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SEVGİLİ DİŞ HEKİMLERİMİZ

Toros Dental daima yeni kavramlar ve ürünleri araştırıp, mevcut olanları uygun koşullarda siz diş hekimlerine 
sunmayı amaç edinmektedir.

25 yıldır siz diş hekimi dostlarımıza hizmet vermekteyiz. Başarımızın ve sektörel kalitenin bizim çok çalışmamızla 
mümkün olmadığını ancak sizlerin desteğiyle daha ileri gidebileceğini biliyoruz.

Ülkemizde diş hekimliği sektöründe üretim yapan, birçok zorlu engele göğüs geren ve inandığı değerlerle 
büyüyen bir firmayız. Son derece katı denetim ve kalite şartları olan Avrupa Birliği ülkeleri, Orta Doğudan Kuzey 
Afrikaya, Balkanlardan Amerika Kıtasına, Doğu Bloku ülkelerinden Güney Afrikaya kadar pek çok ülkeye üret-
tiğimiz ürünlerimizi ihraç etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yurtdışına ihracat yapmanın gerektirdiği her türlü 
kalite, üretim, belge ve sertifika gibi şartları yerine getirerek sadece ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesinde 
de aranan ve tercih edilen bir marka haline gelmiş bulunmaktayız.

Kataloğumuzda ürünlerin kısa açıklamalarını ve kullanım protokollerini göreceksiniz. Bazı ürünler diş hekimliği 
dünyasında ün yapmış ve ülkemizde yeni olan ürünlerdir. Bu ürünler sizlere birçok vakada başarılı tedaviler 
sağlayacaktır. İmkanlarımız ölçüsünde sizlere  kaliteli hizmet ve ürünleri sunmayı sürdüreceğiz.

Sizlerle birlikte; bilgili ve deneyimli, estetik değerlere sahip, yetenekli arkadaşlarımızla geleceğe ilerlemek 
dileklerimizle...
   

+90 242 247 76 16

Çağrı ve satış 
merkezimizi haftaiçi

08:30- 18:30 
saatleri arasında 

arayarak

+90 242 244 02 14 eticaret@torosdental.com www.dentaldeepo.com Posta - Kargo - Kurye

7 gün 24 
saat faksla yazılı 

olarak

7 gün 24 
saat e-mail
göndererek

7 gün 24 saat 
sanal mağazamızdan 

alışveriş 
yapabilirsiniz

Dilediğiniz zaman 
Tahılpazarı Mah. 

459 Sk. No:20/101 
Antalya/TÜRKİYE

adreslerine 
siparişlerinizi 
iletebilirsiniz

Bu katalogta yer alan ürün bilgilerinde, paketleme şekillerinde, fiyatlarda ve benzeri konularda yapılan 
tipografik hatalardan Toros Dental sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda Toros dental’in kayıtları geçerlidir. 
Katalogdaki resimler bilgilendirme amaçlıdır. Zaman içerisinde ambalaj ve dizayn değişikliği olabilir. Bu 
nedenle resimler bağlayıcı değildir.

DİKKAT



A6 Operator Sistemi ergonomik, etkili bir modern dental operatör sistemidir. Hibrit kaldırma 
sistemiyle birlikte, güçlü hidrolik ve elektromekanik motoru sayesinde hassas ve senkronize bir  
şekilde hasta koltuğunu hızlı olarak en iyi pozisyona getirebilir. Ayrıca şekilli ve ince yaslanma  
(sırtlık) yeri sayesinde hekim en uygun pozisyonları alabilme yeteneğine sahip olur.

“ “

Koltuğun en düşük pozisyonu 380 mm ve sessiz motora sahiptir. 
Çift 180° dönebilen kollar, kuspidor ve tepsi (tabla) ünitelerinin doktor ve asistan için uygun yerleştirilmesini sağlar.
Çalışma lambası, programlanabilen pozisyonları seçtiğinizde otomatik olarak açılır ve  touchpad’inde (dokunmatik 
yüzeyde)  Return (R) tuşuna bastığınızda otomatik olarak kapanır. 
Bardak doldurucu ve cuspidor (tükürük kasesi) uygun bir şekilde yerleştirilmiştir.
Üstün parlaklık (ışık) sağlayan yeni dizayn reflektör mevcuttur.
İnce sırt dayama bölümü diş hekimi için en uygun alanı ve hastaya yakın konumu sağlayacak erişimi sağlar.
Çeşitli döşeme renklerine sahiptir.
Diş hekiminin işini daha verimli hale getiren 2 programlanabilir koltuk konum ayarı, koltuk sırtlıklarını ve koltuk 
hareketlerini senkronize ederek en konforlu hasta oturma yerini sağlar.
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A6
KAMÇI & ASKI KOLLU ÜNİT
ERGONOMİK & MODERN TASARIM!...
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A12 Operatif Sistemleri, konfor, ergonomi ve güvenilirliği bir araya getirerek her bir diş hekimi için 
mükemmel bir koltuk dizaynı oluşturur. Hasta ve diş hekimi için benzersiz ergonomi sağlayarak, 
senkronize sırt ve koltuk hareketleriyle son derece ince bir sırt dayanağı ve koltuk istirahatı için 
tasarlanmıştır.

“

“

Koltuğun en düşük pozisyonu 380 mm ve sessiz motora sahiptir. 
Çift 180° dönebilen kollar, doktor ve asistan için kuspidor ( tükürük kasesi ) ve tepsi ünitelerinin uygun 
yerleştirilmesini sağlar.
Sol el ve sağ el farketmeksizin , doktor ve hasta için verimliliği ve çalışma alanını optimize eder.
Üstün parlaklık (ışık) sağlayan yeni dizayn reflektör mevcuttur.
İnce sırt dayama bölümü, diş hekimi için en uygun alanı, erişimi ve hastaya yakın konumu sağlar. 
Çeşitli döşeme renklerine sahiptir. 
Diş hekimi’nin işini daha verimli hale getirmek için 4 programlanabilir koltuk konum ayarı mevcuttur.
Koltuk sırtlıklarını ve koltuk hareketlerini senkronize ederek hasta için en konforlu oturma yerini sağlar.
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A12
KAMÇI & ASKI KOLLU ÜNİT
ERGONOMİK & MODERN TASARIM!...
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Senkronize edilmiş büyük koltuk
Koltuk kilitleme sistemi 
Döner (hareketli) cuspidor
16 tuşlu kontrol paneli
9 adet belirlenmiş koltuk poziyon hafızası
Tek tuş (düğme) ile ayarlanabilir su - hava - elektrik
Led reflektör 
Dahili ve takılıp çıkarılabilir sakşın (emme) filtresi

“

“

DÖNEBİLEN CUSPIDOR.

YENİ ASKI KOLLU TABLA.

DAHİLİ TAKILIP ÇIKARILABİLİR SAKŞIN 
FİLTRESİ.

GÜVENLİK KİLİTLİ, KONFORLU HASTA KOLTUĞU 

MULTİ FONKSİYONLU AYAK PEDALI.

AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ İLE SU-HAVA-ELEKTRİK 
KONTROLÜ.

DOKTOR SANDALYESİ
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ASKI KOLLU ÜNİT
MULTİ FONKSİYONLU, LÜKS!...
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Senkronize edilmiş süper fiber yastık
Koltuk kilitleme sistemi 
Döner (hareketli) cuspidor
16 tuşlu kontrol paneli
9 adet belirlenmiş koltuk poziyon hafızası
Tek tuş (düğme) ile ayarlanabilir su - hava - elektrik
Led reflektör
Dahili ve takılıp çıkarılabilir sakşın filtresi

“

“

DOKTOR SANDALYESİ

S7
KAMÇI KOLLU ÜNİT
MULTİ FONKSİYONLU, LÜKS!...

DÖNEBİLEN CUSPIDOR.

LÜX LED SENSÖR IŞIK

DAHİLİ TAKILIP ÇIKARILABİLİR SAKŞIN 
FİLTRESİ.

TAM FONKSİYONLU KONTROL PANELİ.

MULTİ FONKSİYONLU AYAK PEDALI.

KOLTUK GÜVENLİK KİLİTLİ KONFORLU HASTA 
KOLTUĞU
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ETKINLIK
MOLAR VE PULPITISLERDE 

ETKİN ANESTEZİ

AVANTAJLAR
HIZLI HATASIZ ANESTEZİ

AYNI SEANSTA BİRDEN FAZLA DİŞ

KONFOR
STRESSİZ VE AĞRISIZ 

EK ANESTEZİ GEREKMEZ
DUDAK VE YANAK UYUŞMAZ

Fark yaratmak isterseniz!..
Mandibular anesteziyi unutmalısınız...

