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Nta Implant
Firmamız, Dental implant alanında yüksek kalitede implant üreterek çözümler sunmaktadır. Firmamıza ait tüm 

ürünlerin üretim, geliştirme, pazarlama, tanıtım ve marka hakları yasaldır ve tamamen firmamıza aittir. Markamıza 
ait tüm ürünler implantoloji alanında güncel bilimsel veriler ışığında en gelişmiş teknoloji kullanılarak geliştirilmek-

tedir.

Firmamız NTA IMPLANT, NTA SHORTER IMPLANT, NTA SHORTER PLUS IMPLANT ve HYBRID IMPLANT markala-
rı adı altında vidalı ve press-fit tipte implantlarını ve bunları ait ilave parçaları üretmektedir. Firmamıza ait FDA, CE, 

ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 ve ISO 10002:2014 kalite denetim sertifikaları bulunmaktadır. 

Ürünlerimizin araştırma ve geliştirme, üretim ve yüzey kaplama işlemleri İSVİÇRE, GÜNEY KORE, ABD ve 
FRANSA’daki ortaklarımız tarafından kendi ülkelerinde yapılmaktadır. Çözüm ortaklarımızdan bazılarının dental 

implant sektöründe 35 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır. 

Misyonumuz ( Hedefimiz ) yüksek kaliteden ödün vermeden her zaman, güvenli, etkili ve güvenilir tedavi yön-
temleri kullanarak tüm dental implant endikasyonlarını kapsayacak şekilde geniş ürün yelpazesine sahip etkileyici 

ürünleri üretebilmektir. 

Vizyonumuz ise, bu alanda yapılan en güncel araştırmalar ile bilimsel yenilikleri bir araya getirip sizlere yüksek 
kalitede ürünler sunabilmektir.

Nta Implant

ISO 9001:2015 ISO 13485:2016 ISO 10002:2014

Yönetim Sistemi Kalite Sertifikalarımız



KEMİK MATRİSİ
Sentetik taşıyıcı içermeyen % 100 DBM.
Mükemmel osteoindüksiyon için 
yüksek BMP içeriği. Mükemmel greft 
hacim onarımı sağlar.

cgdbm100

%100 Doğal Demineralize 
Kemik Matrisi

SÜNGERİMSİ  (KANSELÖZ)  TOZ 
Süngerimsi (kanselöz) kemik kırıntıları 
(çipsleri) ile % 100 DBM. Mükemmel 
osteoindüksiyon için yüksek BMP içeriği. 
Mükemmel greft hacim onarımı sağlar.

cgdbm-allomıx

Süngerimsi (kanselöz) Kemik 
ile % 100 DBM Mükemmel 

Kombinasyonu

cg-oss powder

KORTİKAL  + SÜNGERİMSİ  (KANSELÖZ)  TOZ 
CGBIO’nun CG-Oss, osteokondüksiyonu yoğunlaştırmak 
için % 65 kortikal kemik ve % 35 süngerimsi (kanselöz) 
kemik karıştırılarak yapılır. Aynı zamanda korunmuş 
bir büyüme faktörü ve eşsiz osteoindüksiyon ile kemik 
oluşumu için protein içeren ince partiküllü allografttir.

Dkka (Dondurularak Kurutulan 
Kemik Allograft)

REJENERATİF DOKU MATRİSİ
CG Derm, en son donma-kuru teknolojisi ile birleştirilmiş donmuş veya dondurularak 
kurutulmuş acellular dermal matriksidir. CG Derm, üstün kullanım özelliklerine imkan veren 
gerçek insan dermisinin özelliklerini çoğaltır.

cgderm cg-oss chıp

KORTİKAL  + SÜNGERİMSİ  (KANSELÖZ)  CHIP
CGBIO’nun CG-Oss, osteokondüksiyonu yoğunlaştırmak 
için % 65 kortikal kemik ve % 35 süngerimsi (kanselöz) 
kemik karıştırılarak yapılır. Aynı zamanda korunmuş 
bir büyüme faktörü ve eşsiz osteoindüksiyon ile kemik 
oluşumu için protein içeren iri partiküllü allografttir.

