:
1-13.

ξενοµόσχευµα σε κόκκους χοίρειας προέλευσης

➤ Το ξενοµόσχευµα Zcore™ είναι 
σπογγώδες, χοίρειας προέλευσης, 
οστεοαγώγιµο και πορώδες. Πρόκειται για ένα 
ανόργανο οστό µε µια δοµή ανθρακικού 
απατίτη.

➤ Μακροσκοπικά και µικροσκοπικά η 
πορώδης δοµή του υποστηρίζει τον 
σχηµατισµό και την ανάπτυξη του νέου οστού 
στο εσωτερικό των κόκκων. 88% µε 95% Κενός 
Χώρος: η υπέρ-πορώδης, σπογγώδης µήτρα 
του και η αδρή µορφολογία των κόκκων 
µειώνουν τη συµπαγή µάζα του µοσχεύµατος, 
αφήνοντας µεγαλύτερο κενό χώρο για την 
ανάπτυξη του νέου οστού*

➤ Η προέλευσή του από χοίρο εξαλείφει τον 
κίνδυνο µετάδοσης BSE

➤ Θερµική κατεργασία σε κατάλληλη 
θερµοκρασία, η οποία εγγυάται ένα βαθµό 
κρυσταλλοποίησης σύµφωνη µε το γηγενές 
οστό ώστε να επιτρέψει το remodelling του 
οστού.
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Posterior Large
25 mm x 30 mm

Posterior Large T²
30 mm x 41 mm

Posterior Singles T²
25 mm x 36 mm

XL
30 mm x 40 mm

XLK
30 mm x 40 mm

Anterior Trans Crestal
24 mm x 38 mm

Cytoplast™ Titanium-Reinforced
Titanium-reinforced, high-density PTFE membrane

Το παραδοσιακό πλαίσιο, σε συνδυασµό µε τις λεπτές και στρατηγικά
τοποθετηµένες ράβδους τιτανίου, έχει πάνω από 25 χρόνια κλινικής
ιστορίας κι επιτυχηµένης χρήσης στη GBR. 

Λιγότερος όγκος τιτανίου επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία
στη διαµόρφωση και στην τοποθέτηση.
Λεπτή, ελαφριά µεµβράνη, εύκολη στη διαµόρφωση,
συµµορφούµενη ως προς τους µαλακούς ιστούς.
Σκελετός τιτανίου Grade 1, διαµορφώνεται εύκολα
τρισδιάστατα, δεν έχει µνήµη, επιτρέποντας έτσι την
παθητική εφαρµογή.

Χαρακτηριστικά και οφέλη
Μπορεί να διαµορφωθεί για διατήρηση χώρου και για την
τεχνική tenting.
Μπορεί να αναπροσαρµοσθεί το µέγεθός της κατά το επιθυµητό.
Το πυκνό PTFE εµποδίζει την ανάπτυξη των ιστών
εσωτερικά της µεµβράνης διευκολύνοντας την µετέπειτα
αφαίρεσή της σε σύγκριση µε την αφαίρεση µιας
µεµβράνης τιτανίου (titanium mesh).     

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ

Anterior Narrow
12 mm x 24 mm

Anterior Singles 
14 mm x 24 mm

Οι µεµβράνες Cytoplast™ Titanium-Reinforced είναι διαθέσιµες σε πάχος 250 µm ή 150 µm.
Οι µεµβράνες Ti-150 είναι 40% λεπτότερες από τις Ti-250, παρέχοντας στον κλινικό µια

επιπλέον επιλογή. 

Buccal
17 mm x 25 mm

Posterior Singles 
20 mm x 25 mm

Λ ό ό ί έ

Cytoplast™ Titanium-Reinforced

te o a o
12 mm x 24 mm

Anterior Singles 
14 mm x 24 mm

Buccal
17 mm x 25 mm

mm x 36 mm mm x 41 mm

Posterior Singles
20 mm x 25 mm
P
2
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Cytoplast™ TXT-200 & TXT-200 Singles
Micro-textured, high-density PTFE membrane

Cytoplast™ RTM Collagen
Type I bovine collagen membrane

Cytoplast™ PTFE Suture
The soft monofilament suture

TXT-200 Singles
12 mm x 24 mm

TXT-200
25 mm x 30 mm

Η πιο διαδεδοµένη µη απορροφήσιµη µεµβράνη για τη διατήρηση του µετεξακτικού φατνίου. 
Κατάλληλη για να µένει µερικώς εκτεθειµένη  (µέγεθος πόρου <0.3 µm).   

