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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ

Κωστής Μοσχονάς
Διοργανωτής
Αγαπητοί επισκέπτες,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην 22 έκθεση Dental 2022, τη μοναδική
έκθεση οδοντιατρικών - οδοντοτεχνικών ειδών στην Ελλάδα.
Μετρώντας ήδη σχεδόν 40 χρόνια παρουσίας κι έχοντας καταξιωθεί ως θεσμός αναφοράς για τον κλάδο της Οδοντιατρικής τεχνολογίας, η RM International
αναλαμβάνει εφέτος την διοργάνωση της, προσφέροντας την δυνατότητα στους
εκθέτες της να συνάψουν επικοδομητικές συναντήσεις με τους επαγγελματίες
Οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες.
Σε μια εποχή που οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και η ανάγκη συνεργασιών, εξωστρέφειας και συνεχούς ενημέρωσης για τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις είναι επιτακτική, ο ρόλος της Dental είναι πιο καίριος και καταλυτικός από ποτέ.
Εδώ και 22 χρόνια η Dental αποτελεί σημείο αναφοράς και ενημέρωσης των
Οδοντιάτρων και των Οδοντοτεχνιτών της Ελλάδας. Οι επαγγελματίες επισκέπτες
της έκθεσης θα έχουν την ευκαρία να συναντήσουν τις μεγαλύτερες εταιρίες του
κλάδου που βρίσκονται στην έκθεση για να συνομιλήσουν μαζί τους, να ενημερώσουν τους επισκέπτες για τις νέες τεχνολόγιες και τα προϊόντα αιχμής, καθώς
και για όλες τις νέες εξελίξεις στον χώρο.
Αρωγός της έκθεσης παραμένει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Οδοντιατρικών - Οδοντοτεχνικών Ειδών, ο οποίος μετρά 39 χρόνια ζωής και παρουσίας στην αγορά.
Σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας και σας ευχόμαστε να
περάσετε τρεις ημέρες γεμάτες εποικοδομητικές συναντήσεις, εξωστρέφεια και
πλούσια ενημέρωση!
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Λία Παπάζογλου
Πρόεδρος του ΠΣΕΕΟΕ
Αγαπητοί επισκέπτες, οδοντίατροι, οδοντοτεχνίτες και φοιτητές,
Με μεγάλη χαρά κι ενθουσιασμό, σας καλωσορίζουμε στην Έκθεση Dental 2022,
που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως και τις 22 Μαΐου 2022, στην Αθήνα, στο
«Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο – MEC», στην Λεωφόρο Λαυρίου 301, στην Παιανία, μετά από αναγκαστική απουσία τεσσάρων ετών εξαιτίας της πανδημίας.
Στην Dental 2022, σ’ έναν σύγχρονο, άρτια οργανωμένο, άνετο κι ευχάριστο χώρο, θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε πληθώρα καινοτόμων οδοντιατρικών και
οδοντοτεχνικών προϊόντων, όπως οδοντιατρικά υλικά, οδοντιατρικά μηχανήματα,
εξοπλισμό οδοντιατρείου κλπ, που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής, αλλά και να
ενημερωθείτε για την λειτουργία και χρησιμότητά τους, εξατομικευμένα και διεξοδικά από τα μέλη - εκθέτες μας.
Σε κάθε περίπτωση, όλοι μας σας περιμένουμε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, όχι
μόνο για να σας δείξουμε δια ζώσης τα νέα μας πρωτοποριακά προϊόντα στο χώρο της οδοντιατρικής, αλλά κυρίως για να αναθερμάνουμε την προσωπική επαφή
κι επικοινωνία μεταξύ μας, που τόσο μας έλειψε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Χαρακτηριστικό του φετινού ενθουσιασμού μας για την διοργάνωση της Dental
2022, είναι και η καθολική συμμετοχή των μελών μας, καθώς στην Dental 2022 θα
συμμετάσχουν περισσότερες από εξήντα επιχειρήσεις εισαγωγής κι εμπορίας οδοντιατρικών ειδών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν όλα τα μεγάλα και γνωστά «brands»
της οδοντιατρικής επιστήμης παγκοσμίως.
Αλλά και από τα μηνύματα που ήδη λαμβάνουμε από εσάς, οδοντιάτρους και οδοντοτεχνίτες από όλη την Ελλάδα, είμαστε σίγουροι ότι και η δική σας προσέλευσή
θα είναι το ίδιο εντυπωσιακή και πρωτόγνωρη. Για το λόγο αυτό και προκειμένου
να καθησυχάσουμε και τυχόν εύλογες ανησυχίες σας εξαιτίας τυχόν πολυκοσμίας,
σας διαβεβαιώνουμε ότι στην Dental 2022, θα ληφθούν και θα τηρηθούν, αυστηρά και απαρέγκλιτα, όλα τα μέτρα που οι ειδικοί και η Πολιτεία θα κρίνουν τότε ως
απαραίτητα για την διασφάλιση της υγείας μας.
Είμαστε πεπεισμένοι, ότι η Dental 2022 θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία και ότι
θα φύγετε εντυπωσιασμένοι. Σας περιμένουμε όλους στην Dental 2022, για να τα
πούμε επιτέλους από κοντά!!!
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ACTIONMED Μ.ΕΠΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΠΠΟΚΡΗΝΗΣ 43, 15773, ΓΟΥΔΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 7474777-2106436777
EMAIL: info@actionmed.com.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.actionmed.com.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η ACTIONMED απευθύνεται στην οδοντιατρική
κοινότητα καλύπτοντας τις ανάγκες της
συγκεκριμένης αγοράς με ολοκληρωμένη γκάμα
οδοντιατρικών μηχανημάτων – Service και
αναλωσίμων .
Η εταιρεία μας έχοντας την πιστοποίηση των τεχνικών
μας από τους οίκους KAVO-DENTAL,

DURR-DENTAL,FARO   και άλλους, έχει την
δυνατότητα να καλύπτει τις οποιεσδήποτε ανάγκες
σε προϊόντα ,αναλώσιμα και Service των παραπάνω
οίκων .
Στην έκθεση 2022 θα παρουσιάσουμε τις νέες
συνεργασίες μας με τους οίκους SIGER,
GALBIATI ,OMNI ,WELLCON , Dr.MACH,PIEREL.

ANTHOS HELLAS AE-ΝΙΚ. ΣΑΡΜΑΣ ΑΕΒΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 35, ΑΘΗΝΑ, 10432
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2105231400
EMAIL: info@anthoshellas.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.anthoshellas.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εισαγωγές-Πωλήσεις-κατασκευές
οδοντιατρικού εξοπλισμού

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Β3
ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο ιδρυτής της εταιρίας, Γ.Σαρμάς έπειτα από 15ετή
εμπειρία ως τεχνικός οδοντιατρικών μηχανημάτων
δημιουργεί το 1981 τη δικιά του εταιρεία που
σκοπό είχε την επισκευή όλων των οδοντιατρικών
μηχανημάτων, ανεξαρτήτου μάρκας. Παράλληλα
αποκτάει την αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα
των προϊόντων του οίκου FARO. Το 1988 ο Γ.Σαρμάς
μαζί πλέον με τον υιό του Ν.Σαρμά επεκτείνουν
τις δραστηριότητες της εταιρίας στην εμπορία
οδοντιατρικών μηχανημάτων με αποκλειστική διάθεση
στην Ελλάδα των προϊόντων του εργοστασίου ANTHOS.
Το 1999 η εταιρία μετονομάζεται σε ANTHOS HELLAS
και αποκτά ιδιόκτητα γραφεία, επιτυγχάνοντας έτσι
καλύτερη οργάνωση και λειτουργικότητα. Αυτό είχε
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ως αποτέλεσμα την συνεχή αύξηση των πωλήσεων
καθιστώντας έτσι τα μηχανήματα ANTHOS μέσα στα
πρώτα σε πωλήσεις μηχανήματα στον Ελλαδικό
χώρο. Από το 2009 η ANTHOS HELLAS γίνεται ο
αποκλειστικός αντιπρόσωπος των μηχανημάτων της
STERN WEBER και των ψηφιακών απεικονιστικών
συσκευών MyRay ,ενώ το 2010 ολοκληρώνει την
κατασκευή ιδιόκτητου εργοστασίου κατασκευής
μεταλλικών Οδοντιατρικών εργαλειοθηκών. Σήμερα
η εταιρεία μας είναι η μόνη που διαθέτει κατά
αποκλειστικότητα 19 τεχνικούς σε όλη την Ελλάδα
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Άρτα, Βόλο, Δράμα,
Πάτρα, Αλεξανδρούπολη)με σκοπό την πλήρη και
άμεση τεχνική υποστήριξη των πελατών της σε όλο
τον Ελλαδικό χώρο.

AVEN DENTAL AE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκρα 3α, 17673 Καλλιθέα, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2109576293
EMAIL:info@avendental.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.avendental.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Aven Dental ιδρύθηκε το 1979 και δραστηριοποιείται
στο χώρο των οδοντιατρικών υλικών διαθέτοντας
προϊόντα των κορυφαίων οίκων:
• Bego (εμφυτεύματα, μοσχεύματα, προσθετικά CAD/
CAM, 3D εκτυπωτές και υλικά)
• Q-Optics (μεγεθυντικά γυαλιά και φώτα)
• Bio-PRF (συσκευή φυγοκέντρησης και αναλώσιμα για
την παραγωγή PRF)
• KometaBio (συσκευή παραγωγής μοσχεύματος από
εξαχθέντα δόντια)
• SAM Dental (αρθρωτήρες και προσωπικά τόξα)
• Great Lakes Dental Technologies (υλικά ελέγχου της
σύγκλεισης)
Γιατί να επιλέξετε την Aven Dental;
Γιατί μας αρέσει η εξειδίκευση και η παροχή υψηλής

ποιότητας υλικών και συσκευών. H Aven Dental είναι η
πρώτη εταιρεία που παρουσίασε μεγεθυντικά συστήματα
στην οδοντιατρική αγορά ήδη από το 1998. Ως εκ τούτου,
κατέχει ηγετική θέση στη γνώση της μεγέθυνσης στην οδοντιατρική. Από το 2007 η εταιρεία εξειδικεύεται επίσης στα
εμφυτεύματα, τα μοσχεύματα και τα συμπληρωματικά αυτών προϊόντα. Τέλος, από το 2009 έχει αποκτήσει μοναδική
τεχνογνωσία στα προϊόντα που αφορούν τη σύγκλειση.
Ποιό είναι το όραμα και η αποστολή της Aven Dental;
H Aven Dental στοχεύει αφ’ ενός στην επιλογή υλικών
και υπηρεσιών που αναβαθμίζουν την οδοντιατρική
κλινική πράξη στην Ελλάδα και αφ’ ετέρου στην
ενημέρωση και κατάρτιση των οδοντιάτρων στη σωστή
χρήση τους.

BIODENTICA ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ,14-16, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2310219051
EMAIL: info@biodentica.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.biodentica.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία BIODENTICA ( Γιαλόγλου Νίκος)
δραστηριοποιείται στο χώρο των οδοντιατρικών και
οδοντοτεχνικών υλικών, διανέμοντας προϊόντα των
εταιρειών:
• YAMAHACHI DENTAL JAPAN
• Τεχνητά δόντια οδοντοστοιχιών (Composite-NanoSilica-Acrylic)
• Ακρυλικά
• CAD/CAM (pmma/wax)
• Αρθρωτήρες
• Υλικά λείανσης / στίλβωσης
• Κεριά
• DIASWISS / STODDARD / ΗΑΤΗΟ
• Εγγλυφίδες

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 15
• Χειρουργικές φρέζες
• Διαμάντια
• Δίσκοι
• Λάστιχα λείανσης- στίλβωσης
• Οργανικά διαμάντια
• DENTAL DIREKT
• Δίσκοι ζιρκονίας
• Ειδικά υγρά προβαφής για εξατομίκευση ζιρκονίου
προ-sintering
• Κεραμικές μάζες και βαφές για microlayering σε
ζιρκόνιο
• Σετ καθαρισμού sintering
• Ρητινώδης κονία συγκόλλησης ζιρκονίας
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BONTEMPI HELLAS - ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ 9Α, 173 42, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 9944432
EMAIL: info@bontempihellas.com, bontempi@otenet.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bontempihellas.com
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 09

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία BONTEMPI HELLAS - ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ROSSO BARBARA O.E. ειδικεύεται
στον χώρο των οδοντιατρικών και χειρουργικών
εργαλείων καλύπτοντας ανελλιπώς τις ανάγκες των
γιατρών όλων των ειδικοτήτων.
Η γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων εργαλεία:
• εξακτικής
• προσθετικής
• περιοδοντίου
• ορθοδοντικής
• ενδοδοντίας

• οδοντικής χειρουργικής
• γναθοχειρουργικής
Η πολυετής εμπειρία στον ιατρικό χώρο μαζί με
την υψηλή ποιότητα και τις ανταγωνιστικές τιμές
των προϊόντων, τα οποία απολαμβάνουν τη διαρκή
εμπιστοσύνη των γιατρών, καθιέρωσαν την παρουσία
της στην ελληνική αγορά και την καθιστούν πρώτη
επιλογή στον τομέα των εργαλείων.
Θα μας βρείτε στην έκθεση Dental 2022 με μεγάλη
ποικιλία εκθεμάτων.
Σας περιμένουμε στο περίπτερο Γ9!

COSMODENTAL – ΜΑΒΙΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 309,Τ.Κ. 14122, ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2102826767, 2102840366
EMAIL: mavitzis@otenet.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.cosmodental.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Α 08

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η COSMODENTAL- ΜΑΒΙΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και
αντιπροσωπεία οδοντιατρικών ειδών για περισσότερο
από 30 χρόνια και είναι μία από τις πιο δυναμικές
ελληνικές εταιρείες.

Διαρκής στόχος είναι η ενίσχυση των οδοντιατρικών
γνώσεων απέναντι στην εξέλιξη και για αυτό
φροντίζουμε με την διοργάνωση εκπαιδευτικών
σεμιναρίων να παρέχουμε άρτια εκπαίδευση και
εξειδίκευση στους ενδιαφερόμενους.

