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 לילדים יש צרכים שונים ככל שהם גדלים. מגוון מברשות השיניים
גיל. בכל  ויעיל  לקל  השיניים  צחצוח  את  להפוך  נועדו  ג'ורדן   של 
 הידית, גודל הראש, הזיפים והעיצוב, כולם תוכננו במטרה לעזור לכם
 לטפח הרגלי צחצוח שיניים טובים אצל ילדיכם מן השן הראשונה.

.בחרו את האחת המתאימה ביותר לילדכם

להשיג ברשתות הפארם ובחנויות נבחרות*

בחרו
האחת את 
ביותר המתאימה 
לילדכם
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ceram.x® duo קומפוזיט נאנו קרמי אוניברסליחדש!
ת ו פ י ק ש ת  ו ג ר ד י  ת ש ב

SphereTEC™
עכשיו בטכנולוגיית

מעכשיו קל עוד יותר להשיג אסתטיקה ברמה גבוהה

ceram.x® duo קומפוזיט נאנו קרמי אוניברסלי מאפשר שכפול של השקיפות והכרומה של השן הטבעית. המערכת מאפשרת שחזור אסתטי 
ברמה גבוהה של 16 צבעי VITA®1 באמצעות מתכונים פשוטים המשלבים ארבעה גווני דנטין ושלושה גווני אמייל. ועכשיו, עם המעבר לטכנולוגיית 

™SphereTEC החדשנית המאפשרת נוחות עבודה משופרת, קל עוד יותר להגיע לתוצאות אסתטיות ברמה גבוהה.

להשיג אסתטיקה מצויינת בקלות

מערכת פשוטה וגאונית מכסה את כל 16 צבעי ®VITA עם 4 גווני דנטין ושלושה גווני אמייל

המתכון למפתח הצבעים

צבע רצוי לפי 
VITA®1 מפתח

גוון דנטין

גוון אמייל

מתכוני הצבעים עקביים עם אלו של Ceram·X® Duo המקורי 2 +

)DB( ”ניתן להשיג גם צבע “הלבנה
4 גווני דנטין

3 גווני אמייל

התאמת צבע 
באיזור הצווארי

התאמת צבע 
באיזור הלהב

נוחות עבודה יוצאת מהכלל

ceram.x® duo מתבסס על טכנולוגית ™SphereTEC המתקדמת 
של חלקיקי מילוי מגורענים המיוצרים בכדוריות המכילות חלקיקי זכוכית 
סב-מיקרוניים. צורת החלקיקים, פיזור הגודל ופני השטח שלהם מעניקים 

נוחות עבודה ואסתטיקה משופרות.
השימוש  נוחות  את  מקדמת  הייחודית   SphereTEC™ טכנולוגיית 
במערכת ®ceram.x לשלב הבא. חלקיקים ספריקליים המכילים חלקיקי 

זכוכית שעברו פולימריזציה מעניקים שיפור בחווית השימוש בקומפוזיט.

   התאמה לחלל ופיסוליות מצויינת
   עמידות משופרת לקריסה

   אינו נדבק למכשירי היד
   ליטוש מהיר וקל לתוצאות אסתטיות יוצאות מהכלל

THE DENTAL 
SOLUTIONS 
COMPANY™

מבצעי היכרות מיוחדים
סט היכרות

מכיל 7 מזרקים )3 גרם( 

₪ 959.00
מחיר רגיל: 1,227.00 ₪

מזרק
)3 גרם(

₪ 156.00
מחיר רגיל: 207.00 ₪
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Prime&Bond universal™
Universal Adhesive

מערכת מטריצות ייחודית

סט התחלתי

)מכיל – 20 מטריצות, 15 טריזים, 5 טריזים 
חוצצים, 2 טבעות, צבת מתיחה, פינצטה(

במחיר 1,349.00 ₪

טבעת מבוגר
בשווי 459.00 ₪

+ רפיל מטרציות 5.5 מ"מ
מארז של 100

בשווי 409.90 ₪
סה"כ שווי המתנה 868.90 ₪

מתנהמקבליםקונים

נותן שכבת דבק אחידה ויוצר איטום הדוק לדנטין
גם במצבים של יובש יתר או רטיבות יתר.

הדור החדש של חומרי קישור אוניברסליים.

כמעט ללא כל רגישות פוסט-אופרטיבית  
קישור אמין  

מאפשר שימוש בכל שיטות הצריבה ולכל   
השחזורים, ישירים ועקיפים

שילוב תכונות שיאפשר ביצוע שיחזורים במהירות גבוהה ובאיכות טובה יותר:

נקודת מגע מצויינת  
איטום הדוק בקו החניכיים  

פחות שאריות, פחות גימור  
מערכת קלה לשימוש  

מכיל 4 מ”ל

עלות ליחידה 223.00 ₪

עוברים למערכת הפתרונות   
הייחודיים לשחזורי Class II של קיץ 2018

צעדים ראשונים

כל אחד ממרכיבי מערכת המטריצות האזוריות Palodent®V3 עבר שיפור, על מנת 
להפוך כל שלב לפשוט יותר. בקש הדגמה אישית כדי לראות במו עיניך את יתרונות 

Palodent®V3 לעומת מערכת המטריצות הנוכחית שלך.

