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Fogíny és szájápoló oldat

Kizárólag TERMÉSZETES anyagok 
felhasználásával, gyógy- és fűszernövények 
kivonásával készült fogíny és szájápoló oldat.

NEM tartalmaz:    tartósító, színező- és illatosító 
adalékokat, klórtartalmú vegyületeket 
és mentolt!

AJÁNLJUK:    FOGORVOSI, PÁCIENSI és  
mindennapos OTTHONI használatra.

FOGORVOSI használatra
45 ml-es kiszerelésben

Mint depuráns előnyösen alkalmazható a fogorvosi gyakorlatban 
pl. fogkőeltávolítás és egyéb purálások után:
• vérzéscsillapítás
• gyulladáscsökkentés
• fájdalomcsillapítás
• mikrosérülések összehúzása
• sebgyógyulás serkentése céljából.
A termék ezen hatásainál fogva előnyösen egészíti ki a fogorvosi 
kezelést, beavatkozást többéves fogorvosi tapasztalatok alapján:
• bármilyen eredetű gingivitisre
• aphták ecsetelésére
• nyálkahártya sérülések kezelésére
•  pericoronitisre (nem helyettesíti a sebészeti beavatkozást, de 

mérsékli a gyulladásos tünetet)
• foghúzás utáni vérzés csillapítására
• fogcsiszolás után az ínyszél vérzéscsillapítására
• hámosodás serkentésére

PÁCIENSI haszálatra
18 ml-es kiszerelésben

A fogorvosi kezeléseket követően a páciens otthon, az orvos 
utasítása szerint ápolja a felsértett ínyt és nyálkahártyát, ezzel fel-
gyorsítja a szövetek regenercióját. Ezáltal lerövidíthető, különösen 
a hosszabb idejű kezelések, beavatkozások gyógyulási ideje.

MINENNAPOS ápolásra
18 vagy 45 ml-es kiszerelés. Bedörzsöléssel, ecseteléssel, vagy 
szájvízként öblögetéssel is használható. Szájvízként kb. 1 dl vízbe 
20–25 cseppet teszünk az oldatból.

A TERMÉK ÖSSZETEVŐI
A címkén is feltüntetett gyógy- és fűszernövények meghatározott összetételű szeszes-vizes kivonata. Úgy az irodalmi, mind a gyakorlatban szerzett tapasztalati adatok 
alapján az egyes komponensek kedvező hatásúak a fogínyre és a szájnyálkahártyára, de együttes - a neo sanilind 2000-ben alkalmazott arányaikban - egymás hatását 
kiegészítve összetett biokémiai hatásuk kifejezettebben érvényesül. 

A TERMÉK HATÓANYAGAI
Az Achillea millefolium (Cickafarkfű) proazulén, azulén illóolajat, és bioflafonoidokat, glikoproteineket tartalmaz, melyek ismert gyulladáscsökkentők, hatásuk különö-
sen a gyomor-, bél- és szájnyálkahártyák esetében jelentős. Továbbá ismert vérzéscsillapító és hámosító hatásuk is. A Salvia officinalis (Orvosi zsálya) rozmaringsav, 
eucalyptol olajokon kívül többek között kávésavat, diterpén-karbonsavakat (pl. karnazol) tartalmaz, melyek oxidációs termékeinek antibiotikus hatása közismert. Irodalmi 
források szerint kivonata gingivitisen kívül stomatitis és parodontosis kezelésére alkalmazható, melyben 3 hatás érvényesül: enyhe helyi vérbőség, összehúzó (adstrin-
gens) és antibiotikus hatás. A Melissa officinalis (Citromfű) citrál, geraniol, linalol illóolajokat tartalmaz, melyek együttesen idegnyugtató (tranquillans) hatásúak. Rozma-
ringsav-tartalmánál fogva az európai irodalomban virostatikus szerként tartják nyilván. Az Eugenia caryophyllus (Szegfűszeg) illóolaja az eugenol, melyet a fogászatban 
helyi érzéstelenítésre és fájdalomcsillapításra használnak. A Rosa centifolia (Százlevelű rózsa) gazdag nyíltszénláncú alkohol- és aldehidtartalmának köszönhetően 
régóta használatos a népi gyógyászatban főleg gyermekeknél (pl. rózsavíz) a szájüreg gombásodása ellen. A Zingiber officinalis (Gyömbér) szeszkviterpéneket, zingi-
berint és zingiberolt tartalmaz, kellemes ízhatást kölcsönöz a készítménynek, és illatot a szájnak.

MEGELŐZÉS
Erősíti a fogínyt, véd a fertőzésektől (baktérium, vírus,  
gomba)

HELYREÁLLÍTÁS
Protézisek, koronák, étkezések stb. által okozott íny-
feltörések, bevérzések megszüntetésére, fájdalom 
csillapítására, gyulladás csökkentésére, mikrosérülések 
összehúzására.

SZÁJHIGIÉNIA
A neo sanilind 2000 használatakor az oldat tartósan a 
fogínyre tapad, ott igen lassan oldódó bevonatot képez, 
ily módon hosszabb ideig hatásos marad. Illata kellemes, 
újszerű fűszeres szájízt és leheletet eredményez.

Természetes gyógymód

6.395 Ft
45 ml

3.495 Ft
18 ml
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CSILLAGOS SZER
A  FERTŐZÉSEK  ELLEN

Az emberre nem veszélyes
A fertőtlenítéshez szükséges mennyiségben még hosszantartó rendszeres
használat esetén sincs az emberi szervezetre káros mellékhatása.

Minden mikrobát elpusztít
Valamennyi mikroba – tehát minden baktérium, gomba, vírus
és protozoon – ellen bevethető.

Hatékony a biofilmek ellen is
A fertőzésekért a mikrobák tömegéből kialakuló ún. biofilmek a felelősek.
A Solumium képes ezekbe is behatolni, mivel vízben és zsírban egyaránt jól oldódik.

Célzottan hat

Sosem avul el
A Solumiumnak ellenálló mikrobák nem léteznek, és a jövőben sem alakulhatnak ki ilyenek.
A Solumium még az antibiotikum-rezisztens baktériumtörzsek ellen is hatékony.

Nyom nélkül távozik
A Solumium hipertiszta klór-dioxid oldat, ezért használat után leöblíteni sem kell,
mert elpárolgása után semmi sem marad vissza.

Használata nem kellemetlen
Nem irritatív, még sebbe juttatva sem csíp. Íze nincs, szaga hamar elillan. Allergiás reakciót
nem okoz, sőt bizonyos allergiás tüneteket csillapítani is képes, mivel antihisztamin hatású.

7
Rendkívül szelektív: csak a mikrobák néhány létfontosságú alkotóelemét veszi célba.
Így sokkal hatékonyabb, mint pl. az ózon, amely nem szelektál.

Európai szabadalom: EP2069232; USA szabadalom: US 8,512,671
Orvostechnikai eszköz

solumium.com

MÁR EP-KÁRTYÁRA IS!