Χάρη στην εξειδίκευση, τη σύγχρονη τεχνογνωσία
και την πολύτιμη εμπειρία των συνεργατών της,
η Cosmodental μπορεί να καλύψει με συνέπεια
και υπευθυνότητα, κάθε είδους ανάγκη με άμεση
ενημέρωση στον οδοντιατρικό χώρο.

Εισάγουμε τις εξής εταιρίες:
3M-COLTENE-MicroMega-EMSMEDICOM-TRANSCODENT-SOGEVA-VDWHAHNENKRATT-EDENTA-HOPEN-ARDENT-AXIS
DENTAL-PERFECTION PLUS-LARIDENT-OCCSTODDARD-APLLEDENTAL-HENKE-MEDIPACDIRECTA
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DENCO DENTAL

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15, 11526 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 7770670
EMAIL: customerservice@dencodental.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.dencodental.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Α 18

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η ΝΤΕΝΚΟ ΝΤΕΝΤΑΛ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕΒΕ συστάθηκε το
1998 ως ο αποκλειστικός διανομέας της Νο1 εταιρίας διεθνώς στον χώρο των οδοντικών εμφυτευμάτων, της
Ελβετικής Institut Straumann AG, που παράγει τα εμφυτεύματα του Straumann Dental Implant System.
Διανέμει επίσης αποκλειστικά στην Ελλάδα την πρώτη διεθνώς εταιρία στην ενδοδοντία, την Ελβετική Maillefer, που
ανήκει στον όμιλο της DentsplySirona.
Στην εταιρία μας θα βρείτε επίσης τα εμφυτεύματα Nuvo
και τα προϊόντα της Medentika, που ανήκουν στον όμιλο StraumannGroup, δύο σειρές οικονομικές, αλλά με
πολυετή έρευνα και εμπειρία και την ποιοτική σφραγίδα
του ομίλου Straumann. Ακόμα, το πρόγραμμα κατευθυνόμενης τοποθέτησης εμφυτευμάτων CoDiagnostiX της
DentalWings, μέλους του StraumannGroup.
Επίσης διανέμουμε τα μοσχεύματα σκληρών και μαλακών
ιστών της Botiss Γερμανίας και άλλα προϊόντα.
Θα χαρούμε να σας δούμε στο περίπτερο μας για να σας

δείξουμε τις εξελίξεις στον χώρο της εμφυτευματολογίας,
της ψηφιακής τεχνολογίας, της ανάπλασης και αναγέννησης, καθώς και της ενδοδοντίας.
Μη χάσετε τα νέα προϊόντα μας :
• Straumann / εμφύτευμα διαμέτρου 2.9χιλ Bone
Level Tapered
• Straumann / εμφύτευμα μήκους 4χιλ Tissue Level
• Straumann / Novaloc Retentive System
• Straumann / Variobase Angled Solution
• Nuvo / πλήρες σύστημα εμφυτευμάτων, η παγκόσμια
οικονομική λύση του StraumannGroup
• Medentika / Microcone Implants και προσθετικά
Multi Platform System
• Botiss / μεμβράνη Permamem, d-PTFE, μη
απορροφήσιμη
• Dental Wings / πρόγραμμα Co-DiagnostiX
• Maillefer της DentsplySirona / Protaper Gold

DENTAL LINE – Γ.ΔΕΒΕΡΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΩΤΗΡΟΣ 9, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2104115047
EMAIL: sales@dentalline.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.dentalline.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Α 06

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
1980-2022. Η πορεία της εταιρείας μας, με ιδρυτή τον Δεβερίκο Γεώργιο, στον οδοντιατρικό χώρο ξεκινάει το 1980,
αντιπροσωπεύοντας κατά αποκλειστικότητα πολλούς
γνωστούς οίκους του εξωτερικού και εξυπηρετώντας με
υπευθυνότητα τους Έλληνες οδοντιάτρους, οδοντοτεχνίτες και καταστήματα λιανικής πώλησης. Μερικά χρόνια
αργότερα, το 1989, πρωτοπορούμε και ξεκινάμε να κατασκευάζουμε ελληνικά οδοντιατρικά αποτυπωτικά υλικά,
αρχικά μόνο σιλικόνες συμπύκνωσης και αλγινικά. Μετά
από εκτεταμένες έρευνες, καινοτομούμε και προσθέτουμε
στη γκάμα των παραγομένων υλικών μας, τις σιλικόνες
αθροιστικού τύπου (βινυλοπολυσιλοξάνες) και οδοντοτεχνικές σιλικόνες. Τα προϊόντα μας παράγονται, στην
Ελλάδα, με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας & ασφάλειας ( ISO 13485:2016 & ISO 9001:2015) στις ιδιόκτητες
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εγκαταστάσεις της εταιρείας μας. Κατέχουμε ένα μεγάλο
ποσοστό της ελληνικής αγοράς και εξάγουμε, με επιτυχία,
σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, κάνοντας δυναμική
την ελληνική παρουσία και στο εξωτερικό. Ως οικογενειακή
επιχείρηση, ενεργούμε προς έναν κοινό στόχο, μέσα από
ομαδική εργασία, με ευθύτητα και ακεραιότητα, όμως ταυτόχρονα επενδύουμε και στην επινόηση νέων προϊόντων
και παραγωγικών διαδικασιών. Παράλληλα με τα υλικά
που κατασκευάζουμε, συνεχίζουμε τις εισαγωγές ποιοτικών προϊόντων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες ενός
σύγχρονου οδοντιατρείου & οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
. Τέλος, είμαστε υπερήφανοι για το προσωπικό, τα στελέχη
και τους συνεχιστές μας, γιατί πέραν του ότι διαθέτουν
κατάρτιση, γνώση και δυναμισμό είναι και άτομα που σέβονται τις αξίες και το όραμα του ιδρυτή της εταιρείας.

DENTAL LINK IKE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 58, 10432, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210-5200495, 210-5242955
EMAIL: dentallink.stefa@gmail.com
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.dentallink.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 21

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία μας θα παρουσιάσει Οδοντιατρικά, ορθοδοντικά και οδοντοτεχνικά προϊόντα.

ντικών εμφυτευμάτων Tomas, το σύστημα μετατόπισης
άνω γομφίων AMDA, πακέτα προσφορών.

Οδοντιατρικά προϊόντα από τις εταιρείες HARVARD
DENTAL, EVE, ELA: Αποτυπωτικά, Κονίες, Ρητίνες,καινοτόμα προϊόντα στίλβωσης με διαμαντολάστιχο για
το ιατρείο, προϊόντα stripping, φρέζες carbite κοπής
μετάλλου, αφαίρεσης και διαμόρφωσης.

Οδοντοτεχνικά προϊόντα από τις εταιρείες
DENTAURUM, EVE, YETI DENTAL, TECHIM GROUP,
BIO-ART, EDENTA, RHEIN 83, MEGA - PHYSIK,
DENTIFY, ELA. Πολλά νέα προϊόντα, πλάκες Ζιρκονίου,
PMMA, κέρινες πλάκες, τροχολιθοι & δίσκοι Ζιρκονίου.
Ειδική παρουσίαση στο σύστημα CERA MOTION ONE
TOUCH, έτοιμες κεραμικές πάστες για μονολιθικές
εργασίες Ζιρκονίου και ολοκεραμικών. Παρουσίαση,
ενημέρωση, προσφορές

Ορθοδοντικά προϊόντα από την εταιρεία
DENTAURUM: Όλα τα νέα προϊόντα της εταιρείας,
brackets μεταλλικά και κεραμικά, το σύστημα ορθοδο-

DENTAL PROGRESS ΕΠΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΩΚΙΔΟΣ & ΚΟΡΩΠΙΟΥ 7, 11527 ΓΟΥΔΗ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 7790023
EMAIL: info@dentalprogress.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.dentalprogress.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 23

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρία Dental Progress ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην
ελληνική οδοντιατρική αγορά με αντικείμενο την εισαγωγή,
εμπορία και διανομή οδοντιατρικών σκευασμάτων, φαρμάκων, αναλωσίμων, εργαλείων και
συσκευών.

Κατά την διάρκεια της Dental 2022 θα γίνει παρουσίαση της τεχνολογίας APS που βρίσκει εφαρμογή στις
ρητίνες Vittra APS και Opus Bulk Fill APS,στους συγκολλητικούς παράγοντες Ambar APS και στις κονίες
Allcem APS.

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην οδό Φωκίδος
& Κορωπίου 7 (πλησίον της Οδοντιατρικής Σχολής του
ΕΚΠΑ). Στον χώρο της εταιρίας υπάρχει έκθεση
των προϊόντων, τα γραφεία της επιχείρησης, ειδικά
διαμορφωμένος χώρος για τη διενέργεια εκπαιδευτικών
σεμιναρίων, και η αποθήκη των προϊόντων. Τα
στελέχη της Dental Progress είναι εφοδιασμένα με
επιστημονική κατάρτιση και τις απαραίτητες γνώσεις του
αντικειμένου ενώ παράλληλα διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρία
στην διαχείριση των προμηθειών των σύγχρονων
οδοντιατρικών ιατρείων και κλινικών.

Παράλληλα οι ιατροί θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να διαπιστώσουν τον λόγο που τα συστήματα
λεύκανσης Whiteness Perfect και White Class βραβεύονται παγκοσμίως ως κορυφαία από τα DENTAL
ADVISOR συνεχόμενα για τα έτη 2020,2021,2022!
Η Dental Progress ΕΠΕ αντιπροσωπεύει και διανέμει προϊόντα από γνωστούς οίκους του εξωτερικού όπως F.G.M.,
Top Dental, Virofex, Premium Plus , G&Z , Zhermack, Tor
VM,Daniel Kuerten, Gap, Larident, Medistock, Bossklein,
Stoddard κ.α.
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DENTAL EXPERT – ΑΝΝΑ ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ Ε.Π.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 30, 11527, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 7770757
EMAIL: info@dental-expert.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.dental-expert.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Β 15

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Με πολύχρονη παρουσία στον χώρο της οδοντιατρικής,
η εταιρεία Dental Expert βρίσκεται σταθερά στο πλευρό
του οδοντιάτρου προσφέροντας ό,τι πιο σύγχρονο και
καινοτόμο σε υλικά και μηχανήματα που διευκολύνουν τις
οδοντιατρικές εργασίες και εγγυώνται μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα στους ασθενείς.

Οι εταιρίες που αντιπροσωπεύουμε και για τις οποίες θα
μπορούσατε να ενημερωθείτε είναι οι ακόλουθες: FKG
Dentaire, Henry Schein, Optident, Kerr, B & L Biotech,
Zest Dental Solutions, Edelweiss DR, Seliga Microscopes,
Dental Hitec, Acteon Group, Pupldent, D+Z, Produit
Dentaire και πολλές ακόμη.

Στην έκθεση θα έχετε την δυνατότητα να συνομιλήσετε
με τους εκπροσώπους των ίδιων των κατασκευαστών
και να μάθετε τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της
οδοντιατρικής.

Σας περιμένουμε με πολύ χαρά στο περίπτερο μας Β15,
για να γνωριστούμε από κοντά, να ενημερωθείτε για τις
προσφορές μας και να δείτε τα προϊόντα μας.

DENTALCOM Γ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ 24,11527, ΓΟΥΔΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 7775110, 2107775929, 2107775021
EMAIL: sales@dentalcom.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.dentalcom.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Β 21

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο ιδρυτής της εταιρείας Γεώργιος Παπάζογλου βρίσκεται
στον οδοντιατρικό χώρο από το 1954 σαν οδοντοτεχνικό
εργαστήριο.
Το 2021 γιορτάσαμε τα 40 ΧΡΟΝΙΑ της εταιρείας
DENTALCOM Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΕ και την επέκτασή της
στον τομέα εμπορίας οδοντοτεχνικών & οδοντιατρικών
ειδών (υλικών, εργαλείων & συσκευών).
Από το τέλος του 1999 οπότε και σταμάτησε η λειτουργία
του οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, η έδρα της εταιρείας μας
έχει μεταφερθεί σε ιδιόκτητο χώρο 800m2, επιτυγχάνοντας
έτσι τη σύγχρονη οργάνωση και άριστη λειτουργικότητα της επιχείρησης η οποία είναι η πρώτη εταιρεία του
οδοντιατρικού χώρου που πιστοποιήθηκε με ISO 9001 &
EN 1348/04
Σκοπός της εταιρείας μας είναι η πλήρη και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των
οδοντιάτρων όσο και οδοντοτεχνιτών σε όλη την Ελλάδα.
Με βασικό στόχο αυτό:
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• Αντιπροσωπεύουμε μεγάλους οίκους του εξωτερικού
προσφέροντας αξιόπιστα προϊόντα, άριστης ποιότητας
& σε προσιτές τιμές. Αυτή τη στιγμή ο κατάλογός μας
περιέχει είδη από 30 και πλέον οίκους του εξωτερικού:
ASADENTAL, ACTEON, BIEN-AIR, BELLOTI, CARLO DE
GIORGI, DENTALFARM, DEDECO, DETAX, DENTSPLY,
DEGUDENT, FORESTADENT, HANDLER, HORICO,
KEYSTONE, LASCOD, MEDIMARK, MEGADENTAL,
COLTENE-(MICRO-MEGA), NOUVAG, RESISTA, SPOFA,
STODDARD, VERTEX- 3D SYSTEMS
• Παρουσιάζουμε τα προϊόντα μας μέσω δικών μας διοργανώσεων (Webinars-Hands on) και επίσης συμμετέχουμε
στις εκδηλώσεις διαφόρων Συλλόγων και Επιστημονικών Εταιρειών.
• Προσφέρουμε άμεση και φιλική εξυπηρέτηση εξασφαλίζοντας παράδοση εντός λίγων ωρών (24ώρου).
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DENTALPIN - ΣΤΑΜΆΤΗΣ ΨΎΛΟΓΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κονδυλη 7 & Βας. Γεωργίου, Μαρούσι 15122
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2108025840
EMAIL: info@dentalpin.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.dentalpin.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Οδοντιατρικά-οδοντοτεχνικά αναλώσιμα, Μηχανήματα

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Α 09

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία μας Dentalpin-Σταμάτης Ψύλογλου ιδρύθηκε
το 1994 και έχει αδιάλειπτη παρουσία στον χώρο μέχρι
σήμερα.
Η αρχή έγινε με αναλώσιμα είδη, και εδώ και πολλά χρόνια
έχει επεκταθεί σε Μηχανήματα και Ψηφιακά απεικονιστικά.
Το υπεύθυνο σέρβις, η γνώση, η εμπειρία και το επίπεδο
κατάρτισης των συνεργατών μας, έχουν αποδείξει μέχρι
σήμερα την ποιότητα των παροχών μας.
Η Dentalpin εισάγει προϊόντα μεγάλων οίκων του εξωτερικού και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες του
χώρου για την πώληση των πλέον καθιερωμένων αλλά
και σύγχρονων brands.

