
we  add  Value to Life!

When Life needs Value…..

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ (ΕΝΕΣΙΜΑ)

- Με βάση την υδροχλωρική αρτικαΐνη

ARTIKAMINE Forte
Σύνθεση:
Articaine hydrochloride 4% + Epinephrine 1:100.000
Inj.Sol. Cartr. x 1.7ml BTx50 (Blist 5x10)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- Μεγάλης διάρκειας και βάθους τοπική αναισθησία, λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητας σε υδροχλωρική αρτικαϊνη, η οποία και παρουσιάζει
εξαιρετική τοπική ανοχή και χαμηλή νευροτοξικότητα.
- Ικανοποιητική αγγειοσύσπαση για χειρουργικές επεμβάσεις.
- Μοναδική συσκευασία σε μπλίστερ (κυψέλες).
- Τεκμηρίωση, Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα.
- Ελληνικό προϊόν.
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ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ (ΕΝΕΣΙΜΑ)

- Με βάση την υδροχλωρική αρτικαΐνη

ARTIKAMINE
Σύνθεση:
Articaine hydrochloride 4% + Epinephrine 1:200.000
Inj.Sol. Cartr. x 1.7ml BTx50 (Blist 5x10)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- Ισχυρό τοπικό αναισθητικό για όλες σχεδόν τις οδοντιατρικές πράξεις
- Βέλτιστο προφίλ ασφάλειας λόγω της σημαντικά μειωμένης 
ποσότητας επινεφρίνης. Λιγότερες παρενέργειες.
- Μοναδική συσκευασία σε μπλίστερ (κυψέλες)
- Τεκμηρίωση Ασφάλεια Αποτελεσματικότητα
- Ελληνικό προϊόν
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ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ (ΕΝΕΣΙΜΑ)

- Με βάση την υδροχλωρική μεπιβακαΐνη

ΜΕPIVAKATE
Σύνθεση:
Mepivacaine hydrochloride 3%
Inj.Sol. Cartr. x 1.8ml BTx50 (Blist 5x10)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- Αναισθησία χωρίς αγγειοσύσπαση με γρήγορο onset.
- Διάρκεια αναισθησίας 30-45 λεπτών με ικανοποιητικό βάθος.
- Κατάλληλο για ασθενείς με ιστορικό ισχαιμικών συμβαμάτων.
- Μοναδική συσκευασία σε μπλίστερ (κυψέλες).
- Τεκμηρίωση Ασφάλεια Αποτελεσματικότητα.
- Ελληνικό προϊόν.



we  add  Value to Life!

When Life needs Value…..

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ (ΕΝΕΣΙΜΑ)

- Με βάση την υδροχλωρική λιδοκαΐνη

LIDONET
Σύνθεση:
Lidocaine hydrochloride 2% + Epinephrine 1:80.000
Inj.Sol. Cartr. x 1.8ml BTx50 (Blist 5x10)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- Τοπικό αναισθητικό εκλογής για μέσης διάρκειας οδοντιατρικές πράξεις. 
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις προσθετικές καθώς και σε χειρουργικές 
επεμβάσεις που απαιτούν καθαρό οπτικό πεδίο.
- Το αναισθητικό με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε επινεφρίνη
- Μοναδική συσκευασία σε μπλίστερ (κυψέλες)
- Τεκμηρίωση Ασφάλεια Αποτελεσματικότητα
- Ελληνικό προϊόν
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ (ΤΟΠΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ)

- Με βάση τη λιδοκαΐνη

XYLEPAK
Σύνθεση:
Lidocaine 15% + Cetrimide 0,15% w/v
Meter Dose Spray, FLx40g (600 Doses)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- Επιφανειακή αναισθησία με μόνο ένα ψεκασμό
- Εφαρμόζεται τοπικά ακόμα και με το χέρι, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας

σε λιδοκαΐνη
- Επιπλέον αντισηψία στην περιοχή του ψεκασμού λόγω του δραστικού 
cetrimide
- Τεκμηρίωση, Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα
- Ελληνικό προϊόν
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ C-K DENTAL, KOREA

-Διαθέσιμες διαστάσεις: 27G (0,40mm) x 40mm XXLONG / 27G x 25mm SHORT
30G (0,30mm) x 25mm SHORT / 30G x 12mm XSHORT