Solumium Dental

5.625 Ft helyett 4.990 Ft

Solumium Oral

7.515 Ft helyett 6.990 Ft
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ALKOHOLMENTES

• Parodontális patogén kontroll

• Parodontális beavatkozás után

• Fogágygyulladás és fogínygyulladás kezelésére

•  Hatékonyan elpusztítja a parodontiumot 
támadó baktériumokat

• Hatékony a plakk-képző baktériumok ellen

• Ajánlatos fogászati beavatkozások előtt és után

•  Bármilyen vérzéssel járó beavatkozás 
alkalmával

• Implantálás után

•  Pácienseknél. akiknél a fogszuvasodás magas 
kockázatú, illetve helyettesítőként olyan 
esetekben, amikor a megfelelő fogmosás nem 
lehetséges

• Lisztérzékenyek is használhatják

• Kellemes ízű, nem csíp, friss leheletet biztosít

CHX&CPC gél

•  Nem tar talmaz nátrium-lauril-szulfátot. Hagyo-
mányos fogkrémek anion, nátrium-lauril-szul-
fát tar talma csökkenti a klórhexidin hatását. 
Ezért érdemes a Perio·Aid® kezelés során a 
Perio·Aid® fogkrémet használni.

•  RDA érték: 3 ( alacsony abrazivitás: nem 
koptatja a fogzománcot)

• Gélként alkalmazva pakolásként is használható

Kialakult fogíny– 
és fogágybetegségek 
azonnali kezelése.

Intenzív kezelés  
- Parodontális patogén kontroll 

0,12% CHLORHEXIDINE
+ 0,05% CPC

A gyógyult állapot fenntartása, 
a kiújulás megakadályozása.

Fenntartó kezelésre

0,05% CHLORHEXIDINE
+ 0,05% CPC

• Fogínygyulladás megelõzésére

• A biofilm kialakulásának megelõzésére

•  Fogászati beavatkozások utáni fenntar tó 
kezelésre

• Foghúzások után

• Segít megelőzni a fogíny érzékenységét

• Fognyaki szuvasodás megelõzésére

•  Helyettesítõként olyan esetekben, amikor 
a szájhigiénia nem oldható meg a fogke-
fe segítségével

•  S. mutans szám ellenõrzésére a magas 
caries aktivitású pácienseknél

• Kellemes friss lehelet ad

• Kellemes ízű, nem csíp

•  A CPC szélesíti a fer tőtlenítő, hatás- 
spektrumot

• Felhasználóbarát világoskék oldat

Intensive Care szájöblítő
  1.755 Ft 

238-32076  .................. 150 ml 1.520 Ft
  3.125 Ft 

238-32077  .................. 500 ml 1.920 Ft
 

238-32084  ............... 5000 ml 11.350 Ft
  2.075 Ft 

238-32074  ............. 75 ml, gél 1.520 Ft
  2.645 Ft 

238-32080  ......... 50 ml, spray 1.880 Ft

Active Control szájöblítő
  1.755 Ft 

238-32078  .................. 150 ml 1.520 Ft
  3.125 Ft 

238-32079  .................. 500 ml 1.920 Ft

Szájöblítők, fogkrémek

3+1
6+1 6+1

6+1

6+1

6+1
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Ínygyulladás és ínyvérzés megelőzésére.

• Gátolja a fogszuvasodást
• Megerősíti a fogzománcot
• Egészségesen tar tja a fogínyt
• Megelőzi a gingivitist
• Megakadályozza a plakk (biofilm) képződést
•  Segít a brakettek tisztán tar tásában és véd az  

alkatrészek okozta kidörzsöléstől
•  Ápolja és erősíti az irritált fogínyt és nyálkahártyát
• Megelőzi a rossz lehelet kialakulását
• Közkedvelt alma-menta ízesítéssel
• Gluténmentes
•  A tabletta megakadályozza a plakk lerakódását a kivehetős 

fogszabályozó készüléken. A kávé, tea és dohányzás okozta 
foltokat megszünteti. Nem károsítja a fogszabályozó fémes 
részeit.

•  A viasz védőréteget képez, amely véd a fogszabályzó 
alkatrészek okozta kidörzsöléstől.

•  A fogkrém félig folyékony állaga lehetõvé teszi a gyors 
bejutást a brackettek közé.

•  A fogkefe egyedileg hajlított, speciálisan kialakított sörtékkel 
rendelkezik, hullámos “V” profil jellemzi, a sörte vastagság: 
0,18/0,20 mm, 1.720 darab sörte, színtelen monotip 
végzõdés

Speciális ápolás és védelem a fogszabályozót viselő pácienseknek  
mindennapos használatra

•  Hosszantar tó használatával megelőzhető az  
ínygyulladás és a vérzés

• Gátolja a plakk (biofilm) képződést
• Csökkenti a fogíny érzékenységét
• Remineralizálja a fogzománcot
• Egészségesen tar tja és revitalizálja a fogínyt
•  Ajánlott érzékeny ínyű, ínygyulladásra hajlamos 

pácienseknél pl.: várandós nők, cukorbetegek, 
dohányosok, csökkent immunrendszerű -, 
vérhigítót szedő páciensek

• Megelõzi a fogszuvasodást
• Gluténmentes
• RDA érték: 40 (fogkrém)
A fogkefe alkalmas érzékeny  
íny gyengéd mosására.
• Egyenes profil
• Kicsi ACCESS fogkefe fej
•  Sörte vastagság: 0,15/0,18 mm,  

2.870 darab sörte
• Rózsaszín monotip végzõdés

  1.675 Ft 

238-31968  .................. 150 ml 1.080 Ft
VITIS Gingival szájöblítő
  2.825 Ft 

238-31967  .................. 500 ml 1.760 Ft
VITIS Gingival szájöblítő
  2.235 Ft 

238-31960  ................. 100 ml 1.340 Ft
VITIS Gingival fogkrém
  1.525 Ft 

238-5212969  .................. 1 db 1.160 Ft
VITIS Gingival fogkefe
  2.495 Ft 

238-5436011  .................. Kit 1.160 Ft
VITIS Gingival Kit: 1x 30 ml VITIS Gingival szájöblítő,  
1x 15 ml VITIS Gingival fogkrém, 1 db VITIS gingival 
fogkefe

  1.675 Ft 

238-5313971  .............. 150 ml 1.080 Ft
VITIS Orthodontic szájöblítő
  2.825 Ft 

238-5363970  .............. 500 ml 1.760 Ft
VITIS Orthodontic szájöblítő
  2.235 Ft 

238-5363972  .............. 100 ml 1.340 Ft
VITIS Orthodontic fogkrém
  1.665 Ft 

238-5212976  .................. 1 db 1.280 Ft
VITIS Orthodontic fogkefe
  1.525 Ft 

238-5313601  .................. 2 db 1.180 Ft
VITIS Orthodontic viasz
  2.525 Ft 

238-5313998  .................. 32 db 1.920 Ft
VITIS Orthodontic tisztító tabletta
  2.495 Ft 

238-5096052  ................ Kit II. 1.920 Ft
30 ml VITIS ortho. szájvíz, 15 ml VITIS ortho. fogkrém, 
1 db VITIS ortho. nagyfejű fogkefe, 1 db IPX conical

  2.695 Ft 

238-32224  ..................... Kit I. 1.980 Ft
30 ml VITIS ortho. szájöblítő, 15 ml VITIS ortho. 
fogkrém, 1 db VITIS ortho. kisfejű fogkefe, 1 db viasz, 
1 db IPX conical

Szájöblítők, fogkrémek

7+1 7+1

7+1

7+1 7+1

7+1

7+1 7+1

7+1
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Az egyetlen kombinált fogfehérítő formula, amely 
hatékonyan eltávolítja a fogakról az elszíneződéseket, 
miközben megvédi őket az érzékennyé válástól.

•  Mindössze 10 napos használat után már hatékony
•  Védi a fogzománcot (alacsony abrázió, RDA 48) 

Különböző szinteken akadályozza meg a fogszuvasodást 
három hatóanyagának köszönhetően.

