G-CEM One
צמנט רזין אוניברסלי שיגשים את החלומות שלך!
(עמ' )3

מבצעים
חמים
לסוף השנה!
אוקטובר  -דצמבר 2021

*המחירים אינם כוללים מע”מ • המבצעים בתוקף עד  • 31.12.2021ט.ל.ח

הצמנט האחד שחיכית לו!

FujiCEM Evolve
הדור הבא

צמנט הגלאס יונומר המוביל בעולם -
עכשיו חזק יותר ,בהיר יותר ונוח יותר!
• צמנט גלאס יונומר מחוזק ברזין ,עם הפרשת פלואוריד שנמשכת ונמשכת...
• חדש!! מזרק נוח לשימוש ,עם צמיגות קלה לשליטה
• טווח התוויות נרחב ,מהדבקת יתדות וכתרים ועד למילואות ,הודות לצמצום ההתרחבות (.)>1%
מתאים לזירקוניה ,ליתיום דיסיליקט ,מתכת ,חרסינה ועוד!
• חוזק קישור משופר ,עם חיבור כימי לשן ולחומרי השחזור ללא צורך בפריימינג ובונדינג.
• להדבקה מהירה :סביל ללחות ואינו דורש בידוד של השן
• גוון בהיר יותר ,לתוצאות אסתטיות יותר
• מאפשר הקשיה קצרה באור ( ,)tack cureלהסרה קלה ובטוחה של עודפים עם ההדבקה
• מתאים לערבוב ידני או לשימוש עם טיפים ( Automixאופציונליים)

באדיבות  ,Dr. J. Tapia Guadixספרד

מבצע 3+1
קונים  3יח' FujiCEM Evolve
להזמנה:
 :012952ערכת  FujiCEM Evolve 3לערבוב ידני
 :012951מזרק  FujiCEM Evolveיחיד לערבוב ידני
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ומקבלים יח' נוספת

מתנה!

מחיר כולל ל 4-שפופרות:

790

 ₪בלבד!

אוקטובר  -דצמבר 2021

G-CEM ONE

TM

זה פשוט האחד!
צמנט הרזין האחד שחיכיתם לו!  - G-CEM Oneדבק רזין אוניברסלי בהקשיה עצמית ,והרבה יותר מכך!
ללא צורך בצריבה וקישור של השן ,ועם קישור כימי למתכת וזירקוניה G-CEM One ,הוא בעל חוזק קישור גבוה במיוחד ,גם בהקשיה
באור וגם בהקשיה כימית.
הערכה כוללת פריימר משפר-קישור לשן ,לשימוש אופציונלי במריחה על השן בלבד ,המשפר פלאים את חוזק הקישור ,לרמה
הגבוהה אפילו מזו של דבקי רזין בהם עושים שימוש בחומר קישור .החוזק המיידי המתקבל גבוה במיוחד ,כפתרון לבעיית early
 debondingוכדי לאפשר הדבקה חזקה גם בסביבה בה קשה לבודד היטב מלחות.
כתרים קדמיים מליתיום דיסיליקט

זמין ב 4-גוונים.A2, Translucent, AO3, White Opaque :
כתרים אחוריים מזירקוניה

(לפני הטיפול)

Restoration cemented.

Prepared tooth cleaned and dried.

Final result.

אחרי  6חודשים

באדיבות  ,Dr. Kazunori Otaniיפן
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מחיר השקה!
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מחיר השקה!
G-CEM ONE
Starter kit

G-CEM ONE
System kit

ב490-

Without saliva

MultiLink
Automix

לדו"ח ניסוי המעבדה של
:Dental Advisor

50

]Shear bond strength [MPa

Source: GC R&D, Data on file.

Self cure

300

Source: GC R&D, Data on file.

חוזק קישור לדנטין

סבילות לרוק
Source: GC R&D, Data on file.

עמידות לשחיקה

באדיבות  ,Dr. Masayuki Okawaיפן

ב245 -

 ₪בלבד!

