
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT24H120 Κατσαβίδι άκρο 24 mm

DT20H120 Κατσαβίδι άκρο 20 mm

MDTMAN Λαβή κατσαβιδιού για το ιατρείο

MDTLAA Λαβή κατσαβιδιού για το εργαστήριο

All DESS® products are made according to ISO 9001:2008 and ISO 13.485:2003 
with CE marking approved by IMQ S.p.A. 
 
3i® and 3i® Certain® are registered trademarks of 3i Implant Innovations, EE.UU 

 
     Avinguda La Ferrería 60 y 62, 
     Pol Ind La Ferrería 
     08110 Montcada i Reixac 
     BARCELONA (Spain) 
     www.dess-abutments.com 

www.e-ecodent.gr



19.011 Εξάγωνη βίδα τιτανίου

10.014 Εργαστηριακό ανάλογο εμφυτεύματος για 3.4 πλατφόρμα

10.015 Εργαστηριακό ανάλογο εμφυτεύματος για 4.1 πλατφόρμα

10.016 Εργαστηριακό ανάλογο εμφυτεύματος για 5.0 πλατφόρμα

17.014 Βίδα αποτύπωσης για 3.4 πλατφόρμα κατάλληλη για την τεχνική 
ανοικτού και κλειστού δισκαρίου

17.015 Βίδα αποτύπωσης για 4.1 πλατφόρμα  κατάλληλη για την τεχνική 
ανοικτού και κλειστού δισκαρίου

17.016 Βίδα αποτύπωσης για 5.0  πλατφόρμα κατάλληλη για την τεχνική 
ανοικτού και κλειστού δισκαρίου

21.011 Άξονας για ανοικτό δισκάριο

26.011 Άξονας για κλειστό δισκάριο

13.014 Προκατασκευασμένο κολόβωμα τιτανίου ευθύ για 3.4  πλατφόρμα με
 2 mm διαβλεννογόνιο ύψος (περιλαμβάνεται βίδα τιτανίου)

13.015 Προκατασκευασμένο κολόβωμα τιτανίου ευθύ για 4.1  πλατφόρμα με 
2 mm διαβλεννογόνιο ύψος (περιλαμβάνεται βίδα τιτανίου)

13.016 Προκατασκευασμένο κολόβωμα τιτανίου ευθύ για 5.0  πλατφόρμα με
 2 mm διαβλεννογόνιο ύψος (περιλαμβάνεται βίδα τιτανίου)

22.014 οΠροκατασκευασμένο κολόβωμα τιτανίου με 15  κλίση για 3.4 
πλατφόρμα (περιλαμβάνεται βίδα τιτανίου)

22.015 οΠροκατασκευασμένο κολόβωμα τιτανίου με 15  κλίση για 4.1 
πλατφόρμα (περιλαμβάνεται βίδα τιτανίου)

22.016 οΠροκατασκευασμένο κολόβωμα τιτανίου με 15  κλίση για 5.0
πλατφόρμα (περιλαμβάνεται βίδα τιτανίου) 

23.015 οΠροκατασκευασμένο κολόβωμα τιτανίου με 25  κλίση για 4.1 
πλατφόρμα (περιλαμβάνεται βίδα τιτανίου)

28.014 Χυτεύσιμο κολόβωμα στρογγυλό για 3.4 πλατφόρμα  (περιλαμβάνεται βίδα τιτανίου)

28.015 Χυτεύσιμο κολόβωμα στρογγυλό για 4.1 πλατφόρμα  (περιλαμβάνεται βίδα τιτανίου)

28.016 Χυτεύσιμο κολόβωμα στρογγυλό για 5.0 πλατφόρμα  (περιλαμβάνεται βίδα τιτανίου)

29.014 Χυτεύσιμο κολόβωμα με εξάγωνο για 3.4 πλατφόρμα (περιλαμβάνεται βίδα τιτανίου)

29.015 Χυτεύσιμο κολόβωμα με εξάγωνο για 4.1 πλατφόρμα (περιλαμβάνεται βίδα τιτανίου)

29.016 Χυτεύσιμο κολόβωμα με εξάγωνο για 5.0 πλατφόρμα (περιλαμβάνεται βίδα τιτανίου)

15.014 Interface στρογγυλό για ζιρκόνιο για 3.4  πλατφόρμα (περιλαμβάνονται βίδα και 
χυτεύσιμο κολόβωμα)

15.015 Interface στρογγυλό για ζιρκόνιο για 4.1  πλατφόρμα (περιλαμβάνονται βίδα και 
χυτεύσιμο κολόβωμα)

15.016 Interface στρογγυλό για ζιρκόνιο για 5.0  πλατφόρμα (περιλαμβάνονται βίδα και 
χυτεύσιμο κολόβωμα)

16.014 Interface με εξάγωνο για ζιρκόνιο για 3.4 πλατφόρμα (περιλαμβάνονται βίδα και 
χυτεύσιμο κολόβωμα)

16.015 Interface με εξάγωνο για ζιρκόνιο για 4.1 πλατφόρμα (περιλαμβάνονται βίδα και 
χυτεύσιμο κολόβωμα)

16.016 Interface με εξάγωνο για ζιρκόνιο για 5.0  (περιλαμβάνονται βίδα και 
χυτεύσιμο κολόβωμα) 

πλατφόρμα

20.014/3 Βίδα επούλωσης για 3.4 πλατφόρμα  ύψους 3mm

20.014/4 Βίδα επούλωσης για 3.4 πλατφόρμα ύψους 4mm

20.014/5 Βίδα επούλωσης για 3.4 πλατφόρμα  ύψους 5mm

20.015/3 Βίδα επούλωσης για 4.1 πλατφόρμα  ύψους 3mm

20.015/4 Βίδα επούλωσης για 4.1 πλατφόρμα  ύψους 4mm

20.015/5 Βίδα επούλωσης για 4.1 πλατφόρμα  ύψους 5mm

20.016/3 Βίδα επούλωσης για 5.0 πλατφόρμα  ύψους 3mm

20.016/4 Βίδα επούλωσης για 5.0 πλατφόρμα  ύψους 4mm

20.016/5 Βίδα επούλωσης για 5.0 πλατφόρμα  ύψους 5mm


	Page 1
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
	Page 1


