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Πέραν των προσδοκιών σας.



Πλεονεκτήµατα:

• Ενισχυτικός παράγοντας ζιρκονίου µε υψηλή αντοχή στην θλίψη

• Δεν κολλάει στο εργαλείο, έχει εξαιρετικό χειρισµό

• Χαµηλή συστολή πολυµερισµού

• Ακτινοσκιερή

• Μεγαλύτερος χρόνος χειρισµού

• Ενισχυµένη στιλβωσιµότητα και εξαιρετική αντοχή στη φθορά

• Διαθέσιµη σε 13 αποχρώσεις:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, AO2, AO3, G1, TW

Spident Σύνθετη Νανοϋβριδική Ρητίνη

Φωτοπολυµεριζόµενη σύνθετη
νανοϋβριδική ρητίνη γενικών αποκαταστάσεων

ΧΑΜΟΓΕΛΑ
ΓΕΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ!
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29,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: SPI1000

*Τιµή Σωληναρίου 

Σωληνάριο 4gr
σε  χρώµα της επιλογής σας

Comparison with competitor’s Product

Αποκλειστικά
από την

ΔΩΡΟ
2+1
Προσφορά
γνωριµίας

* Ισχύς Προσφορών έως 31/12/2020
** Οι προσφορές δεν συνδυάζονται µεταξύ τους
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Διαθέτει:
› Bάση φόρτισης
› 3 καλύµµατα (guide-cap) φακών εστίασης
› Eπαναφορτιζόµενη µπαταρία

Ασύρµατη Συσκευή Φώτοπολυµερισµού
Focus Plus LED

Mini Κασετίνα 

Η καλύτερη επιλογή
για την αποτελεσµατικότερη θεραπεία!
Dr’s Light Clever!

340,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: SPI0001A

90,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

120,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: SPI1002A

Περιλαµβάνει:
› 5 σωληνάρια των 4gr σε χρώµατα:
 A1, A2, A3, A3.5 & B2

› Αδροποιητή FineEtch 5ml & 

› Συγκολλητικό EsBond 5ml

› Αξεσουάρ 

Κασετίνα 
Περιλαµβάνει:
› 8 σωληνάρια των 4gr σε χρώµατα:

 A1, 2xA2, 2xA3, A3.5, B2, AO3

150,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: SPI1003A

780,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

* Ισχύς Προσφορών έως 31/12/2020
** Οι προσφορές δεν συνδυάζονται µεταξύ τους

Όταν µε την αγορά µιας κασετίνας ESCOM 250
και άλλων υλικών επιλογή σας,
συµπληρώνετε παραγγελία καθαρής αξίας

550,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Με την αγορά αποκλειστικά υλικών Spident
συµπληρώνετε παραγγελία καθαρής αξίας

ή

1
Smart
Pack

2
Smart
Pack

ΔΩΡΟ
Παίρνετε

την Συσκευή
Φωτοπολυµερισµού

FOCUS PLUS

**Δεν συµµετέχει στην
     εµπορική πολιτική.

✓  Διπλό µήκος κύµατος, µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλα τα 
υλικά µήκους κύµατος 405nm & 460nm

✓  Σταθερή απόδοση Focus Plus 1.800 mW/cm (high-mode)

✓  3 αποστειρώσιµα Guide-Cap, για την αποφυγή 
διασταυρούµενης µόλυνσης.

✓  4 ρυθµίσεις έντασης, συµπεριλαµβανοµένης της ήπιας 
εκκίνησης (soft-start στα 20”) για αποφυγή συστολής πολυµερισµού

✓  Λεπτό και περιστρεφούµενο ρύγχος 330ο

✓  Χειρολαβή µε γωνιακή σχεδίαση για καλύτερη πρόσβαση σε 
δύσκολα σηµεία

✓  Οθόνη OLED

✓  Η µπαταρία αντικαθίσταται εύκολα µε µια κίνηση από τον χειριστή

Και για να µην διακόπτεται η ροή της
εργασίας σας: 2η εφεδρική µπαταρία
µε κόστος µόνο
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› Η συσκευασία περιλαµβάνει:

  2 σύριγγες των 2γρ. ίδιου χρώµατος.  

› Είναι διαθέσιµη στα παρακάτω χρώµατα:

 A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, Blue.