Διατηρεί την αρχιτεκτονική των µαλακών ιστών και του κερατινοποιηµένου
βλεννογόνου. Αφαιρείται µη-χειρουργικά, δεν χρειάζεται αναισθησία.  

100%  πυκνό PTFE.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ 
100% Ιατρικό PTFE Monofilament
Δεν συγκρατεί βακτήρια Μαλακό (µη δύσκαµπτο)
Άνετο για τους ασθενείς
Εξαίρετος χειρισµός, ασφαλής κόµπος
Μη-απορροφήσιµο
Διατηρεί το χειρουργικό πεδίο
ερµητικά κλειστό   

Suture
re

ατινοποιηµένου
ναισθησία.  

300 Series Stainless Steel Needles
Όλα τα ράµµατα Cytoplast PTFE έχουν τώρα τις βελόνες 
300 series stainless steel, οι οποίες αποτελούν το χρυσό 
standard για την κατηγορία τους. Έρευνες απέδειξαν ότι 
οι νέες βελόνες σε σύγκριση µε τις παλιές, δείχνουν 
σηµαντικήαύξηση στην αντοχή και στην κοπτική ικανότητα. 
Επίσης έχουν λιγότερες πιθανότητες να λυγίσουν, απαιτούν 
λιγότερη δύναµη για την διάτρηση του βλεννογόνου και 
διατηρούν για περισσότερο διάστηµα την κοπτική τους ικανότητα.        

CS0618RC  
•  Size: USP 4-0  • 16 mm 3/8 Circle Precision Reverse Cutting   

CS051819 
 •  Size: USP 3-0  • 19 mm 3/8 Circle Reverse Cutting    

CS0518  
•  Size: USP 3-0  • 16 mm 3/8 Circle Reverse Cutting   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:  Παρασκευάζεται από βόειο αχίλλειο 
τένοντα Τύπου 1. Υψηλή αντοχή στον εφελκυσµό (µπορεί 
να συρραφεί ή να τοποθετηθεί µε καρφίδες χωρίς να σκιστεί). 
Αρκετά σκληρή για εύκολη τοποθέτηση, αλλά αγκαλιάζει µε 
ευκολία την ακρολοφία. Πολυδιαστρωµατική - επιτρέπει την 
ιστική ενσωµάτωση στο εξωτερικό στρώµα, ενώ εµποδίζει την 
άµεση είσοδο των βακτηριδίων και των επιθηλιακών κυττάρων.        

Χρόνος απορρόφησης: 26-38 εβδοµάδες
2 τµχ. ανά συσκευασία. 

15 mm x 20 mm
RTM1520   (2 membranes per box)

20 mm x 30 mm
RTM2030   (2 membranes per box)

30 mm x 40 mm
RTM3040   (2 membranes per box)

RTMPlug
1 cm x 2 cm

RTMPLUG10   (10 per box)

RTMFoam
2 cm x 4 cm (3 mm thick)

RTMFOAM10   (10 per box)

RTMTape
2.5 cm x 7.5 cm (1 mm thick)

RTMTAPE10   (10 per box)

Απορροφήσιµα υλικά επούλωσης: Βόειο κολλαγόνο TypeI & Type III. Απορροφούνται µέσα σε 30 ηµέρες.
Εφαρµογές: Χειρουργικά τραύµατα, Περιοδοντικά χειρουργικά τραύµατα, Εξακτικά φατνία, Στοµατικά 

έλκη ( µη φλεγµένοντα), Χειρουργικά πεδία, Εγκαύµατα, Τραυµατικά τραύµατα

Cytoplast™ RTMPlug, RTMFoam, & RTMTape
Absorbable Wound Dressing  |  Type I & Type III bovine collagen

12 mm x 24 mm
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Absorbable Wound Dressing  |  Type I & Type III bovine collagen

12 mm x 24 mm



(1) Autoclavable Tecapro™ storage tray w/ screw organizer dial

(1) Stainless steel driver handle

(1) 76 mm cruciform driver blade

(1) 56 mm cruciform driver blade

(4) 1.5 x 3.0 mm self-drilling tenting screws 

(4) 1.5 x 4.0 mm self-drilling tenting screws 

(4) 1.5 x 5.0 mm self-drilling tenting screws 

Tenting Kit
Οι βίδες Pro-fix™ Tenting Screws είναι
σχεδιασµένες µε αυτοκοχλιούµενο άκρο,
γυαλισµένο κολάρο και ευρύτερη κεφαλή 
για  τη διατήρηση χώρου κάτω από 
απορροφήσιµες και µη απορροφήσιµες 
µεµβράνες κατά τη διάρκεια οστικών 
αναπλαστικών τεχνικών.      