Η πλατφόρμα dentalstock.gr, είναι η νέα μας επενδυτική
κίνηση η οποία δημιουργήθηκε για όλους τους οδοντιάτρους και οδοντοτεχίτες.
Εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε
όλους εσάς για την εμπιστοσύνη που μας έχετε δείξει όλα
αυτά τα χρόνια.
Με εκτίμηση
Σταμάτης Ψύλογλου

DENTICA AE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΤΡΑΠΟΛΕΩΣ 4, ΑΘΗΝΑ, 11527
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2107488333
EMAIL: central@dentica.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.dentica.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ & ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

B 05

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Από το 1975 η DENTICA εισάγει, χρηματοδοτεί και συντηρεί εξοπλισμό οδοντιατρείων και εργαστηρίων. Από το
1983 είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος των μηχανημάτων SIEMENS Γερμανίας, η οποία κατασκεύαζε τα γνωστά
μηχανήματα SIRONA.
Τo 2016 ανακοινώθηκε η στρατηγικής σημασίας
συγχώνευση των οδοντιατρικών κολοσσών Dentsply
και Sirona, που σαν αποτέλεσμα είχε να δημιουργηθεί
το μεγαλύτερο εργοστάσιο οδοντιατρικών υλικών και
μηχανημάτων στον κόσμο.
Η εταιρεία μας έχει γίνει συνώνυμη με την παροχή
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και έχει υψηλή εξειδίκευση στην ψηφιακή οδοντιατρική και οδοντοτεχνική.
Η επιτυχία μας στηρίζεται στη βαθιά γνώση της αγοράς,
στη συνεχή έρευνα για νέες τεχνολογίες, στην εκπαίδευση των στελεχών μας και στην ευελιξία για λύσεις
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ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας και των
ασθενών τους.
Στη DENTAL 2022 θα παρουσιάσουμε τα υψηλής
τεχνολογίας μηχανήματα των εργοστασίων που αντιπροσωπεύουμε ανάμεσά τους
•Το νέο επαναστατικό ενδοστοματικό σκάνερ CEREC
Primescan που προσφέρει βάθος σάρωσης 20 mm και
ανασύνθεση 50.000εικ/δευτερόλεπτο (πατέντα του εργοστασίου SIRONA).
• Το εξελιγμένο κοπτικό ιατρείου Cerec Primemill με, μεταξύ άλλων, δυνατότητα κοπής μονής στεφάνης ζιρκονίου
σε 5 λεπτά.
• Το μηχάνημα CBCT / ORTHOPHOS SL 3D με DCS
τεχνολογία και πολλαπλές λήψεις, όγκου μέχρι και 11
διάμετρος Χ 10 ύψος (ώστε να απεικονίζεται σε μια λήψη
οι γνάθοι και οι κροταφογναθικές).

DENTOMEDICA A.E

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΘΗΝΑ: ΦΩΚΙΔΟΣ 40, 11527, ΓΟΥΔΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ν. ΚΕΣΑΝΛΗ 5, 54636
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: ΑΘΗΝΑ: 2107485533 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310211180
EMAIL: info@dentomedica.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.dentomedica.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΎ ΚΑΙ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

B 11

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία DENTOMEDICA Α.Ε. δημιουργήθηκε το 1993
και αντιπροσωπεύει εταιρείες που επιδίδονται στην κατασκευή υψηλής τεχνολογίας οδοντιατρικού εξοπλισμού.
Το κεντρικό γραφείο και η έκθεση της Dentomedica Α.Ε.
βρίσκεται στην Αθήνα. Επίσης, λειτουργεί υποκατάστημα-έκθεση στη Θεσσαλονίκη, το οποίο λειτουργεί από το
έτος 2000.
Η αντιπροσώπευση υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας
προϊόντων και η παροχή άριστου after sale service με πανελλαδική και κυπριακή κάλυψη αποτελούν τους κύριους
λόγους που χιλιάδες οδοντίατροι , μας εμπιστεύτηκαν και
μας εμπιστεύονται καθημερινά
Οι εταιρίες που αντιπροσωπεύουμε:
• CARESTREAM DENTAL: Εξουσιοδοτημένος διανομέας
από το 1993

• MEGAGΕN IMPLANT: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος.
• XO-CARE: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος.
• Diplomat : Αποκλειστικός αντιπρόσωπος.
• LIGHT-INSTRUMENTS: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος.
• EUFOTON: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος.
• REGEDENT: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος.
• TecnoGaz: Εξουσιοδοτημένος διανομέας
• CATTANI: Εξουσιοδοτημένος διανομέας
• BienAir: Εξουσιοδοτημένος διανομέας
• Hammacher: Εξουσιοδοτημένος διανομέας
Η εταιρεία DENTOMEDICAΑ.Ε. είναι πιστοποιημένη
κατά ISO9001

DIMORAL ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 8, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18531
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 4172501
EMAIL: info@dimoral.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.dimoral.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 24

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
H Dimoral Δημητρακόπουλος ΙΚΕ είναι μία νέα εταιρεία
με πολύ βαθιές ρίζες. Τρίτη γενιά αυτή την στιγμή με μία
ιστορία 75 και πλέον ετών στον χώρο της εμπορίας οδοντιατρικών ειδών.
Μερικά από τα προϊόντα που θα παρουσιάσουμε στην
έκθεση Dental 2022
• Ολοκληρωμένα συστήματα εμφυτευμάτων Dentium
και Dentis, σύστημα υπολογιστικά καθοδηγούμενης
τοποθέτησης εμφυτευμάτων, ψηφιακές λύσεις, σύστημα
ανύψωσης ιγμορείου, σετ εργαλείων Bone Profiler, σετ
GBR κ.α
• Συσκευή UV για την αύξηση της υδροφιλικότητας των
εμφυτευμάτων, ”SQUVA”
• Μετρητής σταθερότητας και οστεοενσωμάτωσης εμφυτευμάτων, ‘’Trust Easy Check’’

• Μεμβράνες κολλαγόνου, οστικά μοσχεύματα, χοίρεια,
βόεια, ανθρώπινα με κυρίαρχο το καινοτόμο βόειο μόσχευμα S1 της Medpark
• Μοτέρ χειρουργικά
• Ενέσιμα εμφυτεύματα (Υαλουρονικό οξύ) Monalisa,
Apriline.
• Προβολείς χειρουργείου του οίκου Luvis.
• Ιατρικός ρουχισμός Confezioni Cambiano.
• Απολυμαντικά του Ελβετικού οίκου Oroclean Chemie.
• Προϊόντα αιχμής των πλέον αξιόπιστων εταιριών
Coltene, Voco, Bms, αναλώσιμα καθημερινής χρήσης ,
από αξιόλογους και αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού.
Και όλα αυτά σε εκπληκτικές τιμές…
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ECODENT MEDICAL Κ.ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ-Χ.ΠΙΤΣΙΛΗ Ο.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 20, ΤΚ11527, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 748 48 48
EMAIL: info@ecodent.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.e-ecodent.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 10

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η ECODENT MEDICAL προμηθεύει την οδοντιατρική
αγορά με τα προϊόντα της γνωστής γερμανικής εταιρείας
ECOLAB για τον καθαρισμό-απολύμανση οδοντιατρικών
εργαλείων, μικροεργαλείων, μικρών και μεγάλων επιφανειών, χειρολαβών και χεριών.

Επίσης προμηθεύει με οδοντιατρικά προϊόντα των
μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων όπως: 3M-ESPE,
COLTENE, VOCO, ZHERMACK, SEPTODONT, SWORD,
DENTSPLY, ROEKO, KERR, SDI, DMG, IVOCLAR, KULZER,
RDENTAL, BIENAIR, EMS. κλπ

Διακινεί τα ιατρικά ενδύματα της Ελληνικής εταιρείας
MEDICAL BODYGUARD η οποία δραστηριοποιείται με συνέπεια στο χώρο της επαγγελματικής ένδυσης από το 1993.

Έχοντας πάντα σαν στόχο να προσφέρει ενημέρωση και
πλήρη κάλυψη των αναγκών ενός οδοντιάτρου στις
χαμηλότερες τιμές, έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό οδοντιατρικό κατάστημα με διεύθυνση
www.e-ecodent.gr

ELEMENT DENTAL – ΠΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κεντρικό:ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΛΟΓΛΟΥ 5, ΤΚ 54636, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Υποκ/μα: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 163, ΤΚ 11527, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2310 204000, 210 7487000
EMAIL: info@elementdental.eu
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.elementdental.eu
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Α 14

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Οι ρίζες της εταιρείας βρίσκονται στο 1977, οπότε και
ιδρύθηκε από τον Σοφοκλή Παλκογιάννη στη Θεσσαλονίκη. Το 1986 ξεκίνησε η πρωτοποριακή, για τα δεδομένα
της εποχής, παραγωγή οδοντιατρικών κραμάτων στην
Ελλάδα. Το 1998 η επωνυμία της εταιρείας αλλάζει σε
Element Dental - Παλκογιάννης Αθανάσιος. Από τότε έως
σήμερα εδραιώνει σημαντικές αποκλειστικές συνεργασίες όπως με την Major Prodotti Dentari, την Btlock,την
Cortex Dental Implants Industries Ltd και ασχολείται με
την εμπορία ακρυλικών δοντιών για κατασκευή τεχνητών
οδοντοστοιχιών, οδοντιατρικών εμφυτευμάτων, προσθετικών και εργαλείων. Επίσης διαθέτει στην αγορά πλάκες
ζιρκονίου για ολοκεραμικές αποκαταστάσεις της KYOCERA
Fineceramics Precision GmbH.
Στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή εξέλιξη και ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις, το 2011 εγκαθιστά την
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μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα υπερσύγχρονη μονάδα
Laser Sintering EOS για την κατασκευή μεταλλικών σκελετών. Παράλληλα σε συνεργασία με την εταιρεία Smart
Optics, διαθέτει scanner, συσκευές σάρωσης εκμαγείων.
Επιπρόσθετα παρέχει το λογισμικό exocad Dental CAD για
σχεδιασμό γεφυρών, εμφυτευμάτων, μερικών οδοντοστοιχιών κ.α. καθώς και το λογισμικό exoplan για σχεδιασμό
τοποθέτησης εμφυτευμάτων.
Στην έκθεση Dental 2022, θα παρουσιάσει επίσης, το
νέο ενδοστοματικό scanner Corscan και το printer από
Cortex Dental ενώ από Smart Optics το νέο scanner
Vinyl UXD.
Η εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO.
Μέσω δικτύου αντιπροσώπων και πωλητών εξυπηρετείται
ολόκληρη η Ελλάδα.
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EMODENTAL – Θ.ΔΕΣΥΝΙΩΤΗΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 174, 15773 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2107484742-3
EMAIL: emodental@otenet.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.emodental.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Β 08

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταρεία EMODENTAL – Θ.ΔΕΣΥΝΙΩΤΗΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.
δραστηριοποιείται 20 και πλέον χρόνια στο χώρο των
οδοντιατρικών μηχανημάτων. Το 1992 ιδρύθηκε η EMOS
ΕΠΕ και ξεκίνησε μια ανοδική πορεία στο χώρο κατασκευής των οδοντιατρικών μηχανημάτων, η οποία ήταν
συνέχεια της εταρείας ΕΜΟ ΑΕΒΕ. Το 2002 μετονομάστηκε
«EMODENTAL – Θ.ΔΕΣΥΝΙΩΤΗΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.» η οποία
στεγάζεται σε ιδιόκτητους χώρους επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 174, στο Ζωγράφο, πλησίον της Οδοντιατρικής σχολής Αθηνών.

Η εταιρεία εισάγει και διανέμει στην ελληνική αγορά ποιοτικά οδοντιατρικά προϊόντα πολύ γνωστών κατασκευαστικών οίκων. Παράλληλα παρέχει την τεχνική κάλυψη της
εγγύησης των μηχανημάτων και επισκευής-συντήρησης
αυτών.
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το ISO 9001:2008.
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ.

GREEN DENTAL IKE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 9, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 3803055, 210 3809731
EMAIL: info@greendental.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.greendental.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εμπορία Οδοντιατρικών Μηχανημάτων και υλικών

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 05
ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία Green Dental δημιουργήθηκε με βάση τις θεμελιώδεις αξίες μας για αδιάκοπες προσπάθειες, με στόχο την
ικανοποίηση των πελατών μας και την αντιπροσώπευση
ποιοτικών και αναγνωρισμένων οδοντιατρικών οίκων!
Η ονομασία «Green» επιλέχτηκε στην προσπάθειά μας να
δώσουμε βαρύτητα στην οικολογία, αφ’ ενός εντός της
εταιρείας μας και αφ’ ετέρου στις οδοντιατρικές κλινικές.
Η σωστή και επωφελής συνεργασία και η εκτίμηση των πελατών μας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για μας και δεν νοείται
σαν μια απλή συναλλαγή/αγορά ενός προϊόντος!
Στην Green Dental θεωρούμε οτι η λέξη «συνεργασία»
αφορά τον δεσμό μας με μια αλυσίδα ανθρώπων, που
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ξεκινάει από τους προμηθευτές μας και καταλήγει σε εσάς
τους τελικούς μας συνεργάτες.
Στόχος μας είναι να είμαστε πάντοτε κοντά σας ,προσφέροντας επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα, χρήσιμες
συμβουλές και ενημέρωση, ώστε να δημιουργήσουμε μαζί
σας μια σταθερή σχέση με αμοιβαίο όφελος.
Στην εταιρεία μας εισάγουμε αποκλειστικά τις εταιρείες
Castellini, Starmed, Endostar και Nuvola. Είμαστε
hyperdealer της 3M και επίσημοι εισαγωγείς των εταιρειών Mectron, Medesy, Coltene, Diatech, Voco, OCC,
Medicom, Medistock, Bausch, Edenta, Hahnekratt,
Stoddard και Directa.