מבצע רפילים2 מבצע סטים1

קנו 3 - קבלו  1 מתנה
)הזול מביניהם(

קנו 2 - קבלו  1 מתנה
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 מחיר סט:
U מכיל 45 קומפולים 
+ יוניברסל בונד 2.5 מ”ל

+ אקדח

₪ 1,095.00 

 מחיר רפיל:
Universal/A1/A2/A3 - 15 קומפולים

₪ 278.00

 מחיר רפיל:
Universal - 50 קומפולים

₪ 885.00 

A1A2A3

+ גוונים נוספים
בנוסף לגוון האוניברסלי הרגיל, שלושה גווני A חדשים של

   A2 ,A1 ו-A3, מאפשרים להשתמש בחומר במגוון

 רחב יותר של מקרים קליניים, כולל שחזורי קלאס II נראים 

.V וקלאס III לעין, משנן אחורי חלבי, לשחזורי קלאס

+ התוויות נוספות
הודות לכימיה הייחודית שלו ולעמידותו המשופרת לשחיקה, 

 Vוקלאס III מאושר כעת לשימוש בשחזורי קלאס +SDR
ללא כל כיסוי בשכבה נוספת. הדבר מרחיב את התוויות 

ה-SDR ליותר סוגי שחזורים מכל חומר מרוכב נוזלי אחר.

הנוסחה המשודרגת של +SDR מרחיבה את 
מגוון התוויות החומר, תוך הצגת גוונים חדשים.

מתאים עצמו לקרקעית החלל ולמטריצה ומאפשר פילוס עצמי מצוין.
  יישום מהיר, פשוט ויעיל

  פילוס עצמי מאפשר התאמה מעולה לקירות החלל
  עד 60% פחות מתח בהתכווצות

קומפוזיט ננו-קרמי אוניברסאלי 

מערכת גוונים פשוטה וגאונית: 5 גוונים לכיסוי טווח VITA®1 המלא  

ליטוש מהיר וקל לברק יוצא מן הכלל  

אסתטיקה טבעית  

נוח לעבודה - אינו נדבק, פיסול קל והתאמה מצויינת לקירות החלל  

טכנולוגית ™SphereTEC הייחודית
מציגה את השלב הבא בנוחות היישום.

מבצעי קיץ 2018

Universal  )50 קומפולים( קנו 1 קנו 3 - קבלו  1 מתנה

קנה 4 מזרקים - וקבל 4 מזרקים מתנה!

 SDR  15 קומפולים
)U/A1/A2/A3( לבחירה

קבלו מתנה

החלף ישן
בחדש

TRADE

IN

כנגד 4 מזרקים של חומרים מתחרים
159.00 ₪ ליח

)כל מזרק מכיל 3 גרם(
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אין מרווח לעודפים.
ובמיוחד כשמדובר בניקוי והרחקה מוצלחת של שיירי הדבק. מסתבר שאחד מכל 

חמישה כתרים נכשל עקב עששת משנית שמקורה בהצטברות ביופילם. אפילו שארית 
זעירה של דבק עלולה לגרום בעיות גדולות. משפחת הדבקים Calibra מציעה "חלון" 
רחב להקשיה ראשונית של 10 שניות ו-45 שניות של מצב ג'ל המותירים בידך זמן ניכר 

לניקוי יסודי והרחקת שאריות. בנוסף, מבחר דבקים "מותאמי-מטרה" המבוססים על 
ערכי חוזק הדבקה וסוגי החומרים השונים  מסייעים להבטיח שחזורים מוצלחים.

חדש!
Calibra® Cements

סדרת הדבקים

CALIBRA® CERAM – צמנט רזיני אדהזיבי

הבחירה לחוזק קישור מקסימלי

CALIBRA® UNIVERSAL - צמנט רזיני הנדבק עצמאית
)SELF-ADHESIVE(

הבחירה הקלה והאוניברסלית

עם נוסחה המתאימה לסוגים רבים כל-כך של שחזורים, לא פלא שקוראים לו
 Calibra Universal Cement. זוהי הבחירה הפשוטה בדרך להצלחה בטיפול במגוון 

רחב של התוויות.2

 הדבקה בשלב אחד, משמעה, ללא צורך בצריבה או חומר קישור נוסף

 חוזק קשר מיידי גבוה לאחר 6 דקות, לקישור התחלתי חזק

 5 גוונים אסתטיים בטכנולוגיית Shade Stable המונעת כמעט לחלוטין

שינוי בצבע לאורך זמן  

אחת מכל חמש הכנות לכתרים אינה רטנטיבית,1 ודורשת קישור חזק יותר.
לכן, נוסחת ה-Calibra Ceram Cement מבטיחה קשר חזק והצלחה לאורך זמן בשחזורי 

.CAD/CAM כל-חרסינה ושחזורים חרוטים בטכנולוגיית

 מערכת פשוטה לביצועים קליניים מרשימים. ללא צורך באקטיבטור להקשיה

עצמית וללא צורך בתוספת פריימרים בשימוש יחד עם הבונדינג  
Prime&Bond® universalTM  

 חוזק קשר גבוה מיידי וארוך טווח בשחזורי חרסינה, בהשוואה למתחרים המובילים, 
משמעו הצלחה בשחזורים ושביעות רצון גבוהה של המטופלים לאורך זמן

 עובי שכבה דק
 5 גוונים אסתטיים בטכנולוגיית Shade Stable המונעת כמעט לחלוטין שינוי בצבע לאורך זמן

1 The Key Group, Inc. 2015 Dental Omnibus: Quarter 3 Voice of Customer Reports..מיועד להדבקת שחזורים בלתי-ישירים, הכוללים מילואות חרסינה, קומפוזיט ומתכת, אונליי, כתרים, גשרים ויתדות Calibra Universal 2

עם הניסיון המרשים שבאמתחתו, Calibra Veneer Cement הוא הצמנט היחיד שתזדקק לו 
לשחזורי למינייט מוצלחים ועמידים לאורך זמן.

