CEREC Primescan

Η νέα κορυφή στην ψηφιακή
αποτύπωση

5 Χρόνια
Εγγύηση

INTEGO Βασιστείτε πάνω του!
INTEGO
■Συμπαγές πτυελοδοχείο για ιδανική αξιοποίηση του
χώρου.
■Συμπαγές χειριστήριο Βοηθού με μεγάλη ελευθερία κινήσεων.
■Τροφοδοσία νερού μέσω ειδικής φιάλης.

INTEGO pro
■Ολοκληρωμένο πακέτο υγιεινής για βέλτιστα αποτελέσματα.
■Οθόνη αφής EasyTouch και ολοκληρωμένη φιλοσοφία
ελέγχου με το πόδι για εύκολη και έξυπνη λειτουργία.
■Ευέλικτο χειριστήριο βοηθού κατάλληλο για θεραπεία
με δύο ή με τέσσερα χέρια.

■Ακολουθειστε την ΠΡΟΟΔΟ…με ένα μηχάνημα επικοινωνιακό που ακολουθει τη σκέψη σας και ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ
ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΣΑΣ, με τεχνολογία CAN BUS κ.α. εξελίξεις
■Και οι δυο εκδόσεις, διατίθενται στο μοντέλο TS με κομψά κρεμαστά καλώδια ή στο CS με καλώδια που έρχονται
πάνω από την ταμπλέτα.

Καθίσματα οδοντιάτρου
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PAUL

HUGO

Εξοπλισμός – συνδυασμός ευελιξίας και εξειδίκευσης.
Τ2 Boost
■26 watt
■Χαμηλότερος θόρυβος
■Μικρότερη κεφαλή

T1-LINE. Μία απίστευτα ελαφριά, ευέλικτη
χειρολαβή τιτανίου
Η χειρολαβή Τ1 είναι απαράμιλλη στην εργονομία , στο
σχεδιασμό, στην υγιεινή και σε πολλούς άλλους τομείς.
Χάρη στο περιβάλλον ISO, οι ευθείες και γωνιακές χειρολαβές μπορούν να συνδεθούν με όλα τα δημοφιλή
μικρομότορ.
Εργονομία - τόσο ελαφριά, τόσο ευέλικτη
■Ευχάριστο και φυσικό κράτημα με την υψηλής ποιότητας χειρολαβή τιτανίου
■Τέλειος έλεγχος που οφείλεται στην ομαλή της, δίχως
άκρα, μορφή.

CLICK

&GO

Τ2 LINE. Βασιστείτε στην ποιότητα

Τα ξέστρα της SIRONA.

Η σειρά Τ2 είναι η στιβαρή ευθεία και γωνιακή χειρολαβή
της Comfort Class.
■Ευχάριστο κράτημα χάρη στις χειρολαβές τιτανίου
■Ιδανικός φωτισμός, που χαρίζει μεγάλη ορατότητα κατά
τη διάρκεια της θεραπείας

T3 LINE. Συνέπεια που αποδίδει.
Η σειρά T3 είναι η μακροπρόθεσμη επιλογή σας, από τη σειρά
Economy Class.

SIROSONIC/L και SIROSONIC TL
Έμφαση

Εξαιρετικά ευέλικτες
■Προετοιμασία των ριζικών σωλήνων (και παλίνδρομη)
■Προετοιμασία των κοιλοτήτων
■Γρήγορη και εύκολη εισαγωγή ενθέτων
■Καθαρισμός εμφυτευμάτων
■Με τον πιο ανώδυνο τρόπο
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Διοδικό SIROLaser blue – Πολλαπλές επιλογές στο ιατρείο σας.
Tο συμπαγές SIROLaser Blue είναι το πρώτο διοδικό οδοντιατρικό laser που έχει μια μπλε, μια υπέρυθρη και μια κόκκινη δίοδο. Αυτό του επιτρέπει να προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογών στην καθημερινή σας πρακτική.