 • Hidroxiapatit nanorészecskék

 • Xilit

 • Nátrium-monofluor-foszfát

1.  Hidroxiapatit nanorészecskék: 
Kijavítja, megerősíti és remineralizálja a fogzománcot és 
kialakít egy réteget, ami véd a fogerózió ellen.

2.  Xilit nagy koncentrációja: 
Csökkenti a fogakon a biofilm kialakulását. Semlegesíti a sa-
vas pH-t a szájban, elősegíti a fogzománc remineralizációját.

3.  Nátrium-monofluor-foszfát: 
Elősegíti a fogzománc remineralizációját. Szinergista hatást 
fejt ki a hidroxiapatit nanorészecskékkel, megerősítve a fog-
zománcot és fokozva annak erózióval szembeni ellenállását, 
fluorapatit  kialakulásának elősegítésével.

5 együttes hatás, mely javítja a hatékonyságot:

•  Eltávolítja és megelőzi az elszíneződések 
kialakulását

• Megelőzi a fogkő képződést

• Megerősíti a fogzománcot

• Polírozóhatás

• Javító és fehérítő hatás

Hatékonyan fehérít és 
megelőzi a fognyaki 
érzékenységet

Professzionális antika-
riesz termék. Meggátol-
ja a fogszuvasodás 
kialakulását és védel-
met biztosít az eróziós 
fogkopással szemben.

whitening

anticaries

• Kettős érzékenység csökkentő hatás:

 1.  FIZIKAI HATÁS – Hidroxiapatit nanoré- 
szecskék: kijavítja a fogzománc felszínét

 2.  KÉMIAI HATÁS – Kálium-nitrát: érzékeny-
séget enyhítő hatása van

•  Az első alkalmazástól kezdve javítja az 
érzékeny fogakat

• Megelőzi a fogszuvasodás kialakulását

• Véd a fogíny visszahúzódása ellen

• Alacsony abráziós index

• Napi használatra

Az első használattól 
kezdve javítja az érzékeny 
fogak állapotát.

  2.875 Ft 

238-32216  .................. 100 ml 2.380 Ft
VITIS Whitening fogkrém

  3.515 Ft 

238-30866  .................. 500 ml 2.520 Ft
VITIS Whitening szájöblítő

  3.350 Ft 

238-31635  .................. 500 ml 2.360 Ft
VITIS Anticaries szájöblítő
  2.795 Ft 

238-31634  .................. 100 ml 2.180 Ft
VITIS Anticaries fogkrém

  3.195 Ft 

238-30868  .................. 500 ml 1.860 Ft
Desensin repair szájöblítő
  1.925 Ft 

238-5353048  ............... 75 ml 1.290 Ft
Desensin repair fogkrém

Szájöblítők, fogkrémek

7+1

7+1

7+1

7+1
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• Enyhíti a szájszárazságot, tar tósan hidratál

•  Kellemes közérzetet biztosít a szájban, 
komfortossá teszi a nyelést, megkönnyíti a 
beszédet és a protézis viselést, élvezetéssé 
teszi az étkezést

• Kiegyenlíti a nyáltermelést

•  Meggátolja a fogszuvasodás kialakulását és 
remineralizálja a zománcot

•  Meggátolja a rossz lehelet kialakulását és a 
fogszuvasodást

• Megelőzi a fogínygyulladás kialakulását

• Stimulálja a természetes nyálelválasztást

•  Segít megelõzni a szájüreg hámszövetének 
rendellenességeit

•  Nem tar talmaz alkoholt, mentolt, erős 
ízesítést és nátrium-lauril-szulfátot

Nyáltermelés zavara, szájszárazság kezelése

Maximális védelem és hidratáló hatás a szájnak mindennapos használatra

Stimulálja  

a nyál természetes képződését

Hidratálja a szájüreget

Specifikus termék a rossz lehelet ellen 
mindennapos használatra

•  Eltávolítja a nyelv felületén lévõ, rossz lehelet 
kialakulásáért felelõs baktériumokat

•  Semlegesíti és csökkenti ezen baktériumok által 
termelt gázokat

Három fronton hat:

•  Mechanikus tisztítás: eltávolítja a nyelv felületén 
lévõ, rossz lehelet kialakulásáért felelõs baktéri-
umokat

•  CHX+CPC: fertőtleníti a szájüreget és csökkenti a 
kellemetlen gázokat termelő baktériumok számát

•  Cink-laktát: semlegesíti és csökkenti ezen baktéri-
umok által termelt gázokat, azonnali friss leheletet 
biztosítva

  3.375 Ft 

238-5353560  .............. 500 ml 2.080 Ft
Dentaid Xeros szájöblítő
  2.475 Ft 

238-5353550  ................ 75 ml 1.820 Ft
Dentaid Xeros fogkrém
  2.555 Ft 

238-5353555  ................ 50 ml 1.820 Ft
Dentaid Xeros gél
  1.995 Ft 

238-5353570  ................ 15 ml 1.440 Ft
Dentaid Xeros spray

  3.525 Ft 

238-30773  .................. 500 ml 2.120 Ft
Halita szájöblítő
  2.185 Ft 

238-30777  .................... 75 ml 1.480 Ft
Halita fluor fogkrém
  1.775 Ft 

238-30775  .................... 15 ml 1.360 Ft
Halita spray
  1.775 Ft 

238-30776  .................... 15 ml 1.360 Ft
Halita for te spray
  1.125 Ft 

238-30770  ...................... 1 db 960 Ft
Halita nyelvtisztító

Szájöblítők, fogkrémek

5+1

5+1

4+1 4+1

5+1

5+1

5+1
5+1
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Nagyon kímélő tisztításra extrém 
érzékenység esetén. Egyenes profil, 
sörte vastagság: 0,13 mm, lila 
monotip végzõdés, hiperérzékeny- 
ség esetén.

4.100 darab sörte.

1 db.

Speciális tisztítás parodontális ese- 
tekben vagy széles interproximális 
közöknél. Finom, speciálisan leke- 
rekített sörték, nagyobb távolságok 
a sörték között, monotip szerû 
kialakítás a fogkefe elején a makacs 
biofilmek könnyed eltávolítására.

1 db.

Műtéti beavatkozások utáni extra 
kímélő fogmosáshoz. Egyenes 
profil, sörte vastagság: 0,08/0,10 
mm, színtelen monotip végzõdés, 
sérülésmentes plakk eltávolítás.

11.250 darab sörte.

1 db.

Brakettek, protézisek és imp-
lantátumok tisztításához. Hidak, 
implantátumok, fogszabályozók 
tisztítására, valamint foghiánnyal 
vagy nagy interdentális közzel 
rendelkezõknek, kicsi, lekerekített 
kefefej, maximális hatékonyság még 
a nehezen elérhetõ helyeken is.

VITIS ULTRASOFT

VITIS PERIO

VITIS SURGICAL

VITIS MONOTIP

 

  Speciális esetekhez, implantáció után

VITIS IMPLANT 
ANGULAR

VITIS IMPLANT 
BRUSH

VITIS IMPLANT 
SULCULAR

VITIS IMPLANT 
MONOTIP

Kifejezetten implantátumok, 
protézisek és brakettek 
tisztítására fejlesztették ki

•  Kicsi, keskeny és egyenes 
fogkefe fej, két sorban 
elhelyezett lágy Tynex® 
rostokkal.

