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ACUL FLEXIBIL NITI HYFLEX EDM ARE O PERFORMANŢĂ
BUNĂ LA NIVEL INTERNAŢIONAL
n În decursul Târgului Internaţional de Stomatologie de la Köln şi a
Congresului Societăţii Europene
de Endodonţie, specialiştii elveţieni în stomatologie de la COLTENE
au intervievat peste 130 de medici
stomatologi şi experţi în endodonţie cu privire la experienţele lor cu
cel mai nou sistem de ace NiTi.
98% dintre participanţi ar continua
să utilizeze acele HyFlex EDM
pentru tratamentul cazurilor lor
endodontice şi 76% au lăudat flexibilitatea ridicată. Acele care pot
fi îndoite în prealabil funcţionează
în condiţii de siguranţă la toate

ticat reflectă imaginea proprie a
leader-ului elveţian în domeniul
inovaţiei. Credincioasă moto-ului
companiei "inovează stomatolo
gia", echipa de service de la
COLTENE consultă regulat proprietarii de cabinete şi spe-

cialiştii în endodonţie
cu privire la dorinţele
acestora. 7

www.coltene.com

AD

Alege acum scannerul intraoral favorit

SAU

lungimile şi mărimile disponibile
în mod curent pe piaţă, fără a deplasa centrul canalului. Aşa ca
acele HyFlex™ CM care şi-au dovedit utilitatea, acele HyFlex™
EDM posedă de asemenea efectul
de "memorie controlată" şi aproape
că nu au un efect de revenire. În
timpul autoclavării, ele revin la
forma lor originală astfel încât să
poată fi reutilizate în condiţii de siguranţă. Procesul inovator de fabricaţie prin eroziune cu scânteie

MEDIT i500

3Shape Trios 3

+ Stație de lucru: Origin PC- Chronos

+ Stație de lucru: Microsoft Surface Studio

(i7-8700, 6GB NVIDIA GeForce 1070, 16GB RAM)

+ Monitor: Dell P2418HT 24” LED Touchscreen
+ Cart ergonomic mobil
+ ExoCAD Chairside
+ Fără licență anuală

împreună cu pachetul complet de echipamente pentru cabinet

Roland DWX-4W
cu compresor MGF

contribuie la rezistenţa ridicată la
rupere a acelor HyFlex EDM. O
combinaţie specială între suprafaţa materialului şi conicizare permite o reducere semnificativă a
numărului de ace utilizate fără
compromiterea păstrării anatomiei
naturale a canalului radicular. Medicii stomatologi utilizează aceste
instrumente robuste mai ales în cazurile în care doresc să obţină rezultate de încredere rapid, cu un
număr redus de ace. COLTENE a
lucrat îndeaproape cu medici stomatologi cunoscuţi, universităţi de
renume şi experţi în endodonţie
timp de mulţi ani. Multitudinea de
soluţii auxiliare de tratament sofis-

(i7-8700, 4GB NVIDIA GeForce 1070, 32GB RAM)

+ Cart ergonomic mobil
+ 3Shape Design Studio
+ Licența anuală 1600 eur/an

Printer 3D Slash+

CG LaboLight

Ugin Dentaire
E.ON CP 200

LA UN PREȚ TOTAL DE

LA UN PREȚ TOTAL DE

70.000 € (TVA inclus)

90.000 € (TVA inclus)

Calculație leasing financiar 60 luni (aprobare în 48h):
Avans: 11.755 € / Rată lunară: 1.118 € (TVA inclus)

Calculație leasing financiar 60 luni (aprobare în 48h):
Avans: 15.105 € / Rată lunară: 1.437 € (TVA inclus)

BONUS
+ 200 blocuri Cerasmart
+ OptiGlaze
+ Materiale print 3D pentru 1000 de
modele dentare
+ 200 de bonturi personalizate Ti

1000 buc.

200 buc.

200 buc.

Ofertă valabilă până la data de 30 iunie 2018
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