Bone Fixation Kit PFBK12 

(1) Autoclavable Tecapro™ storage tray w/ screw organizer dial 

(1) Stainless steel driver handle

(1) 76 mm cruciform driver blade

(1) 56 mm cruciform driver blade

(1) 1.2 mm diameter latch type pilot drill

(2) 1.5 x 8 mm bone fixation screws

(4) 1.5 x 10 mm bone fixation screws

(4) 1.5 x 12 mm bone fixation screws

(2) 1.5 x 14 mm bone fixation screws

PFTK12 

Οι βίδες οστεοσύνθεσης Pro-fix™ Bone
Fixation Screws είναι σχεδιασµένες µε
αυτοκοχλιούµενο σπείρωµα , που 
προσδίδει µεγαλύτερη δύναµη 
σύσφιξης, χρησιµοποιώντας µικρότερη
 ροπή. Οι βίδες τοποθετούνται αφού 
προηγουµένως έχει διανοιχθεί οπή µε
 φρέζα 1.2mm       

Τα προϊόντα διατίθονται και µεµονωµένα. Ζητείστε το αναλυτικό φυλλάδιο

Membrane Fixation Kit  PFMK20 

(1) Autoclavable Tecapro™ storage tray w/ screw organizer dial

(1) Stainless steel driver handle

(1) 76 mm cruciform driver blade

(1) 56 mm cruciform driver blade

(20) 1.5 x 3.0 mm self-drilling membrane fixation screws

Οι βίδες Pro-fix™ Membrane Fixation
είναι αυτοκοχλιούµενες, µε απόλυτη 
συναρµογή κεφαλής βίδας κι εργαλείου, 
µεταφέρονται εύκολα και µε σταθερότητα 
στο χειρουργικό πεδίο και η εύκολη 
τοποθέτησή τους απλοποιεί
την στερέωση των µεµβρανών.         

 

Το σύστηµα Pro-Fix™ Precision Fixation
System είναι κατασκευασµένο µε ακρίβεια
για να εξασφαλίσει την εύκολη και
σταθερή µεταφορά των βιδών στο
χειρουργικό πεδίο καθώς και την γρήγορη
εµπλοκή τους στο φλοιώδες οστό.      

Η κασετίνα είναι σχεδιασµένη µε
τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να
αποθηκευθούν όλα τα εξαρτήµατα
Pro-Fix™ συµπεριλαµβανοµένων
µέχρι και 100 βίδες (στερέωσης
µεµβρανών, οστεοσύνθεσης και tenting).
Η λαβή και τα κατσαβίδια είναι κοινά
για όλα τα είδη βιδών.        

ρ µ φ ρ
χειρουργικό πεδίο καθώς και την γρήγο
εµπλοκή τους στο φλοιώδες οστό.     

Pro-Fix™
Precision Fixation System



Προστασία µικρών περι-εµφυτευµατικών οστικά
αναπλασµένων περιοχών (όταν έχουν εκτεθεί λιγότερες
από τρεις σπείρες).

Προστασία µικρών περιοδοντικών οστικά
αναπλασµένων περιοχών.

Προστασία του παραθύρου πρόσβασης µετά από 
ανύψωση ιγµορείου κατά Misch.
 
Επιδιόρθωση µικρών σχισµών της µεµβράνης του 
ιγµορείου (µέχρι 2-3mm) κατά τη διαδικασία 
ανύψωσης.

Η Biocollagen είναι µία µεµβράνη ίππιας 

προέλευσης κατασκευασµένη από κολλαγόνο

Αχίλλειου τένοντα. Ο χρόνος προστασίας 

διαρκεί 4-6 εβδοµάδες. 

Biocollagen BCG -01
Μεµβράνη κολλαγόνου

Collagen Membrane - 6 btl.
25mm × 25mm × 0.2mm

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

αναπλασµένων περιοχών (όταν έχουν εκτεθεί λιγότερες
από τρεις σπείρες).

Προστασία µικρών περιοδοντττττικι ών οστικά
αναπλασµένων περιοχώών.

ανύψωση ιγµορείου κατά Misch.

Επιδιόρθωση µικρών σχισµών της µεµβράνης του 
ιγµορείου (µέχρι 2-3mm) κατά τη διαδικασία 
ανύψωσης.