 יותר מעשר שנים של ביצועים קליניים מוכחים
 צמנט המוקשה באור נראה, עם זמן כמעט בלתי-מוגבל להסרת עודפים

 אופי תיקסוטרופי המאפשר עבודה נוחה
 משחות להתנסות )Try In( התואמות לגווני הצמנט

 5 גוונים אסתטיים בטכנולוגיית Shade Stable המונעת כמעט לחלוטין שינוי בצבע לאורך זמן

CALIBRA® VEENER - צמנט רזיני אסתטי

הבחירה המוכחת קלינית

מבצעי קיץ 2018
קנה 2 אריזות

Prime & Bond Universal 4 מ"ל  מתנהוקבל

Calibra® Cements
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מערכת Enhance לגימור שחזורים מאפשרת לבצע 
את כל התהליך של הסרת שאריות, תיקון עיצוב וגימור 

והכל בפשטות על-ידי הגברת או הפחתת הלחץ.

 בלחיצה חזקה תוכלו להסיר שאריות חומר, הפחתת הלחץ
תגיעו לתוצאה הסופית.  

 בשלב אחד בלבד תעניק לכם מערכת Enhance פני שטח
 מעוצבים וחלקים.

מכיל 900 מ”ל
לבחירתכם:

מהיר או רגיל

מחסניות לבחירה:
medium - רגיל
LV ,XLV - רגיל
LV ,XLV - מהיר

אריזת
Aquasil® Putty

מבצעי קיץ 2018

מחוספס או עדין - איך שתרצו

Enhance®

Finishing System

סט מכיל:
,20 דיסקים, 10 קונוסים, 10 גביעים, 25 גביעי ליטוש

 1X Prisma Gloss Composite Polishing Paste (4g),
 1X Prisma Gloss Extrafine Composite Polishing Paste )4g)

מבצע סטים2מבצע רפילים1
רפיל מכיל:

40 יחידות )קונוס/דיסק/גביע(

50 מ"ל x מארז 4
12 טיפים לערבוב +
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Aquasil® Ultra

מחסניות
Aquasil® Ultra

מחיר רגיל   649.00 ₪
מחיר מבצע 599.00 ₪

מחיר רגיל   369.00 ₪
מחיר מבצע 339.00 ₪

מחיר רגיל   399.90 ₪
מחיר מבצע 299.90 ₪

מחיר רגיל   379.00 ₪
מחיר מבצע 279.00 ₪



®AH Plus עונה על הדרישות המרכזיות להבטחת האיטום הטוב ביותר

-  התכווצות נמוכה

-  דלף נמוך במיוחד

-  יציבות ביולוגית, אינו מגרה את הרקמות הפריאפיקליות

-  אנטי בקטריאלי

-  רדיואופאקי

AH Plus® מאפשר שחזורים ישירים מיידיים לאחר איטום תעלות השורש עם

AH Plus® Cleaner היא תרכובת בלעדית שתוכננה להסיר ביעילות אמינים 
ושרף אפוקסי ממשטחי האמייל והדנטין.

AH Plus®
תקן הזהב באיטום תעלות שורש

AH Plus® Cleaner
הפתרון להסרת שיירי ®AH Plus לא מוקשה

חדש!

AH Plus Jet® הפתרון המוכח והאמין ועכשיו גם במארז חדשני ונוח

AH Plus Jet® ועכשיו

-  ערבוב מבוקר של שתי המשחות

-  ללא ערבוב ידני

-  יישום ישיר

-  הפחתת בזבוז חומר

-  מותאם לתנאים האנטומיים

-  טיפים חד פעמיים

שורש  טיפולי  של  ההצלחה  “שיעורי 
ל-18%  מ-90%  לצנוח  עלולים 
טוב. אינו  הכותרתי  השחזור  אם 

AH Plus® Cleaner עשוי לשפר 
השחזור. בהליך  ההדבקה  חוזק  את 

[MPa]

0

10

30

20

חוזק הדבקה לדנטין

חוזק הדבקה לאמייל

טיפול אנדו-רסטו של
DentsplySirona

טיפול רגיל

AH Plus® Cleaner ללא שינוי בחוזק הקישור2

הכנת חומר השן לתהליך הדבקה אופטימאלי
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מחיר מבצעמחיר רגיל 

AH PLUS   319.90249.00

AH Plus JET599.00399.00

AH Cleaner98.0089.00



+
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אותה הטכנולוגיה המנצחת
עם הרבה יותר גמישות
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מערכת PROTAPER GOLD פותחה כדי להעניק למשתמשים יתרונות מהותיים כמו גמישות מוגברת ועמידות מוגברת 
  PROTAPER UNIVERSAL לכוחות פיתול, תוך שמירה על אותה טכניקה ופילוסופיית עבודה של מערכת

שקבעה סטנדרטים חדשים בתחום טיפולי השורש. 

PROTAPER תוך שמירה על פילוסופיית PROTAPER UNIVERSAL מהווה שדרוג למערכת PROTAPER  GOLD
  אותו פרוטוקול עבודה

 X-Smart אותה תנועת סבב - תואם למשפחת מנועי  
  פתרון מלא, פיני גוטה פרכה חדשניים להתאמה טובה יותר

יתרונות משמעותיים נוספים:

כסוי לסוגי תעלות נרחב יותר הודות ל:

* גמישות מוגברת )24%+(, תודות למתכת חדשה
* אפקט זיכרון מוגבר וגמישות מוגברת בכל גדלי הפוצרים

בטיחות מוגברת לפציינט הודות ל:

 PTU-F3 עמיד פי 2.6 מפוצר  PTG-F3 עמידות גבוהה לכוחות פיתול. פוצר *
   בממוצע, כל פוצרי PTG עמידים פי 2.4 מפוצרי PTU המקבילים.

אין צורך בלימוד מערכת פוצרים חדשה, אותם פוצרים המיוצרים ממתכת משופרת.