IPM DENTAL – ΜΗΤΣΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρυστάλλη 101, Βύρωνας 162 31
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 764 9760
EMAIL: nfo@ipmdental.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.ipmdental.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 11

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία διανύει την πέμπτη δεκαετία παρουσίας στον
χώρο των οδοντιατρικών ειδών με την αντιπροσώπευση
και διάθεση των εργαλείων του HuFriedyGroup στην
ελληνική αγορά. Μέσα σε αυτό το διάστημα μας δόθηκε
η δυνατότητα να εδραιώσουμε μια σχέση αξιοπιστίας και
εμπιστοσύνης με τον οδοντιατρικό κόσμο βήμα-βήμα ή
καλλίτερα χαμόγελο-χαμόγελο.
Η ποιότητα των εργαλείων είναι εξαιρετική αφού σχεδιάζεται και αναπτύσσεται σε συνεργασία πάντα με τους

ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν, Ειδικούς, Πανεπιστήμια
και Εκπαιδευτικούς.
Στόχος και δέσμευση μας παραμένει η βελτίωση των
υπηρεσιών μας, με συνεχείς ενημερώσεις μέσω εκθέσεων,
συνεδρίων και επιστημονικών πρακτικών σεμιναρίων.
Στην φετινή έκθεση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πλήρη σειρά των εργαλείων του
HuFriedyGroup, να ενημερωθούν για τις προσφορές
καθώς και για νέα προϊόντα.

JPD – ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΝΤΙΔΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 42, 10678 ΑΘΗΝΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 82 54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2103831336, 2103832187, 231023088
EMAIL: info@kalantidi.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.kalantidi.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝ/ΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

A 03

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Από το 1952, η Αφοί Καλαντίδη είναι μια δυναμική
εταιρεία η οποία εισάγει και κατασκευάζει μηχανήματα
και εργαλεία υψηλής ποιότητας για οδοντιάτρους και
οδοντοτεχνικά εργαστήρια στην Ελλάδα καθώς και
σε ολόκληρο τον κόσμο τα οποία υποστηρίζει άμεσα,
διαθέτοντας μια άρτια τεχνική βάση.
Η JPD Αφοί Καλαντίδη συνεργάζεται με τις γνωστότερες εταιρείες στον χώρο της οδοντιατρικής και
οδοντοτεχνικής όπως 3Shape, Vhf, Asiga κ.α., για να

σας παρέχει την κορυφαία τεχνολογία του σήμερα.
Στόχος της εταιρείας μας είναι μέσω της εποικοδομητικής ανθρώπινης επαφής, της συνεχούς εκπαίδευσης
και της άμεσης υποστήριξης, να προσφέρει ποιοτική
ενημέρωση και αρωγή στους πελάτες της.
Στην έκθεση DENTAL 2022 θα μας βρείτε στο περίπτερο Α3 όπου θα παρουσιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις
στον τομέα της ψηφιακής οδοντιατρικής, από την
ενδοστοματική σάρωση έως τη τελική κατασκευή.
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KEL ΡΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΙΟΔΩΡΟΥ, 26443 ΒΕΛΒΙΤΣΙ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2610 459061
EMAIL: ste-roy@otenet.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.Kel.com.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Κατασκευή οδοντοτεχνικών μηχανημάτων

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 20

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η KEL είναι μια ελληνική εταιρεία, ιδρύθηκε 1987και δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα. Στόχος της επιχείρησης ήταν
και παραμένει η σχεδίαση και η κατασκευή ηλεκτρονικών
συσκευών και συστημάτων, για βιομηχανική και βιοτεχνική
χρήση , με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές και άριστη ποιότητα . Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι
η κατασκευή οδοντοτεχνικών μηχανημάτων.

Οδοντοτεχνικά μηχανημάτων που κατασκευάζει είναι :
Φούρνους πορσελάνης BRAIN-4, SAT-4
Φούρνους αποκήρωσης-προθέρμανσης DEDALOS-5
Επαγωγική φρόντα ΗΦΑΙΣΤΟΣ-2
Βραστήρα πολυμερισμού ΔΙΩΝΗ-1
Συσκευή φωτοπολυμερισμού.
Εμπορεύεται σκαφίδια MF MFN DUN DUNN και κρυσταλλικού γραφίτη

LABSHOP ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Α. & Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΕΣΑΝΛΗ 2, 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2310205202
EMAIL: stdental@otenet.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.labshop.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 26

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το LABSHOP – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Α. & Δ. με πολλές
δεκαετίες στο χώρο του Οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και
οδοντιατρείων. Σε συνεργασία με καταξιωμένους οίκους
του εξωτερικού, σας δίνει την δυνατότητα επιλογής Υλικών-Εργαλείων-Μηχανημάτων σε προσιτές τιμές.
Στην έκθεση DENTAL 2022 η εταιρεία μας θα παρουσιάσει τα εξής νέα προϊόντα.
Α) Την νέα μηχανή θερμοδιαμόρφωσης της ERKODENT
(ERKOPRESS 240) η οποία με ένα φύλλο νάρθηκα,
εντελώς αυτόματα πρεσάρει 8 διαφορετικά εκμαγεία
ορθοδοντικής.
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Β) Τ
 ους νέους νάρθηκες ορθοδοντικής της ERKODENT
(ERKODUR-Aligner).
Γ) Τ
 ην νέα σειρά ρητινών για 3D PRINTING της HARZlabs.
Δ) Ν
 έα σειρά ακρυλικών εν ψυχρώ για την ορθοδοντική
της MEGADENTAL.
Ε) Τ
 ην εταιρεία LABIONIQ με σειρές πινέλων και παλέτες
ποσρσελάνης.
Με εκτίμηση
Αναστασιάδης Γιάννης

25

MAKIS ASSATOF MIKE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 5, 11472 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 3839253
EMAIL: info@makisassatofmike.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

CMYK

50/0/100/0

A 11

90/100/0/0

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εμπειρία των σαράντα χρόνων, η συνεχής παρουσία
μου στον χώρο των οδοντιατρικών ειδών εργαλείων και
μηχανημάτων και έχοντας παρακαταθήκη το όνομά μου
στην αγορά, με οδήγησαν στην δημιουργία της «ΜΑKIS
ASSATOF MIKE”.   Με συνέπεια, σοβαρότητα και πάντα
με γνώμονα την άψογη συνεργασία και εξυπηρέτηση των
οδοντιάτρων θα συμμετέχω στην «DENTAL 2022” με
πρωτοποριακά πρoϊόντα, value for money και με μεγάλες
προσφορές.

Θα βρίσκομαι στο Περίπτερο Α11 και θα παρουσιάσω
τις εταιρείες:
α) ΙΤΕΝΑ: κωνίες , ρητίνες αποτυπωτικά υλικά, άξονες
υαλονημάτων
β) FALCON: Οδοντιατρικά Εργαλεία
γ) IONYΧ: Εντοπιστές Ακροριζίου
δ) PREMIUM PLUS: μικροσυσκευές, χειρολαβές και αναλώσιμα είδη
ε) TRIDENT: Ακτινογραφικά Μηχανήματα και Ψηφιακές
Ακτινογραφίες

MEDICAL BODYGUARD Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 1, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54636
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2310 202088
EMAIL: info@medicalbodyguard.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.medicalbodyguard.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 25
ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η MedicalBodyguard είναι ελληνική εταιρεία που
δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελµατικής
ένδυσης από το 1993.Σκοπός της είναι η έκφραση μιας
διαφορετικής άποψης στο χώρο της ιατρικής επαγγελµατικής ένδυσης.
Τα ειδικά επιλεγμένα υλικά και υφάσματα άριστης ποιότητας, από μεγάλους οίκους Ευρώπης και Αμερικής
είναι απαλλαγμένα βλαβερών ουσιών, φιλικά προς
το δέρμα και το περιβάλλον.Επιδέχονται βιομηχανικό
καθαρισμό και αποστείρωση σε αυτόκαυστo ατμού
χωρίς να αποχρωματίζονται ή να μεταβάλλεται το
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μέγεθος τους. ∆εν λεκιάζουν και δεν τσαλακώνουν. Τα
σχέδια των κεντημάτων καθώς και τα λογότυπα της
επιλογής σας είναι µε κλωστές υψηλής ποιότητας και
προδιαγραφών, προσφέροντας έτσι μέγιστη αντοχή
και διάρκεια ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης. Ενδύματα ελληνικής κατασκευής από
εξειδικευμένο προσωπικό συνδυάζουν άνεση, αντοχή,
προστασία, μόδα και κομψότητα.
Η φιλοσοφία της εξυπηρέτησης παραμένει προτεραιότητα της ΜΒ και για αυτό οι πελάτες της την
επιβραβεύουν µε την εμπιστοσύνη τους.

MEDICROSS MEΠΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΓΥΠΤΟΥ 40, 165 62 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 9945618, 210 9911632
EMAIL: info@medi-cross.gr, o.chantzi@medi-cross.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.medi-cross.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Α 13

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
H εταιρεία μας με διακριτικό τίτλο Medicross ιδρύθηκε το
2000. Αντιπροσωπεύει προϊόντα γνωστών και καταξιωμένων οίκων του εξωτερικού για την Οδοντοτεχνική και
κλινική πράξη όπως Dreve Dentamid Gmbh, Gebdi(Tribos
501), Unidesa odi(odipal), Dumont Instruments & CO, Vop
Ltd, NOVadent International, Shera GmbH, Yeti.

Βρισκόμαστε στην άνω Γλυφάδα στην οδό ΑΙΓΥΠΤΟΥ 40,
Τ.Κ. 165 62. Διοργανώνουμε θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια για την πρoώθηση και σωστή χρήση των προϊόντων
των οίκων που αντιπροσωπεύουμε.

MEMODENT AE ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 4, 10677, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 3304050
EMAIL: dental@memodent.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.memodent.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Β 07
ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η MEMODENT με περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας
στον κλάδο, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει τη διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου,
που ολοκληρώνεται και διενεργείται από τη νεοσυσταθείσα
εταιρία ORAL VISION, με εγκαταστάσεις σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Ο όμιλος των εταιριών μας καλύπτει πλέον
κάθε ανάγκη του οδοντιατρείου σας ή του οδοντοτεχνικού
σας εργαστηρίου προσφέροντάς σας προϊόντα των πιο
αναγνωρίσιμων brands της αγοράς, όπως παρουσιάζονται
παρακάτω:
3M-ESPE, 3M-UNITEK, BA-INTERNATIONAL, BAUMAN,
CEKA-ALPHADENT, CBM DEGUDENT (VITALLIUM-

CELTRA-CERAMCO-CERCON), DENTSPLY-SIRONA
DELTADENT, DFS, EFFEGI, ERKODENT, EURONDA,
HAHNENKRATT, HU-FRIEDY GROUP, INTENSIV, IVOCLARVIVADENT, LEIBINGER, POLODENT, PREMIUM PLUS,
RENFERT, SCHUTZ, SMI, STODDARD, UGIN-DENTAIRE,
W&H, YETI, ZHERMACK, ZIRKOZAN.
Σας περιμένουμε στο περίπτερο μας Β7 της Dental 2022,
όπου θα παρουσιαστούν νέα προϊόντα, ειδικά πακέτα
προσφορών και έξυπνες προτάσεις για την αρτιότερη λειτουργία του ιατρείου ή του εργαστηρίου σας. Με τη βοήθεια
των συνεργατών μας θα βρούμε τις κατάλληλες λύσεις για
τον επαγγελματικό σας χώρο.
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MICRODENT ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 186, 11852 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 9244889
EMAIL: info@microdent.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.microdent.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: SERVICE & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Α 12

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Για να λειτουργήσει ένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο χρειάζεται αρχικά μία γκάμα μηχανημάτων αλλά πολύ βασικό
είναι να έχει πίσω του μία γρήγορη και καλή τεχνική κάλυψη από έναν έμπειρο τεχνικό που θα παρέχει τις υπηρεσίες
του σε ελάχιστο χρόνο (συχνά και αυθημερόν) και φυσικά
σε προσιτές τιμές.
Η εταιρεία MICRODENT δραστηριοποιείται στο χώρο αυτό
παρέχοντας όλη τη σειρά μηχανημάτων τα οποία χρειά-

ζεται ένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο όπως: Micromotors,
Steamer, Trimmer, Απορροφήσεις, Αμμοβολές όλων των
τύπων, Φούρνους, Vacuum, Μοτέρ Γυαλίσματος κλπ.
Ελπίζουμε λοιπόν σε μία καρποφόρα συνεργασία.
Με εκτίμηση
Αναστάσιος Σταματονικολός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛ

NALDENTAL - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΡΗΤΩΝ 65 & ΔΗΜ.ΤΖΕΒΑ 17Α, Ν.ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 9210741
EMAIL: naldental@gmail.com
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.naldental.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΟ Ο∆ΟΝΤ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ
ΚΡΗΤΩΝ 65 & ∆ΗΜ
ΤΗΛ.: 210 9210741
EMAIL: naldental@
www.facebook.co