Dkka (Dondurularak Kurutulan 
Kemik Allograft)

aFDA Sertifikalı Doku Grefti 
CG Derm, KFDA ve ABD FDA’nın tüm güvenlik 
kriterlerini karşılar.

aCerrahi bölgede hızlı hibritleşme  
CG Derm’in, hastanın yara bölgesine çabuk bir 
şekilde ulaşması için hızlı hibritleşme ile yeniden 
vaskülarize olan minimal emicilik oranına sahiptir.

aÇeşitli boyutlarda basit prosedür
Tek aşamalı ameliyatlara izin veren farklı 
endikasyonlar için kişiye özel boyutlar.

bıcera bone

Bicera gözenekli bir yapıya sahiptir ki 
gözeneklerinin boyutu yaklasıık 300 ~ 
600μm, gözenekliligi % 70 veya daha fa-
zladır ve gözenekler arası baglantıları kemik 
dokularının gelismelerine olanak saglar.

ENDİKASYONLARI
aOtojenik kemik graftinin neden olduğu kemik bozuklukları. 
aTravma, ameliyat, cerrahi tümör rezeksiyonu, kraniofasial 
iskelet doldurma. 
aPsödoartoz. 
aSpinal artrodez operasyonu (Dolaylı olarak gerilmiş bölge). 
aYapay eklem değişikliği veya yeniden yerleşiminden 
kaynaklanabilecek kemik defektleri. 
aÇocuklar için asetabular rekonstrüksiyon cerrahisi. 
aKulak Burun Boğaz yüz maksiller kemik ve periodontal 
cerrahi dolum. 
aTravmanın (sabit bir cihazla) neden olduğu kemik kusurları.

Bu ürün yüksek sıcaklıklarda biyolojik olmayan cüruf 
ham maddeden yapılmıştır. Hidroksiapatit (HAP, 
bileşim oranı % 60 wt) ve β-trikalsiyum fosfat ( β--TCP, 
bileşim oranı % 40 wt) iyi biyouyumluluk ve kemik 
osteokondüktif özellikleriyle bileşimi oluşmaktdadır. 
Ürün gözenekliliği % 70 veya daha fazladır ve emilimi 
özelliği mevcuttur.

Ürün Fiyat

10 x 20 mm 45 € + KDV

10 x 40 mm 75 € + KDV

20 x 20 mm 80 € + KDV

1 cc.
120 €+KDV

1 cc.
120 €+KDV

1 GR.
90 €+KDV

1 GR.
90 €+KDV

0,5 GR.
50 €+KDV



KORTİKAL TOZ
%100 dondurulmuş kurutulmuş kortikal toz korunmuş mineraller, 
büyüme faktörleri ve proteinler içerir. Kemik iyileşmesinde Osteoindüktif 
ve osteokondüksiyon özelliklerini karşılayan ince partiküllü allografttir.

allo-bone powder

Dkka 
(Dondurularak Kurutulan Kemik Allograftı)

SÜNGERİMSİ  (KANSELÖZ)  TOZ 
Allo-Bone plus, hücre engraftmanlarına (hibritleşmesine) ve kemik 
tadilatına yardımcı olan % 100 dondurularak kurutulmuş süngerimsi ince 
partiküllü allografttir.

allo-bone plus powder

Dkka 
(Dondurularak Kurutulan Kemik Allograftı)

KORTİKAL CHIP
%100 dondurulmuş kurutulmuş kortikal toz korunmuş mineraller, 
büyüme faktörleri ve proteinler içerir. Kemik iyileşmesinde Osteoindüktif 
ve osteokondüksiyon özelliklerini karşılayan iri partiküllü allografttir.

allo-bone chıp

Dkka 
(Dondurularak Kurutulan Kemik Allograftı)

SÜNGERİMSİ  (KANSELÖZ)  CHIP
Allo-Bone plus, hücre engraftmanlarına (hibritleşmesine) ve kemik 
tadilatına yardımcı olan % 100 dondurularak kurutulmuş süngerimsi iri 
partiküllü allografttir.