HRT-001
1pc 30 × 25 × 0,2mm

HRT-002
1pc 50 × 30 × 0,2mm

HRT-003
2pc 15 × 20 × 0,2mm

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 3-4 µήνες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Διατηρεί την τρισδιάστατη δοµή της και τον 
δεσµό µεταξύ του κολλαγόνου και των ινών ελαστίνης. Το 
γεγονός αυτό αποδίδει στη µεµβράνη περικαρδίου εξαιρετική 
αντοχή. Μπορεί να συρραφεί χωρίς να σχιστεί. Δεν χρειάζεται 
σύστηµα στερέωσης καρφίδων.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Προστασία των οστικά αναπλασµένων περιοχών, 
µεσαίου προς µεγάλου µεγέθους.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Σε συνδυασµό µε µόσχευµα
                       Αιµοστατικό

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ: 4 µε 6 εβδοµάδες

BCG-255 Collagen fleece
1 pc 25 × 80 × 8mm

Collagen Fleece
Kολλαγόνο Type I από ίππιο αχίλλειο τένοντα

Μεµβράνη Περικαρδίου Heart
Απορροφήσιµη µεµβράνη, φυσικό περικάρδιο



Ceraball MCB
Το Μέλλον στην Οστική Αναγέννηση

Πρόκειται για ένα καθαρά πλήρως συνθετικό υλικό µε πορότητα µέχρι και 90% και ταυτόχρονα µε
απαράµιλλη αντοχή. Το Ceraball ενδείκνυται για την ανακατασκευή γναθοπροσωπικών οστικών
ελλειµµάτων, την θεραπεία κοιλοτήτων από όγκο, οστικής απώλειας λόγω τραυµατισµού καθώς
και για την εµφυτευµατολογία. Διατίθεται ως υδροξυαπατίτης ( ΗΑ ) και ως β-TCP.

T71CB15-05-1 Ceraball®300 Syntricer®
MCB®
(Micro Chambered Beads)
Diameter 1.5 mm
0.5 cc

Ceraball®300 Syntricer®
MCB®
(Micro Chambered Beads)
Diameter 1.5 mm
1 cc

T71CB15-1-1

T61CB15-05-1 Ceraball®300 Synthacer®
MCB®
(Micro Chambered Beads)
Diameter 1.5 mm
0.5 cc

Ceraball®300 Synthacer®
MCB®
(Micro Chambered Beads)
Diameter 1.5 mm
1 cc

T61CB15-1-1

www.boneartis.com
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Το Ceraball:
1. Απορροφά το αίµα και τον µυελό των οστών ενώ παράλληλα είναι και αιµοστατικό
2. Αποικίζεται από οστεοβλάστες
3. Υποστηρίζει τον πρώιµο σχηµατισµό του οστού και την κατασκευή µιας µήτρας από
     πρωταρχικό σπογγώδες οστό συµπεριλαµβάνοντας ώριµο lamellar bone.
4. Επούλωση του οστού µέσα σε εβδοµάδες αντί για µήνες
5. Πλήρης απορρόφηση των β-TCP σφαιριδίων
6. Δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης κοκκώδους µοσχεύµατος.



Λύσεις στα µέτρα σας – είµαστε εκεί
όπου µας χρειάζεστε

Οι νέες ευέλικτες υπηρεσίες Simplant solutions σας υποστηρίζουν,
ακριβώς όπου χρειάζεται, σύµφωνα µε τις προσωπικές σας προτιµήσεις.

www.dentsplysirona.com

Simplant Pro Lite
 
Με το νέο Simplant Pro Lite, γρήγορα και οικονοµικά, έχετε µια ψηφιακή
προσέγγιση στον εµφυτευµατολογικό σας σχεδιασµό.

Πρόκειται για ένα εργαλείο επικοινωνίας µεταξύ εσάς, των ασθενών και
των συνεργατών σας, όπου σας βοηθάει να σχεδιάζετε το εµφυτευµατικό
σας περιστατικό χωρίς την υποχρέωση κατασκευής χειρουργικού
νάρθηκα.

Simplant Pro 18.5
ελευθερία επιλογών

Η τελευταία έκδοση του Simplant Pro προσφέρει πλήρη 
υποστήριξη στο σχεδιασµό πολύπλοκων περιπτώσεων και 
πολλαπές επιλογές για την παραγγελία των χειρουργικών οδηγών.

Το Simplant Pro δίνει την επιλογή είτε να παραγγείλετε
τον χειρουργικό νάρθηκα Simplant Guide απευθείας στην
Dentsply Sirona ή να τον εκτυπώσετε σε έναν 3D εκτυπωτή
στο ιατρείο σας. Ανεξάρτητα από το εµφυτευµατικό
πρωτόκολλο που ακολουθείται το Simplant Pro
εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

1. Στο ιατρείο
Η εξειδικευµένη οµάδα της DentsplySirona
επικυρώνει τον σχεδιασµό του χειρουργικoύ σας
νάρθηκα πριν κατεβάσετε το Simplant Guide File
προς εκτύπωση σε ένα 3D εκτυπωτή FormLabs
Form 2 στο ιατρείο σας. Μία συµφέρουσα και αποδοτική 
λύση, που µειώνει τον χρόνο και το κόστος εργασίας.

