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Το στεγνό μονοπάτι προς  
την επιτυχία
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Βελτιωμένα κλινικά αποτελέσματα χάρη στον καλύτε-
ρο έλεγχο της υγρασίας και των μολύνσεων

Γρήγορη και εύκολη τοποθέτη-
ση... 

Άριστες συνθήκες υγιεινής και ορατότητας κατά 
τη διάρκεια παρασκευής του ριζικού σωλήνα 

Απόλυτη προστασία του ασθενή από την ερεθιστι-
κή δράση των προϊόντων διακλυσμού 

Ο ελαστικός απομονωτήρας μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια υποουλικών 
παρασκευών! 

Τοποθετήστε και τεντώστε τον ελαστικό απομο-
νωτήρα επάνω στο πλαίσιο και τρυπήστε στις 
προσημειωμένες θέσεις. 

Τοποθετήστε την αρπάγη με τον ελαστικό απομο-
νωτήρα στο δόντι του ασθενή. 

Μια εναλλακτική λύση στη χρήση των αρπαγών: 
ο ελαστικός απομονωτήρας συγκρατείται με 
ασφάλεια με τη βοήθεια του σταθεροποιητικού 
νήματος Wedjets®. 

Με τη βοήθεια του αρπαγοφόρου τοποθετήστε 
την αρπάγη με πτερύγια στον ελαστικό απομο-
νωτήρα. 

Άριστη προστασία για τον ασθενή... 
Οι ασθενείς προστατεύονται από μια ενδε-
χόμενη κατάποση ενός ξένου σώματος. Ο 
ελαστικός απομονωτήρας είναι απαραίτητος 
κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπεί-
ας ή των αισθητικών αποκαταστάσεων όπου 
η δημιουργία ενός εντελώς στεγνού και άση-
πτου πεδίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για μια μακράς διαρκείας κλινική επιτυχία. 

...και για τον οδοντίατρο και την ομάδα 
του 
Προστατέψτε τον εαυτό σας και τους βοη-
θούς σας από τους αόρατους, πολυάριθμους 
ιούς και βακτηρίδια που διασκορπίζονται 
στον αέρα ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε 
περιστροφικά εργαλεία υψηλών ταχυτήτων. 
Η χρήση του ελαστικού απομονωτήρα μει-
ώνει σημαντικά τους κινδύνους των μολύν-
σεων από το διασκορπισμό των μολυσμέ-
νων αεροσταγονιδίων και των σταγονιδίων 
αίματος. 

Οικονομία Χρόνου 
Τα λίγα λεπτά του χρόνου που απαιτούνται 
για την τοποθέτηση του ελαστικού απομο-
νωτήρα, αντισταθμίζονται πλήρως από την 
εξοικονόμηση χρόνου κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας. Με την τοποθέτηση του ελαστι-
κού απομονωτήρα αυξάνεται η ορατότητα 
και προστατεύονται οι παρειές, τα χείλη 
και η γλώσσα. Η βελτιωμένη πρόσβαση και 
ορατότητα συντελούν στο να ολοκληρωθεί 
η θεραπεία, γρήγορα και αποτελεσματικά. 
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Hygenic® – Η πλέον πλήρης και ποικίλη σειρά 
ελαστικού απομονωτήρα και αρπαγών 

HYGENIC® Ελαστικός απομονωτήρας* 
Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας, 
γνήσιο, φυσικό, ελαστικό latex πολύ ανθε-
κτικό στην απόσχιση και στη γήρανση. Η 
HYGENIC® προσφέρει την πιο πλήρη και 
ολοκληρωμένη σειρά ελαστικών απομο-
νωτήρων. Διαφορετικά μεγέθη από έτοιμα 
κομμένα φύλλα, διαφορετικά χρώματα και 
πάχη διατίθενται προς επιλογή, για να ικανο-
ποιήσουν τις εκάστοτε απαιτήσεις του θερά-

ποντος ιατρού. Ο ελαστικός απομονωτήρας 
σε ρολό μπορεί να κοπεί σε οποιοδήποτε 
μήκος επιθυμείτε. 

Ελαστικός απομονωτήρας Fiesta®* 
Με ευχάριστο άρωμα φρούτων διατίθεται σε 
ασορτί συσκευασία , σε παστέλ χρώματα για 
την μεγαλύτερη άνεση του ασθενή. 