Χαρακτηριστικά

› Συγκολλητικός Παράγοντας 5ης γενιάς

› Φωτοπολυµεριζόµενος

› Εξασφαλίζει δύναµη και σταθερότητα

› Ιδανική σύσταση για εύκολη εφαρµογή

29,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: SPI1001_

Συσκευασία:
2 σωληνάρια των 2γρ.

25,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: SPI2000A

Συσκευασία: Φιαλίδιο 5ml

EsBond
Συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης
Το EsBond είναι συγκολλητικός παράγοντας 5ης γενιάς που παρέχει υψηλή 
δύναµη συγκόλλησης. Έχει σχεδιαστεί για χρήση σε όλες τις κατηγορίες 
άµεσων αποκαταστάσεων: οδοντίνη, αδαµαντίνη, κεραµικές όψεις, καθώς 
και αποκαταστάσεις αµαλγάµατος.

25,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: SPI2001A

Συσκευασία: Φιαλίδιο 5ml

EsBond Activator 
Ενεργοποιητής Συγκολλητικού Παράγοντα 
Ο ενεργοποιητής EsBond Activator χρησιµοποιείται σε συνδυασµό 
µε τον συγκολλητικό EsBond και είναι κατάλληλος για:

✓  Άµεσες και έµµεσες αποκαταστάσεις χρησιµοποιώντας κάθε 

αυτο-πολυµεριζόµενο ή διπλά-πολυµεριζόµενο υλικό αποκατάστασης 

µεθακρυλικής βάσης, υλικό ανασύστασης κολοβώµατος ή σύνθετη ρητίνη 

συγκολλητικού τύπου.

✓ Συγκόλληση ριζικών αξόνων µε διπλά-πολυµεριζόµενες ή 

αυτο-πολυµεριζόµενες σύνθετες ρητίνες συγκολλητικού τύπου.

Spident Λεπτόρρευστη
Νανοϋβριδική Ρητίνη EsFlow

Το µεσαίο ιξώδες επιτρέπει την απαλή ροή
για εύκολο χειρισµό και εφαρµογή ακριβείας

Περιέχει υψηλού µοριακού βάρους µονοµερές
µεθακρυλικής ουρεθάνης για υψηλή αντοχή και έχει
χαµηλή συρρίκνωση πολυµερισµού.

ΝΕΑ,
βελτιωμένη σύνθεση

Εs Flow - ένα υλικό, δεκάδες χρήσειςΕs Flow - ένα υλικό, δεκάδες χρήσεις

ΔΩΡΟ
2+1
Προσφορά
γνωριµίας

* Ισχύς Προσφορών έως 31/12/2020
** Οι προσφορές δεν συνδυάζονται µεταξύ τους

39,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

MONO 
Συγκολλητικός & Αctivator µαζί 
Smart Deal - Es Bond
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Χαρακτηριστικά

• Εξαιρετική ρευστότητα και θιξοτροπικότητα 

• Χαµηλή συστολή πολυµερισµού 

• Αντοχή σε θλίψη όµοια µε τη φυσική οδοντίνη

• Εξαιρετική ακτινοσκιερότητα

• Eύκολος χειρισµός, δεν στάζει,
 δεν ρέει ανεξέλεγκτα

• Διαµορφώνεται όπως η οδοντίνη

• Διαθέσιµη στις παρακάτω αποχρώσεις:
 Yellow (tooth), White, Blue

Ενδείξεις:

• Ανασύσταση κολοβώµατος όλων των τύπων 

• Συγκόλληση ριζικών αξόνων

Core.it
Σύστηµα Ανασύστασης Κολοβωµάτων

Το Core.it Dual είναι διπλού-πολυµερισµού λεπτόρρευστο υλικό ανασύστασης κολοβωµάτων. 
Έχει εξαιρετικές µηχανικές ιδιότητες και µπορεί να δουλευτεί µε ευκολία. 

59,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: SPI3001_

Συσκευασία: 2 Σύριγγες των 10γρ.
σε χρώµα της επιλογής σας
(Blue, Yellow, White)

89,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: SPI3003Α

Συσκευασία: Core.it Kit - 2 Σύριγγες 
των 10γρ, FineEtch 5ml,
EsBond 5ml, EsBond Activator 5ml.