Στο πλαίσιο παροχής της καλύτερης δυνατής υπηρεσίας προς τον Έλληνα
οδοντίατρο, η αδηφαρμ εισάγει, κατόπιν εγκεκριμένων προδιαγραφών,
βελόνες έγχυσης τοπικών αναισθητικών.
Φροντίζουμε ώστε τα εν λόγω προϊόντα να καλύπτουν στο έπακρο τις
προδιαγραφές για
- Ατραυματική διείδυση λόγω ειδικής στρογγυλοποιημένης εγκοπής
- Χρήση μετάλλων συμβατών με τον ιστό (SSL-16 χάλυβες)
- Εφαρμογή γαλακτώματος νανοσωματιδίων σιλικόνης για την καλύτερη

εξωτερική επικάλυψη του σώματος αλλά και του σημείου έπαρσης της
βελόνας

- Εξασφάλιση συνεργασίας με προηγμένες παραγωγικές μονάδες με
πιστοποιήσεις ISO από διεθνώς αναγνωρισμένους πιστοποιητές

(*) Η τιμή στην επαρχία είναι 6,50 €, στην Αθήνα 6,00 €, λόγω διαφοράς μεταφορικών
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

- Με βάση το Υποχλωριώδες Νάτριο

LABARAK® έτοιμο διάλυμα για διακλυσμούς
Η δράση του προϊόντος βασίζεται στο υποχλωριώδες νάτριο το οποίο προκαλεί την 
παραγωγή ενεργού χλωρίου (active chlorine) στην περιοχή έγχυσης πετυχαίνοντας:
- Απολύμανση ριζικού σωλήνα
- Νέκρωση εναπομείναντος ίστού

Είναι φιλικό προς τον ασθενή διότι η δυσάρεστη γεύση της χλωρίνης «επικαλύπτεται» 
από τη δροσερή γεύση δυόσμου / μέντας

Σύνθεση: NaOCl 2,65% το οποίο αντιστοιχεί σε ενεργό χλώριο, Cl2 2,5% w/v
Χρόνος ζωής: 3 έτη από την ημερομηνία παραγωγής κι εφόσον δεν ανοιχτεί η 
συσκευασία
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

- C-K ENDO 27G (0,40mm) x 25 mm & 30G (0,30mm) x 25 mm

CK-ENDO 27Gx25mm βελόνα ενδοδοντίας double vent 
τυφλού άκρου, κουτί με 25 τεμάχια.

CK-ENDO 30Gx25mm βελόνα ενδοδοντίας double vent 
τυφλού άκρου (λεπτή), κουτί με 25 τεμάχια.

Double Vent
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CK-ENDO 27Gx25mm βελόνα ενδοδοντίας double vent 
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τυφλού άκρου (λεπτή), κουτί με 25 τεμάχια.
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ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

- C-K ENDO 27G (0,40mm) x 25 mm & 30G (0,30mm) x 25 mm

CK-ENDO 27Gx25mm βελόνα ενδοδοντίας double vent 
τυφλού άκρου, κουτί με 25 τεμάχια.

CK-ENDO 30Gx25mm βελόνα ενδοδοντίας double vent 
τυφλού άκρου (λεπτή), κουτί με 25 τεμάχια.

CK-ENDO 27Gx25mm βελόνα ενδοδοντίας double vent (με δύο εξόδους) 
τυφλού άκρου, κουτί με 25 τεμάχια.

CK-ENDO 30Gx25mm βελόνα ενδοδοντίας double vent (με δύο εξόδους) 
τυφλού άκρου (λεπτή), κουτί με 25 τεμάχια.



- C-K ENDO 27G (0,40mm) x 25 mm & 30G (0,30mm) x 25 mm

DOUBLE VENT

CK-ENDO 27Gx25mm βελόνα ενδοδοντίας
single vent (με μια έξοδο) τυφλού άκρου,
κουτί με 25 τεμάχια.

CK-ENDO 30Gx25mm βελόνα ενδοδοντίας
single vent (με μια έξοδο) τυφλού άκρου (λεπτή),
κουτί με 25 τεμάχια.

SINGLE VENT



- C-K ENDO 27G (0,40mm) x 25 mm & 30G (0,30mm) x 25 mm

DOUBLE VENT

CK-ENDO 27Gx25mm βελόνα ενδοδοντίας
κουτί με 25 τεμάχια.

CK-ENDO 30Gx25mm βελόνα ενδοδοντίας
κουτί με 25 τεμάχια.

HALF CUT




