
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
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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...
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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
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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
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