2. Αποστολή στη DentsplySirona
Παραγγείλτε εύκολα τον χειρουργικό σας νάρθηκα 
Simplant Guide µέσω της πλατφόρµας του Simplant Pro. 
Η εξειδικευµένη µας οµάδα στην Dentsply Sirona 
σας διασφαλίζει µια κατασκευή παγκοσµίας κλάσης, 
αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και παράδοση 
του χειρουργικού σας νάρθηκα σε 48 ώρες.

48h
Guide
production

Scan – Data powers
the digital workflow

Plan – Consult patients,
colleagues and partners

Print – Insource or outsource
the printing of guides
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3. Υποστήριξη από οµάδα συνεργατών µας στην Ελλάδα
για την εκτύπωση των χειρουργικών οδηγών σας.

Simplant® solutions
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ



Εξατοµικευµένα Διαβλεννογόνια Στηρίγµατα
και Υπερκατασκευές σχεδιασµένα για τις ανάγκες

των ασθενών
Το σύστηµα Atlantis της DentsplySirona Implants είναι ένα σύστηµα VAD/CAM (vad: designed by computer-aided by 

technician), το οποίο παρέχει εξατοµικευµένες λύσεις για όλα τα µεγάλα εµφυτευµατικά συστήµατα, χωρίς να χρειάζεται 
επένδυση ή συντήρηση επιπλέον εξοπλισµού ή λογισµικού, δίνοντας τον χρόνο να εστιάσετε εκεί που 

αξίζει πραγµατικά: στην αισθητική και τη λειτουργικότητα.

Συνεργία τεσσάρων µοναδικών χαρακτηριστικών,
που µαζί επιτρέπουν τον σχεδιασµό και την παραγωγή υψηλής 
ποιότητας εξατοµεικευµένων κολοβωµάτων για όλα τα γνωστά 
εµφυτευµατικά συστήµατα:

– Ο σχεδιασµός ξεκινάει από το τελικό σχήµα του
   δοντιού (Atlantis VAD™)

– Το σχήµα και το προφίλ ανάδυσης εξαρτάται

   από την ανατοµία του ασθενούς (Natural 

   Shape™) (Soft Tissue Adapt™)

– Δυνατή και σταθερή εφαρµογή- εξατοµικευµένη

   και αξιόπιστησύνδεση για όλα τα µεγάλα

   εµφυτευµατικά συστήµατα (Custom Connect™).

Οι υπερκατασκευές και τα εξατοµικευµένα διαβλεννογόνια στηρίγµατα συνοδεύονται µε πιστοποιητικό γνησιότητας.

ATLANTIS VAD™
(Virtual Abutment Design)

Natural Shape™

Soft Tissue Adapt™

Custom Connect™

Atlantis Biodesign Matrix

Atlantis Hybrid: διατίθεται σε
τιτάνιο και χρωµοκοβάλτιο για

κοχλιούµενη εργασία. Η επιφάνειά της
έχει συγκρατητικά στοιχεία για την

ολοκλήρωσή της
µε προκατασκευασµένα

δόντια ή ακρυλικό.

Atlantis Bridge: διατίθεται
σε τιτάνιο και χρωµοκοβάλτιο

για κοχλιούµενη εργασία.
Παρέχει ανατοµική υποστήριξη
για το χτίσιµο της πορσελάνης
ή την διαστρωµατική τεχνική

µε ρητίνες.

Atlantis 2in1: Συνδυασµός της σταθερότητας
µιας κοχλιούµενης εργασίας µε

την ευκολία µιας κινητής αποκατάστασης.

-για συγκολλούµενες εργασίες, µονήρεις
κοχλιούµενες αποκαταστάσεις, επένθετες

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
-ποκιλία υλικών και στηριγµάτων

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Atlantis bar



Elos Accurate® Open Digital Solutions
Η εταιρεία Elos Accurate δηµιουργήθηκε από την αυξανόµενη ζήτηση & απαίτηση για αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία

στην ψηφιακή οδοντιατρική διαδικασία. Κάθε προϊόν Elos Accurate παρέχει καινοτόµες και αποδεδειγµένες λύσεις
και απλουστοποιούν την ψηφιακή οδοντιατρική.

