
OUR PRODUCTS:



חברת איי נוביס מדיקל הינה חברה ותיקה בעלת ניסיון של 25 שנים בפיתוח מוצרים לאסתטיקה 
דנטלית בכלל והלבנת שיניים בפרט.

אודות לשילוב בין  הניסיון הרב שצברנו במשך השנים וקידמה טכנולוגית פורצת דרך, איי נוביס מדיקל 
מספקת לרופאי השיניים את הפיתוחים המתקדמים ביותר בתחום הלבנת השיניים.

אנו גאים להציג מוצרים להלבנת שיניים העומדים בקדמת הננוטכנולוגיה 
ומיוצרים על ידי מעבדות בעלות איכות יוקרה ומקצועיות

בגרמניה, ארה"ב וישראל.

מוצרינו תחת תקן: 

עמוד 2



עמודים 10-11

ל י ט נ ד ד  ו י צ

מנורת קסדה

OBIOWHITE 360 מנורת סד אישית

OBIOPROPHY JET 
OBIOMICROBLASTER
OBIOJET

עמודים 8-9

לי ם ת ש

BACTERIO FIX
ABUTMENT FIX

עמודים 6-7

י ם י נ שי ל י  ת ע י נ מ ל  ו פ
י ט

OBIOGLASS
OBIOD-SENSE

OBIOWHITE ULTRA
OBIOWHITE SOFT
OBIOWHITE BRIGHT
SMART KIT ASSISTANT
(OBIOACTIVE, OBIOGINGIVAL)
OBIOWHITE STRIPS

עמודים 4-5

י ם י נ י ש ת  נ ב ל ה

עמוד 3



הליך ההלבנה היחיד שמשלב ננוטכנולוגיה ומעניק בטיפול אחד:

הבהרת שיניים + הפחתת רגישות יתר דנטלית
+ שחרור יוני פלואוריד + רמינרליזציה

הלבנת שיניים

ערכת עזר מקצועית המעניקה פתרון מושלם לרופא בהליך הלבנת השיניים. 
הערכה מכילה:

ג׳ל הגנת החניכיים מבית איי נוביס מדיקל.

נוסחה מוגנת פטנט של איי נוביס 
מדיקל המהווה חלק בלתי נפרד 

בתחילת התהליך להלבנת השיניים.

מק״ט 0421

עמוד 4

י ם י נ י ש ת  נ ב ל ה

טיפול מקצועי מרפאתי
מומלץ למטופלים עם רגישות יתר דנטלית, רגישות בצוואר השן. 
ננו-חלקיקי אפטייט חודרים דרך מיקרו וננו סדקים לעומק 
מבנה השן, באים במגע עם פני שטח גדולים יותר ומאפשרים 

זמן פעולה ארוך יותר ושיפור משמעותי בתוצאת ההלבנה.

מק״ט 0411

טיפול מקצועי מרפאתי 
הטיפול מתאים ביותר לשיניים מוכתמות במיוחד.

ננו-חלקיקי אפטייט חודרים דרך מיקרו וננו סדקים לעומק 
מבנה השן, באים במגע עם פני שטח גדולים יותר ומאפשרים 
זמן פעולה ארוך יותר ושיפור משמעותי בתוצאת ההלבנה.

מק״ט 0410

 מכיל מי חמצן בריכוז 27%  )שווה ערך ל-81% קרבמיד פראוקסיד(

 מכיל מי חמצן בריכוז 16%  )שווה ערך ל-48% קרבמיד פראוקסיד(

 מכיל מי חמצן בריכוז 6%  )שווה ערך ל-18% קרבמיד פראוקסיד(



הלבנת שיניים

מק״ט 0555

פיתוח ייחודי של רצועות להלבנת שיניים
המשלב:

Hydrogen Peroxide 6% )שווה ערך ל-19.8% קרבמיד פראוקסיד(.
מנטול לריענון ושמן קוקוס הידוע בתכונות האנטי בקטריאליות.

ObioWhite Strips אינם מתמוססים ברוק, מאפשרים הצמדות 
הרמטית לכל שן ושן והתפשטות מאוזנת של חומר ההלבנה 
לשמר  ניתן  המדבקות  בזכות  השיניים.  משטח  כל  על 
המקצועי השיניים  הלבנת  טיפול  את  זמן  לאורך   ולשפר 

שנערך במרפאה.

הערכה מכילה 14 סטים של רצועות להלבנת שיניים.
להניח את רצועות ההדבקה על קו החניכיים ולקפל את העודף 

כלפי פנים.

משך השימוש: 60 דקות  |  משך הטיפול: 14-7 ימים

ג׳ל הגנת החניכיים מבית איי נוביס מדיקל.

עמוד 5

                     יתרונות:
גודלם המזערי של הננו-חלקיקים מאפשר להם לחדור בקלות רבה יותר דרך מיקרו וננו 

סדקים לעומק מבנה השן.

בשל גודלם המזערי של הננו-חלקיקים שטח המגע עם פני השטח גדל ומאפשר זמן 
פעולה ארוך יותר.

