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-10% -20%
ΣΕ ΌΛΕΣ
ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΕΣ

ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΕΣ
10 ΤΕΜΑΧΊΩΝ ΚΑΙ ΆΝΩ

Γνωρίστε το σύστημα
DEV-OS & DEV-PIN

SUPER LIGHT

3 διαφορετικά μήκη

• Ειδικός σχεδιασμός
στη λαβή για καλύτερο
κράτημα
• Αποφυγή συσσώρευσης
βρωμιάς
• Άνεση στη χρήση

• Μικρότερο βάρος λόγω
της κενής εσωτερικά λαβής
• Μικρότερη μεταφορά δύναμης
στην εργασία

• Ματ, αμμοβολημένη επιφάνεια
• Αποφυγή των ενοχλητικών
αντανακλάσεων φωτός
• Ευκολία στον καθαρισμό

ROUND SOLID

• Εργονομικός σχεδιασμός
• Άνεση στη χρήση
• Ιδανικά για χειρισμούς που απαιτούν
ένταση και άσκηση πίεσης

• Χρωματικός διαχωρισμός
για εύκολη εύρεση
• Ευκολία στον καθαρισμό

• Ειδικός σχεδιασμός στη λαβή
για καλύτερο κράτημα
• Άμεση μεταφορά δύναμης

PEAR HANDLE

• Σ τιβαρός σχεδιασμός
για σταθερό κράτημα
• Μοναδικό design
• Άνεση στη χρήση
• Ευκολία στον καθαρισμό
• Προστασία από τη
συσσώρευση βρωμιάς

• Λαβή σε σχήμα αχλαδιού
• Τμήμα επίπεδης επιφάνειας
που σταματάει την κίνηση
• Κενή εσωτερικά λαβή για
μικρότερο βάρος

PLAIN SURFACE

• Εργονομικός σχεδιασμός
• Συνεχής μεταφορά δύναμης

• Ματ επιφάνεια για την αποφυγή
των ενοχλητικών αντανακλάσεων
φωτός

• Ευκολία στον καθαρισμό
• Αποφυγή δημιουργίας κηλίδων

GPM STAINLESS STEEL
TRAY SYSTEM

Τα εργαλεία της F-line είναι πλήρως συμβατά με τη σειρά κασετινών της Devemed
από ανοξείδωτο ατσάλι. Η πυκνή τους διάτρηση επιτρέπει την είσοδο
του νερού κατά τη διάρκεια του πλυσίματος πετυχαίνοντας
τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό.

Ευελιξία τοποθέτησης.
Στην κασετίνα της μεγαλύτερης διάστασης (275x180mm) τα εργαλεία μπορούν
να τοποθετηθούν σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη, έτσι ώστε να απομείνει χώρος
για πιο ογκώδη εργαλεία, όπως ένα σφυράκι.

Πληθώρα μεγεθών και εξαρτημάτων.
Οι διαφορετικές χωρητικότητες σε συνδυασμό
με ένα πλήθος από ένθετα βοηθητικά εξαρτήματα
θα καλύψουν όλες σας τις ανάγκες.
Εξοικονόμηση χώρου.
Ο σχεδιασμός και οι διαστάσεις των κασετινών
επιτρέπουν τη στοίβαξη.

DEV-OS & DEV-PIN
SYSTEM

Το σύστημα DEV-OS & DEV-PIN της Devemed προσφέρουν ότι χρειάζεται
για την τοποθέτηση βιδών ή καρφίδων κατά την τοποθέτηση μεμβρανών
τιτανίου ή οστικών μοσχευμάτων σε μορφή block. Μία κασετίνα
μπορεί να διαμορφωθεί κατά προτίμηση, επιλέγοντας βίδες
ή/και καρφίδες στις επιθυμητές διαστάσεις, καθώς και
τα ανάλογα εργαλεία για το χειρισμό τους.

Κουτί τιτανίου για αποθήκευση
και κλιβανισμό καρφίδων.
(Χωρητικότητα έως 15 καρφίδες)
Κασετίνα τιτανίου DEV-OS & DEV-PIN System (Πωλείται χωρίς περιεχόμενο)

Καρφίδες τιτανίου σε 4 διαστάσεις

QUADRO - Βίδες τιτανίου σε 21 διαστάσεις

Τρυπανάκι για βίδες σε 4 διαμέτρους
Άκρο για τοποθέτηση βιδών
Άκρο για τοποθέτηση καρφίδων

Περιστρεφόμενη λαβή χειρός

Άκρο για τοποθέτηση/αφαίρεση καρφίδων

Άκρο για τοποθέτηση καρφίδων

Λαβή χειρός

aristondental.com

Επισκεφθείτε την κατηγορία Προϊόντα > Εργαλεία > Devemed
στην ιστοσελίδα μας για να βρείτε τον πλήρη κατάλογο εργαλείων της Devemed.

ΑΘΗΝΑ
Λ. Μεσογείων 467,
Τ.Κ. 153.43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 80 30 341
info@aristondental.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ναυάρχου Κουντουριώτου 13,
Τ.Κ. 546.25
Τηλ.: 2310 268 020
thessaloniki@aristondental.com

Web: aristondental.com

fb: ariston dental

ΛΕΜΕΣΟΣ
Θεσσαλονίκης 9, Γραφείο 102
T.K. 3025 Λεμεσός
Τηλ.: 25 322 895
info@aristondental.com