Η εταιρεία µας συνεργάζεται µε την Elos Accurate για να παρέχει ψηφιακές λύσεις για Exocad, 3Shape & Dental Wings
(εκτός των εξατοµικευµένων λύσεων Atlantis, DentsplySirona) για τα εµφυτευµατικά συστήµατα XiVE, Ankylos & Astra Tech EV,

DentsplySirona Implants.

New!

New!

Διατίθενται:   scan post σε επίπεδο εµφυτεύµατος,
scan post σε επίπεδο multi unit ( για Ankylos & Astra Tech EV ),
ψηφιακά εργαστηριακά ανάλογα για εκτυπωµένα εκµαγεία ( PMA )

Για τα υπόλοιπα εµφυτευµατικά συστήµατα, τα εξαρτήµατα παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας.
Βιβλιοθήκες: elosdental.com/support-training/libraries/

Elos Accurate® IO Scan Body
Το Elos Accurate IO Scan Body προορίζεται τόσο για ενδοστοµατική χρήση
όσο και για τη σάρωση στο εργαστήριο. Το υψηλής ακρίβειας scan body έχει
τιτάνιο στην περιοχή έδρασης µε το εµφύτευµα και σώµα από peek για
εύκολη και αξιόπιστη σάρωση χωρίς τη χρήση σπρέι.
• Συµβατότητα µε τις σηµαντικότερες εµφυτευµατικές εταιρείες
• Ένα ενιαίο κατσαβίδι
• Πολλαπλών χρήσεων

Elos Accurate® Hybrid Base™ Engaging
Η φιλοσοφία του σχεδιασµού της βάσης Elos Accurate Hybrid Base Engaging έχει ως σκοπό την
απλούστευση της ψηφιακής εργασίας.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Η λοξοτόµηση της βάσης ακολουθεί την διάµετρο του εµφυτεύµατος.
• Κλίση 40° προς τα µέσα για ελεύθερο σχεδιασµό της στεφάνης και του προφίλ ανάδυσης
• Πλήρης αντιπεριστροφή λόγω του BaserLock και του καναλιού της βίδας, που µπορεί να
γωνιωθεί µέχρι και 28° ανάλογα µε την πλατφόρµα του εµφυτεύµατος.

Elos Accurate® Hybrid Base Non-Engaging
Πρόκειται για την εξέλιξη της πρώτης βάσης hybrid base που βγήκε στην αγορά από την Elos Medtech 
το 2016.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• κατασκευή κοχλιούµενων γεφυρών µε δυνατότητες κλίσης µέχρι και 28°
• ευκολία στη συγκόλληση εργασίας-hybrid base και στις try-in διαδικασίες
• Guide Grip Technology: Εξασφαλίζει την ακριβή θέση έδρασης του σκελετού

Elos Accurate® Analogs
Το νέο Elos Accurate Analog για εκτυπωµένα εκµαγεία (PMA) είναι ειδικά σχεδιαµένο για απόλυτη ακρίβεια 
τοποθέτησης σε εκµαγεία 3D εκτύπωσης. Με το συγκεκριµένο ανάλογο δεν υπάρχει κίνδυνος περιστροφής 
λόγω του ότι τοποθετείται µόνο σε µία θέση!!! 
Η εργασία µπορεί να κοχλιωθεί µε ροπή µέχρι και 40Ncm, ανάλογα µε τον τύπο του εµφυτεύµατος.



SCAN MATE   
BY ARMOR DENTAL

Βοηθητικό εργαλείο απώθησης µαλακών 
µορίων κατάλληλο για ενδοστοµατική 
σάρωση και για οπουδήποτε αλλού 
χρειάζεται απώθηση

Κορυφαίο εργαλείο απώθησης για όλες τις
οδοντιατρικές διαδικασίες ή εξετάσεις

Δεν δηµιουργεί αντανακλάσεις-διευκολύνει
την ενδοστοµατική σάρωση (στεφάνες,
γέφυρες, εµφυτεύµατα, ορθοδοντική)

Άνετη απώθηση µαλακών µορίων για σαρωτές, 
ενδοστοµατικές κάµερες και αµµοβολές/ σοδοβολές

Ανθεκτική εργονοµική λαβή

Μαλακό ευλύγιστο άκρο. Διευκολύνει
την πρόσβαση σε δύσκολες ανατοµικές περιοχές.

Διατίθεται σε συσκευασία των 4 τεµαχίων.