,PROTAPER היא התוספת האחרונה למשפחת 
Maillefer מערכת הפוצרים הנמכרת ביותר בעולם שפותחה על-ידי מומחי

בשיתוף פעולה הדוק עם אנדודונטים מובילים בעולם. 
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** Average value for PROTAPER GOLD™ compared to PROTAPER® UNIVERSAL. Based on internal testing. Data on file.
***For PROTAPER GOLD™ F3 finishing file. Average cyclic fatigue resistance of the PROTAPER GOLD™ system is x 2.4 superior to the PROTAPER® UNIVERSAL system.  

Based on internal testing. Data on file.

PROTAPER® הגיאומטריה של
עם מטלורגיה מתקדמת

  +24% גמישות**

  פי 2.6 עמידות לעייפות פיתול***

  ידית קצרה - 11 מילימטר

PROTAPER GOLD™ נמשכת עם PROTAPER® עכשיו – המסורת של

בעבר – PROTAPER® UNIVERSAL  המיכשור שקבע סטנדרד חדש ביעילות

במתנה
ProGlider 1 אריזה

ProTaper Retretmeant Ass 1 אריזה

מקבלים קונים
3 אריזות

+
WE
K N OW
E N D O.

מבצע היכרות!!

שווי המתנות
₪ 508.00
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X-Smart IQTM

פשוט להיות מחוברים

X-Smart IQTM
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 לגעת
 בעתיד

היום

מגדירים מחדש את טיפול השורש

מנוע אלחוטי  
)Reciprocate( גם תנועה סבובית וגם תנועה הלוך/חזור  

שליטה קלה ונוחה באמצעות אפליקציית iOS באייפד )מכשיר אייפד אינו כלול במחיר(  
ספריית תוכניות מלאה  

בטחון מלא בעבודה, תצוגה גרפית של הטורק תוך כדי עבודה )כולל אפשרות לשמירת נתוני העבודה(  
 iPAD mini -כולל מגן יעודי ל  

מבצע קיץ 2018
במתנה

IPAD MINI
או

פוצרים רוטטורים
מקבלים 
לבחירה: במחיר 8,590 ₪ בשוויקונים

₪ 2,590
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הפתרון החסכוני לנוחות ולאמינות
 מופעל ע"י סוללה נטענת )ניתן לעבוד ללא חיבור לחשמל(

 מסך LCD גדול במיוחד
 זויתן בעל ראש קטן במיוחד

 הפעלה ללא דוושה
 כפתור ON/OFF על גבי ידית המנוע

X-SMART TM

המנוע המוביל - במחיר ללא תחרות

קונים
  X-SMART TM מנוע

במחיר מבצע 3,600.00 ₪
מבצע קיץ

מקבלים
 1 x ProTaper Next Ass. (3 Files)

 1 x ProGlider (1 File)
קורס חינם

+
+

+
W E
K N OW
E N D O. מבצעי קיץ 2018 של

מחיר רגיל   5,990.00 ₪
מחיר מבצע 5,490.00 ₪

מחיר רגיל   4,100.00 ₪
מחיר מבצע 3,600.00 ₪

 תנועה הלוך/חזור )Reciprocate(, מתאים לפוצרים החדשים
 בחירת פוצר )תוכנית( במבט בזכות מסך גדול וצבעוני 

 ספריית תוכניות מלאה, מותאמת בצבעי ISO לצבעי הפוצרים

 ללא דוושה

 זויתן בעל ראש קטן במיוחד
 מסך LCD גדול

 כפתור ON/OFF על גבי ידית המנוע

 מופעל ע”י סוללה נטענת

כל מה שאהבת במנוע                     פלוס

R e c i p r o c a t i n g

S

P

M

L
R E C I P R O C AT I N G

S Y S T E M F I L E

מבצע קיץ
מקבלים קונים

במחיר 5,490.00 ₪

מנוע
1 x WaveOne Gold Ass. (4 Files)
 1 x ProTaper Next Ass. (3 Files)

 1 x ProGlider (3 Files)
קורס חינם

+
+
+

חבילת היכרות הכוללת



מבצעי קיץ של

START-X #1  
Access cavity wall refinement

START-X #2  MB2 canal scouter

START-X #3  Canal opening scouter

START-X #4  Metal post removal

START-X #5 Reveals the original pulp chamber floor anatomy

להכנת חלל הגישה באופן מדוייק יותר
START-XTM

פיתוח של חברת מיילפר בשילוב שלושה 
מהאנדודונטים המובילים בעולם:

Dr. Berutti, Dr. Cantatore & Dr. Castellucci 

לכל טיפ - אינדיקציה קלינית ייחודית

מבצע טיפ בודד

טיפים אולטרסוניים המתוכננים במיוחד למציאת מפתחי    

תעלות ולליטוש והכנת חלל הגישה באופן בטוח 

הכנה נכונה של חלל הגישה ומציאת מפתחי התעלות הם    

הגורמים העיקריים להצלחת הטיפול האנדודונטי

לשימוש בטיפים אולטרסונים להכנת חלל גישה יתרון במיוחד    

במקרים בהם נדרש דיוק בעבודה או אין שדה ראיה טוב

Satelec/EMS תואם למכשירי   

מבצע סט התחלתי
₪ 2,690.00 מחיר רגיל 
₪ 2,290.00 מחיר מבצע 

₪  619.00 מחיר רגיל 
₪  539.00 מחיר מבצע 

SM
AL

L
#15/.02

M
ED

IU
M

#25/.04

LA
RG

E

#35/.04

מחיר רגיל   2,990.00 ₪
מחיר מבצע 2,490.00 ₪

ערכה מלאה כוללת:
Endo Activator ידית

75 טיפים )3 גדלים(
100 שרוולי ניילון

DVD להדרכה

Endo Activator - מוצר חדשני וייחודי המשפר 
משמעותית את יעילות שטיפת התעלות באמצעות 

ויברציה אולטרא סונית בשלושה תדרים הניתנים לשינוי.