Sleeperone, elektronik bir anestezi sistemidir. Intralig-s iğneleriyle kombine edilmiş sistem, intraligamenter anestezide en 
etkili yöntemdir. Sleeperone ‘la acısız ve zahmetsiz enjeksiyon yaparsınız, iğne kırılması yada isteğinizden fazla delinme 
gibi sorunlara maruz kalmazsınız. Sleeperone el ünitesi, pedalı ile mükemmel bir şekilde kontrol edilebilmektedir. Bu 
özellikleri sayesinde acısız gingival anestezi ve intraligamenter penetrasyon gerçekleştirir. Sleeperone ile çalışacağınız 
noktada parmağınızı iğneye mümkün olan en yakın kısımdan tutup, ayağınızla hızını kontrol ederek, hastanız herhangi bir 
acı duymadan çalışabilirsiniz.

Başarısızlık yaşamayacağınız kolay, acısız anestezi imkanı sunar. Rotasyonlu iğne Quicksleeper ‘ın kortikal kemiği 
kolayca geçmesini sağlayan üstün bir özelliğidir. Böylece “osteocentral anestezi”  yapabilirsiniz.

OSTEOCENTRAL ANESTEZİDE EN ETKİLİ YÖNTEM...

Pulpitis mandibular azı dişlerde bile osteocentral tekniği ile basit, hızlı, derin ve 
radikal etkili anestezi sağlar.

DHT İğneleri kolay ve acısız penetrasyona imkan veren 
spesifik baz indikatöre ve patentli bir eğime sahiptir.
Spesifik eğimleri standart iğnelerin ak-
sine, bisturi ucuyla özdeş kesme özellikleri 
gösterir. Bu sebeple 3 avantajı öne çıkarır:
aDHT iğneleri dokuyu yırtmak yerine insize eder ve 
böylece mukozaya acısız penetrasyon imkanı verir.
aStandart modellerle kıyaslandığında intraligamenter ve 
intraseptallerde de yüksek penetrasyon kapasiteleri vardır.
aPenetrasyon için gereken güç %29 azaltılmıştır. 
(A.Steele ve Coll tarafından yapılmış çalışma)

4.000 € 
+ 

KDV

*Maksimum sonuç elde etmek, iğne kırılmalarını 
veya operasyon sonrası yan etkileri önlemek 
için, uygulanan anestezi tipine karşılık gelen iğne 
modeline riayet ediniz. 
*Kullanmadan önce kullanma talimatını 
okuyunuz.

aKablosuz ve bataryasız pedal.
aKüçük kontrol ünitesi- dental ünite kolayca gizlenebilir.
aEnjekte edilen miktar el aletinin tüm çevresinde her pozisyonda kolaylıkla görülebilir.
aKortikal kemiği geçerken iğne tıkanmasını engelleyen otomatik enjeksiyon sistemi vardır.
aDudak koruyucu konteynıra entegre edilmiştir.
aEsnek kablosu el aletinin kullanımını kolaylaştırır.
aSızıntı, kırılma ve bükülmeleri önler.
aPenetrasyon çok daha kolay ve çok daha acısızdır. INTRALIG-S KARPÜL İĞNESİ

Uçlar;
9 mm- 12 mm -16 mm 
Paket içeriği : 100 Adet

. .

Konforlu Ağrısız...
Anestezi maliyetiniz 

değişmeyecek...

1.950 € 
+ 

KDV

20 € 
+ 

KDV

ANESTEZİ CİHAZI
KONFORLU AĞRISIZ ANESTEZİ...
ANESTEZİ MALİYETİNİZ DEĞİŞMEYECEK!

12 13



EndoPilot kök kanal tedavilerinde güvenlik ve etkinlik 
üzerine yeni temel prensipler oluşturur.
5 endodontik tedavi fonksiyonunu bir arada sunabilir; 
dijital apeks ölçümü, mekanik hazırlık için elektronik Endo 
Motor, ultrasonik başlık ve iki obturasyon ( doldurma ) 
enstrümanı.
(DownPack+BackFill) - hepsi bir arada bulunan bir cihazdır. 
Bu mükemmel çözüm size küçük bir alanda tek bir ayak 
pedalı ile çalışmanızı sağlar. Tüm başlıklar konforlu bir 
askı üzerinde kullanıma hazır olarak sunulur. Cihazın 
arkasındaki tripod soket sayesinde çeşitli montaj 
seçenekleri mevcuttur. Geniş, net ve okunaklı dokunmatik 
ekran sayesinde çalışma adımlarına giriş oldukça kolaydır. 
Üzerinde dolaşması kolay menü = dijital bir kullanım 
olanağı sağlar. 
Net ve kapsamlı fonksiyonel kullanıcı dostudur.

AVANTAJLARI

aMekanik hazırlık boyunca kök kanal alanının 
uzunluğunun  tam olarak saptanması
aTamamen izole edilmiş anguldurva 
a“Dijital dokunmatik ekran” ve “eğe seçim programi” ile 
eğe yönetimi
aModüler yapı

EndoPilot
Schlumbohm

Schlumbohm

EndoPilot “Comfort”
aApexLocater
aEndoMotor

EndoPilot “Comfort Plus”
aApexLocater
aEndoMotor
aDawnPack
aBackFill

EndoPilot “CoPilot”
aApexLocater
aEndoMotor
aDawnPack
aBackFill
aUltrasonic
aBattery Operation
aWireless Foot Switch
aD-Pack Connection

2.700 € 
+ 

KDV

3.700 € 
+ 

KDV

5.350 € 
+ 

KDV

ENDODONTİK MOTOR
KÖK KANAL UZUNLUĞUNUN TAM OLARAK ÖLÇÜLMESİ
TAMAMEN İZOLE EDİLMİŞ ANGULDURVA...
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Patentli ışık teknolojisi ile vakaya göre 6 ila 10 ton arası diş beyazlatmayı sağlar. Mavi 
ve beyaz olmak üzere iki ayrı ışık verir.

aMavi Işık dalga boyu aralığı 460 – 490 nm, ışık yoğunluğu >= 4000 Lux / 135±10 
Mw / Cm2 
aBeyaz ışık yoğunluğu 5.500  - 6.500 Kelvin arasındadır. ( Gün ışığına eş değer )
aGövde üzerinde dijital göstergeli kumanda paneli, 10 farklı ön program 
aErgonomik stand dizayn

45 DAKİKADA DİŞ BEYAZLATMA!...

Işıkla sertleşen rezin bazlı gingiva bariyeridir.

ÖZELLİKLERİ
aMükemmel sızdırmazlık özelliği vardır
aRabırdam kullanımına gerek yoktur. 

PAKET İÇERİĞİ
a4x1.2 ml şırınga

a1 saatten az sürede 6-10 renge kadar diş beyazlatma
aEşsiz renk düzeltme fonksiyonu
aDental kliniklerde hem jel hem toz likit temelli diş beyazlatma metotları ile çalışabilme özelliği

I Brite Jel: %35 H2O2 ofis tipi beyazlatmanın özel formülasyon karışımı ile daha güvenli ve daha parlak gülümsemelere 
yalnızca 30 dakikada ulaşılabilir. Prosedür süresince ve sonrasında katkı maddelerini duyarsızlaştırarak hassasiyeti minimize 
eder.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ürün Sınıflanması

Uygulanan Direktif Konseyi

Toplam Unit Ağırlığı

Güç Kaynağı

Led Ömrü

Mavi Led Işık Yoğunluğu

Mavi Led Dalga Boyu Aralığı

Beyaz Led Işık Yoğunluğu

Günışığı Yoğunluğu

Sınıf Ürünü

92/42/EEC

~ 15 kg

AC100 ~ 240 V, 50/60 Hz

100 000 Saat

>= 4 000 Lux

460 nm ~ 490 nm

5.500 - 6.500 Kelvin

6,500 Kelvin

White LED Relative Spectral
Power Distribution

Blue LED Relative Spectral
Power Distribution

Bembeyaz disler için I-Brite... 
1.950 € 

+ 
KDVI-BRITE BEYAZLATMA JELİ

%35 LİK 4-5 HASTALIK %30 LUK 7-8 HASTALIK

190 €
+

KDV
75 €

+
KDV

GINGIVA BARİYER SET

BEYAZLATMA CİHAZI
6-10 RENGE KADAR
EŞSİZ DİŞ BEYAZLATMA FONKSİYONU...
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Dünyanın ilk yenilikçi  taşınabilir X-ray sistemi

HEPSİ BİR ARADA !   

aAnında görüntüleme için dünyanın ilk bilgisayara entegre edilmiş taşınabilir x-ray cihazı.
aBilgisayar -  60GB HDD Hafıza
aİleride referans almak için klinik kayıtlara kolay erişim
aEk ekipman ihtiyacını ortadan kaldırır
aAçık alanda, savaş meydanında, acil durum tesislerinde anında görüntüleme için  mükemmeldir.