ΤΗΛ.: 210.90.16.096

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Α 01

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία Αλεξόπουλος Νικόλαος-Naldental,
δραστηριοποιείται στον χώρο των οδοντιατρικών
προϊόντων τα τελευταία 10 χρόνια. Μέσα σε αυτό το
διάστημα η εταιρεία μας διαγράφει μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία.
Από το 2017 εισάγουμε πλέον σημαντική γκάμα
οδοντιατρικών προϊόντων (ρητίνες, οδοντιατρικά εργαλεία, διαμάντια κ.α.), έχοντας εντάξει στο δυναμικό
μας συνεργασίες με αξιόλογες εταιρείες του εξωτερικού, όπως VERICOM, HAHNEKRATT, SUNSHINE,
LARIDENT, ANGER, PREMIUM PLUS κ.α.
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Η αγάπη και το ενδιαφέρον μας για τον οδοντιατρικό
κλάδο, η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού μας,
καθώς και τα υψηλά standards, που έχουμε θέσει στην
εξυπηρέτηση των πελατών μας, μας έχουν επιτρέψει
να δημιουργήσουμε μια καλή εικόνα στον οδοντιατρικό
κλάδο. Αυτή την εικόνα προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε , διατηρώντας πάντα την αξιοπιστία και τη
συνέπεια, που μας χαρακτηρίζει σαν εταιρεία. Στα πλαίσια αυτής της βελτίωσης εντάσσουμε και τη συνεχή
προώθηση νέων ποιοτικών και οικονομικών προϊόντων, αναζητώντας νέες συνεργασίες με εταιρείες του
εξωτερικού. Στόχος μας παραμένει η καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των πελατών μας με ήθος , ποιότητα
υπηρεσιών και προϊόντων και ανταγωνιστικές τιμές.
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NEODENT S.A.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 10o χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, 57008, Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2310 780 692
EMAIL: info@neodent.eu
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.neodent.eu
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Μονάδα παραγωγής οδοντιατρικών μηχανημάτων και
εμπορίας οδοντιατρικών αναλωσίμων.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

B 06

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Neodent ΑΕ είναι η μεγαλύτερη καθετοποιημένη εργοστασιακή μονάδα παραγωγής οδοντιατρικών μηχανημάτων
στη ΝΑ Ευρώπη. Διατηρεί την πιο σύγχρονη έκθεση σε
Θεσσαλονίκη & Αθήνα. Επίσης, διαθέτει το πιο ολοκληρωμένο e-shop αναλωσίμων (www.dentalequipment.gr)
και ένα νέο-καινοτόμο πρόγραμμα πιστότητας. Στελεχώνεται από μία ευέλικτη ομάδα έμπειρων συνεργατών, η
οποία θέτει ως στόχο την βέλτιστη προσέγγιση και κάλυψη
των αναγκών του κάθε οδοντιατρείου ξεχωριστά.
Από το 1993 η παρουσία της γίνεται διεθνής, με τις οδοντιατρικές έδρες TRITON & TRITON PLUS+ να πρωταγωνιστούν. Βασικός πυλώνας αυτής της επιτυχίας είναι η 5ετής
εγγύηση, τόσο στα μηχανικά όσο και στα ηλεκτρονικά

μέρη. Σε αυτό συμβάλλει και η 24/7 πιστοποιημένη τεχνική
υποστήριξη, από το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο
προσωπικό. Προσφέρεται εκτεταμένη ποικιλία προϊόντων,
αποσκοπώντας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, από
τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως. Στο
περίπτερό μας θα ενημερωθείτε για όλα τα προϊόντα μας
μεταξύ των οποίων και η νέα Αμερικανική εταιρία Biolase
με τα laser EpicX & Waterlase, το Prophylaxis Master
της EMS, τη συσκευή υπερήχων Vector Paro της Durr και
το μικροσκόπιο Alpha Air 3 & 6 της Seiler.
Ανυπομονούμε να σας δούμε στο περίπτερο μας Β6 στην
έκθεση 2022 στο MEC Παιανίας, γεμάτοι νέες προτάσεις
και προϊόντα.

NIKOLOPOULOS DENTAL SUPPLIES Χ. ΝΙΚΟΛΌΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πατησίων 21, 10432 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 5239342
EMAIL: ndsdental@yahoo.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.nds.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Οδοντιατρικά Είδη
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

A 16

ORAL INNOVATION

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τζωρτζ 12, Αθήνα 10677
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 3847735
EMAIL: info@oralinnovation.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.oralinnovation.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εμπορία Οδοντιατρικών Ειδών

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία Oral Innovation εισάγει και εμπορεύεται
οδοντιατρικά και οδοντοτεχνικά προϊόντα και μηχανήματα
υψηλής τεχνολογίας. Συνεργάζεται με διεθνείς οίκους της
Ευρώπης και της Αμερικής και προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και καινοτομίας στους τομείς της Οδοντιατρικής και της Οδοντικής Τεχνολογίας.
• H πορσελάνη Creation, δημιούργημα του διεθνής φήμης
οδοντοτεχνίτη Willi Geller από το 1988, εμπνευσμένη από
την επιθυμία για τέλειες, σχεδόν φυσικές αποκαταστάσεις.
• Η AmannGirrbach, πρωτοπόρος στην οδοντιατρική
τεχνολογία CadCam, είναι ένας από τους κορυφαίους
καινοτόμους στην ψηφιακή οδοντιατρική προσθετική.

• Η Micerium, με την πρώτη διαστρωματική ρητίνη υψηλών αισθητικών αποκαταστάσεων, την Enamel plus HRi.
• Οι νάρθηκες AMCOP, μας εισάγουν στην Ελαστοδοντική τη νέα ορθοδοντική θεραπεία.
• To FroggyMouth, η πρώτη συσκευή ασυναίσθητης
μυολειτουργικής αποκατάστασης. Για τη σωστή θέση της
γλώσσας και την αποκατάσταση της ρινικής αναπνοής.
• H Meoplant, με το οικονομικό γερμανικό εμφύτευμα της
αγοράς, κωνικής σύνδεσης με 6γωνο, με ειδικό σπείρωμα για συλλογή οστού και κοινή προσθετική πλατφόρμα.
Με εμπειρία, εξειδίκευση και γνώση, και με την αξιοποίηση
εργαλείων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, επιθυμεί
να αποτελέσει αρωγό σας, παρέχοντας άρτιες λύσεις.

PLAC CONTROL

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΟΣ, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ, 57001, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2392072181
EMAIL: info@placcontrol.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.placcontrol.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 04

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Plac Control ασχολείται αποκλειστικά με επιστημονικά προϊόντα στοματικής υγιεινής από το 1987.
Σκοπός της εταιρείας είναι να προσφέρει στους Έλληνες
οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και καταναλωτές τα
καλύτερα και ποιοτικότερα, παγκοσμίως, προϊόντα στοματικής φροντίδας. Η Plac Control έχει υιοθετήσει πλέον
τη σουηδική εμπειρία και φιλοσοφία πρόληψης στη
προληπτική οδοντιατρική, την πλέον αποτελεσματική και
δοκιμασμένη στον κόσμο. Η εταιρεία TePe, αποκλειστική

αντιπροσωπεία μας στην Ελλάδα, κατέχει τη πρώτη
θέση στη Σουηδία. Η Plac Control δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον επιστημονικό τομέα της στοματικής υγιεινής,
διενεργώντας και υποστηρίζοντας τακτικά σεμινάρια
ιατρικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε
διαρκή επαφή με κορυφαία ιδρύματα του οδοντιατρικού
κλάδου. Από τον Σεπτέμβριο του 2021 η Plac Control
με την TePe υποστηρίζει το Άλμα Ζωής στην εκστρατεία
της πρόληψης του καρκίνου του μαστού.
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SADENT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 XΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΤΚ 19002
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2111 022900
EMAIL: sadent@otenet.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.sadent.com
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

B 01

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Επισκεφθείτε μας στο περίπτερο Β1 για να ανακαλύψετε
τον ολοκληρωμένο τρόπο ψηφιακής εργασίας για το
οδοντιατρείο και το εργαστήριο! Full Digital Workflow με
τις κορυφαίες λύσεις της 3Shape και της Ιvoclar. Ενδοστοματική και επιτραπέζια ψηφιακή αποτύπωση, εκτυπωτές
3D, κοπτικά CAD/CAM, λογισμικά για την προσθετική, τα
εμφυτεύματα και την ορθοδοντική.
H Sadent ιδρύθηκε το 1925 ως Οδοντιατρικά Σαρηγιάννη. Στις νέες εγκαταστάσεις μας στην Παιανία Αττικής θα
βρείτε την μεγαλύτερη μόνιμη έκθεση οδοντιατρικών και
οδοντοτεχνικών μηχανημάτων και ειδών στην Ελλάδα.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
3SHAPE : ΤRIOS ψηφιακή ενδοστοματική αποτύπωση
IVOCLAR : συσκευές και αναλώσιμα για ψηφιακή και
αναλογική οδοντιατρική
NOBEL BIOCARE : εμφυτεύματα, μοσχεύματα, μεμβράνες
ALPHA BIO : εμφυτεύματα
BOTISS : μοσχεύματα, μεμβράνες

A-DEC : οδοντιατρικά μηχανήματα
BELMONT : οδοντιατρικά μηχανήματα, ακτινογραφικά
RAY: εξωστοματική και ενδοστοματική ψηφιακή απεικόνιση
(πανοραμικά 3D, 2D, ακτινογραφικά, πλάκες φωσφόρου)
ΝSK: κοπτικά εργαλεία, μικροσυσκευές
3Μ: αναλώσιμα, μικροσυσκευές
KERR ENDODONTICS (SYBRONENDO): εργαλεία, αναλώσιμα, μικροσυσκευές
ACKURETTA: εκτυπωτές 3D
ΒΙSCO: υλικά
PHILIPS: λευκαντικά ZOOM!
EURONDA: αυτόκαυστοι, αναλώσιμα
ZHERMACK: αναλώσιμα
NTI: περιστροφικά εργαλεία
HELMUT ZEPF: εργαλεία χειρός
PERIOPTIX: λούπες
ACTEON (SATELEC – PIERRE ROLLAND):
αναλώσιμα και μικροσυσκευές
METASYS: χειρουργικές αναρροφήσεις, αεροσυμπιεστές
DENMAT: LASER και αναλώσιμα

SMALTO-PASTELLI - ΧΡΗΣΤΟΣ Ν.ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2310 229686
EMAIL: smalto@otenet.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pastelli.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

A 10

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η SMALTO-PASTELLI ως συνέχεια της Γ.Γεωργιάδης από το 1974,με πολύ χαρά, προσφορές και νέες
παρουσιάσεις προιόντων,θα σας υποδεχθούμε στο
περίπτερό μας υπ΄αρ.Νο10. Εκεί θα χαρούμε να ακούσουμε τις απορίες σας, προτάσεις και παρατηρήσεις
στα υλικά που αφορούν την τρέχουσα περίοδο, την
εταιρία μας και πιο συγκεκριμένα τις:
PASTELLI-Ιατρικά ενδύματα, LASCOD-Χειρουργικά και γενικής φύσεως εργαλεία-δισκάρια,
CERKAMED-όσον αφορά την ενδοδοντία,απομόνωση, φθορίωση,MTA κλπ, και τις FRANK DENTAL
Γερμανίας κ DENTEX-Tαιβάν, όσον αφορά τις εγγλυ-
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φίδες-diamonds burs,carbides,bone cutters,crown
cutters κλπ. σε τιμές και ποιότητα που προκαλούν.
Οπωσδήποτε μη διστάσετε να μας ρωτήσετε-εκμεταλλευόμενοι την συμπυκνωμένη τόσων χρόνων
εμπειρία-για οποιοδήποτε άλλης εταιρίας υλικό κυκλοφορεί και το οποίο μπορούμε να σας παράσχουμε.
Ας ελπίσουμε ότι όπως και οι προηγούμενες εκθέσεις
του συλλόγου μας, η DENTAL 2022 και όλοι εμείς θα
ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας.
Μετά τιμής, Χρήστος Ν. Τζουμανέκας.
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STEFANOUDAKIS MEDICALS

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΙΝΩΟΣ 32 & ΓΟΡΤΥΝΗΣ, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2810 373137
EMAIL: info@stefmed.eu
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.stefmed.eu
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΟ SERVICE ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ IATΡΙΚΟΥ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η επιχείρησή ιδρύθηκε το 1999 από ανθρώπους με
πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της υψηλής
τεχνολογίας και των εφαρμογών της στην ιατρική και στην
έρευνα. Από το 1999 έως το 2016 συνεργάστηκε με τον
οίκο CEFLA για τη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης. Με
μεγάλη δυναμική, συνέπεια και υγιή ανταγωνισμό κέρδισε
την εμπιστοσύνη ενός μεγάλου αριθμού οδοντιάτρων.
Από το 2017 και έπειτα, επεκταθήκαμε πανελλαδικώς,
σε συνεργασία με παλιές και νέες εταιρείες του χώρου,
έχοντας ως γνώμονα την ποιότητα και την εξυπηρέτηση
των πελατών μας. Δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργατών , βασιζόμενοι στην εμπειρία και στις πιστοποιήσεις
μας, η εταιρεία είναι από τις κυριότερες στην Ελλάδα
σε συμβάσεις παροχής συντήρησης και επισκευών στα

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
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μεγαλύτερα νοσοκομεία, υγειονομικές περιφέρειες ,πανεπιστημιακά ,ερευνητικά ιδρύματα (ενδεικτικοί πελάτες
μας ΠΑ.Γ.Ν.Η.,Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ,ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ,ΓΝΝΘ ΣΩΤΗΡΙΑ,1Η,4Η,5Η,7Η ΥΠΕ,Ε.Ο.Δ.Υ.,ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Α.Π.Θ.,ΕΛΚΕ ΑΠΘ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) αλλά και σε
ιδιώτες, όσον αφορά οδοντιατρικό ,οδοντοτεχνικό, εξοπλισμό, κλιβάνους κ.α. Εισάγουμε και εμπορευόμαστε αξιόπιστα οδοντιατρικά μηχανήματα ,ψηφιακά συστήματα και
ανταλλακτικά, μερικά από αυτά αποκλειστικά, ταυτόχρονα
με την παροχή υπηρεσιών Μια περιήγηση στην ιστοσελίδα
www.stefmed.eu αρκεί για να ενημερωθεί κάποιος για τις
υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε.
«Η εμπειρία συναντά το μέλλον»

STROUMPOS DENTAL MATERIALS AND MANUFACTURING SOLUTIONS - ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 8, 15341, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 6561057 - 8
EMAIL:
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.stroumbos.com
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Β 02

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Στην έκθεση Dental 2022 θα παρουσιαστούν καινοτομίες
• βιομηχανικά Custom Abutments ARUM
• Clearcorrect a Straumann Brand Ορθοδοντικές
θεραπείες με διαφανείς νάρθηκες
• Ενδοαστοματικά Οδοντιατρικά σκάνερ
• Ρητίνες Straumann Digital

Η ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας οφείλεται στη βαθειά
τεχνογνωσία της και μεταφορά αυτής στην πελατεία
της, προσφέροντας πάντα λύσεις με το «Κλειδί στο Χέρι» (Turn Key Solutions). Η υποστήριξη της πελατείας
αυτής μετά την πώληση είναι πρωταρχικής σημασίας
πολιτική της εταιρείας.