Το ΜΟΝΟ με 3 μήκη κύματος!
Τρία laser σε μία συσκευή
970 nm Ενδοδοντία – Περιοδοντολογία – Λεύκανση
εως 3W
445 nm Χειρουργική μαλακών ιστών εως 2,5W
660 nm Βιοδιέγερση – θεραπεία πόνουε ως 100MW
Τα πλεονεκτήματα
■ Ακόμη πιο αποτελεσματικό στη χειρουργική
■ Εξαιρετικά δραστικό στη μείωση μικροβίων
Ευελιξία στη χρήση
■ Μπαταρία για εύκολη μετακίνηση
■ Ακροφύσια μιας χρήσης – η απόλυτη εργονομία!
■ Οθόνη αφής

Πάνω απο 25 ενδείξεις!

Ουλοπλαστική

Πριν

Πριν

Αμέσως μετά

4 εβδομάδες μετά
Πριν

Ίνωμα / Ινομοίωμα

4

4 εβδομάδες μετά

Μείωση μικροβίων στην ενδοδοντία

Χαλινεκτομή

Πριν

Αμέσως μετά

Θεραπεία

Θεραπεία

Μετά

Αποτύπωση – διαχείριση ιστών

1 εβδομάδα μετά 4 εβδομάδα μετά

Πριν

Αμέσως μετά

Ψηφιακή αποτύπωση

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Heliodent Plus

– Με περισσότερα από 25.000
εγκατεστημένα συστήματα
παγκοσμίως!
■ Υψίσυχνο DC
■ Με ψηφιακό χειριστήριο ελέγχου
■ Προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας:

Στην οδοντιατρική έδρα

Τροχήλατο

Οροφής

XIOS AE & XIOS XG SUPREME

33Lp/mm
■ Οι μόνοι σένσορες με ανάλυση 33lp/mm
■ Σύνδεση μέσω USB ή WiFi
■ Λογισμικό SIDEXIS 4 που περιλαμβάνει διαχείριση ασθενών και πλήθος εργαλείων και φίλτρων για την επεξεργασίας της ακτινογραφίας
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Ψηφιακή ακτινογραφία

XIOS Scan –

SIDEXIS –

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας.
Με τεχνολογία ειδικών πλακών απεικόνισης με ανάλυση μέχρι και 22 lp/mm

Γρήγορη και εύκολη διάγνωση
■Δυνατότητα πολλαπλών μετρήσεων σε μία ακτινογραφία
■Δυνατότητα επισύναψης αρχείου άλλων εξετάσεων
(π.χ. αιματολογικές κλπ)
■Δυνατότητα ταυτόχρονης εργασίας μέχρι 10 ανεξάρτητων χειριστών (π.χ. γραμματεία, λογιστήριο, πανοραμικό και άλλους χειριστές ενδοστοματικών ακτινογραφιών).

Ψηφιακή ακτινογραφία
με πλάκες φωσφόρου

■Συμπαγές μέγεθος
■Κομψός σχεδιασμός

λογισμικό ψηφιακής ακτινογραφίας για ροή
εργασίας χωρίς εμπόδια

Επιλογές εξατομικευμένης θεραπείας
■Ανάκτηση και ενημέρωση ακτινογραφιών, των δεδομένων διάγνωσης και των σχετικών σχολίων για
κάθε ασθενή
■Πολλαπλές επιλογές επεξεργασίας εικόνας, πχ διαχρονικές μετρήσεις, κατάσταση αρχείων και απεικόνιση εμφυτευμάτων
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AUTOFOCUS
ΞΕΚΙΝΗΣΕ
Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