Διπλή ασφάλεια για όσους υποφέρουν από αλλεργίες 

ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ ...    με χρωματικά κωδικοποιημένες αρπάγες Fiesta®

Ελαστικός απομονωτήρας χωρίς latex HYGENIC® 
Οι αλλεργίες ασθενών και οδοντιατρικού προσωπικού ως προς το latex έχουν ιδιαίτερα αυξηθεί 
και γι’αυτό απαιτείται η λήψη ειδικών προστατευτικών μέτρων. Ο ελαστικός απομονωτήρας της 
HYGENIC® χωρίς latex ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο εμφάνισης αλλεργικής αντίδρασης στο φυσικό 
latex. Η Hygenic σας προσφέρει 2 εξαιρετικά ποιοτικές εναλλακτικές λύσεις χωρίς latex: 

Ελαστικός απομονωτήρας χωρίς latex HYGENIC® Non-Latex Dental Dam, διαθέσιμος 
στα μεγέθη 127 × 127 mm και 152 × 152 mm. 

Eλαστικός απομονωτήρας χωρίς latex Non-Latex Flexi Dam®  για μεγάλη ισχύ. Διαθέσιμος 
σε βιολετί ή τυρκουάζ στο μέγεθος 152 × 152 mm.

Ελαστικός απομονωτήρας σε πλαίσιο χωρίς latex Framed Non-Latex Flexi Dam®  
Ο ελαστικός απομονωτήρας Hygenic χωρίς latex Flexi Dam είναι διαθέσιμος με ένα εξαιρετικά 
βολικό, ενσωματωμένο πλαίσιο. Το εύκαμπτο πλαίσιο είναι σχεδιασμένο με ένα βολικό μέγεθος 
εργασίας 100 mm × 105 mm που διασφαλίζει την εύκολη τοποθέτηση χωρίς να εμποδίζει. Η 
λεία επιφάνεια του πλαστικού πλαισίου σκοπό έχει να μεγιστοποιήσει την άνεση του ασθενή 
όταν τοποθετείται επάνω στο δέρμα. Οι αλλεργίες και η ευαισθητοποίηση στο latex μπορούν 
να αποφευχθούν.

Και οι δύο εναλλακτικές λύσεις χωρίς latex προσφέρουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά:
•  Μεγαλύτερη αντοχή στο σχίσιμο και μεγαλύτερη ελαστικότητα από τον απομονωτήρα με latex
•  Καμία αλλεργία από latex
•  Χωρίς πούδρα
•  Χωρίς ενοχλητική οσμή
•  Εξαιρετικές ιδιότητες ανάκτησης

Αρπάγες HYGENIC® Fiesta® 
με χρωματική κωδικοποίηση 
Κάθε αρπάγη είναι χρωματικά κωδικοποιη-
μένη για την εύκολη, και αλάνθαστη επιλογή 
και εφαρμογή της. Ο/η βοηθός σας θα εκτι-
μήσει πολύ την ταχύτερη επιλογή των χρω-
ματικά κωδικοποιημένων αρπαγών Fiesta. 
Για την πρακτική τους φύλαξη οι αρπάγες 
τοποθετούνται στις χρωματικά αντίστοιχες 
υποδοχές της θήκης φύλαξης από ανοξεί-
δωτο ατσάλι. 

* Τα προϊόντα αυτά περιέχουν φυσικό, ελαστικό latex και 
μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. 
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ΠΡΟΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΓΟΜΦΙΟΙ

ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΙ

ΑΡΠΑΓΕΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ (ΔΟΝΤΙΑ)
– για αποδεδειγμένα μεγαλύτερη σταθερότητα 

για γομφίους με ανώμαλο σχήμα μύλης, έντονα κατεστραμμέ-
νους ή με μη πλήρη ανατολή 

ΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΑΡΠΑΓΕΣ BRINKER
– για απώθηση ούλων 

ΠΡΟΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΓΟΜΦΙΟΙ

ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΙ

ΑΡΠΑΓΕΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ (ΔΟΝΤΙΑ)

#9*

– για αποδεδειγμένα μεγαλύτερη σταθερότητα 

για γομφίους με ανώμαλο σχήμα μύλης, έντονα κατεστραμμέ-
νους ή με μη πλήρη ανατολή 

#W9**

Υψηλής ποιότητας αρπάγες από ανοξείδωτο ατσάλι 
για μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο 

Στιλπνές αρπάγες Hygenic, με πτερύγια και χωρίς πτερύγια 

Χρωματικά κωδικοποιημένες, μη στιλπνές αρπάγες , 
με πτερύγια και χωρίς πτερύγια 

Αρπάγη με πτερύγια 
Ο ελαστικός απομονω-
τήρας, η αρπάγη και το 
πλαίσιο απομονωτήρος 
τοποθετούνται ταυτό-
χρονα. Στη συνέχεια  
ο ελαστικός απομο-
νωτήρας  τεντώνεται 
κάτω από τα πτερύγια 
της αρπάγης και έτσι 
συγκρατείται. 