Η εταιρεία Στρούμπος ιδρύθηκε το 1960 και συνεχίζει έως και την σημερινή εποχή μία επιτυχημένη και
πρωτοπόρα πορεία. Ανάμεσα στις καινοτομίες τις
οποίες εισήγαγε στην Ελληνική αγορά είναι η Μέταλλο - Πορσελάνη , τα εμφυτεύματα, τα συστήματα
παραγωγής Cad/Cam και συγκεκριμένα Τρισδιάστατους
Σαρωτές (Σκάνερ), Προγράμματα Ψηφιακού Σχεδιασμού Οδοντοτεχνικής, Μηχανήματα Ελικοτόμησης,
διάτρυσης και τροχισμού στα Οδοντοτεχνικά (Milling
Cam Machines), καθώς και μηχανήματα Συν-Πυροσωμάτωσης SLM (Selective Laser Melting).

Επί του παρόντος η διοίκηση της εταιρείας γίνεται από
τον Χάρη Στρούμπο Δρ., M.Sc., Ph.D.,

34

Στην έκθεση Dental 2022 θα παρουσιαστούν καινοτομίες
• βιομηχανικά Custom Abutments
• Clearcorrect a Straumann Brand Ορθοδοντικές
θεραπείες με διαφανείς νάρθηκες
• Ενδοαστοματικά Οδοντιατρικά σκάνερ
• Ρητίνες Straumann Digital

TSOUKALA DENTAL

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σωκράτους 48, 104 31 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 5236920
EMAIL: tsoukaladental@gmail.com
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.Tsoukaladental.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Οδοντιατρικά Οδοντοτεχνικα

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 07

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
H Tsoukala Dental είναι μια σύγρονη ελληνική οικογενειακή επιχείρηση .Εδρεύει στην Αθήνα και έχει 10ετή
παρουσία στον κλάδο.
Η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας αποτελεί
την πρώτη μας προτεραιότητα.Μέσα από το διάλογο και
την προσωπική επικοινωνία επιτυγχάνουμε την κατανόηση και την μετατροπή των προσδοκιών των πελατών μας
σε πράξη.
Η συνεχής ενημέρωση και απόκτηση τεχνογνωσίας στην
εφαρμογή των νέων τεχνολογιών είναι για μας βασική
προυπόθεση ευθύνης απέναντι στους πελάτες μας.
Προωθούμε ποιοτικά προϊόντα δίνοντας προτεραιότητα σε
όσα παράγονται στη χώρα μας.
Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να βελτιώνουμε
συνεχώς, μέσα από την επικοινωνία με τους πελάτες μας,
τις διαδικασίες εξυπηρέτησης με στόχο τη βελτιστοποίηση
της ποιότητας..

Η Τsoukala Dental έχει πλήρη αντίληψη πως αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μέσα στην οποία
δραστηριοποιείται και ως εκ τούτου διατηρεί στενούς
δεσμούς με το κοινωνικό γίγνεσθαι,για το λόγο αυτό η
προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντικός παράγοντας λήψης αποφάσεων.
Η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε όσο το δυνατόν
περισσότερους τομείς με βασικό μας μέλημα την συνέπεια σε σχέση με την απαιτούμενη ποιότητα εξυπηρέτησης είναι η προσπάθειά μας ώστε η πελατειακή μας
σχέση να εξελιχθεί σε φιλική.
Αν δεις έναν φίλο χωρίς χαμόγελο, δώσ’ του ένα από
τα δικά σου.

ULTRADENT HELLAS

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φειδιππίδου 17-19, 11526 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 7482170
EMAIL: info@ultradent.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.ultradent.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Β 10

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Ultradent έθεσε σαν στόχο από ιδρύσεώς της, την
δημιουργία και παραγωγή προϊόντων τόσο αποτελεσματικών όσο και πρωτοποριακών, επιδιώκοντας να καλύψει
τις ανάγκες του σύγχρονου οδοντίατρου, εκείνον που
επιθυμεί την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών προς τον
ασθενή του. Κατέχοντας πλέον ηγετική θέση στο χώρο
της, η Ultradent παράγει και συσκευάζει περισσότερα
από 500 προϊόντα ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την πρώτη
επιλογή, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη φορέων πανεπιστημίων και υπηρεσιών οδοντιατρικής υγιεινής, οι οποίοι
χρησιμοποιούν ευρέως τα προϊόντα της.
Εκτός από τα πολυβραβευμένα προϊόντα της Ultradent,
στο περίπτερό μας μπορείτε να βρείτε: Univet &

Perioptix λούπες και φώτα, Salli καρεκλάκια, Zirc είδη
οργάνωσης υλικών και εργασιών, Isolite Systems για
την οδοντιατρική απομόνωση, Confezioni Cappello
Ιταλικά ιατρικά ενδύματα, Clinician’s Choice αποτυπωτικά και συστήματα στίλβωσης, BlueM προϊόντα
ενεργoύ οξυγόνου, Microcopy διαμάντια & carbide, PDT
εργαλεία περιοδοντίου και ρητινών, ContacEz ταινίες
διαμαντιού, Ribbond ταινίες πολυαιθυλαινίου, Bioclear
& Stevenson τεχνητά τοιχώματα, δακτύλιοι & σφήνες,
Scorpion ξέστρα υπερήχων, Borderlock δισκάρια αποτύπωσης, Papacarie ατραυματική αφαίρεση τερηδόνας,
Paladex μήτρες για αποκαταστάσεις ρητίνης, PacDam,
OXO 4K Camera και SMI ράμματα.
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UNIDENT - ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΚΩΝ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΡΑΜΜΟΥ 40, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 15235
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 6858070
EMAIL: info@ktzivelekas.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.ktzivelekas.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Α 15

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία μας καλύπτει κάθε ανάγκη του Ορθοδοντικού ιατρείου και εργαστηρίου με προϊόντα σημαντικών
εταιρειών.
• SCHEU DENTAL - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Οι κορυφαίες συσκευές για νάρθηκες BIOSTARMINISTAR με πλήρη υποστήριξη σε υλικά και εκπαίδευση. Εργαστηριακά Ορθοδοντικά είδη. 3D Printers
ASIGA.
• CA® Clear-Aligner
Ορθοδοντική θεραπευτική τεχνική με διαφανείς
νάρθηκες.
• ORTHO TECHNOLOGY - Η.Π.Α.
Πλήρης σειρά Ορθοδοντικών ειδών - Άγκιστρα,
Δακτύλιοι, Σύρματα, Ελαστικά.

• HU-FRIEDY - Η.Π.Α.
Ορθοδοντικά εργαλεία.
• RELIANCE ORTHODONTIC PRODUCTS - Η.Π.Α.
Συγκολλητικά Ορθοδοντικής. Συγκολλητικά για
στεφάνες, γέφυρες.
• MYOFUNCTIONAL RESEARCH COMPANY AΥΣΤΡΑΛΙΑ
Nάρθηκες Προστασίας αθλητών. Νάρθηκες πρόληψης-αντιμετώπισης Ορθοδοντικών ανωμαλιών.
• HDC - ΙΤΑΛΙΑ
Ορθοδοντικά mini εμφυτεύματα.
• SMILE DENTAL - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ορθοδοντικά είδη ιατρείου.

ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. Πλαστήρα 41, Νέα Σμύρνη, τκ 17121
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 4828020
EMAIL: uniconds@otenet.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.uniconhellas.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Οδοντιατρικά Είδη

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Β 13

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία UNICON HELLAS Ε.Π.Ε παρέχει
Οδοντιατρικές – Οδοντοτεχνικές λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας, σε συνδυασμό με
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
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Η εταιρεία συστάθηκε το 2012, με έδρα την Αθήνα.
Στελεχώνεται από μια ευέλικτη ομάδα έμπειρων και
αφοσιωμένων συνεργατών με πάνω από 30 χρόνια
παρουσίας στον οδοντιατρικό χώρο και καταστήματα
σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Δ. ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΖΩΡΤΖ 12, 10677 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 3837334
EMAIL: mavraid@otenet.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.mavraidopoulos.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

B 22

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Δ. Μαυραειδόπουλος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1969 από
τον Δημήτρη Μαυραειδόπουλο, έναν άνθρωπο με
αγάπη και όραμα για τον οδοντιατρικό και οδοντοτεχνικό χώρο. Έχοντας αυτό ως βάση και γνώμονα την
ποιότητα και τις διαχρονικές αξίες, εξελιχθήκαμε μέσα
στην πορεία των χρόνων, παρέχοντας εκπαίδευση και
προϊόντα που αποδείχθηκαν πολύτιμοι συνεργάτες
όσων μας εμπιστεύθηκαν.

Η Δ. Μαυραειδόπουλος Α.Ε. προσφέρει στην αγορά,
ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως οδοντικά εμφυτεύματα (DentsplySirona Implants), μοσχεύματα
(DentsplySirona, OSSIX, Osteogenics, NanoBone,
BoneArtis, TBF), μεμβράνες (Osteogenics, Bioteck),
ράμματα (Osteogenics, Serag Wiessner), συσκευές
(Osstell )κ.α., που σε συνδυασμό με την βαθιά κατάρτησή μας στηρίζουμε τους πελάτες μας.

ΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 233, 12461, ΧΑΪΔΑΡΙ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 4137123
EMAIL: sales@domi.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.domi.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

A 09

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Δομή Πληροφορικής είναι μια σύγχρονη εταιρεία
στον χώρο της πληροφορικής με κύρια ειδίκευση
στην ανάπτυξη οδοντιατρικών εφαρμογών. Είναι γεγονός πως η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας
σε συνδυασμό με την επιστημονική τους κατάρτιση,
μας έχουν καθιερώσει στην συνείδηση του οδοντιατρικού κόσμου ως την κορυφαία εταιρεία παροχής
τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών. Πιστοί στο
τρίπτυχο ασφάλεια, ποιότητα, αξιοπιστία, τα τελευταία 30 χρόνια εξελίσσουμε συνεχώς τα λογισμικά
μας, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των συνεργατών
μας αλλά και τις ιδιαίτερες επιταγές τις αγοράς. Το

λογισμικό DentalWin, η ναυαρχίδα της εταιρείας
μας, με περισσότερες από 5000 εγκαταστάσεις σε
Ελλάδα και Κύπρο, αποτελεί ένα εργαλείο απαραίτητο για το σύγχρονο οδοντιατρείο αποτελώντας τη
βέλτιστη λύση μηχανογράφησης, προσφέροντας στο
χρήστη υποδειγματική οργάνωση, οικονομική πληρότητα, αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς των ασθενή και φυσικά ασφάλεια. Η δυνατότητα σύνδεσης του DentalWin με την πλατφόρμα
MyData, αλλά και η δυνατότητα της Cloud εγκατάστασης είναι μόνο μερικά από τα συγκριτικά του
πλεονεκτήματα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 3813380
EMAIL: eoo@otenet.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eoo.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 01

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΩΚΙΔΟΣ 57-59, 115 27, ΓΟΥΔΗ-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2107713608, 2107706037
EMAIL: spiros_zacharopoulos@hotmail.com
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.dentalbooks.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ,ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 08

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Οι Οδοντιατρικές Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος βρίσκονται κοντά στον Έλληνα οδοντίατρο τα τελευταία 40
και πλέον χρόνια.
Στην Dental 2022 θα μας βρείτε στο περίπτερο Γ8
όπου θα σας παρουσιάσουμε όλες τις ελληνικές
και τις νεότερες ξενόγλωσσες εκδόσεις των οίκων
Quintessence, Elsevier, Thieme με τιμές έκθεσης και
προσφορές. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αγορές
σας και με πιστωτική κάρτα καθώς και με άτοκες
δόσεις.
Μετά από δύο δύσκολα χρόνια για όλους μας, λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού, σας περιμένουμε για να
ξαναβρεθούμε από κοντά!
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Νέα Έκδοση:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
• Ακίνητη-Κινητή Προσθετική
• Προσθετική επί Εμφυτευμάτων
• Γναθοπροσωπική Προσθετική
• Περιοδοντολογία
• Ορθοδοντική
I. Klineberg, E. Eckert
Προλογίζει ο George Zarb
Μετάφραση-Επιμέλεια: Δημήτριος Τορτοπίδης
Αναπληρωτής καθηγητής Προσθετικής Α.Π.Θ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 35, 10432, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210-5225043 / 044
EMAIL: info@firippis.com
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

B 19

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Εταιρία ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ,
δραστηριοιείται ενεργά στο χώρο των οδοντιατρικών από το 1937 και είναι μία από τις πρώτες
εταιρίες, έως και σήμερα, στην αντιπροσώπευση,
την εισαγωγή και την πώληση μιας πλήρης ποικιλίας
οδοντιατρικών αλλά και οδοντοτεχνικών προιόντων
από μεγάλους οίκους του εξωτερικού όπως, , VDW
GMBH, HARVARD DENTAL, MUELLER OMICRON,
EURONDA, SUREENDO, DEFEND-MYDENT, TRIHAWK,
STODDARD, BIODENT, INTERMED HELLAS, BAUSCH,
HAHNENKRATT, κ.α).
Ως τρίτης γενιάς εταιρία επιδιώκουμε την συνεχή προσπάθεια επιστημονικής ενημέρωσης λαμβάνοντας μέρος σε

αρκετές ημερίδες/συνέδρια, αλλά ταυτόχρονα παρέχουμε
και πολλαπλές δυνατότητες επιλογής υλικών, χάρη στην
μεγάλη ποικιλία όλων των μεγάλων εταιριών του κλάδου.
Επίσης, θέλοντας να προσφέρουμε εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες και εναρμονιζόμενοι με τις Ελληνικές
και Ευρωπαϊκές οδηγίες, η εταιρία μας διαθέτει
πιστοποίηση iso:9001-2015 καθώς και την βεβαίωση
υπ.1348/2004 που σχετίζεται με την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας έτσι την
ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών μας.
Μια παράδοση άριστης συνεργασίας συνεχίζεται και
σας ευχαριστούμε....