■ Νέοι σένσορες με δυνατότητα αυτόματης εστίασης AUTOFOCUS
■ Τεχνολογία DCS (Direct conversion system) χωρίς ενδιάμεσο σταθμό μετατροπής σε φωτεινό σήμα.
■ Τεχνολογία SL (Sharp Layer) - 4200 λήψεις σε μια ακτινογραφία 2D
■ Αυτόματη ρύθμιση τοποθέτησης κεφαλής μέσω πατενταρισμένου Bite Block
■ Όγκοι απεικόνισης 5Χ5, 8Χ8, 11Χ10 στα μηχανήματα 3D
■ Αμφίδρομη επικοινωνία με CAD CAM - 3D Printer

Orthophos SL

Orthophos S

Orthophos E

AUTOFOCUS
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ORTHOPHOS SL 2D – 3D
■ Εντελώς νέο καινοτόμο σύστημα τεχνολογίας AUTOFOCUS.
■ Διόρθωση της εικόνας μετά την έκθεση σε περίπτωση λάθους
τοποθέτησης του ασθενούς
■ Τεχνολογία Sharp Layer : ο προσδιορισμός μιας διαγνωστικής
τομής αποδίδεται με φανταστική ευκρίνεια με ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ
αλλά και με ασύλληπτα χαμηλές δόσεις ακτινοβόλησης
■ Αυτόματα σωστή τοποθέτηση της κεφαλής με την ευρεσιτεχνία
του κινητού μπλοκ δήξεως
■ Πατενταρισμένη στήριξη της κεφαλής από 4 σημεία

■ Χαμηλή δόση από 3μSv

■ Λήψη 4.200 εικόνων χάρη
στη μοναδικότητα του DCS
(Direct Conversion System)

8

ΧΩΡΙΣ DCS

ΜΕ DCS

Sidexis 4
H ιδανική λύση!
Το Sidexis 4 παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα για ολοκληρωμένες λύσεις από την Dentsply Sirona, παρέχοντας διάφορες επιλογές
συμπεριλαμβανομένης της υπνικής άπνοιας, της εμφυτευματολογίας και σε πολλά άλλα πεδία. Το Πακέτο SICAT λογισμικού παρέχει
αποτελεσματικές λύσεις που θα σας βοηθήσει στην παροχή καλύτερης φροντίδας για τους ασθενείς σας, αλλά και να βελτιώσετε τη
ροή εργασίας σας.

Θεραπεία
Με το Sidexis 4 και το SICAT προσφέρετε στους ασθενείς σας
μια ολοκληρωμένη πρόταση θεραπείας, χωρίς να χρειάζεται να
κάνετε παραπομπές. Οι ασθενείς ωφελούνται από τις λιγότερες
επισκέψεις στο ιατρείο και εσείς απολαμβάνετε τις δυνατότητες.

Implant planning

(ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ)

Sicat Function (ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ)

Sicat Air (ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ)
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Η καλύτερη σάρωση γίνεται με την Primescan
■ 1 εκ 3D data/sec
■ 50.000 images/sec
■ Βάθος σάρωσης 20mm – ιδανικό για υποουλικές παρασκευές
■ Το μεγαλύτερο εύρος σάρωσης 16Χ16mm
■ Οθόνη και πληκτρολόγιο αφής
Η ψηφιακή αποτύπωση με το Cerec Primescan προσφέρει άψογα κλινικά αποτελέσματα και άνεση στον ασθενή.
Εύκολη, γρήγορη σάρωση και ασυναγώνιστη ανάλυση που είναι άμεσα ορατή.

■ Ανοιχτό Σύστημα
■ Χωρίς ετήσια

συνδρομή

Ακρίβεια και ταχύτητα

■ Οι αισθητήρες εξασφαλίζουν εξαιρετικά υψηλή ανάλυση και πυκνότητα δεδομένων.
■ Το Primescan μπορεί να σαρώσει βαθιές κοιλότητες παρέχοντας
ακριβή ψηφιακά εκμαγεία άμεσα και
γρήγορα.