allo-bone plus chıp

Dkka 
(Dondurularak Kurutulan Kemik Allograftı)

KOLLAJEN MEMBRAN
T-Gen, yüksek gözenekliliğe sahiptir. Bu, T-Gen’in kemiğin ve yumuşak 
dokunun optimal rejenerasyonunu gerçekleştirmesini sağlar. Hızlı 
nemlendirme - mükemmel çekme mukavemeti - Kusurlara esnek 
adaptasyon sağlar. Aynı zamanda mükemmel gerilme mukavemetine 
sahiptir ve bu nedenle ameliyatta yırtılma direnci için diğer ürünlerden 
daha iyi kullanım özellikleri kazandırır.
Ek olarak, T-Gen hızlı hidrasyon ve mükemmel esneklik nedeniyle yüzey 
konturuna mükemmel uyum gözterir.

t-gen

Mükemmel Gerilme Mukavemeti

KÖK İÇİN PROTEZ ÜSTÜ ATAŞMANLAR
İki çeşit kök tutuculu damak üstü protezi vardır.
Kerator Direkt olarak yerleşen Ataşman dişisi (Post Tipi) paslanmaz 
çelikten yapılır ve direkt kök içine simante edilir. 
Kerator Ataşman Dişisi (cast tipi) postu kopyalamak için mum modeli 
içine yapılan bir kalıptır. Bu, sert alaşım içindeki dökümdür. 

Malzemenin kalitesi Teallite yada Kobalt-krom-molibdom döküm 
alaşımıdır. Çevre dostu ve altın alaşımdan daha uygun maliyettedir.

KERATOR ROOT SET

Set İçeriği;
3 adet frez (intional, final, sink frezleri)
4 adet keratör postu
4 adet “male”paket

1 GR.
60 €+KDV

1 GR.
90 €+KDV

1 GR.
60 €+KDV 1 GR.

90 €+KDV

20x30 mm

90 €+KDV

15x20 mm

60 €+KDV 400 €+KDV



Bio-MEM, Mikro Gözenekli PTFE ve Titanyumdan yapılan, , yüzeye hücresel yapışmayı (ad-
hezyonu) ve implantasyon sırasında plazma protein emilimini kolaylaştırırken bakterilerin 
büyümesini engelleyen, emilmeyen bir PTFE membranıdır.

TİTANYUM DESTEKLİ MİKRO GÖZENEKLİ PTFE MEMBRANI
Kullanımı, sekil vermesi ve yer koruması kolaydır.

BAKTERİ GEÇİRMEZ
Mikro Gözenekli PTFE, bakterilerin yaraya geçisini önler.

MEMBRANIN AZALTILMIŞ AYRILMASI
Bio-MEM, bir membran çıkarıldıgında membranın ayrılması durumunu azaltmıstır.

AÇIK MEMBRAN TEKNİĞİ
Birincil kapama gerekli degildir.

YERLEŞTİRMESİ (SABİTLEMESİ) KOLAY
Sabitleme vidası, Kemik vidası, Kemik Taci ve implant ile sabitlenebilir.

Titanyum Destekli 
Mikro Gözenekli PTFE Membranı



PM2530A
25mm x 30mm
150 € + KDV

PM3040SA
30mm x 40mm
180 € + KDV

PM3040A
30mm x 40mm
180 € + KDV

PM2536A
36mm x 25mm
150 € + KDV

PM3041A
41mm x 30mm
160 € + KDV

PMB2021
20.71mm x 19.8mm
110 € + KDV

PMB2325
25.16mm x 23.56mm
120 € + KDV

PMB2029
29mm x 19.82mm
120 € + KDV

PMB2127
27mm x 21.44mm
130 € + KDV

PMB2530
30mm x 24.9mm
130 € + KDV

PMB2029 (No core)

29mm x 19.82mm
75 € + KDV

PMB2025
20mm x 24.9mm
130 € + KDV

PMB2028
20mm x 28.4mm
130 € + KDV

PMB2830
30mm x 28.4mm
150 € + KDV

PN2025 (NO CORE)

20mm x 25mm

PN2530 (NO CORE)