בטוח לשימוש    יעילות    פשטות
הדרך הנוחה והבטוחה לשיפעול נוזלי השטיפה

מחיר רגיל   329.00 ₪
מחיר מבצע 279.00 ₪

טיפים )25 יח'(
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מבצעי קיץ של
הכנת נתיב גלישה

חדשחדש

פשטות ויעילות בהכנת נתיב גישה באמצעות מכשיר ממונע יחיד   

מתאים לרוב תעלות השורש כולל תעלות בעלות כיפוף חד   

שומר על צורת התעלה טוב יותר מפוצר ידני   

הכנת נתיב גלישה בפוצר אחד בלבד

קנו 5 - קבלו  1 מתנה )הזול מביניהם(

הכנת נתיב גלישה בקלות   

בעל גמישות גבוהה במיוחד ועמידות גבוהה לכוחות פיתול   

PathFile TM

פוצר רוטטורי מניקל טיטניום בעל גמישות 
גבוהה ועמידות גבוהה לכוחות פיתול

מבצע לפוצרים להכנת נתיב גלישה

תוצאות אופטימליות בהכנת נתיב גלישה עם פוצר רסיפרוקלי 
.WaveOne® Gold יחיד שהוא חלק ממערכת

שמירה מיטבית של המבנה הטבעי של התעלה   

גמישות גבוהה יותר ועמידות טובה יותר לכוחות פיתול *   

שומר על יעילות חיתוך גבוהה וקבועה ומונע זהום צולב בין פציינטים   

בטחון מוגבר בעבודה   

סטרילי, מוכן לשימוש   
PathFile בהשוואה לפוצרי *

WaveOne® Gold Glider
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WaveOne® Gold

WaveOne® Gold

ReadySteel®

WaveOne® Gold Glider
Variable Taper

Variable Taper

לגלוש בביטחון בתעלת השורש
מערכת WaveOne® Gold מאפשרת לך את הפשטות 

בשימוש במערכת פוצר יחיד בשילוב גמישות גבוהה יותר* 
לשמירה על האנטומיה הבסיסית של מערכת התעלות.

Wave One בהשוואה למערכת *

לחוות תחושת בטחון
בבצוע טיפול שורש

פרוטוקול עבודה אחד בלבד לרוב טיפולי השורש 

WaveOne® Gold פוצר רסיפרוקלי
להכנת נתיב גלישה לתוצאות אופטימליות לעיצוב תעלת השורש

מבצע
קנו 6 - קבלו 1  מתנה
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להרשמה
לסדנאות היכרות

התקשרו:
5505110-03

 PROTAPER®UNIVERSAL-הוא פיתוח חדשני למערכת ה PROTAPERNEXTTM

שהציבה את הסטנדרט באנדודונטיה במשך שנים רבות.
המערכת החדשה מציעה פתרון יעיל למחפשים מערכת פוצרים גמישה וורסטילית 

המאפשרת טיפול לרוב המכריע של תעלות השורש.

הטכנולוגיה של הדור הבא
תנועת נחש עם אפקט התנודתיות

PROTAPERNEXT חתך חדשני, ריבועי, ובו ציר הסיבוב מחוץ למרכז והתוצאה 
TM

ל-
היא תנועה תנודתית מצד לצד בתעלה )תנועה דמויית התקדמות נחש(. התנועה הסיבובית 
 .)debris( של פוצר לא ממורכז מגדילה משמעותית את החלל הנותר לפינוי שיירי שן

בנוסף התנועה מאפשרת שמירה טובה יותר על מרכז וצורת התעלה המקורית.

M-WIRE מתכת
יעילות  על  מאידך  ושומרת  הפוצר  גמישות  את  מחד  מגדילה   M-WIRE-ה מתכת 
החיתוך הגבוהה. מתכת M-WIRE הינה פיתוח בלעדי של חברת Dentsply המבוצע 
יותר  גבוהה  עמידות  מאפשרת  גם  המתכת  בחום.  לטיפול  ייחודי  תהליך  באמצעות 

לכוחות סיבוב המהווים את הגורם העיקרי לשבר של פוצרי סבב.

הדור הבא של הפוצר שקבע את הסטנדרט באנדודונטיה

הדור הבא....
מאפשר טיפול במקרים קשים יותר

פוצרי  של  המשופרת  והגמישות  נחש(  תנועת  )דמוי  הייחודית  התנודות  תנועת 
PROTAPERNEXT מאפשרת הכנה טובה יותר של תעלות צרות עם כיפוף חמור טוב 

TM

יותר מאשר התאפשר בעבר עם רוב מערכות פוצרי ניקל טיטניום בשוק.

בטיחות מוגברת
הקטנה משמעותית של הסיכון לשבר מכשיר ובו זמנית מתאפשרת שמירה טובה יותר 
והביטחון של הפציינט הם  הצורה המקורית של התעלה. הבטיחות של המכשיר  על 

תנאי הכרחי לביצוע טיפול שורש מוצלח.

קיצור זמן ההכנה*
פרוצדורת עבודה קצרה משמעותה שפחות זמן מתבזבז על החלפת מכשירים. יעילות 
חיתוך גבוהה גם מקטינה את זמן הטיפול. לך הרופא, מתפנה זמן יקר המאפשר לבצע 

פרוצדורות אחרות כמו שטיפה וחיטוי התעלה.
* בהשוואה למותגים מובילים

4 אריזות של פוצרי

במחיר של 259 ₪ לאריזה
קנו

מבצע קיץ 2018

קבלו
+ 1 אריזה1 אריזה

Protaper Retreatment Ass.
)לחידוש טיפול שורש(

מתנה
שווי המתנות
₪ 498.00
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גוטה פרכה – אותו החומר
ליבה מגוטה פרכה

עם קישורים צולבים – לאחר המרה

שינוי מבפנים... העולם החדש בגוטה פרכה

עם  הראשון  האובטורטור  היא    gutta coreTM

 .)crosslinked( ליבה מגוטה פרכה עם קישורים צולבים
המחבר  היטב  ומבוסס  מוכח  תהליך  הוא  צולב  קישור 
כדי  פרכה  הגוטה  את  וממיר  פולימרים  שרשרות 
לחזק אותה בד בבד עם שמירת תכונותיה המיטביות.