Ευχρηστία

■ Η σάρωση με το Primescan είναι
απλή και άνετη. Ακόμη και οι αρχάριοι χειριστές μπορεί να έχουν γρήγορα
εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Υγιεινή
■ Με τρία διαφορετικά ακροφύσια, μπορείτε εύκολα να ενσωματώσετε το ενδοστοματικό scanner στη ροή εργασίας
σας.
■ Τα ακροφύσια απολυμαίνονται ή μπαίνουν στον κλίβανο ή είναι μιας χρήσης.

Ακροφύσια

Κλιβανιζόμενο μεταλλικό στέλεχος με
τζαμάκι μιας χρήσης

10

Μεταλλικό στέλεχος με τζαμάκι από
ζαφείρι

Ακροφύσιο μιας χρήσης

Αξιόπιστη σάρωση με την Omnicam
Η καταξιωμένη Omnicam είναι:
■ Η πιο οικονομική σας είσοδος στην ψηφιακή αποτύπωση
■ Η μικρότερη κεφαλή σάρωσης στην αγορά
■ Συνεχώς αναβαθμίσιμη με τα τελευταία λογισμικά
■ Ο πιο διαδεδομένος σαρωτής με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών
■ Περισσότερες από 7 εκατομμύρια ψηφιακές αποτυπώσεις ετησίως.

■ Ανοιχτό Σύστημα
■ Χωρίς ετήσια

συνδρομή

Από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε, η Omnicam
έχει θέσει πρότυπα.Χάρη στις συνεχείς αναβαθμίσεις
λογισμικού, παραμένει ανταγωνιστική μέχρι σήμερα.
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Το ολοκληρωμένο σύστημα
CAD CAM - Chairside workflow
Οδοντιατρική σε μια επίσκεψη

■ Ψηφιακή αποτύπωση

■ Σχεδίαση

Γλυτώστε τους ασθενείς σας από την ταλαιπωρία της

Το λογισμικό CEREC σχεδιάζει μόνο του τις αποκατα-

συμβατικής αποτύπωσης. Κάνετε ψηφιακές αποτυ-

στάσεις, βασισμένες στο μοναδικό αλγόριθμο Biojaw.

πώσεις με τα Primescan ή Omnicam. Εντυπωσιάστε

Παρέχει αυτόματα την αποκατάσταση, προσαρμο-

τους ασθενείς σας με τα ακριβή 3D μοντέλα.

σμένη στον ασθενή σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι
έτοιμη σε χρόνο μηδέν
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■ Κοπή της αποκατάστασης

■ Γυάλισμα και συγκόλληση

Εφόσον γίνει η σχεδίαση στο λογισμικό δίνεται η εντο-

Το τελικό στάδιο είναι ο νέος εξελιγμένος φούρνος CEREC

λή για κοπή στο κοπτικό μηχάνημα. Σε πολύ σύντομο

SpeedFire. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να επεξεργαστεί-

χρόνο (6 έως 12 λεπτά) είναι έτοιμη η αποκατάσταση

τε αποκαταστάσεις από διπυριτικό λίθιο, πορσελάνη, υβρι-

προς περαιτέρω επεξεργασία.

δικά υλικά – ακόμα και ζιρκόνιο σε ΜΙΑ μόνο επίσκεψη!

Το ολοκληρωμένο σύστημα CAD CAM
Κοπτικά μηχανήματα

CEREC MC

■Κοπή ΜΟΝΩΝ αποκαταστάσεων
■2 μοτέρ χωρίς αναβάθμιση σε 4
■Koπή όλων των ειδών αποκαταστάσεων

CEREC MC X

■Κοπή όλων των ειδών αποκαταστάσεων
■Κοπή μπλοκ μήκους έως 40χλσ
■2 μοτέρ χωρίς αναβάθμιση σε 4

CEREC MC XL Premium
Package με οθόνη αφής

■Κοπή όλων των ειδών αποκαταστάσεων και μεγεθών
■4 μοτέρ (φρέζες ΕF)

Cerec Speed Fire
O μοναδικός φούρνος πορσελάνης
και σύντηξης της αγοράς.