KOMPAKT & HAFİF  
aPozlama için tek el kullanma imkanı
aTek şarjda 300 pozlamaya kadar ulaşabilen bataryasıyla, sadece 1.6kg

OTOMATİK VE MANUEL POZLAMA KONTROL SİSTEMİ
aAkıllı pozlama sistemi ile uygun pozlama değerleri ve süre hafızaya alınabilir, 
ilerideki kullanımlarda zamandan kazandıran optimal koyuluk ve kontrast değerleri 
alınabilir, her bir vaka ve hasta için sıfırlanabilir.

TÜM REXTAR SERİLERİNİN ÖZELLİKLERİ

X-ray tüpü : Özel (Toshiba D-041)
Odak Noktası : 0.4mm

Tüp Voltaj/Akım  : 70kv / 2mA
Hedef Açısı : 12°

Güvenli,  Akıllı, Net, Kolay, Spesifik...

3.000 € + 
KDV

6.000  € + 
KDV

MODEL REXTAR X REXTAR EX01414
Giriş / X-ray cihazı 19 VDC 3.16A 19 VDC 3.16A

Batarya Şarjı 100-240 VAC, 50-60Hz 1.7 A 100-240 VAC, 50-60Hz 1.7 A

Çıkış Gücü 140 W 140 W

Güç Kaynağı 11.1 VDC (Battery) 11.1 VDC (Battery)

Batarya 11.1 V 11.1 V

Frekans 70 kHZ 70 kHZ

Tüp Kv / mA 70 kV/2mA (Fixed) 70 kV/2mA (Fixed)

Maks.Sapma kV ±4% ±4%

Maks.Sapma mAS ±10% ±10%

X-ray Tüpü Model D-041 D-041

İç Filtrasyonlar Min. 1.0 mmAI Min.1.0 mmAI

Odak Noktası Ölçüsü 0.4 x 0.4 mm 0.4 x 0.4 mm

Toplam Filtreleme 1.5 mm @ 70 kV 1.5 mm @ 70 kV

Ağırlık 1.6 kg 2.7 kg 

UMPC Model İsmi - Samsung Ultra Q1 (UMPC)

UMPC İşlemci - Windows XP Tablet PC

UMPC CPU - Mobile Intel A110,800 MHz

UMPC LCD - 7”WSVGA (1024X600)

UMPC HDD Hafıza - 60 GB

Ürün Kodu ITH- PSD-2-02 ITH- PSD-2-01

8.900 € + 
KDV

X-RAY SİSTEMİ
DÜNYANIN İLK YENİLİKÇİ X-RAY SİSTEMİ
ANINDA GÖRÜNTÜLEME...
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PAKET İÇERİĞİ
KAFA - UNİT KOL ASKISI 28 MM - ADAPTÖR - KOLON ( SÜTUN ) - EK PARÇA - EKRAN KOLU - EKRAN  - GÜÇ KAYNAĞI

Kameralı Led Işıklı Reflektör
aYüksek led ışıklı reflektör,
aFokuslanabilen yüksek çözünürlüklü kamera,
aTüm operasyonları kayıt edebilme özelliği,
aEndodonti tedavisinde kulanılabilirlik,
aTavana, üniteye ve duvara farklı konfigüsrasyonlarla kurulabilir.

23 LİTRE OTOKLAV

3.000 € 
+ 

KDV

6.500 € 
+ 

KDV

Otoklavlarımız B sınıfı performansı ile kalan maliyeti azaltmak için tasarlanmıştır, bu nedenle 
B sınıfı sterilize edilebilir tüm tıbbi cihazlar ve sarf malzemeleri ekonomik olarak steril 
edilebilir .
Ayrıca dikdörtgen bölmesi kullanıcıya haznede geniş kullanılabilir alan imkanı sağlar.

B SINIFI

B SINIFI

7.500 € 
+ 

KDV

OTOKLAV
B SINIFI
EKONOMİK STERİLİZASYON...

20 21
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Tıbbi Alanda Etkili Dezenfeksiyon İçin 
Küresel Ortağınız 

Bakterisit / Fungisit
(temiz ortamda)

(kirli ortamda)
30 saniye
60 saniye

Tuberkülosid (M. terrae) 60 saniye

Mikobakterisit (M. avium) 60 saniye

Hepatit B/HIV 30 saniye

BVDV / Hepatit C 30 saniye

Herpes simpleks virüsü 30 saniye

Influenza A virüsü 60 saniye

Adenovirüs/Papovavirüs 60 saniye

OD-041013 PROSEPT Spray 1 litre 10 € + KDV

OD-041020 PROSEPT Spray 2 litre 19 € + KDV

OD-041025 PROSEPT Spray 5 litre 47 € + KDV

OD-041035 PROSEPT Spray 10 litre 83 € + KDV

İnvazif olmayan tıbbi cihazların kapsamlı ve hızlı dezenfeksiyonu 
için kullanıma hazır solüsyondur.

100 gr içeriği: 20 gr Etanol, 28 gr 1-Propanol, 0.056 gr kuaterner 
amonyum bileşikleri

Nem solüsyonu fiziki özellikleri: Temiz, alkol kokulu renksiz sıvı
pH-Değeri: Yoğunluk (20 °C): 0.9 gr/ml (g/cm3)

Bakterisit / Fungisit (A.niger) 1 dakika

Tuberkülosid (M. terrae) 2 dakika

Hepatit B / HIV 30 saniye

BVDV / Hepatit C 30 saniye

Herpes simplex virüsü 30 saniye

Adenovirüs 30 saniye

Virüsid (Poliovirüs) 2 dakika

OD-061065 PROSEPT Burs 1 litre 11 € + KDV

OD-061070 PROSEPT Burs 2 litre 18 € + KDV

OD-061075 PROSEPT Burs 5 litre 45 € + KDV

Dönebilen dental ve cerrahi enstrümanların temizlenmesi ve 
dezenfeksiyonunda kullanılan aşındırmaya karşı koruyucu 
kullanıma hazır solüsyondur.

OD-071120 PROSEPT Jet Forte 2 litre 30 € + KDV

OD-071125 PROSEPT Jet Forte 5 litre 50 € + KDVAspirasyon ünitinizin 
temizlenmesi ve kolay 

dezenfeksiyonunda 
kullanılan aspirasyon 

kabıdır. 

CH-091086 OROCLEAN Cup 2 litre 51 € + KDV

SPREY YÜZEY DEZENFEKTANI

CUP

Sakşın ünitelerinin güvenilir şekilde temizlenmesinde kullanılan 
konsantre sıvıdır.
Çevreye zarar vermeden çözünebilir.

Yorulmuş ve kurumuş eller için ekonomik 
el kremidir. Dermatolojik olarak test 

edilmiştir ve kurumayı önler. 

OD-081070 PROSEPT El Kremi 230 ml 14 € + KDV

BURS FREZ DEZENFEKTANI

JET FORTE

EL KREMİ

DEZENFEKTANLAR
KAPSAMLI, HIZLI, ÇEVRE DOSTU
ETKİLİ DEZENFEKSİYON...
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OD-061016 PROSEPT Instru 1 litre 18 € + KDV

OD-061020 PROSEPT Instru 2 litre 33 € + KDV

OD-061025 PROSEPT Instru 5 litre 73 € + KDV

 OD-061088 PROSEPT Pera 1 kg 37 € + KDV

OD-041065
PROSEPT Wipes Mendil

120‘lik dispenser (14,5x20cm)
7 € + KDV

OD-041079
PROSEPT Sprey Mendil

120‘lik refil (14,5x20cm)
6 € + KDV

Tıbbi cihazların dezenfeksiyonunda kullanılabilir, hızlı, geniş 
kapsamlı ve kalıntı bırakmayan kullanıma hazır mendillerdir. 

