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D-Light Pro :במיוחד עכשיו

מכשיר הקשיה באור הניתן לעיקור!
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יעיל במיוחד

קטן ואלגנטי

עצמה גבוהה + נמוכה

קל משקל, נוח לאחיזה ושימוש, עם 2 סוללות 

נטענות, עריסה עם בדיקת עוצמת ההארה

D-Light® Pro

רוכשים מכשיר
D-light Pro₪ 2,990-ב

ומקבלים מוליך אור מחוזק נוסף 

בשווי 450 ₪ מתנה!

לאבחון עששת, זיהוי פעילות חיידקית, זיהוי שחזורים ישנים 

ועודפי צמנט, איתור דלף שולי, אבחון סדקים ועוד

טווח רחב של אורכי גל
להקשיית כל חומר מרוכב ולחימום גלאס יונומרים

תכנית אבחנה

D-Light Pro מתאים לעיקור באוטוקלב 

האלקטרונית,  הליבה  הוצאת  לאחר 

לשמירה על רמת חיטוי מרבית!

הלייט-קיור שלך ניתן לעיקור?
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התפתחות  אחר  מעקב  על  המקפיד  המעודכן,  השיניים  רופא 

הטכנולוגיה, משתמש בחומרי שחזור חדשניים ומחפש אחר האדהזיה 

המיטבית המתאימה לכל מקרה - מוצא עצמו ניצב בפני אתגר לא 

בשיקום  העיקרית  התורפה  נקודת  עם  בהתמודדות  דווקא  פשוט 

- בשל ריבוי ההיבטים המשפיעים  – תהליך ההדבקה עצמו  מודבק 

על ההחלטה על הצמנט המתאים. 

הקשורים  משתנים  שכללו  ומעולם,  מאז  היבטים שהתקיימו  מלבד 

רמת  ההשחזה,  של  הרטנציה  מידת  )כגון  ההכנה  ולסוג  למתרפא 

האחרונות  בשנים  וכיוב'(,  אסתטיות  דרישות  העששת,  תחלואת 

ביניהם  נוספים.  היבטים  בשיקוליו  לכלול  נדרש  השיניים  רופא 

כלולים הן משתנים הקשורים לחומרי שחזור חדישים, כגון זירקוניה, 

המושפעים  משתנים  והן  היברידית,  חרסינה  או  דיסיליקט  ליתיום 

ממאפייניהם:  ונגזרים  עצמם  בדבקים  הטכנולוגיות  מההתפתחויות 

גלאס יונומר, גלאס יונומר משופר-רזין, רזין בקישור עצמי ודבקי רזין 

מורכבים, בהקשיה עצמית, הקשיה באור או הקשיה כפולה. 

לכאורה, ניתן בקלות להכין רשימת דרישות לחומר ההדבקה הדנטלי 

האידיאלי: חוזק קישור גבוה הן לחומר השן והן לחומרי שחזור שונים 

על  שמירה  ועוד(,  דיסיליקט  ליתיום  זירקוניה,  חרסינה,  )מתכת, 

חוזק הקישור לתקופה ארוכה, פולימריזציה בהקשיה כפולה )כימית 

שאינה  בהשחזה  מדובר  כאשר  גם  חזק  קישור  באור(,  הקשיה   +

מיטבית, אי-ספיחת צבענים או שינוי צבע עם הזמן, יכולת התאמת 

גוונים קלה, סבילות ללחות והעדר צורך בבידוד השיניים המטופלות, 

הפרשת פלואוריד, יכולת טיפול מהיר, קל ופשוט במינימום שלבים. 

וכמובן – בעל תג מחיר סביר. 

העונה  צמנט  כיום  קיים  שלא  היא  בפנינו  הניצבת  הבעיה  בפועל, 

חומרי  של  בתכונותיהם  הניכר  השיפור  למרות  הדרישות.  כל  על 

קיימים  מהם  אחד  לכל  האחרונות,  בשנים  הדנטליים  ההדבקה 

יתרונות וחסרונות, הדורשים מרופא השיניים לקבל החלטה מושכלת 

באשר לסוג חומר השחזור ולסוג הדבק, בהתבסס על המידע הזמין.