Αρπάγη χωρίς πτε-

ρύγια 

Αρχικά τοποθετείται  

η αρπάγη στο στόμα και 

στη συνέχεια τοποθετεί-

ται ο ελαστικός απομο-

νωτήρας πάνω από την 

αρπάγη και το δόντι. Οι 

αρπάγες χωρίς πτερύγια 

φέρουν την ένδειξη «W» 

(wingless – χωρίς πτε-

ρύγια)  

για την εύκολη  

αναγνώρισή τους. 

* περιέχεται στο σετ αρπαγών Fiesta 9 (με πτερύγια) 

* περιέχεται στο σετ αρπαγών System 9 

#W3** #7* #W7**
για μικρούς κάτω 

γομφίους 
για κάτω γομφίους 

#2* #W2**
για μεγάλους προγομφίους 

#2A** #W2A**
για προγομφίους 

#W8** #4* #W56**
για άνω γομφίους για άνω και κάτω 

γομφίους 
για μικρούς άνω γομ-

φίους 

#12A* #13A*
για γομφίους κάτω δεξιά 

για γομφίους άνω αριστερά 
για γομφίους κάτω αριστερά 

για γομφίους άνω δεξιά 

#8A* #W8A** #14A* #W14A**
μικροί μεγάλοι 

#9* #W9 #212 #3 #7* #W7#W3
για μικρούς κάτω γομφίους για κάτω γομφίους 

#8 #W8 #4* #W56
για κάτω γομφίους για μικρούς άνω 

γομφίους 
για άνω και κάτω 

γομφίους 

#8A* #W8A #14 #W14
μικροί μεσαίοι 

#14A* #W14A
μεγάλοι 

#12A* #13A*
για γομφίους κάτω δεξιά 

για γομφίους άνω αριστερά 
για γομφίους κάτω αριστερά 

για γομφίους άνω δεξιά 

#2* #W2
για μεγάλους 
προγομφίους 

#2A #W2A
για προγομφίους 

#00 #W00
για άνω και κάτω προγομφίους 

#1*
για άνω κυνόδοντες 

#B1 #B2 #B3 #B4 #B5 #B6
κάτω γομφίοι γομφίοι άνω αριστερά γομφίοι άνω δεξιά πρόσθιοι και κυνόδοντες Αποκαταστάσεις V ομάδας σε όλα τα δόντια 

** περιέχεται στο σετ αρπαγών Fiesta 9W (χωρίς πτερύγια) 
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Εσείς αξιολογείτε την ασφάλεια – οι ασθενείς σας αξιολογούν εσάς! 

«Άν και η τοποθέτηση του ελαστικού 

απομονωτήρα απαιτεί κάποιο χρόνο, εν 

τούτοις τα πλεονεκτήματα της εργασίας 

σε ένα καθαρό και στεγνό περιβάλλον 

υπερτερούν τόσο, ώστε ο χρόνος αυτός 

δε θεωρείται χαμένος αλλά απόλυτα κερ-

δισμένος. Και οι ασθενείς μου αισθάνο-

νται πολύ πιο άνετα» 

 Dr. Spalek, Στουτγάρδη 

Wedjets®* – Μια εναλλακτική λύση στη 

χρήση των αρπαγών

Το ελαστικό σταθεροποιητικό νήμα  

Wedjets® παρέχει εύκολη και γρήγορη συ-

γκράτηση του απομονωτήρα. Δεν απαιτού-

νται αρπάγες. Διαθέσιμο με latex και χωρίς 

latex.

ORA-SHIELD® – Προστατευτικά πετσε-
τάκια για τον ελαστικό απομονωτήρα Η 
«επιπλέον άνεση» για τους ασθενείς σας 
Τα μαλακά πετσετάκια αποτρέπουν την 
άμεση επαφή του ελαστικού απομονωτή-
ρα με το ευαίσθητο δέρμα του προσώπου 
του ασθενή και απορροφούν την υγρασία. 

Σφραγίδες ελαστικού απομονωτήρα ή 
Οδηγοί οπών ελαστικού απομονωτήρα 
Για την ακριβή σημείωση της θέσης των 
δοντιών. 