 :System kitן 2שפופרות ( 4.6גר') בגווני  ,A2, Translucentבקבוק
פריימר משפר-קישור לשן ,בקבוק  ,G-Multi Primerטיפים אוטומיקס
רגילים  +אנדו'.
מק"ט 013685
 013687רפיל צמד יח' Translucentי ( 4.6גר' ליח')  +טיפים

:Starter kitן 1שפופרת ( 4.6גר') בגוון  A2או ( Translucentלבחירה),
בקבוק פריימר משפר-קישור לשן ,טיפים אוטומיקס רגילים  +אנדו'.
מק"ט ( 013684שקוף) )A2( 013683 /
 330ש"ח

 013686רפיל צמד יח' A2י ( 4.6גר' ליח')  +טיפים

 330ש"ח

 013688רפיל יח' בודדת AO3י ( 4.6גר' ליח')  +טיפים

 190ש"ח

 013689רפיל יח' בודדת WOי ( 4.6גר' ליח')  +טיפים

 190ש"ח

 10006834פריימר משפר קישור לשן ( 4מ"ל)

 250ש"ח
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 ₪בלבד!

G-ænial Universal Injectable
®

זורם כמו נוזלי ,חזק יותר ממשחתי!

קומפוזיט בהזרקה :הטוב משני העולמות!
• קומפוזיט חדשני ופורץ דרך
• טכנולוגיית ציפוי חלקיקים חדשנים ( )FSCמניבה טיקסוטרופיות גבוהה,
לשליטה בצמיגות
• שילוב יתרונות קומפוזיט נוזלי (זרימה מצוינת בחללים צרים,
תחת לחץ) ומשחתי (יציב ,לא נשפך ומאפשר בניה מדויקת של
המשטח הסגרי)
• אחוז מילוי גבוה (w/wן )69%מוביל לעמידות לשחיקה
ולחוזק לכפיפה העולה על זה של קומפוזיטים משחתיים
()173iMPa
• מתאים לכל סוגי החללים המשמרים ,קדמיים ואחוריים

מבצע משולב!
מזרקים*
קונים 3
Injectable
קונים  4מזרקים
G-ænial Universal
)Paste,+ Lo-Flo,
Hi-Flo
(לבחירה:
G-Premio BOND
ומקבלים מזרק נוסף
במקום ₪ 642

מתנה!

מחיר כולל:
ב ₪ 450-בלבד!
₪ 540

G-Premio BOND
• חומר קישור אוניברסלי ,לשימוש עם או בלי צריבה
• מאפשר טיפול מהיר ,פשוט וניתן לחיזוי ,בחוזק קישור גבוה וללא פשרות
• עובי השכבה הדק ביותר  3µ -בלבד!
• משמש גם למניעת רגישות צווארית ובונדינג לתיקון שחזורים מודבקים שבורים מכל סוג
•  300טיפות אחידות בכל בקבוק
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Essentia® Universal shade
גוון אחד אוניברסלי מתאים לכל!
Essentia
קומפוזיט אוניברסלי מוקשה-אור
עם צמיגות דחיסה

Essentia HiFlo
קומפוזיט אוניברסלי מוקשה-אור
עם זרימה גבוהה

Essentia LoFlo
קומפוזיט אוניברסלי מוקשה-אור
עם זרימה נמוכה

מבצע

3+1

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

מחיר כולל:

540

מתנה!

 900740מזרק  Essentia HiFloגוון  Uן( 1X2מ"ל)
 900742מזרק  Essentia LoFlowגוון  Uן( 1X2מ"ל)
 900977שפופרת  Essentiaגוון Uן ( 1X2מ"ל)