Χαρακτηριστικά

• Εύκολη τοποθέτηση

• Εύκολη αφαίρεση σε ένα κοµµάτι

• Ανθεκτικότητα και στεγανότητα στα όρια 

• Χαµηλή συρρίκνωση πολυµερισµού

• Μη κολλώδες

• Ελαστικό

• Κατάλληλο για προσθετικές εργασίες
 σε µεγάλο βάθος µε παράλληλα τοιχώµατα

Ενδείξεις:

• Όλοι οι τύποι προσωρινών εµφράξεων,
 προσωρινής προστασίας σε ένθετα και επένθετα

• Στεγανοποίηση σε προσθετικές εργασίες εµφυτευµάτων 

• Μοντελοποίηση

24,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ
Συσκευασία: 3 σωληνάρια των 3gr

Κωδ. Temp.it Blue: SPI4004B
Κωδ. Temp.it Yellow: SPI4004Y 24,00 €

Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: 4 σύριγγες των 1,2ml. 

Κωδικός
Temp.it FLOW Blue: SPI4005B
Κωδικός
Temp.it FLOW Yellow: SPI4005Y
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Spident Temp.it Blue & Yellow
Φωτοπολυµεριζόµενο υλικό εµφράξεων
για προσωρινές αποκαταστάσεις

Το Core.it Dual είναι διπλού-πολυµερισµού λεπτόρρευστο υλικό 
ανασύστασης κολοβωµάτων. Έχει εξαιρετικές µηχανικές 
ιδιότητες και µπορεί να δουλευτεί µε ευκολία. 

Spident FineEtch 
Αδροποιητικός Παράγοντας 

Χαρακτηριστικά

• 37% περιεκτικότητα σε φωσφορικό οξύ και ηµίρρευστη σύσταση σε µορφής
 gel για άριστη ρεολογική συµπεριφορά
• Αποτελεσµατικότητα στην αποµάκρυνση επιχρίσµατος
• Ενδυνάµωση του δεσµού της οδοντικής ουσίας µε το υλικό αποκατάστασης
• Περιέχει βιο-συµβατά πολυµερή συστατικά
• Δεν αφήνει υπολείµµατα µετά την εφαρµογή νερού-σπρέι
• Μοναδική σταθερότητα, δεν στάζει

Το FineEtch µε 37% περιεκτικότητα σε φωσφορικό οξύ, είναι ένα υλικό µε 
ιδανική ρεολογική συµπεριφορά σε µορφή γέλης (gel). Τέλεια αποτελέσµατα 
τόσο στην αποµάκρυνση του επιχρίσµατος όσο και στην ανάπτυξη ισχυρού 
συνδέσµου µεταξύ οδοντικής ουσίας και υλικού αποκατάστασης.

Ενδείξεις:

• Αδροποίηση αδαµαντίνης ή στην τεχνική ολική αδροποίησης

11,90 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

 Κωδικός: SPI3002A

Συσκευασία:
3 σύριγγες των 5ml

24,90 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: κονίας
ΧΩΡΙΣ Ευγενόλη: SPI4001A 

Συσκευασία:
2 Σύριγγες των 10gr

27,90 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: κονίας
ΜΕ Ευγενόλη: SPI4002A 

Συσκευασία:
2 Σύριγγες των 10gr

Spident Seal.it 
Υλικό οπών & σχισµών 

Χαρακτηριστικά

• Χαµηλός βαθµός συστολής κατά τον πολυµερισµό
• Εξαιρετικές ρεολογικές ιδιότητες µε νανο-ενισχυτικούς παράγοντες
• Ιδιαίτερα ανθεκτικό στην αποτριβή

Φωτοπολυµεριζόµενο υλικό απόφραξης οπών & σχισµών (sealant). 
To Seal.it είναι ένα εύχρηστο, φωτοπολυµεριζόµενο υλικό που 
εφαρµόζεται άνετα και γρήγορα στις οδοντικές οπές και σχισµές. 
Διαθέτει άριστες µηχανικές ιδιότητες όπως χαµηλό βαθµό συστολής και 
αποτριβής καθώς και υψηλή αντοχή στις εγκάρσιες δυνάµεις. 