ננסה לעשות סדר בתהליך קבלת ההחלטות: החלוקה הגסה היא בין 

גלאס יונומר לרזין, כאשר לכל אחד מהחומרים יתרונות וחסרונות.

צמנט גלאס יונומר או גלאס יונומר משופר ברזין: צמנטים דנטליים 

יתרונותיהם העיקריים הם  עם עשרות שנים של הצלחה קלינית. 

להמנע  והיכולת  ללחות  לסבילות  הודות  העבודה,  זמן  קיצור  )א( 

מהצורך בבידוד קפדני של השן; )ב( הפרשת פלואוריד מתמשכת; 

)ג( תאימות ביולוגית המונעת רגישות דנטינלית בהדבקה על שיניים 

ויטליות ומצמצמת את הנזק במקרה של עודפי צמנט שלא סולקו; 

)ד( ללא צורך בצריבה וקישור, ועם קישור כימי לזירקוניה )בדורות 

על  המבוססים  לשחזורים  הקישור  חוזק  את  המשפר  האחרונים(, 

חומר זה. 

השימוש  את  לשקול  המחייבות  מגבלות  קיימות  היתרונות,  לצד 

להשחזה  מתאים  לא  הוא  למקרה.  בהתאם  יונומר  גלאס  בצמנט 

במיוחד,  חזקה  הדבקה  נדרשת  בהם  במקרים  או  רטנטיבית  לא 

השינוי הנפחי של הצמנט לא מאפשר הדבקה של שחזורי חרסינה 

פלדספטית טהורה, ומבחר הגוונים מצומצם ואינו מאפשר התאמה 

עילאית הנדרשת במקרים כמו כתרים אסתטיים קדמיים  אסתטית 

או ציפויי חרסינה. יחד עם זאת, הדורות האחרונים של צמנטים אלו 

 Fuji ניחנים בחוזק קישור גבוה יותר, לצד שיפור בנוחות השימוש, כגון

CEM Evolve, המסופק במזרק ייעודי )ללא צורך בקליקר( ומאפשר 

.)tack curing( הקשיה מהירה באור להסרת עודפים

השן  לחומר  המתחברים  אדהזיביים,  דבקים  רזין:  בסיס  על  דבקים 

 G-CEM בקישור מיקרו-מכאני. כוללים דבקים עם קישור עצמי )כגון

המחייבים  דבקים  לצד  וקישור,  צריבה  דורשים  שאינם   )LinkAce

כגון  יותר,  גבוה  קישור  חוזק  ומאפשרים  וקישור  בצריבה  שימוש 

הם  העיקריים  יתרונותיהם   .G-CEM Veneer או   G-CEM LinkForce

כך  לחומרי השחזור החדשניים.  והן  לשן  הן  גבוה,  קישור  חוזק  )א( 

בציפויי   – )למשל  מיטבית  שאינה  ברטנציה  גם  קישור  מתאפשר 

רמת  המבטיחים  גבוהה,  צבע  ועמידות  גוונים  מבחר  )ב(  חרסינה(; 

בחלק  אסתטיים.  מודבקים  לשחזורים  החשובה  גבוהה,  אסתטיקה 

מהחומרים משחות בדיקה מאפשרות בדיקה מקדימה של גוון הצמנט; 

 ,G-CEM LinkForce-ו  G-CEM LinkAce כמו  האחרונים,  הדורות  )ג( 

הם בעלי עובי שכבה דק במיוחד )3-4µ, לעומת 10µ ומעלה בדורות 

קודמים( למניעת שטיפה או צביעה של הצמנט.

של  קפדני  בבידוד  הצורך  הן  רזין  בסיס  על  דבקים  של  המגבלות 

השן מפני רטיבות, הצורך בפרוצדורה מורכבת יותר )צריבה, קישור( 

ורגישות  פלואוריד,  הפרשת  היעדר  גבוה,  קישור  חוזק  להשגת 

פוטנציאלית בהדבקה על שיניים ויטאליות.

לסיכום: כדי לאפשר התמודדות מוצלחת עם האתגרים השונים של 

דבקים  סוגי  ל-2-3  נדרש  השיניים  רופא  הקליניים,  המקרים  כלל 

שונים, שיתנו לו מענה לדרישות השונות.

צמנט או דבק – כיצד לבחור את אמצעי ההדבקה לשחזורים לא-ישירים?