ננו חלקיקים מאפשרים התפזרות והתפשטות החומר על פני שטח גדול יותר ומאפשרים 
הלבנה אופטימלית ואחידה בשמונה גוונים ויותר.

יכולת רמינרליזציה גבוהה יותר במהלך הלבנת השיניים ושיפור משמעותי בעמידות 
השיניים לחומציות.

הלבנה ביתית
ההלבנה הביתית היחידה המקצרת את  משך הטיפול ב-50%.

מומלץ לשימור בייתי לאחר טיפול מקצועי במרפאה.

פתרון בייתי למטופלים עם סד אישי.

יישום קל ונח.

אפקט הלבנה משמעותי כבר אחרי 7 ימים
מק״ט 0412

 מכיל מי חמצן בריכוז 6%  )שווה ערך ל-18% קרבמיד פראוקסיד(



Calcium sodium phosphosilicate glass powder 
אבקה טיפולית ומניעתית המורכבת מאלמנטים המופיעים באופן טבעי

)Ca, Na, Si, P, O( :ברקמות הקשות של הגוף

טיפול מניעתי לשיניים

יתרונות:
הסרה מהירה של כתמים ממזון קפה תה יין וטבק ללא הסיבוכים הקשורים בשימוש בתחמוצת אלומיניום או 

אבקת בי קרבונט.

באמצעות ObioGlass, ניתן יהיה להסיר את החיידקים בקלות יחסית לפני שיגרמו נזק של ממש לשיניים.

הקלה והגנה מתמשכת מפני רגישות בשיניים.

מחקרים הוכיחו כי אבקת זכוכית ביו אקטיבית בשימוש בהתזה: יעילה יותר לשיניים רגישות מאשר סודיום בי קרבונט.

מפחיתה רגישות יתר דנטלית לאורך זמן.

נוחה יותר למטופלים בזמן  ניקוי אבנית.

משפרת את הברק הטבעי של השיניים.

מעניקה הגנה והרגעה של רקמות שיניים.

למי מתאים?
טיפול ברגישות יתר דנטלית.

הסרה מהירה של כתמים חיצוניים, כמו קפה, תה וטבק.
הכנת משטח השן לפני ההדבקה ואיטום.

לפני הליך של הסרת אבנית והקצעת שורשים.

תעלות טובולי
פתוחות

איטום תעלות
טובולי עם חלקיקי 

מק״ט 0415
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טיפול מניעתי לשיניים

 ציפוי הגנה שקוף לחלוטין בשילוב ננוטכנולוגיה
המעניק הגנה במשך 6 חודשים.

מסייע במניעה והפחתה של רגישות בשיניים ובו-זמנית מחדיר לתוכן מינרלים.
מכיל רכיבים ייחודיים הכוללים את הטכנולוגיה המתקדמת לטיפול באמייל.

נוסחת פטנט חדשנית חכמה ומהפכנית המכילה:

.NANO-Fluoroapatite

זורם לתוך מיקרו סדקים ומסייע לאיטומם.

חודר לתוך תעלות הטובולי בדנטין ואוטם אותן.

מפחית רגישות.

.NANO-Calcium fluoride

מתנהג כמאגר פלואוריד ומונע על ידי שינויי רמת החומציות.

מפחית רגישויות.

.Amino fluoride Olaflur

מספק שחרור מיידי של יוני פלואוריד.

מאיץ את הרמינרליזציה הטבעית.

.ppm 2000-תכולת הפלואוריד היא כ

לאחר ייבוש עולה ריכוז הפלואור במשטח השן.

התכונות הייחודיות:
ללא צורך בצריבה מקדימה וללא הקשייה

בלייט קיור שקוף, אינו מותיר כתמים,
יישום מהיר וייבוש מהיר.

חיזוק עמידות האמייל.

חידוש המינרליזציה הטבעית של חומר השן. 

סגירת תעלות טובולי חשופות בדנטין.

יכולת הדבקות מעולה לשטח השן.

שחרור מיידי ומתמשך של פלואוריד.

למי מתאים?
טיפול מניעתי לילדים ולמבוגרים.

לאחר טיפול הלבנת שיניים מקצועי.
הגנה מפני רגישות יתר דנטלית, רגישות 

בצוואר השן. 
הגנה לאחר ניקוי שיניים מקצועי ולאחר 

הסרת אבנית בסקיילר.

מק״ט 0414
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שתלים

צמנט חצי קבוע להדבקת כתרים וגשרים על גבי שתלים.

אנטי בקטריאלי.

התנהגות אלסטית.

בולם זעזועים.

יכולת הרחבה מבוקרת המונעת התכווצות.

הידוק אופטימלי של השיקום והסרה ללא נזק.

אטימה טובה.

יתרונות:
התאמה מדויקת ואיטום אידיאלי עובי שכבה קטן מ-20 מיקרון מבטיח התאמה מדויקת. 