להתנסות בהבדל... פעם אחר פעם
איטום תלת ממדי בפשטות ובנוחות

 אחיזה פסיבית - ללא הברגה
 מבוססת על התאמה מושלמת 

בין היתדות והמבנים
 שני קטרים לבחירה

0.8 מ"מ ו-1.0 מ"מ  

Unimetric

סט מלא

מחיר רגיל  1,250.00 ₪
מחיר מבצע 1,099.00 ₪

אריזת מילוי )25 יח'(

₪ 139.90 מחיר רגיל 
₪ 124.90 מחיר מבצע 

פשטות ואסתטיקה ביתדות מבנה

 שחזור הומוגני 
 אחוז גבוה של סיבי זכוכית מועשרים בזירקון

 ביוקומפטיבילי ורדיואופקי

Easy Post

סט מלא

מחיר רגיל   890.00 ₪
מחיר מבצע 799.00 ₪

אריזת מילוי )10 יח'(

מחיר רגיל   349.00 ₪
מחיר מבצע 314.90 ₪

יתדות ומבנים

חימום ב-3 מימדים לאיטום ב-3 ממדים

 מעל 15 שנה של הצלחה קלינית מוכחת
 איטום תלת מימדי בפחות ממחצית מהזמן הנדרש לאיטום בשיטות רגילות

 איטום ע”י חוד גוטה פרקה אחד בלבד

₪ 2,490.00 מחיר רגיל 
₪ 2,290.00 מחיר מבצע 

איטום התעלות

מבצע מילוי
קנה 5 - קבל 1 מתנה

 כל הסוגים
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Excavabur

קנו 5 יח’ -
שלמו 16.90 ₪ ליח’

מקדח מיוחד המאפשר ניקוי עששת 
מדנטין בעת הכנת החלל במהירות 

וביעילות מירביים.

מחיר רגיל   21.50 ₪

E123A
Transmetal

קנו 5 יח’ -
שלמו 23.90 ₪ ליח’

מקדחי טונגסן-קרביד, בעלי חתך 
צולב )CROSS CUT( עדין במיוחד. 

מיועד לעיבוד וחיתוך מתכות.

מחיר רגיל   29.50 ₪

E0153
Zekrya מקורי

קנו 5 יח’ -
שלמו 26.90 ₪ ליח’

חיתוך ללא רעידות.
קצה מעוגל.

מחיר רגיל   35.30 ₪

E0151

רגיל: 23 מ”מ / ארוך: 28 מ”מ
₪  38.90 מחיר רגיל 
₪  34.90 מחיר מבצע 

Endo-Z

טונגסטן-קרביד עם קצה בטוח.
הכנת חלל גישה בבטחון וביעילות,
בשמוש לאחר החדירה הראשונית

E0152

₪  239.00 מחיר רגיל 
₪  219.00 מחיר מבצע 

X-Gate

Dr. Ruddle, Machtou and West

אריזה 6 יח'

בעל עיצוב ייחודי המשלב 4 
מכשירים במכשיר אחד.

A008X
LN BURS

D0205
המקדח עם הצוואר הארוך.

אריזה של 6 יח’
₪  91.20 מחיר רגיל 
₪  79.90 מחיר מבצע 

₪  26.50 מחיר רגיל 
₪  23.90 מחיר מבצע 

Endo Access BUR
A0164

מקדח יהלום בעל ציפוי מיוחד ומבנה 
יחודי לצורך חדירה לחלל השורש.

₪  36.90 מחיר רגיל 
₪  32.90 מחיר מבצע 

Diamendo

מקדח יהלום מיוחד עם קצה בטוח 
לפתיחת הגישה לפתח תעלת השורש.

A0165 

אל תתפשר על פחות מהטוב ביותר

Root ZX mini

אפקס לוקייטור

Root ZX®

תוצרת מוריטה, יפן

כל הדגמים מגיעים עם  1 כבל עבודה  5 וו שפה  1 מחבר לכיול אוטומטי  3 מחזיקי פוצר                         

האפקס לוקייטור המוביל שקבע את הסטנדרט למדידת אורך אלקטרונית
אטרקטיביים ובמחירים  חדשים  בדגמים   , ו עכשי

 Root ZX® IIעיצוב קומפקטי ואלגנטי
עם אותה רמת דיוק

מסך גדול יותר, ברור יותר וקל יותר לקריאה

₪ 3,900.00₪ 3,600.00

הדגם המוכר והוותיק
בגרסה משופרת

בדנטלוןחדש
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חומר על בסיס ביס-אקריל לגשרים וכתרים זמניים. 
מתקשה למצב אלסטי  ומוכן לשליפה מהפה תוך 

פחות מדקה )גם במצבים של undercut או ללא 
מקביליות(. סה”כ זמן היישום 225 שניות )בהשוואה 

ל-360 שניות במוצרים מתחרים(.
 התכווצות נמוכה, שחרור חום נמוך
 חוזק לחיצה וחוזק לכיפוף גבוהים

 צבע יציב
 עד 40% חסכון בחומר – הודות לסליל ערבוב קטן במיוחד

 ללא MMA - ללא טעם וריח
 מחסנית 1:1 – מותאם לשימוש באקדח חומרי המיטבע שלך

D/Sense הוא ג’ל להזרקה ישירה להקלת רגישות ולמצע 
המבוסס על פעולה משולבת של קלציום אוקסלט ופוטסיום 

ניטרט המוחדרים לתעליות הדנטין ואוטמים אותם בשכבה 
אטומה עמידה לחומציות בעובי מינימלי של 3 מיקרון.