•  Különösképpen ajánlott a 
használata gingivális és/
vagy peri-implant sulcus 
tisztításához.

•  A Tynex® rostokkal ellátott 
kisméretű fogkefe fejjel 
hatékonyan tisztíthatjuk 
azokat az implantátum 
körüli részeket, amelyeket 
egyébként nehezen 
érünk el.

•  Könnyű hozzáférést 
biztosít a fogsor lingvális 
anterior és posterior 
részeihez.

Kicsi fogkefefej a szájban 
lévő implantátumok 
tisztítására

•  Kicsi, kerek fogkefe fejjel 
rendelkező fogkefe, imp- 
lantátummal rendelkezők 
mindennapi fogmosásá- 
hoz, szájápoláshoz és 
szájhigiéniához.

•  Az extra-puha Tynex® 
rostok lágy, puha mégis 
mély íny elérést és 
tisztítást tesznek lehetővé 
ott, ahol mucogingivális 
problémákkal küzdenek.

Implantátumok és  
protézisek tisztításához

•  Kicsi fogkefe fej.

•  Tynex® rostok egy  
csomóba rendezve.

•  A nagyon kicsi helyek 
eléréséhez tervezték,  
amelyek nagyon alapos 
tisztítást igényelnek,  
mint például az imp- 
lantátummal rögzített 
protézisek.

2.195 Ft 

1.520 Ft
2.195 Ft 

1.520 Ft

1.525 Ft 

1.160 Ft

1.385 Ft 

1.060 Ft
1.225 Ft 

940 Ft

1.750 Ft 

1.340 Ft

1.795 Ft 

1.240 Ft
2.195 Ft 

1.520 Ft

8 Telefon: (+36-1) 336-0884, (+36-1) 315-0844 • Fax: (+36-1) 336-0860

Fogkefék

4+1 4+1
4+1

4+1

5+1

5+1

5+1

5+1
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Normál méretű fogkefe fej lágy sörték-
kel. Hullámos profil, sörte vastagság 
0,18/0,20 mm. 

2.100 darab sörte.

1 db.

Normál méretű fogkefe fej közepes 
erősségű sörtékkel. Hullámos 
profil, sörte vastagság 0,20 mm.

1.600 darab sörte.

1 db.

Normál méretű fogkefe fej kemény 
sörtékkel. Hullámos profil, sörte 
vastagság 0,23 mm.

1.250 darab sörte.

1 db.

Gyermek méretű fogkefe fej lágy 
sörtékkel.

1 db.

Teljeskörű Napi Gondoskodás

Kicsi méretű fogkefe fej lágy sörtékkel.
1 db.

Kicsi méretű fogkefe fej közepes 
erősségű sörtékkel.

1 db.

 

Extra Napi Gondoskodás

 

 

  Speciális esetekhez 

Érzékeny fogak kíméletes 
tisztításához. Egyenes profil, 
sörte vastagság: 0,15 mm, sárga 
monotip végzõdés.

2.800 darab sörte.

1 db.

Kicsi fogkefe fej, kifejezetten 
a fogszabályozót viselőknek 
fejlesztették ki. Hullámos “V” profil, 
sörte vastagság: 0,18/0,20 mm, 
színtelen monotip végzõdés.

1.720 darab sörte.

1 db.

Érzékeny íny gyengéd tisztításához. 
Egyenes profil, kicsi ACCESS fogkefe 
fej, sörte vastagság: 0,15/0,18 mm, 
rózsaszín monotip végzõdés.

2.870 darab sörte.

1 db.

Kifejezetten a fogszabályozót 
viselőknek fejlesztették ki. Hullámos 
“V” profil, sörte vastagság: 0,18/0,20 
mm, színtelen monotip végzõdés.

1.720 darab sörte.

1 db.

VITIS SOFT

VITIS ACCESS SOFT

VITIS ACCESS MEDIUM

VITIS GINGIVAL VITIS SENSITIVE

VITIS ORTHODONTIC VITIS ACCESS ORTHODONTIC

VITIS MEDIUM

VITIS HARD VITIS JUNIOR

Eltávolítja a nyelv felszínén képzõdõ biofilmet. 1 db.

Halita nyelvkaparó

1.225 Ft 

940 Ft

1.225 Ft 

940 Ft

1.525 Ft 

1.160 Ft

1.525 Ft 

1.160 Ft

1.665 Ft 

1.280 Ft
1.665 Ft 

1.280 Ft

1.225 Ft 

940 Ft

1.125 Ft 

960 Ft

1.385 Ft 

1.060 Ft

1.525 Ft 

1.160 Ft

1.225 Ft 

940 Ft

Fogkefék

4+1

5+1

6+1

6+1

6+1

6+1

6+1

7+1

7+1

7+1

7+1
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1 db   585 Ft
Yellow/Purple EPLY032
Pink/Purple EPLY032P
Blue/Green EPLY032G

1 db     585 Ft     EPL242

Bogaras fogkefe  
2-5 ÉVESEKNEK

Egy gumi ‘ütköző sáv’ van a 
fogkefe fejének csúcsán, ami 
csökkenti a fájdalmat és a 
felsértés valószínűségét, ha 
a gyerek véletlenül megüti 
az ínyét fogmosás közben. 
Továbbá egy nagy, könnyen 
megfogható nyéllel rendel- 
kezik. 

gumi ütközővelFogkefe tapa- 
dókoronggal
3-10 ÉVESEKNEK

Puha gumi nyél tapadó 
koronggal, ami lehetővé 
teszi, hogy a tükörre, 
vagy a mosdókagyló 
peremére állítsd, hogy a 
fogkefe nedves feje ne 
érintkezzen a felülettel. 
A gyerekek imádják ezt 
használni!

ÚJ

PIKSTERS  
CLASSIC JUNIOR 
‘Csillámló’ fogkefék

• Hagyományos stílusú  
fogkefe kiváló árban.

• 5 vonzó ‘csillámló’ szín.
• Kompakt (kisméretű fej).
• Továbbfejlesztett,  

lekerekített fej az íny 
védelmére.

• Sima, lapos nyél,  
lekerekített vég  
a kényelmes fogásért.

• Kiváló német sörték.

153mm

Csak 375 Ft/db 

1 db 

375 Ft     EPPCJ

Gyermek fogkefék
TMPiksters
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96 gr     945 Ft     EPJT

Az új Piksters Junior fogkrémet kifejezetten gyermekek  
számára fejlesztették ki. 

• Fele annyi fluorid tartalom (497 ppm fluorid ion - felnőtt  
mennyiség fele), segíthet a fluor-mérgezés megelőzésében,  
ha a gyermek lenyeli a fogkrémet.

• Cukor és szaharin mentes.
• Kellemesen enyhe menta ízzel.

PikstersTM junior fogkrém

VITIS JUNIOR Fogkrém
Gyermekfogkrém eper ízesítéssel. Gél formátumú, kevésbé habzik, alkalmas a legfiatalabbak 
szájhigiénéjének kialakítására. Alacsony abráziós értéke miatt nem roncsolja a fogzománcot. 
A nátrium fluorid és xilit tartalma megerősíti a fogat segít a kariesz kialakulásának megelőzésé-
ben. 3 éves kor fölött ajánlott.