הרחבה מבוקרת של נפח הצמנט מונעת התכווצות.

ביוקומפטיבילי - אינו מכיל אוג׳ינול, ניחוח וריח ניטרלי.

מבנה גמיש להגנה על העצם והשתל.
חוזק לחיצה נמוך )40MPa( מאפשר גמישות וספיגת מתחים גבוהה יותר וסביבה טובה יותר להתחדשות 

רקמות.

אנטי בקטריאלי 
מכיל בתוכו תחמוצת אבץ )zinc oxide) המספקת אפקט אנטי בקטריאלי במהלך השימוש.

מאפיינים:
מאפשר הדבקה לטווח הארוך, עם אפשרות להסרה בעת הצורך.

קל להסרה לצורך בדיקה ובו זמנית עם יכולת אחיזה טובה.

חוסך בזמן. 

נוח ובטוח למטופל.

מפרט טכני:
 40MPa-חוזק לחיצה

 (0.02mm( 20um-עובי השכבה
זמן עיבוד- )73F/23C) 2 דקות

הגדרת זמן )ריפוי עצמי( - כ-4:00 דקות.
Light Cure - 40 שניות לכל אזור

הרחבה מבוקרת של נפח הצמנט בהשוואה להתכווצות של מוצרים דומים

חוזק לחיצה נמוך, MPa , 40 מאפשר גמישות וספיגת מתחים גבוהה יותר
בהשוואה למוצרים דומים

מק״ט 0701
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שתלים

סיליקון נוזלי ושקוף לאיטום מיקרו מרווחים
)abutment( בין השתל עצמו למבנה השתל

MiniMix מזרק
יתרונות:

מפחית זיהומים שנגרמים מדלקת סב השתל – פריאימפלנטיטיס.

מפחית התפשטות החיידקים לחלל השתל

מפחית הליטוזיס וריח רע מהפה

 מונע התפתחות דלקת כרונית ברירית או בעצם המקיפים את השתל והמובילים לאבדן רקמה גרמית
סביב השתל ולאובדן השתל.

אודות להתנהגות טיקסוטרופית Abutment Fix הופך לתמיסה נוזלית בעת הערבוב ושב למצב 
הסמיך לאחר הפסקת פעולת הערבוב.

Abutment Fix נכנס לחללים הזעירים ואוטם אותם ומגן על האזור הקריטי מהתפתחות פריאימפלנטיטיס.

אינדיקציות:
איטום כל סוגי מרווחים / חללים בתותבות השתל.

איטום בין שתל למבנה השתל.

מונע התרופפות הברגים בקומפלקס שתלים-מאחזים-כתרים.

מק״ט 0702
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ציוד דגטלי

 מנורת הלבנה עוצמתית ביותר
הנותנת פתרון לכל חומרי ההלבנה.

יתרונות:
היחידה עם אורך גל כפול 440 ו-660 ננומטר.

לדים בעלי עוצמה.

ללא קרינה אולטרה סגולה וללא פליטת חום.

יישום תאורה אחידה.

מותאם במיוחד להפעלה מבוקרת של חומרי ההלבנה.

קלה לשליטה, מסך המבוקר מרחוק על ידי שלט אלחוטי. 

עיצוב אגרונומי נח עם אוזניות.

המטופל יכול להקשיב לאודיו במהלך הטיפול .

ObioWhite360 מנורת סד אישית
מנורת סד רוטטת, מתחברת ישירות ל USB ומאפשרת התפזרות 

מאוזנת של חומר ההלבנה.

מכונת ואקום פורם דנטלית- מכונת דפוס ויציקה
הדפסה וייצור סדים להלבנת שיניים.

הדפסה וייצור סדים  ליישור שיניים.

הדפסה וייצור סדים לטיפולי פלואוריד.

הדפסה וייצור בסיסי תותבות זמניות וקבועות.

220V/50Hz+10% :מתח אספקת חשמל

או

 110V/60Hz+ 10%

הספק: 1000 וולט

מידות: 25*21*30 ס"מ

משקל: 6 ק"ג
מק״ט 0321

מק״ט 41

מק״ט 0354

עמוד 10

ל י ט נ ד ד  ו י צ



ציוד דגטלי

מכשיר המתיז בלחץ תרסיס
המורכב ממים, מאוויר ואבקת הלבנה.

מנקה את השיניים ביסודיות ומחזיר להן בתוך זמן קצר
את צבען ומראן המקורי.

יתרונות:
הסרת כתמים מהשיניים.

מנקה ומבריק את השיניים ביסודיות.

מונע הצטברות של אבנית לזמן ממושך.

לרפואת שיניים משקמת ולאורתודנטיה
יתרונות:

חספוס פני שטח פנימיים של כתרים

ניקוי

הגדלת שטח פנים לפני ההדבקה עד 400%.

הסרת שאריות  צמנט.

חיבור יעיל לכל יוניט דנטלי

מק״ט 0419

מק״ט 0418
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contact@novismedical.com
WWW.INOVISMEDICAL.COM