המלצה: 

 הורידו את אפליקציית 

GC Luting Guide לסלולרי, 

למדריך לבחירת הדבק 

המתאים ביותר למאפייני 

המקרה, ולהנחיות עבודה 

מפורטות לכל חומר:

ד"ר אלון עמית

מתי להשתמש בדבק על בסיס רזין?

מתי להשתמש בצמנט על בסיס גלאס יונומר?

יוני - ספטמבר 2020



G-CEM LinkAceTM

האופציה המועדפת לכל צרכי השיקום

G-CEM LinkAce: הדור החדש של דבק על בסיס שרף בעל קישור עצמי, המתבסס 

על דורות קודמים ומוצלחים מבית GC, בתוספת פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים 

בתחום ההתקשות הכימית.

G-CEM LinkAce הוא אסתטי, בעל תכונות פיזיקליות מתקדמות, מונע רגישות 

לאחר הטיפול ונוח לשימוש.

ערכת 4 מזרקים
ב-595 ₪ בלבד!במקום 760 ₪)שלושה מזרקים A2 + מזרק נוסף שקוף(

:GI דבק רזין + דבק

מוכנים לכל מקרה
עם 2 הדבקים החיוניים

בכל מרפאה!

לשלוף את האס המנצח ברגע הנכון...

חדשנות  •  פשטות •  רב-תכליתיות  •  אמינות

• הדבקה קבועה של כל סוגי הכתרים והגשרים

• לשחזורים עם מתכת או בלעדיה )חרסינה, זירקוניה, קומפוזיט(

• לכל סוגי המבנים והיתדות

 4 
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FujiCEM 2

FujiCEM Evolve

צמנט גלאס יונומר  מחוזק ברזין. 
חזק, עמיד ונוח לשימוש!

 • להדבקת מגוון פתרונות שיקום: מבנים, 

   חרסינה ע"ב מתכת )PFM(, זירקוניה, 

.Inlay, Onlay ,קומפוזיט  

 • נוחות שימוש מיטבית - סבילות ללחות, 

  ללא צורך בצריבה וקישור.

 • חסכוני, עם שליטה אופטימלית בערבוב, 

.automix עם ערבוב ידני או פיות  

 מארז  4 שפופרות 
FujiCEM2₪ 1,200 ב-750 ₪ בלבד!במקום

צמנט גלאס יונומר  מחוזק ברזין. 
חזק, עמיד ונוח לשימוש!

הדור הבא  צמנט הגלאס יונומר המוביל בעולם - 
עכשיו חזק יותר, בהיר יותר ונוח יותר!

•  צמנט גלאס יונומר מחוזק ברזין, סביל לתנאי רטיבות, עם הפרשת פלואוריד שנמשכת ונמשכת...

•  חדש! כולל מזרק נוח לשימוש

•  גוון בהיר יותר, לתוצאות אסתטיות יותר!

•  חדש!! מזרק נוח לשימוש, עם צמיגות קלה לשליטה ואפשרות הקשיה קצרה באור  )tack cure( להסרת עודפים

Automix זמין גם במזרקי  •

 FujiCEM Evolve 3 מזרקי
ב-790 ₪ בלבד!במקום 990 ₪)לערבוב ידני(

יוני - ספטמבר 2020
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Essentia Universal מבית GC – גוון אחד מתאים לכל!
ד"ר אלון עמית

מתחילת ימי "רפואת השיניים האדהזיבית", אשר במקביל אליה חלה 

עלייה בדרישה של מתרפאים לשחזורים אחוריים בעלי אסתטיקה 

גבוהה, רופאי שיניים ברחבי העולם מחפשים דרך קלה ויעילה לשחזר 

את המראה הטבעי ולהשיג אנטומיה מדויקת באזור הסגרי האחורי. 

מבחר שיטות המשלבות גוונים שונים פותחו, בניסיון להשיג התמזגות 

שימוש  תוך  הטבעית,  השן  סביבת  עם  השחזור  חומר  של  טבעית 

בגוונים  שימוש  השנים,  עם  מסובכים  שהפכו  צבעים"  ב"סרגלי 

אטומים, גוונים שקופים ועוד. עם זאת, גישות רב-שכבתיות אלו הן 

השיניים,  לרופא  למידה שאינה פשוטה  בעקומת  וכרוכות  מורכבות 

בין השאר משום שהן דורשות יכולת התאמת גוונים גבוהה ומחייבות 

במבחר  קומפוזיט  שפופרות  של  רב  מספר  של  במרפאה  זמינות 

גוונים.