1.455 Ft 

1.140 Ft
75 ml

Gyermek fogkrémek

EPS  ........... 210 db (3 tekercs) 4.375 Ft

Nagyszerű ajándék • Szuper móka minden  
gyereknek • 21 különböző matrica

PikstersTM

Kids
Stickers

ÚJ!
1 matrica 

csak 21 Ft

TMPiksters



dentline.hu12 Telefon: (+36-1) 336-0884, (+36-1) 315-0844 • Fax: (+36-1) 336-086012

SMOOTHIE 
Kúp alakú, né-
miképp kisebb 
feje van, mint a 
“Ribbed Grip“-
nek, ami jobb 
interproximális 
hozzáférést tesz 
lehetővé. Egy 
kiemelkedő, 
gumírozott hü- 
velykujj tartó rész 
van a nyélen, ami 
kényelmes, stabil 
fogást biztosít.

MINI ME DUO 
Egy normál és 
egy kis méretű 
Smoothie fogkefét 
tartalmaz, melyek 
egy felnőtt és egy 
gyermek részére 
megfelelőek. 
Nagyszerűen lehet 
vele ösztönözni a 
gyerekeket, hogy 
utánozzák a szülők 
jó szájápolási gya-
korlatát. 

1 csomag 

975 Ft
EPL224

RIBBED GRIP
A fej végén egy köteg 
hosszabb  
sörte található, 
valamint a külső 
sörték is hosszabbak, 
ami megkönnyí-
ti a fogak közötti 
lepedék elérését 
és eltávolítását. A 
nyélen gumiredők 
biztosítanak biztos  
és kényelmes fogást.

1 db     

725 Ft 
EPL893

PIKSTERS “CLASSIC”
- felnőtt fogkefék

Hagyományos fogkefék kitűnő árban.

• Vonzó, áttetsző nyél.

• Kompakt (kis fej).

• Továbbfejlesztett, lekerekített fejforma – kevesebb éles szél, 
ami nekiütközik a fogínynek, vagy a ramus-nak.

• Hosszú kefefej alatti szár.

• Hüvelykujj tartó.

• Egyszerű, sima, kényelmes nyél kialakítás.

• Könnyű fogás.

• 5 vonzó szín.

• Kiváló PA612 sörték, melyek maximális tartósságúak. Klasszikus 
fogkefe a legmagasabb minőségi szintű nylon sörtékkel Né-
metországból.

• Nagy, szabad felület a hatékony felcímkézéshez, testreszabáshoz.

• Praktikus, egyenkénti csomagolás

1 db     375 Ft     EPPCA

180mm

1 db  

675 Ft
EPL873

Csak 375 Ft/db 

Fogkefék

ÚJ!

TMPiksters
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• Alkalmas bármilyen kivehető szájban használt 
készülék tisztítására és szagtalanítására (nem csak 
műfogsorhoz).

• Enyhe fodormenta ízesítés.

• pH semleges - fém alkatrészeknél is nyugodtan alkal-
mazható.

30 db 

1.295 Ft 
EPLDCT020

Fogszabályzó Horkolás gátló Fogvédő spor-
toláshoz

Éjszakai védő Invisalign és 
hasonlók

Teljes- vagy rész-
leges műfogsor

Biztonságosan alkalmazható:

A fogszabályzó tisztító Kit tartalma: 
 • 2 csomag 30 db-os tisztító tabletta 
 • tisztító kád 
 • fogszabályzó tisztító kefe 1 db 

895 Ft 
EPLOAB1 db     7.250 Ft     EPOAK

A merev sörték és a nagy markolatú nyél megkönnyítik a makacs, ragadós lepedék 
eltávolítását mindenféle fogszabályozó készülékről.

Fogszabályzó tisztító kefe

Kivehető készülékek tisztító tabletták

Kék      EPL027  

Tároló doboz kivehető készülékekhez

20 ml     945 Ft     EPBS 

1 db     395 Ft

PikstersTM    Fresh Breath Spray

1 db     665 Ft     
EPLKH001

  Zöld      EPL024   Szürke      EPL025  Fehér       EPL026

• Tisztító kád

• Cukormentes, xilit tartalmú, enyhén 
fodormentás ízű szájspray.

• 20 ml-es – kétszer nagyobb mennyiség, 
mint a legtöbb hasonló árban kapható 
szájspray.

• Több mint 200 fújás (a legtöbb spray 
csak 100 fújásra elegendő).

• Ovális alakú üveg, ami nem dudorodik ki 
a zsebből.

• Kellemes mentás íz és alkohol adja 
a jó szájfrissítő hatást, a xilit és az 
antibakteriális anyagok csökkentik a 
rossz leheletért felelős baktériumok 
számát

• Kiváló ár / érték arány.

A kád megfelelő minden kivehető 
készülékhez, köztük a műfogsorokhoz is.

• Elkülönített öblítő kád.

• Használja a tisztító tablettákkal együtt.

• Stílusos, vékony tároló doboz, melyet a fogászati tervező csapatunk fejlesztett ki, 
hogy minél kisebb legyen a mérete, egyenletes körvonalakkal a maximális kénye-
lemért.

• Megfelelő sok kivehető készülékhez (hawley fogszabályzók, rögzítések,  
fehérítő sínek, fogvédők, horkolás gátlók, stb.).

• Kizárólag az Erskine Oral Care-től. 4 STÍLUSOS 
SZÍNBEN

Speciális tisztító eszközök, tárolók

ÚJ!

TMPiksters



dentline.hu14 Telefon: (+36-1) 336-0884, (+36-1) 315-0844 • Fax: (+36-1) 336-086014

1 db   1.345 Ft 
EPPCRF (hátra hajló)

1 db   1.345 Ft 
EPPCFF (előre álló)

FORWARD FOCUS TIP - előre álló 
Kifejezetten a hátsó őrlő fogak, furkáció és a rög-
zített fogszabályzók tisztítására tervezve.

A Forward Focus kefe hatékonyan körbe 
tisztítja a rögzített fogszabályzó bracketjeit, 
drótját és az elülső fogakat.

A hátra hajló Focus kiváló a nyelv 
lepedékességének csökkentésé-
ben, valamint a fogkőképződés 
megelőzésében.

A Forward Focus kefe nagyszerű a 
pericorinitis csökkentésében. Ideális 
szöggel és sörtékkel rendelkezik ah-
hoz, hogy az operculum alá jusson.

A hátra hajló Focus különösen 
hatékony az orthodonciás és a  
parodontális drótok rögzítése körül.

A Twin Pack Csomag, ami előre álló 
és hátra hajló Focus Tip Keféket is 
tartalmaz

1 csomag  2.195 Ft 
EPPCTPF  

A hegyes csúcsos sörték a Forward Focus kefén 
behatolnak a furkációba és más parodontális / 
implantátumok körüli résekbe.

A hátra hajló Focus kiváló a leghátsó 
őrlőfogak disztális részének tisz-
tításához. Különösen hatékony, ha 
van egy visszamaradt mélyedés a 
bölcsességfog eltávolítása után.

A Forward Focus eltávolítja a savas 
lepedéket a barázdákból, így csökkentve 
a jövőbeni szuvasodás lehetőségét. 
Különösen hasznos a fogzási és fogváltási 
fázisban.

Előre álló  
kefe fejek  
(utántöltő) 
3 db    2.235 Ft    

EPPCFFRH 

Hátra hajló 
kefe fejek 
(utántöltő) 
3 db    2.235 Ft    

EPPCRFRH   

Piksters 
Connect Com-

patible

REVERSE FOCUS TIP -  hátra hajló 
Tökéletes a linguális fogszabályzó drótok és bracke-
tek, valamint az őrlőfogak hátuljának tisztítására.