₪

* כמות למזרק  /שפופרת 2 :מ"ל

שחזור פוסט-אנדודונטי

דנטין ,ומעליו  Essential Universalכמעטפת

מצוינת לרקמות הסובבות

Pictures courtesy of Dr Bojidar
)Kafelov (Bulgaria

גישה ישירה נבחרה למקרה מאתגר זה של

שחזור באמצעות  everX Posteriorכליבת

מעקב לאחר  6חודשים מציג התאמת צבעים

החיצונית

Essentia HiFlo Universal

מעולה עם חומר השן הטבעי

הכנת חללים לא-עששתיים באמצעות אבקה

שחזור באמצעות

בלחץ גבוה ()air abrasion

Essentia LoFlo Universal
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תמונה לאחר הליטוש הסופי

)Pictures courtesy of Prof Joseph Sabbagh (Lebanon

הכנה של חללים סגריים קטנים ()Class I

שחזור באמצעות

תמונה לאחר הטיפול ,המציגה התמזגות

everStick

פתרונות בלתי צפויים
עם סיבי זכוכית רכים!
פטנט בינלאומי מבית GC

משפחת מוצרים מסיבי זכוכית ניתנים-לעיצוב ,לפתרונות חזקים
ואסתטיים בתחום השיקום (מבנים ,גשרי מרילנד) והקיבוע (קיבוע לאחר
טראומה ,קיבועי פריו ואורתו).
הסיבים הרכים מונחים במטריצת רזין ,ומאפשרים כיפוף ופחיסה ,כאשר
לאחר הקשיה באור הם הופכים לקשיחים ועמידים.

מזרקים*
קונים
ממוצרי
רוכשים 3אחד
)Paste, Lo-Flo,
(לבחירהHi-Flo :
EverStick
נוסף
ומקבליםמזרק
ומקבלים
ידני
מכשיר
לשליטה
מתוצרת LM
מתנה!
בסיב הזכוכית ועיצובו

מחיר כולל:

מתנה!
₪ 540

המכשיר הידני בשווי  195ש"ח ,לבחירה מתוך  2אופציות,
 150יח' זמינות  -עד גמר המלאי
ערכת היכרות :EverStick Postו ₪ 500
חב' :EverStick NETן ₪ 800
חב' :EverStick C&B / Perio / Orthoן ₪ 900
( EverStick C&Bמק"ט  900852מארז  12*2ס"מ)
( EverStick POSTמק"ט  900846ערכת היכרות  5פוסטים מכל אחד
מהסוגים  0.9מ"מ 1.2 ,מ"מ 1.5 ,מ"מ  +נוזל  Modeling Liquid 6מ"ל)
( EverStick PERIOמק"ט  900850מארז  12*2ס"מ)
( EverStick NETמק"ט  30 ,900837סמ"ר)
( EverStick ORTHOמק"ט  900841מארז  12*2ס"מ)

קורס
גשרים אדהזיביים והשימוש הדנטלי
בסיבי זכוכית ניתנים לעיצוב
ד"ר משה פלייטמן
סדנה מעשית  4 -שעות

Stick Carrier
"נשא" ,שמיועד למיקום סיב הזכוכית.
דו-צדדי (ימין/שמאל)

הסדנה ,המשלבת ידע עיוני ותרגול מעשי ,תציג את השימוש הייחודי
בסיבי זכוכית ניתנים לעיצוב ,תוך התמקדות בביצוע גשרי מרילנד
בישיבה אחת לצד כסא המתרפא.

Stick Carrier
Stick Stepper
"מחזיק" ,שנועד להחזיק את סיב הזכוכית
במקומו ולאפשר הצללה על חלק מהסיב
כך שהקשיה באור תתבצע רק על אזור
מסוים.

הקורס יערך במרכז ההשתלמויות  IDSרח' קויפמן  4תל אביב
לבירור מועד הסדנה הקרובה ,לפרטים והרשמה03-7979600/3 :
Stick Stepper
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סיבי זכוכית לבנייה ידנית או מעבדתית
של גשרים אדהזיביים ,כפתרון זמני או
קבוע לשיקום שן חסרה ,ללא פגיעה
בשיניים המאחזות!
הסיבים בקוטר  1.5-1.7מ"מ ( 4000סיבים),
ניתנים לעיצוב ולפחיסה

פוסטים לשיקום שיניים לאחר טיפול
שורש – עם סיבי זכוכית רכים במטריצת
רזין ,המאפשרים את התאמת הפוסט
לצורת תעלת השורש ,כדי לשפר את
הרטנציה ולספק אסתטיקה ללא תחרות!
זמין בקוטר  0.9מ"מ ( 1600סיבים) 1.2 ,מ"מ
( 2000סיבים) ו 1.5-מ"מ ( 4000סיבים) ,הניתנים
לכיפוף ולפחיסה.