Ενδείξεις:

• Υλικό απόφραξης οπών & σχισµών (sealant)

19,90 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

 Κωδικός: SPI6000A

Συσκευασία:
2 σύριγγες των 1.2ml

Ενδείξεις:

• Προσωρινή συγκόλληση των προσωρινών και
 µόνιµων στεφανών και γεφυρών

EsTemp Eugenol / NE
Κονία Προσωρινής Συγκόλλησης
µε και χωρίς Ευγενόλη

Χαρακτηριστικά

• Εύκολος χειρισµός, χωρίς απώλεια υλικού χάρη στην
 σύριγγα zero-low
• Δυνατότητα χρήσης ρύγχους αυτόµατης ανάµειξης
• Πολύ λεπτό στρώµα που βοηθάει στην εξασφάλιση
 βέλτιστης τοποθέτησης
• Επαρκής ρευστότητα
• Εύκολη αφαίρεση

99,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Κωδικός: SPI3000_

Συσκευασία: Φύσιγγα 50γρ.
σε χρώµα της επιλογής σας
(Blue, Yellow).
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Spident EsTemp Implant 
Κονία προσωρινών αποκαταστάσεων χωρίς ευγενόλη 

Χαρακτηριστικά

• Διπλός πολυµερισµός ( Φωτοπολυµεριζόµενη & Αυτό-πολυµεριζόµενη) 
• Ακτινοσκιερή
• Εύκολη χρήση και εφαρµογή µέσω της πρακτικής συσκευασίας σε
 σύριγγα
• Ασφαλής συγκράτηση 
• Εξαιρετική αντοχή, δύναµη και διάρκεια
• Φόρµουλα ειδικά σχεδιασµένη για εύκολη αφαίρεση της
 περίσσειας υλικού

Ειδικά σχεδιασµένη για προσθετικές εργασίες σε εµφυτεύµατα.
Η ΕsTemp Ιmplant είναι ένα διπλού πολυµερισµού µη-ευγενολούχο υλικό για 
προσωρινές αποκαταστάσεις, ειδικά σχεδιασµένο για συγκολλήσεις στο στάδιο 
της προσθετικής σε θεραπείες εµφυτευµάτων. 
Είναι ένα υλικό δυνατό και ανθεκτικό που προσφέρει σταθερότητα και διάρκεια 
στην συγκόλληση. Δηµιουργεί ένα πλέγµα µηχανικής συγκράτησης – όχι µόνο 
χηµικό δεσµό- χαρίζοντας έτσι ιδανική ελαστικότητα, ιδιότητα εξαιρετικά χρήσιµη 
στην αφαίρεση των προσωρινών κατασκευών. Η φόρµουλα διπλού πολυµερισµού 
προσφέρει ταχύτητα στην αποµάκρυνση περίσσειας υλικού µετά την διαδικασία 
φωτοπολυµερισµού ( 5-10 δευτερόλεπτα).

Ενδείξεις:

• Κονία προσωρινών αποκαταστάσεων ειδικά σχεδιασµένη
 για στεφάνες και λοιπές προσθετικές εργασίες σε
 θεραπείες εµφυτευµάτων.

Spident FineDam 
Υλικό αποµόνωσης ιστών

Χαρακτηριστικά

• Εύκολος χειρισµός
• Γρήγορη αφαίρεση περίσσειας σε ένα ενιαίο κοµµάτι
• Εξαιρετική ελαστικότητα

Το FineDam είναι ένα γενικής χρήσης,  φωτοπολυµεριζόµενο, ρητινούχο 
υλικό που χρησιµοποιείται για την ολοκληρωµένη και ασφαλή αποµόνωση 
των όµορων ιστών σε ένα πλήθος θεραπειών όπως π.χ λεύκανση.

Ενδείξεις:
• Αποµόνωση ιστών που γειτνιάζουν κατά την
 εκτέλεση οδοντιατρικής θεραπείας

Spident Base.it 
Φωτοπολυµεριζόµενο υλικό για ουδέτερο στρώµα

Χαρακτηριστικά

• Προστασία πολφού από ερεθισµούς
• Χαµηλή συστολή πολυµερισµού
• Ακτινοσκιερό
• Απελευθερώνει ιόντα ασβεστίου
• Συντελεί στην δηµιουργία δευτερογενούς οδοντίνης

To Base.it περιέχει περιέχει υδροξυαπατίτη ασβεστίου σε ολιγοµερές 
µεθακρυλικού ουρεθάνης. Με τον τρόπο αυτό µειώνει δραστικά τον 
κίνδυνο ερεθισµού του πολφού ενώ παράλληλα εµφανίζει χαµηλό 
βαθµό συστολής στον πολυµερισµό. Το Base.it ενεργοποιεί την 
δηµιουργία δευτερογενούς οδοντίνης καθώς απελευθερώνει ιόντα 
ασβεστίου, υδροξυλίου και φωσφορικά.