Speciális fogkefék
TMPiksters



1. ábra

2. ábra
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A nyelv hátsó 1/3-ának - mint  a rossz 
lehelet kialakulásának egy kritikus 
eleme - tisztítása ajánlott olyan 
klinikai szakértők által, mint Gordon 
Christensen és számos más előadó az 
Europerio Konferenciáról (2015).

ÚJÚJ

1 db     1.185 Ft     

EPPCSR

1 db     995 Ft     

EPPCTC

1 db     

3.990 Ft

2 db pótfej     

2.490 Ft

• A kis fej csökkenti az “öklendezési” reflexet, 
ami közvetlenül összefüggésben van a 
stimuláció mennyiségével és területével.

• Egy sor speciális szögben álló lemez, amely 
tökéletes érzetet kelt a nyelven, hatéko-
nyan eltávolítja a megrekedt ételmaradé- 
kot és lepedéket.

• A lemezeket körültekintően tervezték és 
tesztelték, hogy ne legyenek “túl élesek” és 
“túl tompák”.

UtánaElőtte

Piksters 
Connect 

Compatible

Piksters 
Connect 

Compatible

PikstersTM Plakk radír PikstersTM Nyelvtisztító

Egy egyszerű gumival impregnált polírozó 
fej (ahogy azt a fogorvos 
is használja elő polírozás-
ra), amelyet kézi erővel 
kell a fogakon lévő 
folton/elszíneződésen 
dörzsölni, hogy eltávo-
lítsa azt.

Hatékonyan eltávolítja a 
foltokat / lerakódá- 
sokat / elszíneződéseket a fog felszínéről 
anélkül, hogy károsítaná a zománcot. 

Ideális a páciensek számára, ha felfedezik, 
hogy egy folt/felrakódás/elszíneződés kezd 
kialakulni a fogászati vizitek között.

Speciális fogkefék
TMPiksters

Az IONIC KISS™ egy egészségtudatos fogkefecsalád, amely amellett hogy hatékonyan távolítja el a lerakódott plakkot, a fogszuvasodás és 
a lakosság 80-90%-át érintő fogágybetegségek okozóit, még az ínyeket is felfrissíti, az ionizációs technológiának köszönhetően.

Fogaink felülete és a rá rakódó lepedék, baktériumok, kórokozók (plakk) is mind negatív töltésűek, nem vonzzák egymást.

Nyálunk töltése pozitív és az előbb felsorolt elemek ennek hatására kötődni fognak egymáshoz.

Az IONIC KISS™ fogkefék erős negatív töltésű ionokat bocsátanak ki, melynek következményeként fogmosás közben megszakad az előbb 
felvázolt kapcsolat és a fogkefe sörtéivel könnyen eltávolíthatjuk a szennyeződést fogainkról.

Az IONIC KISS™ eleme több mint egy évre elegendő kapacitással rendelkezik, fejük pedig cserélhető, melyek kettesével csomagolt 
kiszerelésben kaphatóak.

Hagyományos társaival ellentétben fogkrém használata sem szükséges a tökéletes mosoly elérésének érdekében!
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Interdentális gél - az interdentális kefék megfelelő kiegészítője

Cetilpiridinium-klorid, Cink-laktát és Nátrium-fluorid - meggyőző összetétel

• CPC - fertőtlenít és megelőzi az ínygyulladást
•  Cink-laktát - gondoskodik a friss leheletről, növeli a CPC hatékonyságát, gátolja 

és csökkenti az ínyvérzést
•  Nátrium-fluorid - megakadályozza a fogzománc demineralizációját, egyúttal 

serkenti a remineralizációt, így hatékony védelmet biztosít a fogszuvasodás 
ellen

•  Kémiai tisztító anyagoktól mentes, így kíméletes ápolást biztosít az érzékeny 
fogközi területeken ill. fogpótlásoknál

Az Interprox gél napi szájápolásra javasolt különösen azoknak a pácienseknek, 
akik:
• hajlamosak parodontális megbetegedésekre
• szájszagtól szenvednek
• hajlamosak a fogszuvasodásra  (fedetlen / szabadon álló fognyakak)

vagy speciális ápolásra szorulnak, pl.:
• implantátumuk van
• rögzített fogszabályzót viselnek
• rögzített fogpótlásuk van

Cetilpiridinium-klorid

Allantoin

Cink-laktát

Nátrium-fluorid

Csökkenti a biofilm felhalmozódását

Megőrzi az egészséges fogínyt

Megnöveli a CPC felszabadulását, meghosszabbítva az 
antiszeptikus hatást, gátolja és csökkenti az ínyvérzést

Elősegíti a remineralizációt, erősíti a fogzománcot

0.3%

0.14%

0.10%

1450 ppm

Gél

nano maxisuper 
micro

X-maxi

micro

range
XX-maxi

mini

conicalmini  
conical

1 csepp 
a fogak 

közé

Alkalmazás:  
Tegyünk 1 csepp Interprox gélt a 
fogköztisztító kefénkre és így tisztítsuk 
a fogak közötti területeket. TIPP: 
az intenzív megelőzés érdekében 
lehetőleg használat után ne öblítsünk!

2G

1.625 Ft 

1.460 Ft 
/csomag

1.875 Ft 

1.380 Ft
/tubus (20 ml)
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Fogköztisztító kefék

• még strapabíróbb,
• még vékonyabb,
• tartós használat

6+1
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nano

0.6

mini

1.1

super micro

0.7

conical

1.3

micro

0.9

cylindrical

1.3

mini conical

1.0

maxi

2.2

MÉRET ÚTMUTATÓ

Az új csomagolás számjegyes méretkódja meg-
könnyíti a megfelelő kefe kiválasztását és méretbeli 
útmutatást nyújt a tejes termékválasztékra.

17

Fogköztisztító kefék

1.725 Ft 

1.460 Ft 
/csomag

4G
• alkalmazkodik a kezéhez, 
• alkalmazkodik a szájához, 
• alkalmazkodik Önhöz.

Az új Interprox® ergonómi-
kus és flexibilis kialakítása 
lehetővé teszi a személyre 
szabott kefe pozícionálást 
annak érdekében, hogy a 
száj valamennyi interproximá-
lis helyéhez hozzáférjünk. 6+1
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UTÁNTÖLTŐ csomagok 
Kifejezetten a Professional Pack-hoz 
elérhető Piksters utántöltők. 

PROFESSIONAL STARTER PACK:  
Tartalma - 16x 0-ás méret, 18x 1-es méret, 12x 2-es méret,  
16x 3-as méret, 11x 4-es méret, 9x 5-ös méret, 9x 6-os méret, 3x 
7-es méret, 3x 8-as méret, 3x 9-es méret, 27x SupaGRIP, 8x nyél 
hosszabbító, 2x útmutató.

0-6 méret 3.995 Ft  40 db/csomag

7-9 méret 1.325 Ft  10 db/csomag

6.995 Ft     PKPP100

Telefon: (+36-1) 336-0884, (+36-1) 315-0844 • Fax: (+36-1) 336-086018

PIKSTERS™ Professzionális kezdő csomag - rendelői kiszerelés
Ez a készlet egy könnyebb és hatékonyabb Piksters termék válogatásként került megtervezésre. Tartalmaz SupaGRIP-et is, 
ami még praktikusabb azon páciensek részére, akiknek nehézséget okoz a fogköztisztító kefe használata. 

Erősebb, merevebb, burkolt drót 
• Ellenáll az elhajlásnak, a kefe tovább tart.
• Jobb minőség, nagyobb érték a vásárlónak.