 נוסחא מוגנת בפטנט המעניקה פעולה כפולה בחומר חד-מרכיבי
 מעניקה הקלה מיידית הודות ליצירת שכבה קריסטלית עמוקה בתעליות.
 שיטת יישום ייחודית – הזרקה ישירה ממחט מצופה ספוגית. מדוייק ועדין.

הכנה רגילה של השיניים

הזרקת החומר למיטבע 
שהוכן טרם ההשחזה, 

והקשיה בפה במשך דקה

החומר חצי אלסטי 
ומאפשר שליפה קלה

ההקשיה הסופית לאחר 
2.5 דקות נוספות

1

2

3

4

5

לכתרים וגשרים זמניים.
מהיר יותר... נח יותר וגם זול יותר.

מאפשר, תוך 30 שניות, פתרון ייחודי ארוך 
טווח לרגישות יתר של הדנטין.

דבק זמני ללא ערבוב.
הקשייה עצמית ברטיבות, בהזרקה ישירה.

לשימוש במרפאה ובבית המטופל במקרה חירום.

₪ 59.00 מחיר רגיל 
מחיר מבצע   49.00 ₪ 

מארז המכיל 10 שפופרות
₪ 249.00 מחיר רגיל 
 ₪ 175.00 מחיר מבצע 

מארז המכיל 50 שפופרות
₪ 249.00 מחיר רגיל 
 ₪ 199.00 מחיר מבצע 

₪ 373.00 מחיר רגיל 
 ₪ 329.00 מחיר מבצע 

דנטין לאחר הטיפול
D/Sense Crystal-ב

 ללא ערבוב, ללא לכלוך, ללא בזבוז. קל לניקוי
 לשימוש במרפאה או בבית המטופל

 מתפשט קלות לאחר ההקשייה – לאיטום משופר
 עובי שכבה נמוך

 ללא אאוגנול – מותאם לכל סוגי הדבקים
 חסכוני – בכל שפופרת כמות ל-5 יחידות

 זמן עבודה 5 דקות. הקשייה סופית לאחר 15 דקות

ומיוחדחדש

מארז שפופרת
לשימוש ביתי במקרים דחופים

6 מזרקים של 1 מ”ל

 לבחירה בצבעים:
A1, A2, A3, A3.5
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הרחבת התעלה כהכנה
ליישום Encore D/C. מומלץ
להכין את השוליים בשיפוע

1

צריבת החלל, שטיפה 
יסודית וייבוש

2

יישום חומר קישור

3

 Needle Tube החזרת צינורית
לתחתית התעלה והזרקה

בקצב איטי ויציב

4

המשך המילוי בהזרקה תוך 
הסגת המחט בהדרגה.

5

ניתן להאיץ הקשיית החומר באור. 
לאחר ההקשיה ניתן להשחיז.

6

פתרון ייחודי למבנים – קל נוח וחסכוני

 הקשיה דואלית לבטחון מירבי. האצת הקשייה באור 20 שניות
 הזרקה ישירה לתחתית התעלה עם טיפ Needle Tube הבלעדי

 חומר יציב שאינו נשפך – אין צורך במטריצה
 ספירלת ערבוב קטנה – מונע בזבוז חומר

 נחתך כמו דנטין – מונע סטיית המקדח או שקיעתו בשלב הגימור
 רדיואופאקי

 חסכוני – בכל מחסנית 2 מנות, אין צורך לרכוש טיפים יקרים לערבוב

Mpa  220 ללחיצה   חוזק 
Mpa  110 לכיפוף   חוזק 
Mpa   48 למתיחה   חוזק 

עם Encore D/C תוכלו להזריק ישירות לתחתית התעלה 
חומר למבנים בהקשייה דואלית המוגש במחסנית “מיני” ייחודית 

המאפשרת גישה ישירה וקלה לכל חלל הפה.

₪ 459.00 מחיר רגיל 
 ₪ 399.00 מחיר מבצע 

מארז המכיל 12 מחסניות

₪ 144.00 מחיר רגיל 
 ₪ 129.90 מחיר מבצע 

מארז 30 קומפולים
₪ 134.90 מחיר רגיל 

מארז 400 מברשות

קבל דיספנסר מתנה

Benda Micro

 אידיאלי לסתימה במהלך טיפול שורש
 מוגש בקומפולים להזרקה ישירה

 מתקשה במגע עם רוק תוך 5 דקות
 מתרחב קלות בהקשייה, לאיטום שוליים משופר

 מכיל קלציום סולפט וצינק אוקסיד

פתרון נפלא לסתימות זמניות

₪ 449.00 מחיר רגיל 
 ₪ 399.00 מחיר מבצע 

מחסנית 25 מ”ל
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חדש בישראל!
מכשירי הלייזר המובילים בעולם

מבית

עכשיו הזמן להוסיף למרפאתך את הטכנולוגיה שכובשת את העולם, 
מכשירי לייזר-דיודה לטיפולים זעיר-פולשניים ברקמות רכות

חברת AMD Lasers, היצרן המוביל 
בקטגוריה זו, משיקה בישראל ובעולם את הדור 

החדש של מוצריה המיוצר בארה"ב ומציע את 
המילה האחרונה בחידושים וביצועים:

עוצמה – עד 3 וואט  
דוושה אלחוטית  

מסך מגע צבעוני וידידותי  
מבחר תוכניות מוכנות מראש וקלות לשימוש  

טיימרים מובנים לטיפולים פריודנטליים והסרת אפטות  
בחירה בין מצב עבודה מתמשך או בפולסים  

תפריט רב לשוני  
עצמת האור והצלילים ניתנת לכוונון  

שנתיים אחריות  
מיועד למגוון רחב של פרוצדורות  

ניתן להשתמש בטיפים חד פעמיים או בסיב חסכוני  
ניתן לרכוש סוללה נטענת המאפשרת הפעלה ללא    

חיבור לרשת החשמל   

Townie Choice:  5-Time Townie Choice Award Winner
Orthotown: Back-to-Back Orthotown Townie Choice Award Winner

DVD מתנה יקרת ערך: ספר הדרכה מקצועי בפורמט
"Diode Laser Soft-Tissue Surgery for General Dentists"

- 3 כרכים מאת ד"ר פיל הדסון המכילים 161 פרוצדורות, הדרכה
צעד אחר צעד וטיפים קליניים רבים )מחירו בארה"ב 995 דולר(.