שיטת Essentia המהפכנית, שהושקה ע"י חברת GC היפנית בשנת 

2015, כללה מספר פיתוחים טכנולוגיים חדשניים, המאפשרים יצירה 

של "אפקט הזיקית", של שבירת אור ע"י חלקיקי המילוי, המאפשרת 

"שאיבת צבע" מרקמות השן הסובבות, כדי לספק לשחזור את גוון 

השן הטבעי. שיטה זו כוללת 7 שפופרות קומפוזיט בלבד: לשחזורים 

אמייל(  גווני  ו-2  דנטין  גווני   3( גוונים  שפופרות   5 הותאמו  קדמיים 

ממסך  לצבע  בנוסף  הקדמיים,  השחזורים  טווח  כל  את  המכסות 

)Masking Liner( המאפשר איטום של כתמים על חומר השן.

השפופרת השביעית - Universal - נועדה לביצוע שחזורים אחוריים. 

כפי ששם החומר מייצג היטב, Essentia Universal הוא אוניברסלי, 

ובכך מספק פתרון מהפכני - התאמה אסתטית לכל מצב ולכל גוון 

שן - מ-B1 ועד C4, תוך שימוש בגוון אחד בלבד המתאים עצמו לשן.

כך, Essentia Universal מספק יכולת התאמה מעולה לכל גוון של 

"אפקט  בזכות   –  Class II אם  ובין   Class I אם  בין   – אחורי  שחזור 

הזיקית".

חלקיקים  על  מסתמך   Essentia Univeresal של  החלקיקים  מבנה 

 Strontium Glass,( זכוכית  חלקיקי  של  מקבצים   – ננומטריים 

לחלקיקים  המקובצים   100-400nm בגדלי   )lanthanoid fluoride

 ,850nm בגודל )FAlSi( ועוברים פולימריזציה מראש, חלקיקי זכוכית

שלהם  והפיזור  החלקיקים  הרכב   .16nm בגודל  סיליקה  וחלקיקי 

מעניק לקומפוזיט זה את תכונת החיקוי המדויק של צבע הרקמות 

הדנטליות הסובבות. עומק ההקשייה באור של החומר הוא 2.9 מ"מ. 

רמת הרדיו-אופאקיות שלו היא גבוהה )AI=252%(, כדי להבטיח זיהוי 

קל בצילומי רנטגן. 

ע"י  המושג  האסתטי  הפתרון   ,1 מס'  בתמונה  לראות  שניתן  כפי 

בגוון  חללים  של  שחזור  ביותר.  מהפכני  הוא   Essentia Universal

ו-C4 בוצע באמצעות אותו הגוון האוניברסלי, והניב תוצאה   B1, A2

אסתטית מעולה.

 Essentia הרחיבה את טווח האפשרויות של GC בשנת 2017 חברת

וקומפוזיט  נוזלי  קומפוזיט  של   – מזרקים  שני  והוסיפה   ,Universal

שונות,  תצורות  ב-3  זמין  האוניברסלי  הגוון  שכיום  כך   – בהזרקה 

לנוחות רופא השיניים:

•  Paste: שפופרת קומפוזיט משחתי, צמיג ודחיס, עם "אפקט הזיקית".

מילוי  המאפשר  ועמיד!(,  חזק  )אבל  נוזלי  קומפוזיט  מזרק   :HiFlo  • 

   מעולה של חללים צרים או שחזורים עמוקים.

 •  LoFlo: מזרק קומפוזיט בהזרקה, לבנייה מדויקת וחזקה של קומפוזיט 

  טיקסוטרופי המאפשר עיצוב סגרי מדויק.

ול-  HiFlo אפשרה גם למזרקי GC טכנולוגיית המילוי החדשנית של 

LoFlo להיות בעלי אחוז מילוי גבוה, כך שהם מספקים חוזק ועמידות 

לשחיקה שאינם נופלים מאלו של הקומפוזיט המשחתי, כפי שמוצג 

בגרף מס' 1.