■ Σύντηξη μονής στεφάνης ζιρκονίου σε 18 λεπτά
■ Κρυσταλλοποίηση διπιρυτικού λιθίου σε 25 λεπτά
■ Χωρητικότητα έως μια 3άρα γέφυρα ή 3 μονές αποκ/σεις
■ Σύνδεση με το λογισμικό Cerec
Πριν

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
√ Στεφάνες
√ Ενθετα / Επένθετα
√ Όψεις
√ Γέφυρες (εως 85χλσ)

Μετά

ΥΛΙΚΑ
√Abutments( ζιρκονίου,
emax, προσωρινά )
√ Χειρουργικοί οδηγοί

√ Διπυριτικό λίθιο
√ Composite (μονές στεφάνες, γέφυρες & abutments)
√ Πορσελάνη
√ Υβριδικά υλικά
√ Ακρυλικό
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Συστήματα CAD CAM για εργαστήρια

inEos X5 Scanner

■ Σάρωση 5 αξόνων
■ Πλήρες με όλα τα λογισμικά
■ Χωρίς ετήσια συνδρομή

Κοπτικό inLab MC X5
■ Κοπή 5 αξόνων
■ Υγρή και ξηρή κοπή
■ Αρχεία stl

Φούρνος σύντηξης inLab pro Fire
■ Οθόνη αφής
■ Ελεύθερα προγράμματα
■ Πρόγραμμα ταχείας σύντηξης
■ Αναβάθμιση για μαλακό χρωμοκοβάλτιο

Κοπτικό inLab MC XL

■ 10 λεπτά κοπή μονής στεφάνης
■ Χωρητικότητα έως 85χλσ μπλοκ

ΥΛΙΚΑ
■ Ζιρκόνιο
■ Διπυρτικό λίθιο
■ Κεριά
■ Ακρυλικά
■ PMMA
■ Υβριδικά
■ Πορσελάνη αστρίου
■ Χρωμιοκοβάλτιο

Εμφυτεύματα
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Ακίνητη προσθετική

Γέφυρες

AUTOFOCUS Ξεκίνησε η νέα εποχή...
Στην απεικόνιση...

Οrthophos S

AUTOFOCUS ΜΕ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ*
Με αυτόµατη εστίαση από
σηµείο σε σηµείο!

Τι µε οδηγεί?
Τα καλύτερα
αποτελέσµατα!
Το Primescan
είναι η απάντησή µου

AUTOFOCUS

∆ρ Βέρενα Φρέιερ, Οδοντίατρος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ CBCT

Ενδοστοµατικό scanner τελευταίας γενιάς ψηφιακού αποτυπώµατος
• 50.000 images/sec
• Ασυναγώνιστο βάθος σάρωσης 20mm
• Νέος smart pixel sensor
• Το µεγαλύτερο εύρος σάρωσης 16Χ16mm
• 1 εκ Data/sec
• Οθόνη & πληκτρολόγιο αφής

* The Orthophos creates several
thousand individual images in
one rotation and automatically
recognizes the areas in which
the jaw is optimally positioned.

CEREC Primescan
Ο νέος παίκτης
στην αγορά!
Ανοιχτό σύστημα
1 εκ 3D data/sec
50.000 images/sec
Βάθος σάρωσης
20mm – ιδανικό
για υποουλικές
παρασκευές
Το μεγαλύτερο
εύρος σάρωσης
16Χ16mm
Οθόνη και
πληκτρολόγιο αφής
Ιδανικό για
ορθοδοντική

Αθήνα: Τετραπόλεως 4-8, Τ.Κ. 11527, Τηλ.: 210-7488333
Θεσσαλονίκη: Τέλλογλου 7, Τ.Κ. 54636, Τηλ.: 2310-960441
Email: central@dentica.gr URL: www.dentica.gr Facebook: Dentica