סיב זכוכית ארוך ורך ,המאפשר התאמה
לשיניים מוביליות הדורשות קיבוע
פריודונטלי .לאחר התאמה לשיניים ,ציפוי
בקומפוזיט והקשיה באור מתקבל ספלינט
חזק ויציב
בקוטר  1.2מ"מ ( 2000סיבים).
חבילה כוללת  2סיבים באורך  12ס"מ כ"א.

רשת סיבי זכוכית ,שתי וערב ,המאפשרת
קיבוע שיניים לאחר טראומה
רשת בגודל  30סמ"ר ובעובי  0.1מ"מ

סיב זכוכית ארוך ורך ,המאפשר התאמה
לשיניים לאחר טיפול אורתודונטי .לאחר
התאמה לשיניים ,ציפוי בקומפוזיט
והקשיה באור תתקבל רטנציה חזקה
ואסתטית.
בקוטר  0.8מ"מ ( 1600סיבים).
חבילה כוללת  2סיבים באורך  12ס"מ כ"א.
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D-Light® Pro

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

יעיל במיוחד
עוצמה גבוהה ( )1400mW/cm2להקשיה יעילה  +עוצמה נמוכה
( )700mW/cm2למניעת חימום המוך בשחזורים עמוקים

תכנית אבחנה ייחודית באור סמוך לאולטרה-סגול
לאבחון עששת ,זיהוי פעילות חיידקית ,זיהוי שחזורים ישנים
ועודפי צמנט ,איתור דלף שולי ,אבחון סדקים ועוד

קטן ואלגנטי
קל משקל ,נוח לאחיזה ושימוש ,עם  2סוללות
נטענות ,עריסה עם בדיקת עוצמת ההארה

רוכשים מכשיר
D-light Pro

ב2,990-

₪

 901412מכשיר  ,D-Light Proעם עריסת טעינה ו 2-סוללות
 10006836ערכת  5 - G-aenial A'CHORD Coreשפופרות

ומקבלים  G-ænial® A'CHORDסט core

בשווי  ₪ 990מתנה!
סט  :Coreגווני A1, A2, A3, A3.5, A4

קומפוזיט אוניברסלי חזק ואסתטי,
עם  5שפופרות בלבד שמחליפות
את כל  16הגוונים שבסרגל "ויטה"!

הלייט-קיור שלך
ניתן לעיקור?
Pro

D-Light

מתאים

לעיקור

באוטוקלב לאחר הוצאת הליבה
האלקטרונית ,לשמירה על רמת
חיטוי מרבית!
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EPITEX
סרטי ליטוש  - Epitexלליטוש המושלם!

• סרטי ליטוש ב 4-רמות חספוס שונות ,לעיצוב קימורי השחזורים,
החלקת השוליים והשגת ליטוש מושלם של פני שטח השחזור
• נוחים לשימוש ועמידים מאוד לקריעה
• מתאימים לליטוש שחזורי קומפוזיט וגלאס יונומר
• דיספנסר ייחודי מאפשר שימוש נוח

Epitex
ערכת מתחילים
במקום ₪ 750
000404
000409
000405
000407
000406
000408

ב550-

 ₪בלבד!