Πλαίσια ελαστικού απομονωτήρα – 
Τρεις τύποι για να επιλέξετε 
- Πλαστικό πλαίσιο Ostby 
- Πλαστικό πλαίσιο σε σχήμα U 
- Μεταλλικό πλαίσιο σε σχήμα U 
Όλα τα πλαίσια μπορούν να αποστειρω-
θούν σε αυτόκαυστο κλίβανο. 

Αρπαγοφόρος ελαστικού απομονωτήρα 
Ελαφρύ εργαλείο με ματ φινίρισμα για την 
ασφαλή τοποθέτηση των αρπαγών. 

Τρύπανο ελαστικού απομονωτήρα  
Εργαλείο με 5 μεγέθη τρυπών για το ακρι-
βές τρύπημα του ελαστικού απομονωτήρα 
χωρίς σχισίματα.

Τρύπανο μεγάλης ακτίνας
Το τρύπανο μεγάλης ακτίνας Hygenic έχει 
12 mm μεγαλύτερη ακτίνα από το τυπικό 
τρύπανο τύπου Ainsworth. Είναι ιδανικό 
για χρήση με οποιονδήποτε απομονωτήρα 
προτοποθετημένο σε πλαίσιο. Η ακίδα και 
οι μήτρες αλλάζουν εύκολα χωρίς πρόσθε-
τα εργαλεία. Το τρύπανο διατίθεται με 2 
μήτρες διαφορετικού μεγέθους: #2 για 
πρόσθια δόντια και #4 για οπίσθια δόντια.

Παρελκόμενα ελαστικού απο-
μονωτήρα 

*Τα προϊόντα αυτά περιέχουν φυσικό, ελαστικό latex και μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.
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Πληροφορίες παραγγελιών 
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ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑΣ

Ελαστικός απομονωτήρας* έτοιμα κομμένα φύλλα, για παιδιά 
127 × 127 mm, 52 φύλλα1) 
Λεπτό: H00523 Άσπρο  Μεσαίο: H00524 Άσπρο 
 H02141 Πράσινο   H00529 Μαύρο 
      H02142 Πράσινο 
     H03529 Μπλε 

Σκληρό: H00525 Άσπρο  Πολύ σκληρό: H00526 Άσπρο 
 H00530 Μαύρο   H00531 Μαύρο 
 H02143 Πράσινο   H02144 Πράσινο 
 H07314 Μπλε 

Ελαστικός απομονωτήρας* έτοιμα κομμένα φύλλα, για ενήλικες 
152 × 152 mm, 36 φύλλα1) 
Λεπτό: H00533 Άσπρο  Μεσαίο: H00534 Άσπρο 
 H00538 Μαύρο   H00539 Μαύρο 
 H02146 Πράσινο   H02147 Πράσινο 
     H03530 Μπλε 

Σκληρό:  H00535 Άσπρο  Πολύ σκληρό: H00536 Άσπρο 
 H00540 Μαύρο   H00541 Μαύρο 
 H02148 Πράσινο   H02149 Πράσινο 
 H07315 Μπλε 

1) Διατίθενται και σε οικονομικές συσκευασίες. 
πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρία μας. 

Ελαστικός απομονωτήρας* σε ρολό, για παιδιά 
152 mm × περ. 6.7 m 
Λεπτό: H00503 Άσπρο  Μεσαίο: H00504 Άσπρο 

Ελαστικός απομονωτήρας* σε ρολό, για ενήλικες 
152 mm × περ. 5.5 m 
Λεπτό:  H02174 Πράσινο  
Μεσαίο:  H00514 Άσπρο 
  H00519 Μαύρο 
  H02175 Πράσινο 
Πολύ σκληρό: H02177 Μαύρο 

Ελαστικός απομονωτήρας χωρίς latex 
Non-Latex Flexi Dam® 
152 × 152 mm, 30 φύλλα, για ενήλικες 
Mεσαίο: H09945 Βιολετί 
 H09946 Τυρκουάζ 

Απομονωτήρας σε πλαίσιο χωρίς latex  
Framed Non-Latex Flexi Dam®
H00750  βιολετί 20 τεμ.