קבל בנוסף:

+ קורס חינם

המארז מכיל:
 מכשיר + Picasso Lite  מארז מבחר טיפים  3 זוגות משקפי מגן 

 דוושה אלחוטית  מארז DVD להדרכת הפעלה

לייזר

מחיר רגיל:
₪ 17,500

₪ 15,500

מבצע קיץ 2018

מוגבל ל-20 מכשירים

ב-
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Super-Snap SetSuperBuff Set

₪ 313.00 מחיר רגיל  
₪ 269.90 מחיר מבצע   

מחיר רגיל   106.00 ₪
מחיר מבצע   84.90 ₪

OneGloss Set

סט מלא: 180 דיסקים, 2 מנדרלים, 40 סרטי ליטוש ואביזרים

מחיר רגיל      299.00 ₪
 ₪ 229.90 מחיר מבצע 

סט מלא:

מחיר רגיל      72.00 ₪
 ₪ 59.90 מחיר מבצע 

סט מלא: 60 גומיות לליטוש, 2 מנדרליםסט מלא: 25 דיסקים, 2 מנדרליםמילוי 50 יח':

דיסקיות ליטוש עם תושבת 
סיליקון להגנה על השיחזור

לליטוש שחזורים מהיר, אין צורך 
לעבור כמה דרגות חיספוס

דיסקיות לבד לליטוש
מוספגות במשחת הברקה

BlueprintSpectrum RefillSpectrum BondSpectrum Set

₪ 44.90 מחיר רגיל 
מחיר  חדש 29.90 ₪

₪ 86.80 מחיר רגיל 
מחיר  חדש 68.50 ₪

₪ 159.90 מחיר רגיל 
מחיר  חדש 112.00 ₪

₪  529.00 מחיר רגיל 
מחיר  חדש 396.00 ₪

3.5 מ”ל4 גר’אריזה של 500 גר’

קנו
01 BK נייר

במחיר 82 ₪ ליח’

קבלו
רדיד מתכת לסימון עדין

31 Arti-Fol® metallic BK
בשווי 66.00 ₪

 Bauschקופסת פיתוחמלחם לאיטום שקיות

₪  420.00 מחיר רגיל 
₪  375.00 מחיר מבצע 

₪  475.00 מחיר רגיל 
₪  429.00 מחיר מבצע 

AccessBLUE

₪ 139.00 מחיר רגיל 
₪ 112.00 מחיר מבצע 

50 מ”ל x2

 למינשך
מערכת מושלמת למבנים חסכוני במיוחד

₪ 1,890.00 מחיר רגיל 
₪ 1,590.00 מחיר מבצע 

סט מלא  מערכת אחת מושלמת מתחילת התהליך ועד סופו
 כל המרכיבים בעלי ביצועים מצויינים ומוכחים

 מגש מוכן ומאורגן בהתאם לשלבי הטיפול

Core&Post System
Adhesive Core Build-Up Kit
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₪ 15.00 מחיר רגיל 
מחיר מבצע  11.99 ₪

₪ 12.50 מחיר רגיל 
מחיר מבצע  9.99 ₪

מברישים קיסמים 
CLEAN BETWEEN

Target Sensitiveקיסמי עץ
הפתרון לסובלים מרגישות

₪ 17.49 מחיר רגיל 
מחיר מבצע  15.99 ₪

10 מברשות 
אינטרדנטליות
באריזת שקית

20 קיסמים מברישים
דקים וגמישים עם קצה 

מבריש ורך במיוחד

20 קיסמים מברישים

REGULAR

LARGE

WaveCut לניקוי יעיל יותר  TM עם סיבים בטכנולוגיית 
 תוספת סיבים מגבידה את צפיפות המברשת ואת יעילותה

 ידית גומי ארגונומית לאחיזה יציבה גם אם המברשת רטובה

מחיר מבצע
₪ 32.00

מארז 50 מברשות
לחלוקה למטופלים

כל אחת במארז נסיעה מוגן

מברשות
אינטרדנטליות

BRUSH BETWEEN

EXTRA 
THIN

140 קיסמי עץ דו צדדים
דקים במיוחד לניקוי מרווחים קטנים

REGULAR100 קיסמי עץ דו צדדים
לניקוי מרווחים רגילים-גדולים

 ראש קטן מאפשר תמרון נוח וגישה טובה

 סיבים דקים עם קצוות בקוטר 0.01 מ"מ 
מבטיחים חדירה טובה לקו החניכיים

 סיבים אולטרא-רכים לצחצוח עדין

 ידית ארגונומית נעימה

THIN 100 קיסמי עץ דו צדדים
לניקוי מרווחים קטנים-רגילים 

בין השיניים

מחיר רגיל
₪ 6.99
מחיר מבצע

למרפאות שיניים 
₪ 2.50

*באריזת שקית

ת ו נ ו ר ת פ
ומבצעים מיוחדים
ת ו א פ ר מ ל
ם י י נ י ש
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