Bakterisit / Fungisit 60 saniye

Tuberkülosid (M. terrae) 60 saniye

MRSA 60 saniye

Zarflı virüsler(HIV, HBV dahil) 30 saniye

BVDV / Hepatit C 15 saniye

Koronavirüs/ Vaccinia virüsü 30 saniye

Influenza A virüsü 15 saniye

Herpes simpleks virüsü 15 saniye

INSTRU ENSTRÜMAN DEZENFEKTANI Bakterisit / Fungisit (C.albicans) 15 dakikada %0.5

Tuberkülosid (M. terrae) 60 dakikada %2

Hepatit B / HIV
(temiz ortam)

(kirli ortam)

15 dakika içinde %2
5 dakika içinde %4

30 dakika içinde %2
15 dakika içinde %4

BVDV / Hepatit C 5 dakika içinde %0.5

Adenovirüs
120 dakika içinde %2
60 dakika içinde %3

Tıbbi enstrümanların temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için 
ekonomik konsantre dezenfektan sıvısıdır. 
1 litre konsantre ürünle 33 litrelik çalışma solüsyonu elde edilir. 

WIPES DEZENFEKTAN MENDİL

Tıbbi cihazların temizlenmesi ve soğuk sterilizasyonu için steril 
edici konsantre kimyasal tozdur. 

PERA DEZENFEKTAN

Bakterisit / Fungisit (C albicans/A.Niger)
30 dakikada %1 
10 dakikada %2 

Mikobakterisit (M.terrae/ M.avium) 
30 dakikada %1 
10 dakikada %2 

Virüsit (Poliobirüs)
30 dakikada %1 
10 dakikada %2 

Sporisit (B.subilis, 6-log indirimi)
30 dakikada %1 
10 dakikada %2 

Adenovirüs 1 dakikada %1
Bakterisit (EN 1040) 15 dakikada %5 

Fungisit (EN 1275, A niger) 30 dakikada %5

OD-061050 PROSEPT Sonic 1 litre ölçme aparatı ile 12 € + KDV

Ultrasonik temizleme banyosunda kontamine dental ve cerrahi enstrüman 
-ların  temizlenmesi için geliştirilmiş konsantre sıvıdır. 

SONİC BANYO DEZENFEKTANI

Bakterisit / MRSA 60 saniye

Fungisid (C.albicans) 60 saniye

Tuberkülosid 60 saniye

Virüsid (EN 14476,RKI) 60 saniye

Poliovirus 60 saniye

Adenovirüs/papovirüs 30 saniye

Zarflı virüsler(HIV, HBV dahil) 30 saniye

Vaksinia virüsü / BVDV 30 saniye

Hepatit C 30 saniye

OD-061054
PROSEPT Contra 500 ml Başlangıç seti

(1 yağlama aparatı + 3 adapatör)
49 € + KDV

OD-061055 PROSEPT Contra 500 ml 29 € + KDV

Bakterisit / MRSA 30 saniye

Fungisid (C.albicans) 30 saniye

Tuberkülosid 30 saniye

Mikobakterisit (M.avium) 30 saniye

Zarflı virüsler(HIV, HBV dahil) 15 saniye

BVDV/ Hepatit C 15 saniye

Vaksinia virüsü / Rotavirüs/Herpes simpleks virüsü 15 saniye

Influenza A virüsü H3N2/H1N1 dahil 15 saniye

Norovirüs 30 saniye

OD-081041 PROSEPT Gel 100 ml 5 € + KDV

OD-081043 PROSEPT Gel 500 ml 10 € + KDV

OD-081045 PROSEPT Gel 2 litre 28 € + KDV

Ellerin hijyenik (30 saniye) ve cerrahi 
(90 saniye) açıdan dezenfeksiyonunda 

kullanılan hidroalkolik jeldir.  

OD-011100 PROSEPT Sensi 1 litre 12 € + KDV

OD-011104 PROSEPT Sensi 5 litre 51 € + KDV

OD-011105 PROSEPT Sensi 10 litre 81 € + KDV

İnvazif olmayan tıbbi cihazların kapsamlı ve hızlı dezenfeksiyonu 
için kullanıma hazır Alkolsüz solüsyondur.

Bakterisit / MRSA 60 saniye

Fungisit  (C.albicaris) 60 saniye

Zarflı virüsler (ind.HIV/HBV) 30 saniye

Vaksinia virüsü 30 saniye

BVDV / Hepatit C 30 saniye

Herpes simpleks virüsü 30 saniye

Influenza A virüsü 30 saniye

Rotavirüs 30 saniye

Dental ölçü malzemelerinin ekonomik olarak 
dezenfeksiyonu için kullanılan ve hızlı hareket 
eden konsantre sıvıdır.

CONTRA DEZENFEKTAN SENSİ YÜZEY DEZENFEKTANI

Dental başlıklar, anguldurvalar ve türbinlerin iç kanallarının 
temizlenmesi, yağlanması ve yüksek seviyede dezenfeksiyonu 
için kullanıma hazır solüsyondur.

GEL EL YIKAMA JELİ

IMPRESSION

Bakterisit / Fungisit
1 dakikada %2,5 
2 dakikada %1

Zarflı virüsler(HBV, HIV, Vaksina 
virüsü dahil)

2 dakikada %1 
1 dakikada %2

BVDV / Hepatit C 1 dakikada %0.5

Adenovirüs 1 dakika içinde %3

Influenze A virüsü 3 dakika içinde %3

OD-071040
PROSEPT Impression 

150 ml 
11 € + KDV

OD-071041
PROSEPT Impression 

1 litre 
45 € + KDV

DEZENFEKTANLAR
KAPSAMLI, HIZLI, ÇEVRE DOSTU
ETKİLİ DEZENFEKSİYON...
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30 yıllık geçmişiyle geniş bir kullanım çizgisine sahip Superbond dental uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu uzun süre 
boyunca pulpa güvenliği açısından mükemmel bir ün kazanmıştır.

Kendiliğinden sertleşen MMA bazlı adeziv bir rezin simandır.Yüksek performanslı bondlama monomeri olan 4-META ve 
TBB katalizörü içerir. Dişe ( mine ve dentin ), metale, porselene ve dental rezinlere mükemmel tutunum sağlar.

C&B kit

0.7 ml katalizör + 10 ml hızlı monomer
3 gr polimer (Brush dip şeffaf) + 3 ml kırmızı aktivatör
3 ml yeşil aktvatör + 5 gr polimer radyoopak 

aMobil dişlerin ortodontik fiksasyonu için ataşmanların direkt bondlanması,
aMobil dişlerin proksimal bondlama ile geçici sabitlenmesi
aSplintleri bondlama,
aPeriodontal splintlerin simantasyonu
aInlay, onlay ve kronların simantasyonu
aKöprülerin bondlanması 
aVeneered cilanlanmış ( porselen diş ) kronların tamiri
aVital dişlerde koruyucu kaide
aLeke oluşumu sonrası geçici örtüleme ve kırılmış dişlerin korunması
aİyi örtüleme ve pulpaya & periodontal dokuya biouyumluluk sağlar.

Başlangıç Seti

0.3 ml katalizör + 4 ml hızlı monomer
1.5 gr polimer + 1.5 ml kırmızı aktivatör

Kırık Porselen Tamiri

SUPERBOND POLİMER TOZU

aBrush dip şeffaf toz
aC&B opak fil dişi

ITH-SUN-1-20 Super Bond Polimer Tozu 3 gr 30 € + KDV

ITH-SUN-1-31
Super Bond Polimer Tozu 

Radyo Opak
5 gr 40 € + KDV

325 €
 + 

KDV

BONDFILL

Bondfill SB dental restorasyonlar için kendinden sertleşen ve kendinden adeziv özelliği olan rezin dolgudur. 4-META/MMA-
TBB içermektedir. Bondlama ajanı gerektirmediğinden dolayı Bondfill SB boşluk bırakmadan ve renklenme olmadan mine, 
dentin ve restoratif malzemelerle güçlü bir bağ kurar. Şiddetli, karmaşık halde gelen dış stresi emmek ve aşınıma karşı direnç 
göstermek üzere dizayn edilmiştir. 

Bondfill SB direncin gerektiği yerlerde:

aSürtünme, aşınım, takoz şekilli defektler gibi aşınmış dişin 
restorasyonunda
aRestorasyon sınırlarındaki ikincil çürüklerde, defektlerde
aMekanik retansiyonu yetersiz protezlerin simantasyonunda (amalgam 
ve kompozit, porselen kron)
aKırılmış protezlerin ve hasarlı restorasyonların tamirinde 
aYeni başlamış pit ve fisürlerin çürüklerini örtülemede

Aşınıma karşı yüksek direnç...

PAKET İÇERİĞİ : 8 ml baz + 0,7 ml katalizör + 2x3 gr toz + 3 ml diş primeri

V-PRİMER PORCELAIN LINER

Değerli metallere ve metallere bağlanma ajanı
aPrimer, süper bond’un altında ve diğer değerli metal 
restorasyonlara olan bond gücünü uzun vadede arttırır
aPrimer ısı uygulaması ve daha fazla kaplama gibi 
diğer bond gücünü arttırıcı adımları ortadan kaldırır.