המקרים הקליניים המוצגים בעמוד הבא מדגימים כיצד ניתן להשיג שחזור אחורי אסתטי בשיטה פשוטה ונוחה לשימוש.
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הכנת חללים לא-עששתיים באמצעות אבקה 

)air abrasion( בלחץ גבוה

שחזור באמצעות 

Essentia LoFlo Universal
תמונה לאחר הליטוש הסופי

)Class I( שחזור באמצעות הכנה של חללים סגריים קטנים 

Essentia HiFlo Universal

תמונה לאחר הטיפול, המציגה התמזגות 

מעולה עם חומר השן הטבעי

גישה ישירה נבחרה למקרה מאתגר זה של 

שחזור פוסט-אנדודונטי

שחזור באמצעות everX Posterior כליבת 

דנטין, ומעליו Essential Universal כמעטפת 

החיצונית

מעקב לאחר 6 חודשים מציג התאמת צבעים 

מצוינת לרקמות הסובבות
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Essentia®  Universal shade

מבצע

 קונים 3 מזרקים * 3+1
 )Paste, Lo-Flo, Hi-Flo :לבחירה(

* כמות למזרק / שפופרת: 2 מ"ל

ומקבלים מזרק נוסף 

מתנה!
מחיר כולל:

₪ 540

Essentia HiFlo
קומפוזיט אוניברסלי מוקשה-אור

עם זרימה גבוהה

Essentia LoFlo
קומפוזיט אוניברסלי מוקשה-אור

עם זרימה נמוכה

Essentia
קומפוזיט אוניברסלי מוקשה-אור

עם צמיגות דחיסה

גוון אחד אוניברסלי מתאים לכל!

יוני - ספטמבר 2020
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G-ænial
G-Premio BOND

שילוב מנצח:

קומפוזיט משחתי מעולה 
 וחומר קישור אוניברסלי מוביל, 

בשילוב משתלם!

G-Premio BOND

• חומר קישור אוניברסלי עם או בלי צריבה.

• מאפשר טיפול מהיר, פשוט  וניתן לחיזוי, בחוזק קישור גבוה וללא פשרות!

• משמש גם כבונדינג לתיקון  שחזורים מודבקים שבורים מכל סוג.

• נועד גם למניעת רגישות צווארית.

• 300 טיפות לבקבוק

Eve גלגלי ליטוש

גלגלי הליטוש המובילים בעולם!

גלגלי גומי מתקדמים לליטוש, המאפשרים להגיע 

לרמת ברק אידיאלית של שחזורים מרוכבים 

באמצעות 2 גלגלים בלבד.

G-ænial

קומפוזיט קלאסי בעל "אפקט הזיקית" המאפשר התמזגות 

צבעים מושלמת עם האמייל והדנטין. רדיו-אופאקי, ידידותי 

למשתמש עם צמיגות נוחה לעיצוב, יכולת ליטוש מעולה 

ושמירה על ברק וגוון לאורך זמן.

 קונים 3 מזרקים * 
 )Paste, Lo-Flo, Hi-Flo :לבחירה(

ומקבלים מזרק נוסף 

מתנה!
מחיר כולל:

ב-495 ₪ בלבד!540 ₪

  G-ænial A2, A3, PA3  3 שפופרות 
Eve גלגלי ליטוש +  G-Premio Bond 

במקום 800 ₪
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יוני - ספטמבר 2020

• שקיפות משופרת של חומר השחזור,  לתוצאה טבעית ואסתטית לאורך זמן

Class I + Class II פיזור חלקיקים מיטבי, לשיפור החוזק לשחזורים אחוריים קבועים •

• הנחה כ-Bulk, ללא רגישות ללחות!

גלאס יונומר חזק לשחזורים אחוריים, 
עם הפרשת פלואוריד קבועה 

ואסתטיקה משופרת.

 Equia Forte HT קונים
מארז 250 יח'

 G-ænial ומקבלים 2 שפופרות
 )לבחירה קדמי או אחורי( 
 בגווני A2+A3 בשווי 300 ₪

מתנה!