Extra Tartós PA612 Sörték
• Kiváló tisztítási képességet biztosít.
• A minőségi nylon sörték összetömörödnek a 

bejutáskor, és szétugranak a visszahúzás után, a 
furkációk tisztítása még jobb, mint fogselyemmel.

• Higiénikus.
• Minden kefe rendelkezik egy kupakkal, ami a nyél 

meghosszabbításaként funkcionál.
• A kupak lehetővé teszi a kefe megszáradását 

a használatok között, valamint tisztán tartja a 
sörtéket.  

Vékony Kompakt Nyél 
• Lehetővé teszi a használója számára a kefe 

forgatását a becsúsztatás alatt.
• Könnyű, hatékony tisztítási tevékenység.
• Kevesebb műanyag, kevesebb hulladék.

Kitűnő érték - ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ
• Kevesebb költség használatonként, mint más 

alternatívák esetében, még az eldobható 
gumibevonatú fogpiszkálókhoz képest is.

Ausztrália elsőszámú 
fogköztisztító keféje

PikstersTM
 
Interdentális kefék

VALUE

$

Piksters nyél hosszabbító

Piksters méretek
ÁLTALÁNOS  
FELHASZNÁLÁS

Kicsi anterior rések,  
gyökércsatorna  
tisztítása 

Rögzítések/
csiszolások, fogzás

Általános 
szájhigiéniai 
igények, hidak és 
implantátumok, 
posterior 
és anterior 
felhasználás

Hidak,  
fogszabályzás és 
ált. használat

Fogsz. drótok 
alatt és nagyobb 
réseknél

Fogak körül és 
a hiáynzó fogak 
között

Hiányzó  
fogak, extra 
nagy rések

Hiányzó 
fogak, extra 
nagy rések

 *SH - A legkisebb lyuk, amibe a kefe belemegy 
**WD - Drót átmérő (csavart)

size 00

size 0

size 1

size 2

size 3

size 4

size 5

size 6

size 7

size 8

size 9

 SH*   WD** ISO

0.6   .34 0 

0.7  .36 1 

0.8  .45 1 

0.9  .50 2 

0.9  .50 2 

1  .50 2 

1.1  .58 3 

1.4  .60 4 

2.1  .75 6 

2.8  .75 7 

3.4  .75 8 

Fogköztisztító kefék
TMPiksters



40 db-os csomag
40 db ugyanolyan 
méretű kefe egy 
kényelmes műanyag 
dobozban. Elérhető  
9 méretben, 00-tól 
7-esig.

7 db-os csomag (7, 8, és 9 méret)  
3 nagyobb átmérőjű méret, különösen jó a 
nagy résekhez, pl. hiányzó fog, valamint az 
elülső fogakhoz. Új buborék csomagolásba 
csomagolva, ami 7 kefét tartalmaz, nagyobb 
kupakkal, ami nem szorítja le/torzítja el a 
sörtéket.

10 db-os csomag  
10 db ugyanolyan méretű kefe egy praktikus visszazárható 
csomagban. Minden kefének van kupakja.  
Elérhető 00 – 6-os méretig. 

7 db     1.590 Ft

40 db     4.640 Ft

ÚJ  
méret 00

10 db     1.590 Ft
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Próba csomag V2

3 kefe, 1, 3 & 5-ös méret 
- gazdaságos kipróbálási 
lehetőség 3 gyakori 
mérettel.

VARIETY csomag V3

8 kefe, minden 
méretből 1-1, 00-6 
méretben. Pácienseknek 
kipróbálásra.

3 db     455 Ft     PKV3 8 db     850 Ft     PKV8

Kék akril állványok   
Vonzó áttetsző kék akril állványok, szabadon 
álló, vagy falra akasztható. Elérhető 5, 10, 12,  
24 vagy 36 akasztós változatban.

MINTA csomagok

Fogköztisztító kefék
TMPiksters

5+1

5+1
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Piksters fogászati szalag 50m

1.345 Ft 
EPLDFC015

Szuper erős viaszolt fogselyem
4-szer erősebb, mint más vezető márkák!
Az új továbbfejlesztett (UHMWPE*) EXTRA ERŐS FOGSELYEM 
ugyanabból a polimerből készül, mint néhány golyóálló mellény. Sokkal 
erősebb, mint a nylon. 
Az UHMWPE fogselyem szuper finom műselyemszálakból készül, ami 
súroló hatást fejt ki használat közben. Vannak, akik jobban kedvelik ezt a 
“súroló” hatást a PTFE-nél.

Nagyobb erősség és szakító szilárdság. Kisebb súrlódási együttható, 
mint a nylon esetében, azonban nem annyira kicsi, mint a PTFE-nél. 
Könnyebb beilleszteni, kisebb a kockázata a szövetkárosodásnak és 
kisebb a veszélye a hirtelen szakadásnak. 
A Piksters PTFE szalag egy széles monofilament (azaz egy szálból készül), 
nem fog szétfoszlani vagy kirojtosodni a használat során.  

Szakadás !!
A páciensek megijednek, és ez nem növeli 
a bizalmukat, vagy hajlandóságukat, a 
fogselyem használatára.

Miért szeretik a fogorvosok ezt a fogselymet?
• Rendkívül erős és nagy szakítószilárdságú  

(4x erősebb a többinél)

• Nem fog elszakadni a fogak érintkezési pontjain! 
• Jobban megfelel a pácienseknek

Twin Mini White (2 x 8m) 

825 Ft      
EPLDFC011

Floss (30m)

875 Ft     
EPLDFC016      

Twin Mini Fluoro (2 x 8m)

825 Ft      
EPLDFC011

Kis gömb     26.970 Ft
(100 mini fogselyem) EPLDFMSB100   

Nagy gömb     47.385 Ft
(200 mini fogselyem) EPLDFMLB200   

Rendelői
kiszerelések!

*Az adatok a ‘Nyújthatóságot tesztelő gép’ méréseiből származ-
nak, amit a szakítószilárdság mérésére használnak.

Piksters fogselyem

Piksters (UHMWPE) fogselyem Márka 3

Márka 5Márka 2

Márka 4Márka 1

(5 fő márka, a Woolworths-től beszerezve, 2016 március)

A Piksters  
UHMWPE  fogselyem 

4-szer erősebb*, mint más 
vezető márkák 

Könnyebb használat

Ez elejét veszi annak a bosszantó problémának, hogy fogselyem 
szálak ragadjanak a fogak közé, valamint megakadályozza, 
hogy rostszálak ragadjanak a RÖGZÍTÉS/ALÁTÁMASZTÁS 
illesztési felületén. A PTFE szalag NAGYON könnyen becsúszik 
a fogak közé (a beillesztéshez szükséges erő kevesebb lehet, 
mint egy nylon fogselyemnél szükséges erő 1/3-a). Szinte 
egyáltalán nem áll fenn szakadás, vagy sérülés okozás kockázata, 
mikor a fogselyem áthalad az érintkezéseken. Mivel a szalag 
természetesen rásimul a fogíny felületére, így kisebb fájdalmat 
okoz, mint a hengeres fogselyem.