KULLANIM ALANLARI
aInlay, onlay, kron, köprü
aKöprülere ve splintlere adezyon
aDeğerli metal postları
aMetal kronlara yapılan ortodontik 
cihazlar
aAşınmış akrilik venerler ya da 
çatlamış seramometal kronların 
tamiri

PAKET İÇERİĞİ: 3 ml

Porselen bondlaması için asit gerektirmeyen bağlayıcı.

aPoselen Liner M kimyasal olarak porselene yapışan 
bir silan ajanıdır. Porselen yüzeylerinin asitlenmesini 
ortadan kaldırır, uygulaması ve kuruması sadece birkaç 
saniye alır.
aAğız içinde kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI
aPorselen inlay, onlay veya kronlara bağlanma
aOrtodontik ayraçların porselen yüzeye bağlanması
aPorselen venerlere bağlanma
aÇatlamış porselen yüzleri vs. nin tamiri

PAKET İÇERİĞİ: 5  ml likit A, 5 ml likit B

155 €
 + 

KDV

275 €
 + 

KDV

60 €
 + 

KDV

125 €
 + 

KDV

SUN MEDICAL
RESTORATİF ÜRÜNLER
GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ...
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Fantasista

NANO KOMPOZİT SETİ
Fantasista, polimer matriksi ile reaktif olabilen eşsiz organik 
doldurucular kullanan,görülebilir ışıkla sertleşen, diş tonun-
da radyo opak ( A1 %150 si ) bir kompozit rezindir.

Yeni gelişen nanofil teknoloji ürünüdür.

aEl aletlerine yapışmaz mükemmel işlenebilme özelliklerine sahiptir.
aDüşük reaktif indeks doldurucu teknolojisi sayesinde doğal 
dişlerdeki gibi estetik ve şeffaflık sağlar.
aPolimerizasyon büzülmesi çok düşüktür ve radyoopaktır.
aMükemmel marjinal adaptasyon sunar.
aYüksek doldurucu içeriğine sahiptir.
aEsneme gücü çok yüksektir.
aHem anterior hem de posterior dişlerin restorasyonu için uygundur.

Fantasista Set

8x4.2 gr + 2x3ml hybrid bond

Fantasista Tek Tüp

4.2 gr şırınga

METAFIL CX STARTER KİT

aDolgunun düşmesini ve aşınmayı 
engelleyen polimer matris kullanılmıştır.
aMükemmel direnç ve sürtünme 
rezistansı.
aEl aletlerine yapışmaz.
aDoğal diş renk tonlarında (tamamen 
vita renk skalasına uygundur).
aÜstün parlatabilirlik özellikleri sunar.
a16 vita rengi mevcuttur.

Metafil CX Starter Kit

8x3.5 gr şırınga 
+ 3 ml bond

Metafil CX Tek Tüp

3.5 gr şırınga

METAFİL FLO TEK TÜP HYBRID FIRÇASI

Hybrid Fırçaları bondlama süreci başlatıcı özel bir ajan 
içerir ve bu ajan Hybrid Bond ‘un polimerizasyonunu 
maksimize edici önemli bir bileşendir. Bondlama 
başlatıcının partikülleri Microbrush® ın kılları arasında 
bulunur. Eğer fırçanın ebatı çok genişse, Hybrid bazdan 
bir damlayı Hybrid fırçası ile karıştırın ve istediğiniz bir 
şeye uygulayın.

PAKET İÇERİĞİ: 100 adet

Radyoopak ışınla aktive olan rezin bazlı akışkan 
kompozittir. Renk uyumu mükemmeldir Kendine has 
monomer kombinasyonuna ve inorganik dolgular 
matriks ve reaktif organik doldurucular içerir. Bu 
özellikler enstrümantasyona gerek duymadan kavite 
içinde direkt enjeksiyona izin verir ve restorasyonlara 
radyo opasite ve sürtünme rezistansı katar. Renkler: A2, 
A3, A3.5, B2

PAKET İÇERİĞİ: 1.5 ml şırınga + 10 İğne ucu

300 €
 + 

KDV

37.5 €
 + 

KDV

300 €
 + 

KDV

37 €
 + 

KDV

37 €
 + 

KDV

112 €
 + 

KDV

40 €
 + 

KDV

aTek şişe halinde self etching, kendiliğinden 
hazırlanan, ışıkla aktivasyonlu dentin bondlama 
sistemidir.
aKullanım öncesi dentinin ya da enamel 
yüzeylerinin asitlenmesine gerek yoktur.
aHybrid Bond, direkt olmayan işlenmiş 
restorasyonlar için ayrıca adeziv ajanı olarak 
kullanılabilir.
aDünyada başarısı kanıtlanmış yüksek 
performanslı adeziv monomeri 4- META içerir.
aDentine ve mineye mükemmel bondlama 
yaratarak diş yapısını kireçlendirmez ve dentindeki 
lekeli katmanları delerek geçer.
aPulpaya gelen mekanik ve biyolojik uyarıcıları 
mükemmel şekilde bloke eder.
aTek katmanla sıfır hassasiyeti garanti eder. Tüm 
bondlama 35 saniye sürer.
aSadece 9 mikron film katmanı estetik açıdan 
mükemmel sonuçlar ortaya koyar.
aÇürükten etkilenmiş dentine tutunma 43 mg dır.PAKET İÇERİĞİ: 3 ml Hybrid base + 100 adet fırça

IŞIKLA AKTİVASYONLU DENTİN BODLAMA...

SUN MEDICAL
RESTORATİF ÜRÜNLER
GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ...
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Üstün Yapıştırma Gücü...

SEcure dual - cure simanı, dolgu ışığıyla 
ulaşılamayan yerlerde bile, örneğin; metal 
kronların altında postların simantasyonunda 
tamamen güvenlidir.
Işıkla sertleşen simantasyonlarda (laminant 
kaplamaları yapıştırmak için) 20 saniye yeterlidir.
Kendinden sertleşen simantasyonlarda ( metal 
veya zirkonyum restorasyonlar yapıştırmak için ) 
3 dakika yeterlidir.

Kendinden adezivli dual cure rezin siman.

aKullanımı kolay, diş yapısına asitleme yapmadan ve kendi self etch 
primeri veya hybrid bond yardımıyla kuvvetli bond etkisi yaratır. 4 - 
META adeziv rezin simandır.
aSızıntıya, hassasiyete ve çürüklere karşı mükemmel korunum sağlar.

Secure Set
9 gr şırınga + 3 ml primer

Secure Refil Tek
9 gr şırınga

MS Coat ONE
Yüksek hassasiyete sahip dişler için hassasiyet giderici

Diş yüzeyini temizleyin

Ms Coat One ile fırça aplikatörü 
emdirin

Ms Coat One’ı sürtme ve pompolama 
hareketini kullanarak 30 sanye fırça 

aplikatörü ile uygulayın

Hava su şırıngası ile kurutun ve 
durulayın

İşlem tamamKL
İN

İK
 U
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UL

A
M

A

MS COAT ONE
5 ML

MS COAT ONE
1 ML

aMs Coat One tek şişeli dentin tübül örtücüsüdür.
aDiş yapısı ile kimyasal olarak reaktif olur
aOdontoblastik sürecin termal, mekanik ve kimyasal olarak dürtülenmesini engellemek için dentin tübüllerini bloke eder.
aAnında hassasiyeti yok eder.

HYBRID ROOT SEAL

Hybrid Root Seal kök kanal dolgusu için dual-cure ve self-etching rezin 
simanıdır. Kök kanal dentini üzerinde ekstra primer uygulaması ve 
asitleme gerektirmez. Hybrid Root Seal kolay uygulama, yüksek bond 
gücü, yüksek biyouyumluluk ve örtüleme gibi mükemmel özelliklere 
sahiptir. Hybrid Root Seal 4-META* içerir. Bu yüksek performanslı 
adeziv monomer, diş yapısını dekalsifiye eder ve özellikle kök kanal 
duvarları ile siman arasında yüksek polimerizasyon sağlayarak 
bir hibrit katmanı oluşturmak için simir tabakasına geçer. Hybrid 
Root Seal ayrıca Guta percha ve Rezilon gibi diğer malzemelere 
bondlanabilir.