ערכת מתחילים (גס  +בינוני  +עדין  +עדין מאוד  +מטריצה
שקופה לקומפוזיט;  10מ' ליחידה)
מטריצה שקופה 10 ,מ'
גס כחול 10 ,מ'
בינוני ירוק 10 ,מ'
עדין אפור 10 ,מ'
עדין מאוד ורוד 10 ,מ'

מבצע 2+1
ברכישת  2יח'  - refillהשלישי בחינם!
( ₪ 150ליח')
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ביצוע שחזורי מעבר מחומר מרוכב בהקשיה כפולה לצד כיסא המתרפא
ד"ר אלון עמית
מבוא להבנת החשיבות של שחזורים זמניים חזקים ואסתטיים ,והיכרות עם

 .2כתרי קומפוזיט או אקריל מעבדתיים :פתרון מעבדתי לכתרים זמניים ,כתבנית

 TempSmart DCהחדשני מבית .GC

של אקריל מבושל אותה מכין הטכנאי עבור רופא השיניים .הקושי ביישום פתרון זה
הוא השילוב בין עלויות הכנת השיקום הזמני ע”י הטכנאי לבין הצורך לבצע ריפוד

רפואת השיניים האסתטית ,שעד לפני שנים לא רבות היתה נחלתם של מתרפאים

מאסיבי לשם התאמה ,דבר המקשה על קבלת תוצאה משביעת רצון בהיבטים

בעלי ממון ורופאי שיניים שהתמחו בתחום  -הפכה כיום לדרישה בסיסית המשותפת

המבניים והאסתטיים.

לכל המתרפאים .לצד זאת חלה התקדמות ניכרת ברפואת השיניים האדהזיבית,
ביחד עם שיפור ניכר באיכות חומרי השחזור האסתטיים ,נגישותם למרפאות

 .3ביס-אקריל בהקשיה עצמית :חומרים שתפסו תאוצה בעשור האחרון ,כפתרון

השיניים והשליטה וההתמצאות של רופאי השיניים בטכניקות ובחומרים מתקדמים

המאפשר מענה מהיר בהזרקה לתבנית ,בעל רמה אסתטית טובה .הפרוצדורה

המאפשרים קבלת תוצאה אסתטית עילאית – משחזורים ישירים ,לחיפויים סגריים

דורשת הכנת מפתח מטבע מוכן מראש ,בין אם במטבע הנלקח על המשנן השלם

(“מילואות”) ,כתרים וגשרים ואפילו לשיקום נשלף.

לפני ההשחזה או על מודל שעווה בהכנה מעבדתית .חומרים כמו Protemp 4,
 Luxatemp, Structur 3ואחרים ,המשמשים למטרה זו ,הם הדור הראשון בשחזורים

הדרישה לאסתטיקה גבוהה לא פסחה על שחזורי המעבר – אותם “כתרים זמניים”