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Α.Ε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 157, 11527 ΓΟΥΔΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 7751000
EMAIL: info@tsaprazis.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.tsaprazis.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

A 10
ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία Ιωάννης Τσαπράζης Α.Ε δραστηριοποιείται
στην τομέα των οδοντιατρικών και ορθοδοντικών για
περισσότερο από 6 δεκαετίες! Με την πολυετή παρουσία
και τη συσσωρευμένη εμπειρία στο κλάδο, η Ιωάννης
Τσαπράζης Α.Ε βρίσκεται στη διάθεση των πελατών της
με συνέπεια και ποιότητα στην εξυπηρέτηση, διαθέτοντας
πιστοποίηση ISO 9001 από το 2000. Στόχος μας είναι
να παρουσιάζουμε με πλήρη ευθύνη νέα, ποιοτικά και
οικονομικά προϊόντα, που προσφέρουν ολοκληρωμένες
λύσεις. Στον άρτια οργανωμένο εκθεσιακό της χώρο
στην Αθήνα αλλά και με το εξειδικευμένο προσωπικό της
στη Βόρειο Ελλάδα, η εταιρεία Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ
είναι υπεύθυνη για την διανομή αναισθητικών φυσίγγων
του γαλλικού οίκου Septodont και παράλληλα αντιπροσωπεύει τους οίκους: Sword για εργαλεία, Cavex

Holland B.V σε αποτυπωτικά και λευκαντικά, Kuraray
Noritake Dental σε ρητίνες, συγκολλητικούς και κονίες,
Hager & Werken, Mani Inc σε μικροερφαλιεα ενδοδοντιας , Rocky Mountain Orthodontics, Abrasive
Technologies, Garrison Dental, Zantomed, Kemdent,
Jeil Μedical Solutions, Dr. Hinz, Process Inc., κ.α.
Στην Dental 2022 θα δείτε τις νέες ρητίνες Majesty ES-2
Universal, τα νέα μηχανοκίνητα εργαλεία ενδοδοντίας
Mani JIZAI κ.α. Παράλληλα, οι πωλητές μας θα σας ενημερώσουν για τις εξελίξεις στα προϊόντα BiodentineTM & τη
συσκευή φυγοκέντρισης αίματος CHOUKROUNTM PRF.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www. tsaprazis.
gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και στο
Instagram για να ενημερωθείτε για τις νέες μας οικονομικές προσφορές!
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιπποκρήνης 43, Ζωγράφου, ΤΚ. 15 773
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 74 73 886
EMAIL: info@kapodistria.gr, sales@kapodistria.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.kapodistria.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Β 20

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία «Καποδίστρια» βρίσκεται δίπλα στον
οδοντίατρο απο το 2001, με τον Σπύρο Καποδίστρια
ενεργό στον χώρο απο το 1977. Εμπορευόμαστε όλα
τα προιόντα της αγοράς και αντιπροσωπέυουμε οίκους
του εξωτερικού, όπως η ITENA CLINICAL, HYGITECH,
PROCLINIC EXPERT, MEDIBASE, R&S, MEDISTOCK,

DISPOTECH, BESTDENT κλπ. Σκοπός μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του οδοντιάτρου, με τα καλύτερα
υλικά της αγοράς, στις καλύτερες δυνατές τιμές, στο
συντομότερο χρονικό διάστημα. Η εταιρεία διαθέτει
σύστημα διαχείρισης ποιότητας ιατροτεχνολογικών
προϊόντων ΔΥ8δ/1348.

ΜΗΤΣΟΥΚΑ MEDICAL Οδοντιατρικά από το 1933
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΘΕΣΗ: ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ 43 ΓΟΥΔΗ, ΑΘΗΝΑ 115.27
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2210 7231760 - 210 7752139
EMAIL: eco549@cosmotemail.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Οδοντιατρικός – Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Β 18

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Εταιρεία με την επωνυμία < ΜΗΤΣΟΥΚΑ >
Και τον..έκτοτε διακριτικό τίτλο
< ΜΗΤΣΟΥΚΑ - οδοντιατρικά από το 1933 >
δραστηριοποιείται ιστορικά στον χώρο από τα
φοιτητικά χρόνια του ιδρυτή της, Ιωάννη Μητσούκα,
επιλέγοντας ως εισαγωγική εταιρεία - αποκλειστικά –
είδη Ανωτέρας Ποιότητας.
Με την δεύτερη πλέον γενιά της στα ινία, δίδοντας,
- κατά τα τελευταία 40 χρόνια ,- προτεραιότητα στην
προώθηση πάγιου εξοπλισμού,- εμμονικά διακριτού,μη διστάζοντας να εγκαταλείψει μακροχρόνιες
συνεργασίες Ευρωπαίων κατασκευαστών που εκείνη
ανέδειξε στην χώρα μας, όταν επέλεξαν την ποιοτική
νόθευση των ειδών τους.
Από την αρχή της νέας χιλιετίας συνεργαζόμαστε με
καταξιωμένους Σκανδιναβούς κατασκευαστές όπως
τους:
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HEKA DENTAL Οδοντιατρικά Μηχανήματα / Έδρες
Τα νέα πρωτοποριακά μοντέλα της Δανέζικης εταιρείας, θα προβληθούν στην χώρα μας για πρώτη φορά.
SUPPORT DESIGN Σουηδικά Ανατομικά Καθίσματα
Πιστοποιημένης Ανωτερότητας.
Περαιτέρω Είδη
D TECH Σουηδικά Φωτιστικά Ιατρείων &
Εργαστηρίων
JUN AIR GAST/USA: Αεροσυμπιεστές Κατασιγασμένης λειτουργίας για επιστημονική χρήση.
DENTAL THERAPEUTICS Σουηδικά σκευάσματα Ενδοδοντίας - TUBULICID – TUBILITEC – DT Temporary
Dressing κλπ.
DENTAL ART Ερμάρια / Εργαλειοθήκες / Θήκες συρταριών - Ιταλικής Κατασκευής

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 348, ΤΚ 15341, ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 6541340
EMAIL: info@vitsaropoulos.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.vitsaropoulos.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Β 04

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε. ιδρύθηκε
από τον Μιλτιάδη Βιτσαρόπουλο το 1970 με έδρα την
πλατεία Κάνιγγος. Τη δεκαετία του 1990 μεταφέρθηκε στην Αγία Παρασκευή όπου και εδράζεται μέχρι
σήμερα.
Έπειτα από πέντε δεκαετίες στο χώρο του εμπορίου
οδοντιατρικών υλικών έχει δημιουργήσει και θεμελιώσει συνεργασίες με διακεκριμένους προμηθευτές από
όλο τον κόσμο με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας
προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους επαγγελματίες του οδοντιατρικού κλάδου.
Τη διοίκηση της εταιρείας σήμερα έχουν αναλάβει οι
Θανάσης και Γιώργος Βιτσαρόπουλος.
Για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας επενδύουν

διαρκώς τόσο στην εκπαίδευση και στην εξειδίκευση
του προσωπικού όσο στην ενημέρωση-αναζήτηση
νέων πρωτοποριακών υλικών και τεχνολογιών.
Στην έκθεση DENTAL 2022 θα έχετε την ευκαιρία
να δείτε από κοντά νέα προϊόντα ψηφιακής τεχνολογίας όπως ενδοστοματικό σαρωτή της εταιρείας
Carestream, τρισδιάστατο εκτυπωτή της εταιρείας
SprintRay, κοπτικά μηχανήματα της εταιρείας Aidite,
προϊόντα από τις νέες μας συνεργασίες με τις εταιρείες Yamakin, Omnia και όλες τις καινοτομίες από
τις εταιρείες DMG, SDI, Polydentia, Bredent Medical,
Osteobiol, Κulzer, Merz Dental και τους υπόλοιπους
οίκους που αντιπροσωπεύουμε.
Σας περιμένουμε στο περίπτερο B4 για να σας εξυπηρετήσουμε.

ΝΕΓΡΙΝ ΙΝ DENTAL OE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΩΚΙΔΟΣ 51, 11527 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 7711605
EMAIL: info@negrin.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.negrin.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εισαγωγές οδοντιατρικών υλικών, συσκευών και
εμφυτευμάτων

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Β 19

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Από το 1978 η εταιρεία μας ΝΕΓΡΙΝ ΙΝ Dental δραστηριοποιείται δυναμικά στον οδοντιατρικό χώρο.
Η διαδρομή μας υπήρξε μια διαρκής αναμέτρηση με τον
εαυτό μας για συνεχή βελτίωση για πρωτοπορία, για
συνέπεια και επαγγελματισμό έχοντας πάντα βασικό
γνώμονα την ανθρώπινη σχέση.
Ποιότητα με την σωστή τιμή είναι πρωταρχικός
στόχος μας και το μεγάλο απόθεμα προϊόντων και
ανταλλακτικών η επιτυχία μας.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ:
Εμφυτευματολογία: MIS Implant Technologies
(συστήματα εμφυτευμάτων: V3, C1, SEVEN/ βιουλικά /MGuide), TSF (αλλομοσχεύματα), Collagen AT
(μεμβράνες οστικής ανάπλασης), Techbiomatbone
(ξενομόσχευμα), Physio Brushless 3000 (χειρουργικό
μοτέρ), DENTFLEX (χειρολαβές).

Ψηφιακή Οδοντιατρική: HERON IOS (ενδοστοματικός
σαρωτής)
Συσκευές: TUTTNAUER (αυτόκαυστοι κλίβανοι),
ForumTec (εντοπιστές ακροριζίου WireleX &
Novapex, Spotter), DentalFuge D08 (συσκευή φυγοκέντρισης), HULASER (laser 980nm), Actto (ηλεκτροτόμος)
Αναλώσιμα: BJM (κονία εμφυτευμάτων Cem-Implant),
SILMET (ρητίνες Profil), EDS (υλικά ενδοδοντίας),
SOFIC (βελόνες), VISTA (EDTA, βελόνες διακλεισμού), PSP (κονίες), STRAUSS (εγγλυφίδες διαμαντέ,
χειρουργικές φρέζες, οδοντιατρικά kits).
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:
T-Edge ΤUTTNAUER – αυτόκαυστος κλίβανος Class B
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ΟΔΟΝΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 211, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17676
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2109572770 - 771
EMAIL: odontemporiki@gmail.com
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.odontemporiki.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Β 16

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Από το 1989 η Οδοντεμπορική Καλλιθέας έχει κερδίσει
την εμπιστοσύνη των Ελλήνων οδοντιάτρων, οι οποίοι
μέσα από τη συνεχή και διαρκή υποστήριξή τους μας έχουν
εδραιώσει στον οδοντιατρικό χώρο.
Στην Dental 2022, θα σας περιμένουμε για άλλη μια φορά
για να μας δοθεί η ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για
τα νέα προϊόντα που αντιπροσωπεύει η εταιρεία μας, αλλά
και για τις «ειδικές προσφορές» που θα ισχύσουν στην
έκθεση.
Για πρώτη φορά, σε έκθεση στην Ελλάδα, θα υπάρχει η
παρουσίαση της καινούριας συσκευής Airflow
Prophylaxis Master, του Ελβετικού οίκου EMS, που
αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα. Θα έχετε τη δυνατότητα
να δοκιμάσετε τη συσκευή, καθώς και να ενημερωθείτε
για το πως η δική σας κλινική μπορεί να πιστοποιηθεί με

το GBT Club. Επιπλέον αυτού θα μπορείτε να δείτε και τις
υπόλοιπες συσκευές της EMS, όπως το AirFlow Handy III,
το Piezon Master 700 και τα Piezon 150 &amp; 250.
Επίσης στο περίπτερό μας θα μπορέσετε να δείτε τις συσκευές λεύκανσης Beyond II Ultra &amp; Beyond Polus
Advanced, του Αμερικάνικου οίκου Beyond. Η Beyond
είναι η νικήτρια του κορυφαίου συστήματος λεύκανσης στο
ιατρείο, από το Dental Advisor για 12 συνεχόμενα έτη.
Τέλος όσον αφορά τα αναλώσιμα προϊόντα, η εταιρεία μας
διακινεί σχεδόν όλα τα γνωστά brands της Ελληνικής
αγοράς. Ελάτε στο περίπτερό μας για να σας ενημερώσουμε για τις «ειδικές προσφορές» σε προϊόντα εταιρειών
όπως Ultradent, GC, VDW, 3M ESPE, Dentsply, Coltene,
Kulzer, RTD, Bisico, Intermed, Premier, Ghimas, DMG κλπ.
Σας περιμένουμε!

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 23, 11527, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 6984882
EMAIL: info@apostolides.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.apostolides.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Β 12

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ιδρύθηκε
το 1929 στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε ως ένα κατάστημα
λιανικής πώλησης οδοντιατρικών προϊόντων, με πελάτες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Μέσα σε μικρό χρονικό
διάστημα κέρδισε την εμπιστοσύνη των πελατών της,
με κεντρικό άξονα επιτυχίας την πώληση προϊόντων
πρώτης ποιότητας. Σύντομα, η εταιρεία επέκτεινε τις
δραστηριότητές της σε όλη την ελληνική επικράτεια και
εκτός Ελληνικών συνόρων.
Σήμερα, με οδηγό την ενενηντάχρονη και πλέον
εμπειρία ως πρωτοπόρου στον οδοντιατρικό χώρο
και με καταστήματα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη,
καινοτομούν, προσφέρουν και υπηρετούν τον οδοντιατρικό χώρο με ένα δίκτυο πωλήσεων, εκπαιδευτικών
σεμιναρίων και service. Η εταιρεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ αντιπροσωπεύει μεγάλους οίκους του
εξωτερικού όπως:
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• Planmeca, Φινλανδία
• Newtom, Ιταλία
• Kulzer, Γερμανία
• EMS S.A., Ελβετία
• Acteon Group-Satelec, Γαλλία
• J&J, σειρά Listerine
• LM, Φινλανδία
• Score, Ολλανδία
Με σεβασμό στους πελάτες μας και στη δέσμευση μας για
παροχή άριστης ποιότητας προϊόντων και εξοπλισμού, τα
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ έχουν τη χαρά και την τιμή
να επισφραγίσουν τρεις νέες αποκλειστικές συμφωνίες με
μεγάλους οίκους του εξωτερικού:
• Formlabs, ΗΠΑ
• Orascoptic, ΗΠΑ
• Futudent, Φινλανδία
Η ποιότητα και ο επαγγελματισμός είναι η υπογραφή μας!