PAKET İÇERİĞİ:

5 gr toz + 4.5 ml likit

115 €
 + 

KDV

88 €
 + 

KDV

90 €
 + 

KDV

25 €
 + 

KDV

200 €
 + 

KDV

SUN MEDICAL
RESTORATİF ÜRÜNLER
GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ...
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Fluoroseal, ışınlanabilen kavite linerdir. Derin restorasyonlarda kavite katmanı 
oluşturmak üzere dizayn edilmiştir. Pulpa için mekanik güç kalkanı oluşturmasının 
yanında ayrıca termal yalıtım sağlar ve kimyasal tahriş edicilere karşı bariyer 
olarak görev yapar. Tüm bilinen restoratifler ve simanlarla uyumludur. Kompozit 
restoratif materyallere kimyasal olarak bondlanma yeteneğine sahiptir.

PAKET İÇERİĞİ

Liner dentin 7.5 gr + 2 şırınga yada Liner kontrast ton

55 € 
+

KDV

Will-Pharma
WILLOSPON

aGüçlü hemostatik özellikler sunan steril, absorbe olabilen jelatin spançtır.
aReaktif olmayan pürüzsüz gözenekli saflaştırılmış jelatin köpükten hazırlanmıştır. 
aCerrahi operasyon sahasında istenen şekle girmek üzere hazır kesimli olup 
kullanıma hazırdır.
aKuru ısıda ya da otoklavda sterilize edilmeyi gerektirmez. Gama sterilizasyonu ile 
steril edilmiştir.
a3 hafta içinde tamamen absorbe olur. 
aTehlikeli doku reaksiyonlarına neden olmaz ya da aşırı hassasiyeti arttırmaz. 
aEmilimi dereceli olarak, hijyenik ve güvenli bir şekilde devam eder.
aWillospon aseptik kavitelere uygulanır. 
aKendi ağırlığının 30 katı kadar kapasitede apsorbsiyon kapasitesi vardır ve pH 
değeri 4.1 dir.
aKuru halde uygulanabilir ya da serum fizyolojik solüsyon veya antibiyotiklerle 
nemlendirilerek uygulanabilir.

PAKET İÇERİĞİ : Steril Ambalajında 50’lik Kutu (10x10x10 mm )

ÖZELLİKLERİ

İşaretler sizi 
farklı kılar...

aDaha hassas ölçü alır
aHasta için hijyenik ortam sunar
aEk bakıma ihtiyaç yoktur
aEkonomiktir
aHer bir durum için özelleştirilebilir
aİmplant ölçüsü alımında da kullanılabilir
aRenk kodlaması bulunmaktadır

ITH-DTS-1-01 Başlangıç Seti 1 (K72) 72 adet plastik parça ve 6 adet paslanmaz çelik destek 75 € + KDV

ITH-DTS-1-02 Başlangıç Seti 2 (KMX72)
72 adet plastik parça, 6 standart destek,

6 adet destek implant için
80 € + KDV

ITH-DTS-1-03 Refil Paket (U.veL.) 36 adet 20 € + KDV

TH-DTS-1-04 Refil Paket 1 (K36) 36 adet plastik parça ve 6 adet paslanmaz çelik destek 45 € + KDV

TH-DTS-1-05 Refil Paket 2 (K36PL)
36 adet plastik parça,      2x6 plastik standart destek,

45 € + KDV

FLUOROSEAL
35 € 

+
KDV

DENTAL TRAY SYSTEM
ÖLÇÜ KAŞIKLARI
EKONOMİK VE HASSAS...
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Yüzeyleri önceden hazırlanmıştır. Direkt kullanıma uygundur. ( Silanlanmıştır )

Kanal Post Seti
30 Post + 2 Enstrüman

NT10 Titanyum 
Refil
24 Adet

NT FİBER ( Cam fiber ile güçlendirilmiş post )
Cam fiber ile güçlendirilmiş kompozit içeren çok estetik ve yüksek derecede güçlü 
bir posttur. Yüzeyleri önceden hazırlanmıştır. Direkt kullanıma uygundur. 
( Silanlanmıştır )

NT10-GLASS FİBER
18 Post 

( 1.0mm x 6 + 1.2mm x 6 + 1.4mm x 6 ) 
+ 3 Enstrüman

NT10 REFİL
6 Adet

NT20-GLASS FİBER
18 Post 

( 1.25mm x 6 + 1.4mm x 6 + 1.55mm x 6 ) 
+ 3 Enstrüman

NT FİBER ( Cam fiber ile güçlendirilmiş post )
Cam fiber ile güçlendirilmiş kompozit içeren çok estetik ve yüksek derecede güçlü bir posttur.
Yüzeyleri önceden hazırlanmıştır. Direkt kullanıma uygundur.  ( Silanlanmıştır )

NT30-GLASS FİBER
18 Post 

( 2.1mm  / 0.7mm x 6
2.3mm / 0.7mm x 6 

2.3mm / 0.9mm x 6 ) 
+ 3 Enstrüman

NT30 REFİL
6 Adet

NT FIBER KANAL 
POSTLARI

Mükemmel güvenli....

ŞEKİLLER VE UYGULAMA ALANLARI

X ŞEKLİ

Çift yüzeyli dolgular ile 
interdental bir boşluk varsa X 

biçimi kullanılabilir. 

XF-Şekli ön dişler için 
kullanılabilir. 

Eğer iki komşu dolgu gerekli 
ise dolgu malzemesi askılar 

ile çapraz kesilebilir.

ON şekli uçtaki dişler ve 
kofırdam üzerindeki geniş 
açıklıklar için kullanılabilir.
Ekstra büyük azı dişleri için 

uygundur.

O şekli MOD dolguları, 
tek dolgu ve ayrık dişlerin 
doldurulması durumunda 

kullanılabilir. Tek taraflı 
derin kavitelerde Walser ® 
matrislerinden 10c veya 6c 

kullanılabilir.

O ŞEKLİ XF ŞEKLİ ON ŞEKLİ

Hızlı, ekonomik, kolay kullanılabilen güvenli bir sistemdir. Sadece tek bir hareket ile takıp çıkarılabilir. Anahtar veya vidaya 
gerek yoktur.  Tüm dişleri sıkıca sarar. Kama kullanmaya bazen gerek bile duyulmaz. Her türlü dişe kolayca uygulanabilir. 
İstenildiğinde sterilize edilerek defalarca kullanılabilir ve her seferinde yüksek yay kuvvetini korur. Paslanmaz çelikten imal 
edilmektedir.

ÖZELLİKLER
aTek bir seferde bir matris ile optimal dolgu sağlar ve çok dayanıklıdır.
aSaniyeler içinde uygulanır ve uygulandığı yerden alınır.
aHer bir dişin şekline göre (hatta konik) otomatik olarak uyum sağlar.
aServikalde ve teğet yönünde muazzam bir yay tansiyonu vardır.
aHasta, ağzında matris varken bile ısırma hareketi yapabilir.
aEsneme yapmayan sistemlere göre daha kolay yerleştirilir.
aKavite üzerine otururken nadiren kama gerektirir.
aÇocuklar için idealdir. 
aKompozit ya da silikatların renklenmesine neden olmaz.
aMatris bantları sadece 0.05 mm kalınlığındadır.

ITH-WLS-1-04 10’luk Başlangıç Seti ( Matris pensi dahildir ) 275 € + KDV

ITH-WLS-1-05 18 ‘lik Set ( Matris pensi dahildir ) 393 € + KDV

ITH-WLS-1-06 25’lik Set ( Matris pensi dahildir ) 554 € + KDV

ITH-WLS-1-07 Refil Bant C Tipi 20 € + KDV

ITH-WLS-1-08 Refil Bant Standart 18 € + KDV

ITH-WLS-1-11 WALSER Matris Pensi 108 € + KDV

ITH-WLS-1-12 WALSER Matris Tablası 10 adet set için 20 € + KDV

ITH-WLS-1-13 WALSER Matris Tablası 18/25 adet set için 20 € + KDV

100 € 
+ 

KDV

NT-10 TİTANYUM

NT-10 / 20 GLASS FİBER

NT-30 GLASS FİBER

30 € 
+ 

KDV

100 € 
+ 

KDV

20 € 
+ 

KDV

100 € 
+ 

KDV

150 € 
+ 

KDV
25 € 

+ 
KDV

FİBER KANAL POSTLARI
CAM FİBER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ POST
ESTETİK VE YÜKSEK DERECEDE GÜÇLÜ...
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1.ölçü A tipi Putty Silikondur. Eflatun renkli, ISO 4823 
‘e göre tip 0 silikondur Hidrofilikliği mükemmeldir. 
Yağsız, satenimsi pürüzsüz bir ortam sağlar ve 
karıştırması oldukça kolaydır. Snap- Set (Ani sertleşme) 
teknolojisine sahiptir.