✓

✓

✓

✓

✓

ενδοστοµατικές κάµερες και αµµοβολές/ σοδοβολέλέέςς

Ανθεκτική εργονοµική λαβή

Μαλακό ευλύγιστο άκρο. Διευκολύνει
την πρόσβαση σε δύσκολες ανατοµικές περιοχές.

ν.

✓

✓

Διατίθεται σε συσκευασία των 4 τεµαχίων

PERI IMPLANTITIS SET NTI KAHLA
Φρέζες λείανσης σπειρών
εµφυτευµάτων για την θεραπεία
της περιεµφυτευµατίτιδας.
Γερµανικής προέλευσης άριστης
ποιότητας.



SCAN MATE   
BY ARMOR DENTAL

Βοηθητικό εργαλείο απώθησης µαλακών 
µορίων κατάλληλο για ενδοστοµατική 
σάρωση και για οπουδήποτε αλλού 
χρειάζεται απώθηση

Κορυφαίο εργαλείο απώθησης για όλες τις
οδοντιατρικές διαδικασίες ή εξετάσεις

Δεν δηµιουργεί αντανακλάσεις-διευκολύνει
την ενδοστοµατική σάρωση (στεφάνες,
γέφυρες, εµφυτεύµατα, ορθοδοντική)

Άνετη απώθηση µαλακών µορίων για σαρωτές, 
ενδοστοµατικές κάµερες και αµµοβολές/ σοδοβολές

Ανθεκτική εργονοµική λαβή

Μαλακό ευλύγιστο άκρο. Διευκολύνει
την πρόσβαση σε δύσκολες ανατοµικές περιοχές.

Διατίθεται σε συσκευασία των 4 τεµαχίων.

✓

✓

✓

✓

✓

ενδοστοµατικές κάµερες και αµµοβολές/ σοδοβολέλέέςς

Ανθεκτική εργονοµική λαβή

Μαλακό ευλύγιστο άκρο. Διευκολύνει
την πρόσβαση σε δύσκολες ανατοµικές περιοχές.

ν.

✓

✓

Διατίθεται σε συσκευασία των 4 τεµαχίων

PERI IMPLANTITIS SET NTI KAHLA
Φρέζες λείανσης σπειρών
εµφυτευµάτων για την θεραπεία
της περιεµφυτευµατίτιδας.
Γερµανικής προέλευσης άριστης
ποιότητας.

Purevac® HVE Mirror Tips

Με ασφάλεια, πιο γρήγορα, καλύτερα
Δύο εργαλεία σε ένα: Αναρρόφηση υψηλής έντασης + καθρεφτάκι

• 135% µεγαλύτερη αποµάκρυνση των στοµατικών υγρών από µια 
   σιελαντλία χαµηλής έντασης.¹
  
• Η υψηλής έντασης αναρρόφηση (HVE) αντλεί 90% περισσότερα 
   παραγόµενα αερολύµατα κατά την αποτρύγωση µε υπερήχους 
   συγκρινόµενη µε µία σιελαντλία χαµηλής έντασης.²
  
• Υψηλής Έντασης Αναρρόφηση + Καθρέπτης σε ένα εργαλείο = ορατότητα και
   αναρρόφηση όλα µε τη χρήση ενός χεριού!

Wet Drilling Dry Drilling

Air/Water Syringe Ultrasonic ScalingRubber Cup Polishing 

Air Polishing

Εφαρµογή σε όλες τις οδοντιατρικές πράξεις

1. Data on file
2. Jacks MJ: A laboratory comparison of evacuation devices on aerosol reduction. J Dent Hig 2002, 76, 202-206.
© 2018 Dentsply Sirona Preventive INF05-1018-3



SAFESCRAPER

MICROSS

Το Gold Standard στην ενδοστοματική λήψη αυτόλογου οστού 
Με το SAFESCRAPER η λήψη αυτόλογου φλοιώδους οστού γίνεται 
εύκολα µε ελάχιστα επεµβατικό τρόπο, ιδανικό να χρησιµοποιηθεί 
σε κάθε είδους έλλειµµα. Το συλλεγµένο οστό, ήδη αναµειγµένο
µε αίµα, διατηρείται σε άσηπτες συνθήκες µέσα στο διάφανο
θάλαµο και είναι έτοιµο προς χρήση.

Το μοναδικό εργαλείο για λήψη αυτόλογου οστού
σε tunnel technique
Η εµπειρία της ΜΕΤΑ από τα safescraper οδήγησε στην εξέλιξη
του MICROSS, ένα εργαλείο ελάχιστα επεµβατικό.
Η αποκλειστική του micro-λεπίδα επιτρέπει στον κλινικό τη λήψη
του αυτόλογου οστού ακόµα και σε περιοχές κάτω από
το επίπεδο των ούλων. 