Felépítmény

Implantátum

Miért szeretik a páciensek ezt a fogselymet?
• Kellemes súroló érzete van, azt mondják valóban 

tisztít a fogak között
• Nem szakad el, szuper erős
• Könnyű használat

rostszál szakadásnincs rostszál

PikstersTM Viaszolt fogselyem

PikstersTM PTFE fogászati szalag - ideális implantátumokhoz

Fogselymek
TMPiksters
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Hosszabb és szélesebb 
kar a ‘C’ hajlatban, 
ami lehetővé teszi 
a mélyebben lévő 
részek tisztítását a 
nagy őrlőfogak között, 
kevesebb szöveti 
traumával, és kisebb 
kockázattal a seb 
okozásra.

Nagyobb, bordázott nyél, 
ami könnyebben fogható, 
könnyebben forgatható, 
fordítható.

Egy ultra-finom 
fogpiszkáló, ami 
valóban működik, és 
nem fog eltörni, mint 
sok más fogpiszkáló, 
a továbbfejlesztett 
polimer összetételnek 
köszönhetően.

KEVESEBB MŰANYAG HULLADÉK: 
Csak 0.88gm műanyag másik márka  
1.73gm-jához képest.

Új  
generációs   

(1200 Denier) PTFE 
fogselyem, nem 

foszlik, rojtosodik a 
fogak között.+

30 db-os
30 db SupaGRIP 
visszazárható  
zacskóban.

90 db-os
90 db SupaGRIP 
visszazárható zacskóban.

3 3 3Kiváló fogselyem Kiváló nyél Kiváló fogvájó

10 db-os
10 db SupaGRIP  
visszazárható tasakban.

295 Ft 
SUG10

PikstersTM SUPAGRIPTM
 
Fogselyem / Fogpiszkáló

Egy kézzel használható.
Tökéletes azon páciensek részére, akik 
nem szeretnek fogselymet használni!

20 db-os
20 db SupaGRIP 
műanyag, csattal 
zárható dobozban.

50 db-os
50 db higiénikusan egyenként 
csomagolt SupaGRIP 
visszazárható zacskóban.

Kínáló doboz 
50 db egyesével csomagolt 
SupaGrip.          
1 doboz     1.495 Ft     SUGCTB

• Szuper erős PTFE szalag.

• A PTFE szalag nem foszlik szét,  
vagy rojtosodik ki a fogak között,  
és nem hagy bosszantó rostszál  
maradványokat.

• Sokkal tartósabb, mint a nylon.

• Ideális azoknak az embereknek, akik  
nem szeretnek fogselymet használni.

• Könnyen becsúszik a fogak közé,  
erő kifejtése nélkül. (22 márka tesztelé-
sénél a legkisebb erővel/legkönnyeb-
ben becsúsztatható fogselyem)

• 5 kiszerelés.

+Ezen termék korábbi generációi többszálú Nylon-ból készültek, ami hajlamos volt a foszlásra, szakadásra, azonban a SupaGRIP™ erős monofilament/egyszálú PTFE szalagot tartamaz, ami 
drámaian csökkenti ezt a problémát. Azonban azok az emberek, akiknek nagyon szoros, vagy érdes a fogaik érintkezése, még mindig tapasztalhatnak esetenként szakadást, valamint természetesen 
minden fogselyem végül elszakad a használatban.

945 Ft 
SUG20

985 Ft 
SUG30

1.645 Ft 
SUG50

2.775 Ft 
SUG90

Fogselymek
TMPiksters
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Puha vastag fogselyem erős nylon befűzővel.

• A rugalmas fogselyemnek meg van a képessége, hogy “megra- 
gadja”a lepedéket

• Normál esetben a fogselyem vastag, azonban vékonyra nyúlik ki 
és átjut a kis réseken

• Az erős nylon befűzőt könnyű beilleszteni, ellenáll az eldeformá- 
lódásnak és ellenáll a nedvességnek

• Ideális implantátumokhoz, hidakhoz, széles fogközökhöz, és 
fogszabályzókhoz

• Egyedi szabadalmaztatott kialakítás

12m Roll 

5.965 Ft 
IDOXRibbon

Egy új vékonyabb változata az X-Floss-nak.
• Erős, vékonyabb, rugalmas fogselyem, ami áthatol a 

nagyon szűk réseken is.

• Az erős nylon befűzőt könnyű beilleszteni – ellenáll a 
deformálódásnak és a nedvesség bejutásának

• Különösen jó implantátumokhoz és hidakhoz

30 db 

4.995 Ft  
IDOXFloss

30 db 

4.995 Ft 
IDOXFlossLite

X-Floss®

X-Flosslite®  

X-Ribbon™ 

Széles géz fogselyem  
– az egyetlen ilyen fajta a világon!
• Széles géz szalag fogselyem, ami 

hatékonyan tisztít az alapok alatt és a 
hátsó fogak körül.

• Könnyű megfogni, könnyű használni

• A durva textúra eltávolítja a lepedéket

• Kiváló “fogászati székben” való alkal- 
mazásra széles területek gyors és 
hatékony tisztítására

• 12 méteres tekercsként van  
csomagolva vágóval együtt

X-Ribbon ideális az implantátum alapok konzolos 
tartóinak disztális részeihez, valamint műfogsorok 

tisztításához.

Az X-Ribbon körbefogja az utolsó őrlőfogat, amelyhez 
a fogkefével nem tudunk elérni.

TMPiksters Fogselymek
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30 db 
1.475 Ft    
IDOXThreaders

X-Threader™ 

TMPiksters

Display Box  
(8 Twin Packs)

EPOWSRT8PK

Twin Pack     1.125 Ft     EPOW 

Nagyon megéri:
csak 365 Ft/db

Ömlesztett kiszerelés 

Candy bowl  
(75 db orthodonciás viasz)

28.895 Ft 
EPOWSB75

Rendelői kiszerelés

Fisch bowl  
(150 db orthodonciás viasz)

54.675 Ft 
EPOWLB150

• Kétszer annyi viasz ugyanazért az árért, 
mint néhány egyes csomagnál.

• Négy színes dobozban elérhető.
• Két doboz per csomag.
• 5 viaszrúd / csomag
• Finom menta íz.

PikstersTM fogszabályzó viasz brackettekhez

Fogselymek, viasz fogszabályzóhoz

Erős nylon befűző bármely fogászati fogse- 
lyem befűzésére a fogak körüli résekbe. 
• A nylon befűző ellenáll a nedvességnek szemben a pamut-

ból készültekkel.

• Az erős, merev befűző kevesebb görbülést és  
könnyebb beillesztést jelent.

• Lehetővé teszi a könnyű hozzáférést a szűk réseken keresztül.

• Használják implantátumokhoz, hidakhoz, implantátum 
alapokhoz, fogszabályzókhoz, valamint normál fogselyem 
réseken való áthúzásához.



Megjelent az új   Power Pikster!

·  Hatékony tisztítás kézügyesség nélkül.

·  Jelentősen könnyebb beillesztés a 
“mechanikai lubrikációs hatásnak” 
köszönhetően. 

·  A kisebb erőkifejtés kevesebb elhajlott 
drótot eredményez. Különösen ajánlott az 
új 00-ás mérethez.

·  Jobban megfelel a felhasználónak.

·  Az új Piksters v3-al (fehér drót) vagy 
Piksters Kink-el használja.

·   A 00-ás mérettel lehetséges  
a tasaktisztítás.

·  Könnyű, utazáshoz is  
használható.

·  USB-ről tölthető (a kábel  
tartozék, de bármely  
telefontöltőről ill.  
laptopról is  
tölthető).

Power to the People!

Szónikus vibrálást biztosít a 
Piksters fogközkeféjének.

USB töltő kábel 6.250 Ft     EPP

TM TMPiksters