DELIKIT PUTTY

aSnap-set teknolojisi
aÇalışma süresi: 1’30”
aToplam ağızda kalma süresi: 3’ 00”
aSıkıştırma esnasında gerilim (en az-en fazla): 3~5%
aGeri dönüş elastikiyeti: >99.8%
aBoyutsal kararlılık: <-0.2%
aShoreA sertliği: 68±2

PAKET İÇERİĞİ: 380 ml baz + 300 ml katalizör + 2 
kaşık

40 € 
+ 

KDV

Hızlı - I. ölçü Inlay, onlay tek kron için uygundur ve hızlı 
sertleşme sağlar. ISO 4823 ‘e göre TİP 0 silikondur. Açık 
yeşil Renk. Hidrofilikliği mükemmeldir.

DELIKIT PUTTY FAST

aYüksek deformasyon mukavemeti
aSnap-Set(ani sertleşme) teknolojisi
aToplam Ağızda Kalma Süresi: 2 dk 30 sn
aSıkıştırma esnasında gerilim: (en az-en fazla) 3~5%
aÇalışma süresi: 1 dk 30 sn
aGeri Dönüş Elastikiyeti: >99.8%
aBoyutsal stabilite: <-0.2%
aShoreA sertliği: 72

PAKET İÇERİĞİ: 380 ml baz + 300 ml katalizör + 2 
kaşık

40 € 
+ 

KDV

DELIKIT LIGHT BODY EXTRA

Çok akıcı kıvamlı vinilpolisiloksan II. ölçü 
malzemesidir. Sarı renkli. ISO 4823 ‘e göre 
TİP 3 silikondur. Hidrofilikliği mükemmeldir.

PAKET İÇERİĞİ: 2x50 ml baz + katalizor + 
12 karıştırma ucu

aSnap-set (Ani sertleşme) teknolojisine sahiptir.
aToplam ağızda kalma süresi: 4 dakika
aSıkıştırma esnasında gerilim: 3~5%
aÇalışma süresi: 1 dakika 30 saniye
aShoreA sertliği: 45±2

DELIKIT LIGHT BODY 

Akıcı kıvamlı vinilpolisiloksan II. ölçü 
malzemesidir. Yeşil renkli, ISO 4823 ‘e göre 
tip 3 silikondur. Hidrofilikliği mükemmeldir.

PAKET İÇERİĞİ:: 2x50 ml baz + katalizor + 
12 karıştırma ucu

aSnap-set (Ani sertleşme) teknolojisine sahiptir.
aToplam ağızda kalma süresi: 4 dakika
aSıkıştırma esnasında gerilim: 3~5%
aÇalışma süresi: 1 dakika 30 saniye
aShoreA sertliği: 48±2

DELIBITE

Kapanış silikonudur. Pozisyon alma 
esnasında kaymaz ve pozisyon kontrolü 
sağlar. Snap-set teknolojisine sahiptir. 
Gökyüzü mavisi renklidir, kolay işleme 
imkanı sunar ve kabarcıksızdır.

PAKET İÇERİĞİ:: 2x50 ml baz + katalizor + 
12 karıştırma ucu

aToplam ağızda kalma süresi: 50 saniye
aSıkıştırma esnasında gerilim: 3~5%
aGeri dönüş elastikiyeti: >99.8%
aShoreA sertliği: 93
aHız: 50 saniye süreklilik
aSıkıştırma yapmaz ve esnemez
aÇalışma süresi: 20 saniye

DELIKIT LIGHT BODY  FAST

Hızlı - II.ölçü Hızlı donan polivinilsiloksan 
II. ölçü malzemesidir Inlay, onlay, tek 
kron gibi küçük vakalar için uygundur. 
Sertleşme sırasında ve sonrasında toksik 
maddeler açığa çıkarmaz. ISO 4823 ‘e göre 
TİP 3 silikondur. Sarı renklidir, hidrofilikliği 
mükemmeldir. 

PAKET İÇERİĞİ: 2x50 ml baz + katalizor + 
12 karıştırma ucu

aToplam ağızda kalma süresi: 2’ 30”
aSıkıştırma esnasında gerilim: 3~5%
aGeri dönüş elastikiyeti: >99.8%
aSnap set teknolojisi
aÇalışma süresi: 1’15”

22 € 
+ 

KDV

ITH-HAP-1-05 1. Ölçü 50 lik / paket 15 € + KDV

ITH-HAP-1-14 2. Ölçü 50 lik / paket 15 € + KDV

KARIŞTIRMA UÇLARIDISPANSER SİLİKON TABANCASI

50 ml kartuşlar silikon malzemeleri ile kullanılma amaçlıdır.

35 € 
+ 

KDV

22 € 
+ 

KDV

22 € 
+ 

KDV

22 € 
+ 

KDV

ölçü malzemesi
SNAPS-SET TEKNOLOJİSİ 
MÜKEMMEL HİDROFİLİKLİK...
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Şematik Yapı

Transluce®Bond ajanı ıslak, parlatılmış 
metal veya cilalanmış seramik yüzeyler 
üzerindeki renk  transferini geliştirir.

Yağlı mum emülsiyonu içindeki 
mikronize edilmiş renk pig-
mentleri.

OKLUZYON BİZİMLE GÖRÜNÜYOR!

Progresif renk değişimli Bausch artikülasyon kağıtları. 

ÖZELLİKLERİ:
aBir diş hekimi stres dağılımı ile ilgili birkaç saniye 
içinde kesin bilgilere ulaşabilir.
aŞiddetli lekeler hemen görünür hale gelir ve 
lekelerin yerleri kolayca belirlenebilir.

PAKET İÇERİĞİ:
100 ya da 200 Mikron 300’lük mavi, kırmızı

Oklüzal temas / prematüre temas= açık yüzey 
yüksek çiğneme basıncı!

(normal temas olması halinde, bu bölge mümkün 
olan en küçük çapta benek şekllinde olmalıdır.)

Çevreleyen bölge = 
koyu halka renkli şişlik

temasın bir parçası değildir

Düşük basınç  
Normal temas

Yüksek basınç 
Prematüre temas

18 € 
+ 

KDV

BMS ALGINAT

C TİPİ SİLİKON TAKIM

Silibest oda sıcaklığında çok yoğuşumlu tepkime ile çapraz bağlı esnek bir 
slikondur.

aRenk kodlu, Açı çeşitleri mevcuttur
aUzunluk göstergeli ürünler de mevcuttur.

PAKET İÇERİĞİ: 900 ml 1. ölçü silibest  + 140 ml 2.ölçü sililight + 60 ml 
katalizör

... Sizin Memnuniyetiniz
Bizim Memnuniyetimiz ...

aCadmiyum ve kurşun içermez, toz yoktur.
aÇalışma süresi 1,5 dakika (karıştırma dahil)
aDonma süresi 3 dakika 20 saniyedir.
aDört faz işaretli elastik ölçü
aDetayları yeniden üretebilmesi
aModele dökme süresi 0-100 saat

PAKET İÇERİĞİ: 450 gr toz

4.5 € 
+ 

KDV

24 € 
+ 

KDV

C TİPİ SİLİKON 1. ÖLÇÜ

Silibest oda sıcaklığında çok yoğuşumlu tepkime ile çapraz bağlı 
esnek bir slikondur.
aRenk; sarı.

PAKET İÇERİĞİ: 900 ml

15 € 
+ 

KDV

C TİPİ SİLİKON 2. ÖLÇÜ

Silibest oda sıcaklığında çok yoğuşumlu tepkime ile çapraz bağlı 
esnek bir slikondur.
aRenk; mavi

PAKET İÇERİĞİ: 140 ml

10 € 
+ 

KDV

SİLİKON AKTİVATÖR

Silibest oda sıcaklığında çok yoğuşumlu tepkime ile çapraz bağlı esnek bir 
slikondur.
aKuruma esnasında ve sonrasında toksik kalıntı bırakmaz
aİnorganik kimyasallara ve UV ışınlarına karşı yüksek dirençlidir.
aOrganik rezin ve alçılarla açığa çıkan kaliteli özellikler