מחיר כולל:

₪ 1,860

פתרון מושלם להחלפת שחזורי אמלגם לקויים

באדיבות Dr. M. Basso, איטליה

שחזורים אחוריים קלים לביצוע במספר שלבים פשוטים - ללא צורך בבידוד מלא

באדיבות Dr. Z. Bilge Kütük, טורקיה

שחזור של שיניים רגישות, עם תת-הסתיידות ו-MIH במתרפאים צעירים

באדיבות Dr. P. Rouas, צרפת

EQUIA ForteTM HT
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CeraSmartTM270 + OptiGLAZE

בלוקים חכמים לחריטה - שילוב של חוזק וגמישות!

• לשחזורים אסתטיים אופטימליים, עם גמישות המונעת נזק למשנן הנגדי וסופגת כוחות סגריים.

 • התאמה מיטבית בחריטה, עם יכולת ליטוש גבוהה.

• חוזק לכפיפה 279MPa - חזק משמעותית מהמתחרים.

• ללא צורך בשריפה - חורטים, מוסיפים מאפיינים אסתטיים עם אופטיגלייז, ומדביקים!

OptiGLAZE עם CeraSmart270 ערכת
ב- 1500 ₪ בלבד!במקום 1900 ₪הכוללת 10 בלוקים, 5 בקבוקי צביעה, 1 בקבוק פריימר

)3 x A2 HT; 3 x A3 HT; 2 x A2 LT; 2 x A3 LT( size 14; 

Optiglaze Color A Plus, White, Red Brown, Clear, 

Clear HV and G-Multi Primer

*תכולה:

חורטים  -  צובעים  -  מדביקים!

בלוק CAD/CAM של חרסינה היברידית סופגת 

זעזועים, בשילוב עם ערכת צביעה מתקדמת, 

לפתרון אסתטי ללא פשרות!

 • ציפוי מוקשה-אור לשחזורים היברידיים, מרוכבים ואקריליים, בטכנולוגיית ננו-מילוי 

  המבטיחה שרידות וברק לאורך זמן.

• לתוצאה אסתטית עילאית ומתן אופי חי וטבעי לשחזורים.

• לטיפול ליד כסא המתרפא.

OptiGLAZE Color - הכל נראה יותר טוב בצבע!
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GC Ortho ConnectTMFlow
דבק קיבועים אורתודונטי חזק ונוח לשימוש!

Clean and dry Etch Position retainer Apply Ortho  
Connect Flow

Light Cure

  GC Ortho ConnectTM  ניתן לשלב עם
המחיר למארז 2 מזרקים: 450 ש"ח

 קונים 3 מזרקים * 
 )Paste, Lo-Flo, Hi-Flo :לבחירה(

ומקבלים מזרק נוסף 

מתנה!
מחיר כולל:

מתנה!540 ₪

קונים 3 חב'
GC Ortho ConnectTM Flow

ומקבלים 
חב' נוספת

מבצע

3+1

•  דבק לקיבועים על בסיס רזין, הכולל את הפריימר והבונדינג )להנחה לאחר צריבה בלבד(

•  קל ונוח להנחה, הדבקה והקשייה - אידיאלי להדבקת קיבועים לינגואליים

 •  גמישות ועמידות משופרות - שרשראות מונומר ארוכות יותר המגבירות את החוזק, 

   הגמישות והעמידות לשחיקה, עם מונומר פוספטי המאפשר קישור גם לאמייל וגם למתכת

•  יישום קל, ללא צורך בעיבוד וליטוש



 InitialTM LiSi Press
 )Ingots( מטילי חריטה

 HDM בטכנולוגיית 
)High Density Micronization(

לעשות באמת את המקסימום - חוזק ואסתטיקה ללא תחרות!

508MPa :ליתיום די-סיליקט עם חוזק לכפיפה  ללא תחרות •

• אסתטיקה טבעית בכל מצב,  הודות לתכונות פלואורסנציה מצוינות

• התאמת שוליים מצויינת  הודות לפיזור הומוגני של מיקרו-חלקיקים

קורסים

 LiSi Press Ingot קונים 5 חבילות 
במחיר 330 ₪ לחבילה 

 ומקבלים במתנה 
 LiSi PressVest Intro Kit

בשווי 350 ₪

10.08.20 
קורס למינייט בדחיסה לטכנאי שיניים

מר מוריס פרץ
מפגש אחד

הקורס יערך במרכז ההשתלמויות IDS רח' קויפמן 4 תל אביב
לפרטים והרשמה: 050-5357075

 LiSi Press Ingot קונים 10 חבילות 
במחיר 330 ₪ לחבילה 

 ומקבלים במתנה 
 LiSi PressVest ן6 ק"ג

+ נוזל
בשווי 950 ₪

מבצע 1

מבצע 2
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Labolight DUO

• טווח רחב של אורכי גל, 380-510nm , לכל סוגי החומרים

 • להקשיית שחזורים מרוכבים לא-ישירים )קבועים וזמניים(, 

   להקשיה מהירה של צבעי Optiglaze, ועוד!