Ελαστικός απομονωτήρας χωρίς latex 
152 × 152 mm, 15 φύλλα, για ενήλικες 
Mεσαίο: H09105 Τυρκουάζ 
127 × 127 mm, 15 φύλλα, για παιδιά 
Mεσαίο: H09928 Τυρκουάζ 

Ελαστικός απομονωτήρας Fiesta*, για παιδιά 
127 × 127 mm, 52 φύλλα 
Λεπτό: H04640 ασορτί χρώματα 
Mεσαίο: H04641 ασορτί χρώματα 
Σκληρό: H04643 ασορτί χρώματα 

Ελαστικός απομονωτήρας Fiesta*, για ενήλικες 
152 × 152 mm, 36 φύλλα 
Λεπτό:  H04639 ασορτί χρώματα 
Mεσαίο: H04642 ασορτί χρώματα 
Σκληρό: H04644 ασορτί χρώματα 

ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑ

Σετ με αρπάγες χωρίς πτερύγια (πλήρες) 
H02790 36 φύλλα ελαστικός απομονωτήρας HYGENIC®* 

(πράσινο, μεσαίο, 152 × 152 mm), πλαστικό πλαίσιο 
152 mm (H01414), Σετ αρπαγών Fiesta 9W (χρωματικά 
κωδικοποιημένες, χωρίς πτερύγια), οδηγός οπών, 
σταθεροποιητικό νήμα Wedjets® (μεσαίο), τρύπανο και 

 αρπαγοφόρος 

Σετ με αρπάγες με πτερύγια (πλήρες) 
H02778 36 φύλλα ελαστικός απομονωτήρας HYGENIC®* (πράσινο, 

μεσαίο, 152 × 152 mm), πλαστικό πλαίσιο 152 mm (H01414), 
Σετ αρπαγών Fiesta 9 (χρωματικά κωδικοποιημένες, με 
φτερά), οδηγός οπών, σταθεροποιητικό νήμα Wedjets® 
(μεσαίο), τρύπανο και αρπαγοφόρος 

Σετ με αρπάγες με πτερύγια 
(πλήρες - σε πλαστική συσκευασία) 
H02782 36 φύλλα ελαστικός απομονωτήρας HYGENIC®* 

(πράσινο, μεσαίο, 152 × 152 mm), πλαστικό πλαίσιο 
152 mm (H01414), Σετ αρπαγών Fiesta 9 (χρωματικά 
κωδικοποιημένες, με πτερύγια), οδηγός, σταθεροποιητικό 
νήμα Wedjets® (μεσαίο), τρύπανο, αρπαγοφόρος, σε 
πλαστική συσκευασία 

Πλήρες σετ Hygenic® με απωθητικές αρπάγες Brinker 
H09715 52 φύλλα ελαστικός απομονωτήρας (πράσινο, μεσαίο, 127 

× 127 mm), πλαστικό πλαίσιο 127 mm (H01416), γενικό 
σετ αρπαγών Brinker, 5“ οδηγός οπών, σταθεροποιητικό 
νήμα Wedjets® (λεπτό), τρύπανο, αρπαγοφόρος 

Σετ με αρπάγες χωρίς πτερύγια
(τυπικό - χωρίς τρύπανο και αρπαγοφόρο) 
H02792 36 φύλλα ελαστικός απομονωτήρας HYGENIC®* (πράσινο,  

μεσαίο, 152×152 mm), πλαστικό πλαίσιο 152 mm (H01414), 
Σετ αρπαγών Fiesta 9W (χρωματικά κωδικοποιημένες, 
χωρίς πτερύγια), οδηγός οπών, σταθεροποιητικό νήμα 
Wedjets® (μεσαίο) 

Σετ με αρπάγες χωρίς πτερύγια, μεταλλικό πλαίσιο 
(τυπικό - χωρίς τρύπανο και αρπαγοφόρο) 
H02793 36 φύλλα ελαστικός απομονωτήρας HYGENIC®* 

(πράσινο, μεσαίο, 152 × 152 mm), μεταλλικό πλαίσιο 
152 mm (H07083), Σετ αρπαγών Fiesta 9W (χρωματικά 
κωδικοποιημένες, χωρίς πτερύγια), οδηγός, οπών,  
σταθεροποιητικό νήμα Wedjets® (μεσαίο) 

Σετ με αρπάγες με πτερύγια 
(τυπικό - χωρίς τρύπανο και αρπαγοφόρο) 
H02779 36 φύλλα ελαστικός απομονωτήρας HYGENIC®* (πράσινο, 

μεσαίο, 152 × 152 mm), πλαστικό πλαίσιο 152 mm (H01414), 
Σετ αρπαγών Fiesta 9 (χρωματικά κωδικοποιημένες, με 
πτερύγια), οδηγός οπών, σταθεροποιητικό νήμα Wedjets® 
(μεσαίο) 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑ

Σταθεροποιητικό νήμα Wedjets* 2.1 m
H08040 Πολύ λεπτό, μπλε 
H06522 Λεπτό, κίτρινο 
H06523 Χοντρό, πορτοκαλί 

Χωρίς Latex
H06524   Μικρό, Πράσινο Lime
H06525   Μεγάλο, Μπλέ της Θάλασσας

Πλαίσια ελαστικού απομονωτήρα 
H01416 Πλαστικό για παιδιά (5II) 
H01414 Πλαστικό για ενήλικες (6II) 
H00560 Πλαίσιο Ostby, πλαστικό για ενήλικες 
H07082 Μεταλλικό για παιδιά (5II) 
H07083 Μεταλλικό για ενήλικες (6II) 

Αρπαγοφόρος ελαστικού απομονωτήρα 
H01252 Ανοξείδωτο ατσάλι 

Τρύπανο μεγάλης ακτίνας 
H01253  Τρύπανο με ακίδα και από μία μήτρα #2 και #4
H01254  μήτρα #2, 1 τεμ.
H01255  μήτρα #4, 1 τεμ.
H01256  ακίδα 1 τεμ.

Τρύπανο ελαστικού απομονωτήρα 
H01251 Ατσάλι με χρωμιωμένο άνθρακα 

Πετσετάκια Ora-Shield, 50 τεμάχια 
H01415 για πλαίσια 127 mm και 152 mm 
H00841 για μεγαλύτερα μεγέθη 

Σφραγίδες ελαστικού απομονωτήρα 
H01442 για παιδιά 
H01443 για ενήλικες 

Οδηγοί οπών ελαστικού απομονωτήρα 
H01440 για παιδιά 
H01441 για ενήλικες 

Θήκη φύλαξης αρπαγών 
H09956 Θήκη φύλαξης αρπαγών Fiesta με 9 χρωματικά 

κωδικοποιημένες υποδοχές 

ΑΡΠΑΓΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑ
(ανοξείδωτο ατσάλι) 
Σετ αρπαγών 
H02701 Σετ αρπαγών System-9, με πτερύγια 
 Μεγέθη: 1, 2, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A 
H01054 Σετ αρπαγών Brinker 
 Μεγέθη: B1, B2, B3, B4, B5, B6 
H09966 Χρωματικά κωδικοποιημένο σετ αρπαγών Fiesta 9 με 

φτερά (θήκη φύλαξης και αρπάγες με φτερά στα 
 μεγέθη: 2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A) 
H02801 Χρωματικά κωδικοποιημένο σετ αρπαγών Fiesta 9W, 

χωρίς πτερύγια (θήκη φύλαξης και αρπάγες χωρίς 
πτερύγια στα 

 μεγέθη: W2, W2A, W3, W7, W8, W8A, W9, W14A, W56) 

Αρπάγες ελαστικού απομονωτήρα HYGENIC®, με πτερύγια 
H02762  #00 H02760  #8
H02703 #1 H02759  #8A
H02761  #2 H02763  #9
H05688  #2A H02706  #12A
H05689  #3 H02705  #13A
H02704  #4 H05690  #14
H02758  #7 H02757  #14A

Αρπάγες ελαστικού απομονωτήρα HYGENIC®, χωρίς 
πτερύγια 
H07792  #212 H02767  #W8
H02769  #W00 H02766  #W8A
H02768  #W2 H02770  #W9
H02775  #W2A H02774  #W14
H03814  #W3 H02764  #W14A
H02765  #W7 H03815  #W56

Απωθητικές αρπάγες Brinker 
H01048 B1 H01051 B4
H01049 B2 H01052 B5
H01050 B3 H01053 B6

Χρωματικά κωδικοποιημένες, μη στιλπνές αρπάγες Fiesta®, 
με πτερύγια 
H09957 #2 H09960 #7 H09963 #12A
H09958 #2A H09961 #8A H09964 #13A
H09959 #4 H09962 #9 H09965 #14A

Χρωματικά κωδικοποιημένες, μη στιλπνές αρπάγες Fiesta®, 
χωρίς πτερύγια 
H02794 #W2 H02797 #W7 H02800 #W9
H02795 #W2A H02798 #W8 H02802 #W14A
H02796 #W3 H02799 #W8A H02803 #W56

* Τα προϊόντα αυτά περιέχουν φυσικό, ελαστικό latex και μπορεί 
να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. 
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