PAKET İÇERİĞİ: 60 ml

TÜKÜRÜK EMİCİ

15 cm transparan 
Renk: Transparan açık mavi, 
transparan açık yeşil

PAKET İÇERİĞİ: 100 adet 2.60 € 
+ 

KDV

STERİLİZASYON POŞETLERİ

PAKET İÇERİĞİ: 50 x 608 € 
+ 

KDV

PAKET İÇERİĞİ: 500 adet

21 € 
+ 

KDV

Sterilizasyon Poşeti 50 mm x 200 mt (rulo) 12 € + KDV

Sterilizasyon Poşeti 75 mm x 200 mt (rulo) 18 € + KDV

Sterilizasyon Poşeti 100 mm x 200 mt (rulo) 25 € + KDV

Sterilizasyon Poşeti 150 mm x 200 mt (rulo) 35 € + KDV

Sterilizasyon Poşeti 250 mm x 200 mt (rulo) 55 € + KDV

Sterilizasyon Poşeti 350 mm x 200 mt (rulo) 95 € + KDV

Sterilizasyon Poşeti 90 mm x 230 mm,  200 adet kendinden yapışkanlı 12.5 € + KDV

Sterilizasyon Poşeti 140 mm x 250 mm, 200 adet kendinden yapışkanlı 18 € + KDV

TABLA ÖRTÜSÜ

8 € 
+ 

KDV

HASTA ÖNLÜĞÜ

ARTİKÜLASYON KAĞIDI
FİBER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ,
YÜKSEK SAKLAMA KAPASİTESİNE SAHİP...
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Anti-bakteriyel etkili bakır iyonlu kaide ve yapıştırma 
simanıdır. Süt dişlerde dolgu maddesi olarak, dolgu 
materyallerinin altında kaide olarak, kronların, 
köprülerin ve inlaylerin final simantasyonlarında kök 
çivileri ve vidalarının simantasyonlarında ve implant 
restorasyonarında kullanılır. 

aBakteriostatik özelliktedir.
aKaide metertyali olarak tüm metaryallerin altına 
kullanılabilir.
aKök çivilerinin ve vidalarının simantasyonuna  
kullanılabilmelidir.

aBakır iyonlu siman
aHer gramında kanıtlanmış Alman kalitesi
aPeri-implantitise karşı doğal koruma

R
EA

D
Y

2
P

R
O

TE
CT

Kullanım Alanı 
n  İmplant destekli kron ve köprüleri yapıştırılmasında
n  200 MPa üzeri sertlik derecesi olan oksit seramik 
( zirkon oksit ve aluminyum oksit ) ve lityum disilikat 
seramiklerin simantasyonunda

Avantajları
n  Antibakteriyal ve bakterisit siman
n  Fazla simanın kolayca temizlenebilmesi
n  Radyoopak, röntgende görülebilmesi
n  Doğal diş renginde, sabit renk

%0
Monomer, Fenolik,
nano partiküller ve 
hayvansal 
ürün içermez

Paketleme: 10 Stickpack her biri 1 g ve 5 ml likit

IMPLANT SIMANI

Bakır insan vücudu için gerekli temel bir elementtir ve bakterilere karşı mücadelede özellikle 
Streptococcus mutans gibi diş çürüklerinin ana nedeni olan bakterilere karşı çok etkili olduğu 
bilinmektedir.
Hoffmann’s READY2PROTECT, içindeki bakır iyonları sayesinde yapılan tedavilerde kalıcı ve 
sağlıklı sonuçlar vermektedir.

BAKIR

“Bakır simanların anti bakteriyel özellikleri nedeniyle, implant 
üstü kuronların simantasyonlarında,
periimplantitis riskini de azaltması diğer çok önemli bir özellik.”
Prof. Dr. Çetin Sevük, İstanbul Üniversitesi, Dişhekimliği 
Fakültesi, Protetik Anabilim dalı

REFERANS

27 € + KDV

48 € 
+ 

KDV

PAKET İÇERİĞİ : 100 Gr Toz + 40 Ml Likit

Kronların, köprülerin ve inlaylerin final 
simantasyonunda (zirkon oksitler için de geçerlidir), 
ortodontik bantların yapıştırılmasında, Kök çivilerinin 
ve vidalarının ve simantasyonunda, geçici dolgularda 
kullanılır. Çabuk ve normal sertleşen olmak üzere iki 
çeşittir.

PAKET İÇERİĞİ : 100 Gr Toz + 40 Ml Likit

Mg202 içerikli yeni formül ( sıvılarda çözünmeyen 
formül ) bütün dolgu materyallerinin altında kaide 
olarak, kronların, köprülerin ve inlaylerin final 
simantasyonlarında kök çivileri ve vidalarının 
simantasyonlarında kullanılır.

aMükemmel ince film kalınlıği, kolay uygulama ve 
temizleme
aIsı açığa çıkarmaz, dentin dostudur.

PAKET İÇERİĞİ : 100 Gr Toz + 40 Ml Likit

Uygun renk tonunun test edilip bulunması ve 200 MPa 
üzeri sertlik derecesi olan oksit seramik (zirkon oksit 
ve aluminyum oksit) ve lityum disilikat seramiklerin 
simantasyonunda:
aRestorasyonlarda renk düzeltimi ve diğer dişlerin 
rengine uyumun sağlanması
aRestorasyonlarda renk düzeltimi (Tüm renkler ve 
renk karışımları)

PAKET İÇERİĞİ :  1 Adet 100 gr ve 4 Adet 30 gr toz,
2 adet likit 40 ml

UYGULAMA ALANLARI

BAKIR İÇERİKLİ FOSFAT SİMAN KARBOKSİLAT SİMAN

FOSFAT SİMAN TAKIM

SU BAZLI KARBOKSİLAT SİMAN

48 € 
+ 

KDV

48 € 
+ 

KDV

220 € 
+ 

KDV

İMPLANT SİMANI
PERI-IMPLANTITISE KARŞI DOĞAL KORUMA
BAKIR İYONLU DOĞAL SİMAN...
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Sağlıklı Düşünün...

Ledermix‘in Avantajları 
Ledermix sızıda hızla rahatlama sağlar. Kalsiyum hidroksit, alveolar kemikte yenilenmeyi arttırır. 
Corticoid ‘in anti-proliferatif etkisini kaybetmesiyle, kalsiyum hidroksit tarafından derhal yeri 
doldurulur. Eğer kapalı kaviteye Ledermix uygulamasından sonra, sızının hafiflemesi hususunda bir 
başarı sağlanamadıysa, pulpa kavitesindeki trepanasyon belirlenir. Kök kanal tedavisi gerekliyse, 
açılan pulpa kavitesine Ledermix uygulanır.

Akut ağrının meydana geldiği dental vakalar, özellikle dolgu tedavisi ve akut acil durumlar Ledermix’in ihtisas alanıdır. 
Parodontitis aplikallerin artmasıyla dişler güçsüzleştiği için hasta sık sık dayanılmaz ağrılardan şikayetçi olur. Bu ağrılar 
onları geceleri uyutmaz. Geleneksel ağrı kesiciler de etkili olmaz ve hasta umutsuzluğa düşer. Lokal enjeksiyonlar ya sınırlı 
bir şekilde yada sınırlı bir süre için durumu kontrol edebilirler. Biz bildiğiniz ve güvendiğiniz LEDERMIX LİKİT’i , 40 yılı aşkın 
bir süredir hizmetinize sunmaktayız.
Ledermix cement geçici kronlarda veya canlı güdüklerde ağrı ve hassasiyeti tedavi eder. Takriben 7 gün kalması yeterlidir.

aAyrıca pulpitis tedavisinde Ledermix Cement kaide maddesi olarak kullanılır (pulpa açık değilse)
aKüçük kısmi açılma durumlarında ledermix Cement direkt kaplama olarak kullanabilir. 
aDaha fazla açılmış pulpa durumlarında kullanılamaz.
aLedermix Cement’in kaide malzemesi olarak kullanımlarında dentinin hypersensitivitesini dindirir.
aLedermix Cement ile çalışırken Ledermix Eugenol Solüsyon kullanılması tavsiye edilir.

Ledermix Pasta’da bulunan aktif maddelerin crown dentinden ortalama yayılım oranları Ledermix Pasta uygulamasından 
sonra dahi dişin crown bölgesindeki kavitelerde bulunan triamcinolone acetonide ve demeclocycline, crown dentinden 
nüfuz edebilir. 2 saat sonra, maksimum demeclocycline yayılım oranı 47 pmol/dakika; 1 gün sonra ise bu oran 10 pmol/
dakikaya düşer. Triamcinolone acetonide, Ledermix uygulamasından sonra maksimum yayılım oranı 2 ila 8 saat içirisinde, 
yaklaşık 60 pmol/dak., 1 gün sonra 23 pmol/dak. ve 2 gün sonra 10 pmol/dak. sevyesine ulaşır.

RIEMSER

60 € 
+ 

KDV
60 € 

+ 
KDV

30 € 
+ 

KDV
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TOROSDENTAL INS. ITH. IHR. SAN. ve TIC. A.S.
Tahılpazarı Mahallesi 459 Sok. No:20/101

Muratpasa - ANTALYA
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