¢È·Ù›ıÔÓÙ·È·ÔÛÙÂÈÚˆÌ¤Ó·ÛÂ Û˘ÛÎÂ˘·Û›·ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ.ªÈ·˜ ¯Ú‹ÛË˜.

ΕΥΘΕΙΑ & ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ

¢È·Ù›ıÂÙ·È·ÔÛÙÂÈÚˆÌ¤ÓÔ
1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ·Ó¿ Û˘ÛÎÂ˘·Û›·ªÈ·˜ ¯Ú‹ÛË˜.



Ράμματα με αξιοπιστία και ακρίβεια

Μη απορροφήσιµα ράµµατα

SERALΟΝ®
Τα µη απορροφήσιµα ράµµατα SERALON® είναι 
µονόκλωνα από πολυαµίδιο, εξαιρετικά µαλακά και 
εύκολα στον χειρισµό σε σύγκριση µε τα συµβατικά 
µονόκλωνα ράµµατα.

Τα απορροφήσιµα ράµµατα SERAFIT® είναι από 
πολυγλυκολικό οξύ, πολύκλωνα κι επενδυµένα.

Εξαιρετικά απαλό πέρασµα µέσα από τους ιστούς

Υψηλή αντοχή στους κόµπους ακόµα και 
στα πιο λεπτά ράµµατα

Πολύ εύκολος χειρισµός

Οικονοµικά

Ατραυµατικές Βελόνες

Απορροφήσιµα ράµµατα

SERAFIT®

Προφίλ απορρόφησης:
50% αντοχή εφελκυσµού 15-20 ηµέρες
0% µετά από 60-90 ηµέρες

Πλεονεκτήµατα:

καλή σταθερότητα κόµπου

εξαιρετικά εύκαµπτο

περιορίζει το saw effect

Πολύκλωνο κι επενδυµένο

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

(κατόπιν παραγγελίας)

VO15341L 4/0 DSS-13
VO10341L 5/0 DSS-13
VO07341L 6/0 DSS-13

VO20171M 3/0 DSS-18
VO15341M 4/0 DSS-18
VO10341M 5/0 DSS-18

ΜΕΓΕΘΗ
24 τεµάχια ανά συσκευασία



«Από το 1990 η εταιρεία µας
Δ. Μαυραειδόπουλος Α.Ε. είναι πρωτοπόρος
στο χώρο των οδοντιατρικών εµφυτευµάτων.
Μετά από 30 χρόνια πορείας καταθέτουµε
την εµπειρία µας σε νέους και παλιούς
οδοντιάτρους.

Τα οδοντιατρικά εµφυτεύµατα µετά
από 4 δεκαετίες κλινικής εµπειρίας και
εκτεταµένης διεθνούς βιβλιογραφίας,
αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της
οδοντιατρικής. Απευθύνονται στον γενικό
και ειδικό οδοντίατρο αρκεί να έχει
επενδύσει αθροιστικά στη γνώση. Καλό
είναι ένας νέος οδοντίατρος ν’ αρχίζει
µε ένα καταξιωµένο εµφυτευµατικό
σύστηµα, ώστε να έχει µέτρο
σύγκρισης.

Σήµερα η εταιρεία µας µπορεί και παρέχει
προσθετικά εξαρτήµατα για εµφυτεύµατα που
τοποθετήθηκαν 30 χρόνια πριν. Η Dentsply
Sirona, την οποία αντιπροσωπεύουµε
αποκλειστικά, έχει στο portfolio της τρία
ξεχωριστά, µοναδικά και αναγνωρισµένα
διεθνώς εµφυτεύµατα, XiVE, Ankylos & Astra,
τεκµηριωµένα µε 30ετή βιβλιογραφία και
κλινικώς αποδεδειγµένα.
 
Τα οδοντιατρικά εµφυτεύµατα υψηλής αξίας
επενδύουν στην λεπτοµέρεια και
ελαχιστοποιούν τα προβλήµατα, γεγονός που
αποδεικνύεται από το πλήθος συγγραµµάτων
της διεθνούς βιβλιογραφίας.
 
Μια έµπειρη και υπεύθυνη οµάδα
είναι στη διάθεσή σας για την ενηµέρωση
και την εξυπηρέτησή σας».

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
Δ. ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΤΖΩΡΤΖ 12, 106 77
ΤΗΛ.: 210 3837 334, mavraid@otenet.gr, www.mavraidopoulos.gr

www.dentsplyimplants.com

Follow DENTSPLY Implants