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΟΝΙΣΕΛ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΩΚΙΔΟΣ 49, 11527 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 7714107
EMAIL: bonisel@otenet.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.bonisel.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Α 07

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΤΟ 1954!
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕ ΝΕΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ.
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ!

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΗΒΩΝ 2, 11527, ΓΟΥΔΗ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 746 1117
EMAIL: secr@dent.uoa.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.dent.uoa.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 18

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Οδοντιατρική Σχολή προσφέρει πενταετές
πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, που οδηγεί
στη λήψη του πτυχίου του οδοντιάτρου. Πρόσθετα,
προσφέρει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
σε διάφορες ειδικεύσεις της οδοντιατρικής επιστήμης. Στις Κλινικές της Οδοντιατρικής Σχολής και
στα πλαίσια της κλινικής, πρακτικής άσκησης των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, πραγ-

ματοποιούνται σε ασθενείς κάθε τύπου οδοντιατρικές θεραπείες. Επίσης, στην Οδοντιατρική Σχολή
πραγματοποιείται εργαστηριακή και κλινική έρευνα
σε σύγχρονα πεδία της οδοντιατρικής επιστήμης
από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της
Σχολής, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 1ου και
2ου κύκλου σπουδών καθώς και έναν σημαντικό
αριθμό εξωτερικών συνεργατών
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
(Ι. Καρκατζούλης ΜΕΠΕ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΚΟΥΦΑ 64, 106 80 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 3814939
EMAIL: odvima@otenet.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.odvima.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Α 05
ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το 1976 ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗΣ ίδρυσε την
ομώνυμη ατομική επιχείρηση, με αντικείμενο την
επιμέλεια εντύπων και περιοδικών. Με την πάροδο των
χρόνων η εταιρεία ασχολούμενη με εκδόσεις εισέρχεται στον Οδοντιατρικό χώρο εκδίδοντας τον «Οδηγό
Οδοντιάτρων». Το 2002 εκδίδεται το 1ο φύλλο της
επιστημονικής εφημερίδας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ, που
φέτος κλείνει 20 χρόνια κυκλοφορίας. Στις σελίδες
της εφημερίδας Ο.Β. υπάρχουν μόνιμες στήλες που
υπογράφουν διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί και ερευνητές, καθώς επίσης και κάλυψη επιστημονικών και

εμπορικών εκδηλώσεων, ενημέρωση για νέα προϊόντα, εξελίξεις στην Οδοντιατρική κ.λπ. Επίσης από το
2008 μέχρι και σήμερα η εταιρεία εκδίδει το περιοδικό
«Αρχεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» ενώ αξιοσημείωτη είναι και η συνεργασία της με
τον πολυεθνικό οίκο Quintessence. Το 2009 ιδρύεται
η Μονοπρόσωπη Εταιρεία «Ιωάννης Καρκατζούλης
ΜΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
η οποία, διαθέτει δικές της Εκδόσεις και ασχολείται
περαιτέρω και με την οργάνωση Συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΝΠΔΔ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, ΑΘΗΝΑ, 10432
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2105229501
EMAIL: info@pso.org.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: pso.org.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΠΔΔ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 17

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών είναι νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο υπάγεται στην
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.
Ο Σύλλογος έχει έξι (6) Περιφερειακά Τμήματα ανά την
Ελλάδα.
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Σκοπός του Συλλόγου είναι η προαγωγή και ανάπτυξη
της οδοντοτεχνικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης
επιστήμης και τέχνης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών
υψηλής στάθμης στο κοινωνικό σύνολο.

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 19, 10432, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2105232609, 2105222301 & 2105237155
EMAIL: info@pandental.eu, info@pantelides-dental.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pandental.eu
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΙΑΤΡΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 06
ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται από το 1970 και αποτελεί
έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές οδοντιατρείων,
οδοντιατρικών καταστημάτων, Πανεπιστημιακών Σχολών
και Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας. Εισάγει και διαθέτει στην
ελληνική αγορά οδοντιατρικά και οδοντοτεχνικά προϊόντα
από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως:
KULZER, COLTENE/HYGENIC/DIATECH, NORDISKA,
BIEN AIR, ΑΝΤΗΟGYR, KERR HAWE, DENTSPLY RINN,
CMS DENTAL/SOFT CORE, TEKNOMEDICAL, VDW,
DENTALFILM, EMS, EURONDA, EDENTA, FFDM-

THOMAS, HAHNENKRATT, ΒΕCHT, BAUSCH, DENDIA
WERK, DIRECTA, KEMDENT, STODDARD, RESORBA
κ.α. Στηρίζει την καλή της επίδοση στην υπεύθυνη και σωστή ενημέρωση, στην εξυπηρέτηση που προσφέρει στους
πελάτες και συνεργάτες της, στο αμείωτο ενδιαφέρον της
να παρακολουθεί τις εξελίξεις των υλικών αλλά και στην
αξιοπιστία της. Είναι διαπιστευμένη ως ‘STRONGEST
COMPANIES IN GREECE’ και πιστοποιημένη για το σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με την ΥΠ. ΑΠΟΦ. 1348/2004
αλλά και το νέο EN ISO 9001:2015.

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1, ΑΓΡΙΝΙΟ, 30131
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2641048460
EMAIL: than_4papathan4@yahoo.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση από το 1989 και συνεργάζεται με τις
παρακάτω εταιρίες:
•P
 resident Dental (Γερμ.) Ρητίνες νανοκεραμικές, μικροϋβριδικές
•B
 art medical (Ιταλία)
Νάρθηκες, Συσκευή για
νάρθηκες
• Pidental (Ουγγαρία)
Φρόντα Ηλεκτρική
Ανοξείδωτη, IVOMAT
•G
 oldent (Ουγγαρία)
Δόντια- χρωματολόγιο Vita
•A
 stra,Loran ( Ιταλία)
Πάγκοι διπλοί- μονοί εργαστηρίων
•Β
 ΜS (Ιταλία)
Βινυλ-πολυσιλοξάνες,κλπ.
•H
 ahnenkratt (Γερμανία) Κάτοπτρα απλά , ροδίου
•Ε
 denta (Ελβετία)
Οδοντιατρικά-οδοντοτεχνικά
•S
 anger (Γερμανία)
Γάντια
•Τ
 OR VM ( Ρωσία)
Σφήνες, τεχνικά τοιχώματα,
ταινίες σελυλόιντ
•Τ
 ΚD (Ιταλία)
Χειρολαβές οδοντιατρικές,
συσκευή υπερήχων
•S
 wedish (Σουηδίας)
Οδοντιατρικά υλικά

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 14
• Sirio (Ιταλίας)
Οδοντοτεχνικά μηχανήματα
• Simed (Ιταλία)
Οδοντοτεχνικά μηχανήματα
• Kenda (Ελβετία)
Λάστιχα ρητινών-ζιρκονίου
• Intensiv (Ελβετία)
Διαμάντια
• Ardent ( Σουηδία)
Αμάλγαμα
• Stoddard (Αγγλία)
Οδοντιατρικά-οδοντοτεχνικά
• Hoffmann (Γερμανία)
Κονίες συγκολλήσεων
• B-Productions (Ελβετία) Αερότορ απλά/με νερό
• Dental Market (Ιταλία)
Πετσέτες, σιελαντλίες,
εργαλεία
• Overfibers (Ιταλία)
Άξονες υαλονημάτων
• ΑΖ (Ελβετία)
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΜΕΤΑΛΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ
• Eisenbacher (Γερμανία)
Πυρόχωμα, μέταλλα, velmix,
οξείδια αλουμινίου
• Spident (Κορέα)
Αδροποιητές, κώνοι χάρτου, γουταπέρκας, βελόνες
• Geosoft (Ρωσία)
Μοτέρ ενδοδοντίας, εντοπιστής ακροριζίου
• Kemdent (Αγγλία)
ΚΕΡΙΑ TENATEX
• MVK (Γερμανία)
Μικρομότορ 35000-50000
στροφές
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 116, 11527 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 7717171
EMAIL: lignos.kostas@prooptiki.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.prooptiki.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εμπορια Η/Υ & Προγραμμάτων

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Γ 16

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, Ιδρύθηκε το 1986 με σκοπό τη
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε θέματα
μηχανογράφησης, εκπαίδευσης και οργάνωσης των
οδοντιατρείων.
Η πολύχρονη παρουσία της, η εμπειρία της απο την
μηχανογράφηση εκατοντάδων οδοντιατρείων, πολυϊατρείων, κλινικών, νοσοκομείων σ’ ολόκληρη την

Ελλάδα, Κύπρο & εξωτερικό ωθούν τα στελέχη της
Προοπτικής στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταύτιση
της υψηλής τεχνολογίας με την οδοντιατρική επιστήμη.
Σας περιμένουμε να μας επισκεφτείτε στο περιπτερό
μας για να σας δείξουμε τα νεα μας προιοντά και να
βρούμε μαζί τις καλύτερες λύσεις για την μηχανογράφηση του ιατρείου σας.

ΦΑΡΑΤΖΗ ΜΩΡΙΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 43, 115 27, ΓΟΥΔΗ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 210 7489 031
EMAIL: info@faratzi.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.faratzi.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Β 14

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
128 χρόνια και συνεχίζουμε …
Η εταιρεία ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε δραστηριοποιείται στην
οδοντιατρική αγορά από το 1894, γεγονός που την καθιστά
την αρχαιότερη εταιρεία της αγοράς όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
Η ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε συνεχίζει όλα αυτά τα χρόνια
την επιτυχημένη της πορεία και αναπτύσσεται διαρκώς
επιτυγχάνοντας αποκλειστικές συνεργασίες με μεγάλα και
αξιόπιστα εργοστάσια του εξωτερικού, όπως : GC, KAVO,
DENTSPLY, AESCULAP, BEGO, BREDENT, DURR,
KOMET, MELAG, VDW, VITA.
Η οικογένεια μας μεγαλώνει διαρκώς απασχολώντας 55
άτομα, με άρτια ενημερωμένους συμβούλους πωλήσεων,
εξειδικευμένους τεχνικούς με πολυετή εμπειρία και άριστα
εκπαιδευμένο διοικητικό προσωπικό. Με τους συνεργάτες
μας καλύπτουμε τη Βόρεια, Δυτική & Κεντρική Ελλάδα,
Πελοπόννησο και την Κρήτη
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Διαθέτουμε πλήρη και αξιόπιστη γκάμα προϊόντων για τον
εξοπλισμό του σύγχρονου οδοντιατρείου και οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.
Η εξαγορά της KAVO από την PLANMECA το 2022,
ανοίγει νέους ορίζοντες στον ποιοτικό εξοπλισμό του
οδοντιατρείου και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να σας
παρουσιάσουμε νέες καινοτόμες λύσεις κατά την επίσκεψη
σας στο περίπτερο μας.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
GC, Dentsply DeTrey, Komet, VDW, Aesculap,
Kettenbach, White Smile, Cosmedent, Frasaco, Heine,
RTD, Unident, Bisico και άλλες.
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ
Vita, GC, Bego, Bredent, Adentatec, Reitel, Schick,
Sterngold και άλλες.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
KaVo, Durr, Melag

ΦΛΩΡΟΣ DENTAL

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εγνατία 88, 54623 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 2310 224203, 2310 244078
EMAIL: info@florosdental.gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.florosdental.gr
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Οδοντιατρικά – Οδοντοτεχνικά
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Α 17
ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η εταιρεία ΦΛΩΡΟΣ DENTAL ιδρύθηκε το 1981.
Εισάγουμε και αντιπροσωπεύουμε υλικά υψηλής
ποιότητας που εξελίσσουν και αναβαθμίζουν το οδοντιατρείο και οδοντοτεχνικό εργαστήριο.
Ακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες της αγοράς,
προσφέρουμε δοκιμασμένα και επώνυμα προϊόντα σε
ανταγωνιστικές τιμές.
Η τεχνογνωσία και η πολυετή εμπειρία στον χώρο των
οδοντιατρικών μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε
ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης.
Στο περίπτερο της εταιρείας μας θα γίνει παρουσίαση
των προϊόντων των εταιρειών που αντιπροσωπεύουμε:
RHEIN’83 – Συστήματα σφαιρικών συνδέσμων και
σύστημα OT EQUATOR για κινητή και ακίνητη προσθετική επί εμφυτευμάτων
VELOPEX – AQUACARE Συσκευή αμμοβολής &
σοδοβολής

FANTA – Εργαλεία ενδοδοντίας
EIGHTEETH – Συσκευές ενδοδοντίας, ενδοστοματικό
σκάνερ.
ADMETEC – Εξατομικευμένες μεγεθυντικές λούπες
ZUMAX – Οδοντιατρικά μικροσκόπια
TOR VM – Τεχνητά τοιχώματα, συστήματα λείανσης,
συστήματα απομόνωσης
FEGURAMED – Προϊόντα υψηλής ποιότητας για το
οδοντοτεχνικό εργαστήριο
SERVO DENTAL – Γερμανικοί σύνδεσμοι ακριβείας
MODEL TRAY – Σύστημα κατασκευής εκμαγείων
χωρίς καρφίδες
MADESPA – Αποτυπωτικά υλικά, ρητίνες, χρυσίζων
κράμα, τεχνητά δόντια οδοντοστοιχιών
RODER – Ενδοστοματικά κάτοπτρα
www.florosdental.gr
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