• ארגונומי ונוח לתפעול

מכשיר להקשיה מהירה ויעילה באור 
 של שחזורים לא-ישירים, 

למעבדה ולמרפאה.

Labolight DUO  קונים
במחיר 11,700 ₪

ומקבלים זיכוי לרכישת 
 Gradia Plus 

)גוונים לבחירה(
בשווי 3,000 ₪

קורס

13.07.20 
 סדנת שחזורים מרוכבים מעבדתיים 

לטכנאי שיניים

מר מוריס פרץ
מפגש אחד

הקורס יערך במרכז ההשתלמויות IDS רח' קויפמן 4 תל אביב
לפרטים והרשמה: 050-5357075



“מאה רופאים למאה שנים"

לאחר מאות רופאי שיניים ישראליים שהצטרפו למסע ליפן והוקסמו 

מארץ השמש העולה – אתם מוזמנים להצטרף לחוויה, באירוע מיוחד 

שיתקיים באפריל 2021!

שנים   100 לחגוג  עומדת   GC חברת  ב-2021 

המייצרת  בטוקיו,  קטנה  מחברה   – להיווסדה 

המובילות  החברות  לאחת  דנטליים,  צמנטים 

בעולם החומרים והציוד הדנטלי.

ב-17-18.4.2021  יתקיים  המיוחד,  המאורע  לציון 

סימפוזיון מדעי דנטלי בטוקיו, שיכלול הרצאות 

לאלפי משתתפים  השיניים,  רפואת  בכל תחומי 

מכל העולם.

 GC Israel ש-  השנתיות  הנסיעות  במסורת 

הפעם  שנים,  מ-30  יותר  כבר  ליפן  מארגנת 

רופאי   100 של  מכובדת  נציגות  לארגן  החלטנו 

ולטיול  בכנס  להשתתפות  ישראלים,  שיניים 

"מאה  בסימן  היפנית,  התרבות  לנבכי  מרתק 

רופאים למאה שנים". 

מגוון נרחב של טיולים יוצע למשתתפים – החל 

מטיול קבוצתי מאורגן לאלו שזה ביקורם הראשון 

ביפן, המשך בסיור מעמיק לאלו שכבר חוו את 

חדשות,  לחוויות  להיחשף  ורוצים  התאהבו  יפן, 

עם  המשולבות  עצמאיות  טיול  לחבילות  ועד 

לפני  יתקיימו  הטיולים  מועדי  בכנס.  השתתפות 

ואחרי הכנס, לנוחות המשתתפים.

לפרטים:

 03-7979604 )אוריה(

Oriyah.engler@gc.dental



International Dental Studies

קורס בקופסה 
קורס מעשי - אצלך במרפאה!

קורס בקופסה: 

 וובינר בלימוד מרחוק הכולל תרגול מעשי

  שידור חי עם תמיכה מלאה של המרצה ומענה לשאלות המשתתפים 
     במהלך התרגול המעשי

 קיט מתקדם הכולל מודל ייעודי לתרגול וערכת חומרים מותאמים

  חומרי התרגול נשארים בידך, לשימוש מעשי על מתרפאים מיד 
     לאחר הקורס

 לא צריך לבטל משמרת עבודה

בקרוב יוצעו ערכות נוספות של "קורס בקופסה":

• ציפויי קומפוזיט קדמיים / מר מוריס פרץ

• גשרים אדהזיביים / ד"ר משה פלייטמן

התעדכנו באתר IDS לפרטים נוספים!

הטיפול  על  ירצה  רון  הנרי  ד"ר  הפה  לשיקום  המומחה 
במשנן השחוק והרמת מנשך אחורי, כולל הדגמה. 