Ενδείξεις:

• Ουδέτερο στρώµα σε αποκαταστάσεις (σε λεπτό υπόλειµµα οδοντίνης). 

22,90 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

 Κωδικός: SPI7000A

Συσκευασία:
4 σύριγγες των 1.2ml

29,90 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

 Κωδικός: SPI4003A

Συσκευασία: Σύριγγα 8gr,
mixing tips, eco tip

24,90 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

 Κωδικός: SPI5000A

Συσκευασία:
4 Σύριγγες των 2gr

Spident Core Mixing Tips  
Ρύγχη Εφαρµογής κοφτά 

Καφέ, κοφτά ρύγχη εφαρµογής µε ενδοστοµατικό 
ρυθµιζόµενο άκρο για µέγιστη ακρίβεια στην 
τοποθέτηση υλικών ανασύστασης. Συµβατά µε τα 
περισσότερους διανοµείς διπλής σύριγγας της 
αγοράς. Αναλογία 1:1.

22,90 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

 Κωδικός: SPI4000A

Συσκευασία: 50 ρύγχη &
50 ενδοστοµατικά άκρα

Spident Cement Mixing Tips  
Ρύγχη Εφαρµογής µε µύτη 

Καφέ, κωνικού άκρου ρύγχη εφαρµογής για 
διανοµείς διπλής σύριγγας. Εξαιρετική 
οµοιογένεια στο αποτέλεσµα της ανάµιξης. 
Αναλογία 1:1. 

16,90 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

 Κωδικός: SPI8000A

Συσκευασία: 50 τεµάχια

Spident Impression
Mixing Tips Green   

Universal συµβατότητα µε τις περισσότερες 
συσκευασίες αποτυπωτικών VPS, µε διακριτικό 
άξονα, πράσινου χρώµατος.

16,90 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

 Κωδικός: SPI8001G

Συσκευασία: 50 τεµάχια

Spident Impression
Mixing Tips Yellow

Universal συµβατότητα µε τις περισσότερες 
συσκευασίες αποτυπωτικών VPS, µε διακριτικό 
άξονα, κίτρινου χρώµατος.

16,90 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

 Κωδικός: SPI8001Y

Συσκευασία: : 50 ρύγχη & 
25 ενδοστοµατικά άκρα

11



360,00 €
ΔΩΡΟ

Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Για κάθε ανάγκη!

ΠΑΚΕΤΟ #1

ΠΑΚΕΤΟ #2

Με αγορές αναλωσίµων,
εργαλείων και υλικών αξίας

Για κάθε ανάγκη!
Με την αγορά οποιασδήποτε Κασετίνας Ρητινών Spident EsCom 250
επιλέγετε -1- ένα από τα παρακάτω Δώρα!

ή ή

* Ισχύς Προσφορών έως 31/12/2020
** Οι προσφορές δεν συνδυάζονται µεταξύ τους

* Ισχύς Προσφορών έως 31/12/2020
** Οι προσφορές δεν συνδυάζονται µεταξύ τους

Beyes
Τουρµπίνα υψηλών ταχυτήτων
χωρίς φως M200
µε µονό σπρέι νερού (RM/BC)

120,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Mini Κασετίνα EsCom 250
Περιλαµβάνει:
› 5 σωληνάρια των 4gr σε χρώµατα:
 A1, A2, A3, A3.5 & B2

› Αδροποιητή FineEtch 5ml & 

› Συγκολλητικό EsBond 5ml

› Αξεσουάρ 150,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

Κασετίνα EsCom 250
Περιλαµβάνει:
› 8 σωληνάρια των 4gr σε χρώµατα:

 A1, 2xA2, 2xA3, A3.5, B2, AO3

Ξέστρο Α Ξέστρο PS Ξέστρο Νο 1Ξέστρο 1S

Ξέστρο EMS A ή PS Ξέστρο Acteon No 1 ή No 1S

1
ΔΩΡΟ

2
ΔΩΡΟ

3
ΔΩΡΟ

116,00 €
Τιµή χωρίς ΦΠΑ

*Εξαιρούνται οι κασετίνες ρητινών

υλικά Spident
Συνολικής Αξίας