25mm x 30mm

PN3040 (NO CORE)

30mm x 40mm

Titanyum Destekli 
Mikro Gözenekli PTFE Membranı

70 € + KDV

70 € + KDV

70 € + KDV



İmplant yerleşimi öncesinde kemik rejenerasyonunu teşvik eden prosedürdür.  Sonrasından kemik greftleri, biyouyumlu membranlar, 
vida ve kemik toplayıcıları dokuyu dışarda tutar ve kemiğin büyümesini sağlar. Jeil GBR sistemi özel ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik 
olarak size çeşitli opsiyonlar sunar. GBR sistemi temel vida bloğu, vidalar, meş plakası ve çeşitli enstrümanlardan oluşur.

112-060 112-061

111-010
Screwdriver 
Body

Yönlendirilmis Kemik Rejenerasyonu 
(GBR)
Jeilmed

gbr sistem seti

tıtanyum mesh

Avantajları:
aStabilite: Titanyum yapısı sayesinde güçlüdür. Güçlü tutuculuğa sahip yapısı sayesinde kolayca 
yerleştirilebilir.
aEsneklik: Yumuşak, esnek ve elastik malzemeden yapılmıştır. İşlemesi kolaydır ve lokal koşullara 
kolayca adapte olabilir.
aBiyouyumluluk: Titanyumdan yapıldığı için ters doku reaksiyonlarına neden olmaz.
aBiyoaktivite: Yeni kemik oluşumu için bir iskelet görevi görür.

Mesh plakası çok ince, yumuşak ve elastik olup 
iyi tutuculuk gösteren güçlü bir membrandır. 
Çok esnek yapısı sayesinde düzgün olmayan 
alanlarda bile bağımsız uyumlaştırma 
sağlanabilir. 

12-GM-001-01

bonesıer

Set İçeriği;
1 adet hazneli kesici + 2 ekstra hazne

Kemik Toplayıcı

100 €+KDV200 €+KDV
200 €+KDV

40 €+KDV

160 €+KDV



Membranı stabilize etmek için kendinden dönebilen vida titanyum grad 5 malzemesinden 
yapılmıştır ve kemik rejenerasyonu için yeterli bir alan bırakarak membranı destekler. 

Ürün Kod Tanım Fiyat

Micro Drill Free Screw 14-AT-004 Dia. 1.4x4 mm 18 € + KDV

Micro Drill Free Screw 14-AT-006 Dia. 1.4x6 mm 18 € + KDV

Micro Drill Free Screw 14-AT-008 Dia. 1.4x8 mm 18 € + KDV

Ürün Kod Tanım Fiyat

Mini Screw 20-MN-010 Dia. 2.0x10 mm 18 € + KDV

Mini Screw 20-MN-012 Dia. 2.0x12 mm 18 € + KDV

Mini Screw 20-MN-014 Dia. 2.0x14 mm 18 € + KDV

Ürün Kod Tanım Fiyat

Micro Drill Bit For Angle 112-MC-201 for angle 47 € + KDV

Micro Drill Bit For Angle 112-MN-202 for angle 47 € + KDV

Micro Driver Shaft 113-MC-101 for manual body 46 € + KDV

Micro Driver Shaf 113-MC-202 for angle 46 € + KDV

Mini Driver Shaft 113-MN-101 for manual body 46 € + KDV

Mini Driver Shaft) 113-MN-201 for manual body 46 € + KDV

* Bazı durumlarda ön frezleme ihtiyacı cerrahın kararına bağlıdır.

VİDA- MESH

J-TAC

SELF - DRİLLİNG SCREW MİNİ SCREW

112-MC-201
PİLOT DRİLL

113-MC-101
MİCRO 1.4

113-MN-101

1 1 3 - M C - 2 0 2
MİCRO 1.4 (FOR ANGLE)

113-MN-201 113-MN-202

Ürün Fiyat

JT-CL-030 ( 3mm ) Vida - 5 Adet 60 € + KDV

JT-CL-040 ( 4mm ) Vida - 5 Adet 60 € + KDV

113-JT-101 ( kavisli sürücü ) 80 € + KDV

113-JT-103 ( sürücü ) 80 € + KDV



23 LİTRE OTOKLAV

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

POŞETLEME MAKİNASI

OTOKLAV
B SINIFI
EKONOMİK STERİLİZASYON...