המבוצעים בטכניקה זו ,וסייעו לשנות את הרגלי היישום של שחזורי מעבר .עם

שאנו נוהגים לבצע כפתרון מהיר מאקריל להגנה על השיניים עד להדבקת השיקום

זאת ,חלקם מהם סובלים מ”מחלות ילדות” המקשות על השימוש בהם( :א) הרכב

הקבוע ,לא תמיד באופן הקפדני ביותר ולא תמיד תוך הקפדה על כל המאפיינים

חומר העשוי לגרום לזרימה לא עקבית וליצור בועות הדורשות תיקון ,ביחוד באזור

האסתטיים והפונקציונליים .הגישה שהיתה נפוצה בעבר ,לפיה “כתרים זמניים יפים

קו הסיום ,ולפני שטח לא חלקים שאינם שומרים היטב על הברק; (ב) השימוש

מדי ימנעו מהמתרפא לחזור להדבקת הכתרים הקבועים” נדחקה בפני הדרישה

בהקשיה עצמית בלבד מאריך את זמן הפרוצדורה ומניב תוצאה סופית עם חוזק

הגוברת לאסתטיקה גבוהה בכל שלבי הטיפול .יש להודות כי טרנד זה משתלב עם

מופחת לעומת קומפוזיט מוקשה-אור; (ג) בחומרים אלו נעשה שימוש בחומר מגמש

העמדות המקובלות בספרות הקלינית המקצועית בשנים האחרונות ,הגורסות כי

( ,)plasticizerהמקצר את שרשראות המונומר ומחליש את התוצאה הסופית ,בייחוד

ביצוע שחזורי מעבר אסתטיים ופונקציונליים הוא אלמנט חשוב בטיפול ,שנועד לא

בנקודות החיבור בגשרים .כמו כן ,השימוש ב plasticizer-גורם ליצירה של שכבת

רק לספק את הרצון קצר-הטווח של המתרפא לפתרון זמני אסתטי ,אלא משמש

חמצון ( )oxygen inhibition layerמעובה ,ועקב כך השחזור הסופי דביק ודורש

גם ככלי חשוב בידי הרופא המטפל.

ליטוש רב כדי להביא לפני שטח חלקים; (ד) חלק מהמוצרים בדור הראשון של
תפקידם המסורתי של שחזורי מעבר הוא לאפשר תפקוד תקין ,להשלים את

הקומפוזיט לשחזורים זמניים מגיעים בשפופרות אוטו-מיקס ביחס של  .1:10כך,

החלל החסר ,להגן על השן המושחזת או השתל ,ולהבטיח את יציבות הסגר

מלבד הצורך להשתמש באקדח יישום ייחודי שאינו נפוץ בשימוש ,עלולים לקרות

ואת בריאות החניכיים .עם זאת ,יש להם חשיבות נוספת ,ככלים המשפיעים על

מצבים בהם הזרז ,הנמצא בשפופרת הדקה ,אינו זורם היטב לחומר המעורבב ,כך

השיקום הקבוע .הסתגלות המתרפא לכתר זמני המעוצב היטב היא אינדיקציה

שמתקבלת תערובת שלא עוברת התקשות מספקת.

להסתגלותו לשיקום הסופי ,בהיבטים של פונקציה ,בריאות החניכיים והסגר

 .4ביס-אקריל בהקשיה כפולה :הדור החדש של חומרי שחזור זמניים על בסיס

התקין .גם האסתטיקה של שחזורי המעבר היא כלי בידי הרופא המשקם לבחון את

קומפוזיט ,אשר הסנונית הראשונה המייצגת אותם היא  .TempSmart DCגם

ההתאמה לדרישות האסתטיות של המתרפא – בהיבטים של השתלבות אסתטית

טמפסמארט משמש בהזרקה לתבנית ,אך שיפורים משמעותיים בחומר ובאופן

עם המשנן הקיים ,עיצוב מתאר הכתר ובחירת הגוון הסופי .לפיכך ,ראוי להשתמש

היישום הביאו לשימוש קל יותר ולעמידות גבוהה יותר לאורך זמן( :א) ההקשיה

בשחזורי מעבר ככלי מבחן המשפיע על השיקום הסופי ,לקבל משוב של המתרפא

הכפולה מאפשרת את קיצור זמן העבודה (בזכות הקשיה באור) ,לסך של כ3-

בתקופה הסמוכה להדבקת הכתר הזמני ,ולעשות בכך שימוש לתיאום ציפיות

דקות מתחילת השימוש בחומר .השימוש בחומרי מטבע שקופים (כגון )Exaclear

ולקבלת ההחלטות על עיצוב השיקום הקבוע.

ובכפות מטבע שקופות מאפשר לבצע חלק מההקשיה כבר בפה המתרפא; (ב)
בהתאם לגישה זו ,גם החומרים שנועדו לשחזורי מעבר עברו אבולוציה עם השנים,

ההקשיה באור מאפשרת פולימריזציה אופטימלית והגעה לחוזק גבוה יותר לכפיפה

ותכונותיהם השתפרו:

ועמידות משופרת לאורך זמן; (ג) גמישות החומר מושגת באמצעות הרכב החומר,

 .1אקריל :חלק הארי מהשוק בתחום הכתרים הזמניים מורכב מחומרים על בסיס

כך שבניגוד לדורות הקודמים אין שימוש בחומר מגמש ,דבר המגביר את העמידות

מטאקרילט ,כמו  Unifastהוותיק .חומרים אלו ,הנמצאים בשימוש עשרות שנים,

לשבירה ומצמצם את עובי שכבת החמצון ,לקבלת פני שטח חלקים ולא דביקים

נועדו לעיצוב ידני לצד כיסא המתרפא ,הם לרוב בעלי הקשיה עצמית בלבד,

בהליך קצר ופשוט; (ד) אסתטיקה גבוהה מובטחת בזכות השימוש בננו-פילרים

ומעניקים פתרון חזק וקל ליישום מיידי .עם זאת ,מבחר הגוונים הוא מוגבל ,קשה

בפיזור הומוגני ,המבטיחים פני שטח חלקים יותר ושמירה מצוינת על הברק ,לצד

להעניק להם אסתטיקה גבוהה ,ואיכות עיצובם תלויה ביכולות הרופא המטפל

טווח גוונים עשיר המאפשר התאמה אסתטית מיטבית.A1, A2, A3, A3.5, B1, BW :

ובזמן שהוא מוכן להקדיש לפרוצדורה.

מקרה לדוגמה
באדיבות ד"ר כריסטיאן למפסון ,גרמניה

10

אוקטובר  -דצמבר 2021

TEMPSMARTTM DC
הנסיעה החלקה
לשחזור הסופי שלך
קומפוזיט בהקשיה כפולה לכתרים וגשרים זמניים
הדור הבא של כתרים וגשרים זמניים חכמים מחומר מרוכב!
• ביס-אקריל חזק וגמיש ,לביצוע מהיר ברמת דיוק גבוהה
• הקשייה כפולה (כימית  +באור) להשגת חוזק גבוה יותר ולקיצור זמן העבודה
• כמעט ללא שכבת חמצון  -תוצאה סופית לא דביקה ,לליטוש מהיר ונוח
• זמין ב 6-גווניםA1, A2, A3, A3.5, B1, BW :

 .1שיניים המיועדות לציפויי חרסינה

 .2השיניים לאחר השחזה

 .5הקשיה באור של הציפויים הזמניים

012770
012771
012772
012773
012774
012775
003440

 .3הזרמת  TEMPSMART DCלמטבע
המבוסס על  Wax-upמעבדתי

 .6ליטוש הציפויים הזמניים

 Tempsmartגון A1
 Tempsmartגון A2
 Tempsmartגון A3
 Tempsmartגון A3.5
 Tempsmartגון B1
 Tempsmartגון BW
מארז  Freegenolבסיס  +זרז

 .4הסרת עודפי חומר השחזור הזמני

 .7התוצאה הסופית של ציפויים זמניים מבוססי
TEMPSMART DC

קונים  2חב'
Tempsmart
ומקבלים Freegenol
בשווי ₪ 120

מתנה!
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מחיר כולל:

595

₪

RELINE

Tissue Conditioner

TM

ריפוד מיידי לנקודות לחץ

ריפוד תותבות לטווח ארוך

• ריפוד אקריל רך מיידי ,לטווח זמן של ימים  /שבועות

• רזין נטול  ,MMAלריפוד תותבות לטווח ארוך

• למקרים של נקודות לחץ ולאחר הליכי השתלה

• מתאים לשימוש מעבדתי או לצד כסא המתרפא

• להבטחת החלמת הרקמה תוך נוחות מרבית למתרפא

• ללא סכנת גירוי או כוויה למתרפא
(מגיע ל 40-מעלות בלבד)

• שימוש סופי בחומר הקישור מאפשר החלקה סופית

• נוח לשימוש בזמן קצר ,להשגת התאמה מושלמת של

ואיטום פני שטח הריפוד ,למניעת ספיחת נוזלים ולגמישות

התותבת לרקמה הרכה.