לתבנית  הזרקה  באמצעות  אחורי  מנשך  הרמת  תרגול 
מודל  המכיל  בקופסה",  "קורס  קיט  באמצעות  יבוצע 
 G-aenial 3 מזרקי   ,Exaclear ייעודי, חומר מטבע שקוף 
ועוד. ליטוש  מברשות  מקדחים,   ,Universal Injectable 

קורס בקופסה מס' 1:
הרמת מנשך אחורי בהזרקה לתבנית / ד"ר הנרי רון

מועדים קרובים: 13/7/20, 27/7/20. 

מועדים נוספים יפורסמו בהמשך.

www.ids4u.co.i ניתן להתעדכן באתר 
פרטים נוספים בטל. 03-7979600
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מידעון קורסים
יולי - ספטמבר 2020

מרכז ההשתלמויות ברפואת שיניים IDS שמח לעדכן אתכם במועדי פתיחת הקורסים הקרובים:

“מאה טיפים ועוד” ברפואת שיניים משקמת
ד“ר א. גלבוע

01.07.20 - 2 מפגשים

שתלים למתחילים  )תרגול על ראשי גוויות(
פרופ’ א. רביב )קנדה(
02.07.20 - 3 מפגשים

קורס מקיף באנדודונטיה
ד”ר מ. סולומונוב

08.07.20 - 7 מפגשים

סדנת שחזורי רזין מעבדתיים / לטכנאי שיניים
מר מ. פרץ

13.07.20 - מפגש אחד

 CBCT-שימוש יום יומי ב
ד”ר מ. סולומונוב, ד”ר ג. בן יצחק, ד”ר א. לוינזון

15.07.20 - מפגש אחד

הרמות סינוס וכל סוגי האוגמנטציה )תרגול על ראשי גוויות(
פרופ’ א. רביב )קנדה(, ד”ר מ. רביב

16.07.20 - 3 מפגשים

שיקום על גבי שתלים
ד”ר ב. כרמון 

19.07.20 - 4 מפגשים

אסתטיקה של הפנים )תרגול על ראשי גוויות(
פרופ’ א. רביב )קנדה(, ד”ר מ. רביב, ד”ר מ. אלמן

23.07.20 - 3 מפגשים

פריו-כירורגיה באמצעות הלייזר הדנטלי
ד”ר ד"ר מ. יונס, ד”ר א. סביון

27.07.20 - מפגש אחד

כתרים והשחזות בעידן המודרני
ד”ר מ. פלייטמן, ד”ר ב. פלייטמן, ר. אוליאל

28.07.20 - 6 מפגשים

תותבות שלמות - קורס קליני 
ד”ר א. גלבוע

29.07.20 - 6 מפגשים

חזיתיות חרסינה - עבודת צוות )כולל טיפול במתרפא(
ד”ר מ. פלייטמן, מר מ. פרץ

03.08.20 - 3 מפגשים

סדנת למינייט בדחיסה / לטכנאי שיניים
מר מ. פרץ

10.08.20 - מפגש אחד

קורס מקיף ברפואת שיניים לילדים
ד”ר א. זילברמן, ד”ר מ. סולומונוב, ד”ר ג. בן יצחק, ד”ר י. שפינקו

13.08.20 - 6 מפגשים

אורתודונטיה טרום שיקומית
ד"ר י. מזור

17.08.20 - 2 מפגשים

היבטים אורתודונטיים בעבודת רופא השיניים לילדים
ד”ר י. שפינקו

17.08.20 - מפגש אחד

האנדודונטיה של העתיד 
ד”ר מ. סולומונוב, ד”ר א. עמית

19.08.20 - מפגש אחד

סדנת שורשים באנדודונטיה
ד”ר ג. בן יצחק

25.08.20 - מפגש אחד

טיפול שורש בשיניים קבועות צעירות עם אפקס פתוח
ד”ר מ. סולומונוב, ד”ר ג. בן יצחק

26.08.20 - מפגש אחד

שחזורים אסתטיים ישירים ובלתי ישירים
ד”ר ג. טלמור

03.09.20 - 2 מפגשים

קורס מקיף ברפואת שיניים אסתטית  
ד”ר מ. פלייטמן, ד”ר פ. חארוף

15.09.20 - 8 מפגשים

לפרטים נוספים ולהרשמה: 03-7979600/3
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