לאורך זמן

מבצע משולב!
מזרקים*
קונים 3
RELINE
)Paste,
Lo-Flo,
Hi-Flo
(לבחירה:
Tissue Conditioner
+
מחיר כולל:
ב ₪ 695-בלבד!
₪ 540

ומקבלים מזרק נוסף
במקום ₪ 820

מתנה!

Tissue Conditioner 003455

Reline 346000

RELINE II Soft
TM

ממשיכים לחייך עם תותבת נוחה גם במצבי שינויים גרמיים!
• חומר ריפוד א-סיליקוני נוח וגמיש לתותבות ,לריפוד זמני לטווח ארוך.
• להקלת הלחץ במקרים של רכס אלבאולרי חד או משונן,undercuts ,
ולאחר עקירות או ניתוחי השתלה.

RELINE II Soft

במקום ₪ 850

680

 ₪בלבד!

תכולת הערכה 1 :מחסנית  ,Reline Softבקבוקון פריימר
לרזין ,בקבוקון מסיר רזין ,טיפים אוטומיקס ,מכשיר חיתוך,
גלגל ליטוש
Reline II Soft 010260
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LiSi Block
בלוק ליתיום דיסיליקט אסתטי וחזק -
שלא דורש שריפה בתנור?
בלוק חריטה  CAD/CAMמליתיום דיסיליקט
לטיפול לצד כסא המתרפא
• חסכון של  40%בזמן  -ללא צורך בביצוע שריפה!
• ליתיום דיסיליקט עם קריסטליזציה מלאה
• אסתטיקה מצוינת לאורך זמן
• שוליים מדויקים יותר מכל המתחרים ,הודות להעדר הצורך בשריפה
• בוהק (אופלסנטיות) טבעי
• מאושר ע"י  Cerecומחרטות מובילות נוספות
חורטים  -מלטשים  -ומדביקים  -במינימום זמן וטרחה!

High

קונים  3מזרקים*
רוכשים  3חב' Initial LiSi Block
(לבחירה)Paste, Lo-Flo, Hi-Flo :

Translucency

נוסף
ומקבלים
מזרקערכת
ומקבלים
G-CEM One
Starter Kit
מתנה!
בגוון  A2או שקוף

מחיר כולל:

מתנה!
₪ 540

 בניסיון ללא סיכון (מחזירים ערכת  LiSi Blockשלא נפתחהומקבלים זיכוי)
 -מחיר חמישיית בלוקים₪ 390 :

Low

אידיאלי להדבקה חזקה ומהירה עם !G-CEM One

באדיבות טכנאי אומן כריסטיאן האנקר וד"ר כריסטיאן למפסון ,גרמניה

באדיבות טכנאי אומן מרקו מוטון וד"ר אלסנדרו יוריו ,איטליה
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)• Self-ligating brackets (ceramic, metal
• Orthodontic bands

מבצע

• Ligatures

היכרות!

• TOMY Archwire lines
)• Archwires (Initialloy, Bio-Edge, Bio-Active

GC Orth
מוצרי o
ברכישת
₪ 1,000
מעל
מכשירי
לים צמד
מקב
₪ 450
 Mבשווי
ulti FA

• GC Ortho Connect
• GC Ortho Connect Flow
• Buccal tubes

…and more

ה!*

במתנ

 1ללקוח
בלה של
*הג

מצטרפים למהפכה הבאה
בתחום המכשירים האורתודונטיים!
פשוט ,מדויק ,גמיש ויעיל –  Multi FAירחיב את גבולות היכולות האורתודונטיות שלך
ויאפשר לך לבצע טווח רחב של פרוצדורות באמצעות מכשיר חדשני אחד.

מחבר טלסקופי רטנטיבי חכם
התאמה מיידית וקלה לכל אורך

ווים כפולים
לאינספור אפשרויות קליניות

מפרק כפול
להתאמה מושלמת לפני שטח השיניים בכל מצב

המוצרים שכל מרפאה אורתודונטית חייבת,
עכשיו זמינים במחירים אטרקטיביים,
רק מ!GC Orthodontics-

לפרטים:

חגית 054-5663608
סטפני 054-5663205
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