40 LİTRE OTOKLAV
B SINIFI

DİSTİLE SU CİHAZI

Yeni teknoloji ile ardı sıra kapatma işlemlerinde soğutma 
süresine ihtiyaç duymaz.

3000 €+KDV

6000 €+KDV

200 €+KDV250 €+KDV



sonıc surgeon
ultrasonıc pıyezo cihazı
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SONIC SURGEON CERRAHI UÇLAR

Pencere Açma, 
İmplant bölge 

hazırlığında 

Kemik toplamada, 
İmplant bölge 

hazırlığında 

Kenar 
genişletme, 

Çekim

Sinüs membranı 
eksfoliyasyonu

Pencere Açma, 
İmplant bölge 

hazırlığında 

Kemik çıkartma 
ve 

kemik greftlemede

Pencere açma 
operasyonu

Pencere açma, 
kenar genişletme, 

Blok kemik

Kenar genişletme, 
Blok kemik

BB010
160 €

BB002
160 €

BB0610
160 €

BB0400
160 €

BB0320
160 €

Sohn028i
160 €

Sohn016
160 €

SohnSaw
160 €

SohnSaw L.R
160 €
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Özellikleri:
• Gerçekleşen stabil yüksek güç 
• Patentli krestal yaklaşım ucunu içeren farklı uç opsiyonları
• Serum fizyolojik cerrahi solüsyonun maksimize halde dağıtımı
• Çok fonksiyonlu ve ergonomik dizayna sahip ayak pedalı 
• Geniş sterilizasyon tepsisi
• 50/60Hz frekans aralığı
• Ultrasonik operasyon frekansı 26±3kHz
• Ultrasonik çıkış gücü maksimum 20W
• Peristaltik pompalama dağıtım oranı: 5 dağıtım oranına sahiptir ve 
özel tuş takımı ile ayarlanabilir.
• Operasyon sırasındaki ortam sıcaklığı 10°C ila 40°C
• Operasyon sırasındaki bağıl nem oranı 30% ila 75%

Sonic Surgeon Osteotomi ve osteoplasti 
tekniklerinin hemen hemen bütün 
anatomik durumlarında kullanımına 
imkan veren kemik cerrahisi için dizayn 
edilmis bir piyezo elektrik cihazıdır.

Kullanım Alanları:

Implant Cerrahisi
•   Krestal genisletme
•   Sinüs kaldırma
•   Kemik elde etmede 
•   Kemik kaldırmada 
•   Osteoplasti
•   Implant bölgesinin son hazırlıgında

Agız Cerrahisi
•   Çekim
•   Apiktomi
•   Sitestomi 
•   Osteojenik distraksiyon 

Periyodontal Cerrahi
•   Alveolar sinir dekompresyonu
•   Periyodontal rezektif cerrahi
•   Endodontik cerrahi

)

SS310L
4000 €+KDV

SS600L
4500 €+KDV



Program Hafıza Fonksiyonu
Hız, Tork, Rotasyon yönü, Irigasyon pompalamasını 
ayarlamak için 10 programlanabilir hafıza.

Otomatik Asırı Yük Koruma Fonksiyonu
• Frez üzerindeki yük ayarlanan torkdan daha fazla ise, 
motor 2 saniye sonra otomatik olarak durur.
• Asırı yük fonksiyonunu serbest bırakmak için ayak pedal 
kontrolüne basınız.
• Motor çalısırken operasyon esnasında kullanıcının kendini 
dogrulaması için uygulanan Rpm ve Tork degerleri gösterilir.

Ergonomik ayak kontrol pedalı
• Ayak kontrol pedalı tüm fonksiyonları kontrol etmek için 
ergonomik olarak tasarlanmıstır ve yüksek kolaylık saglar.

Mebran Dokunmatik Ekran
Kendinden diyagnoz fonksiyonu.

Implant Baslıgı
• Ergonomik rahat kavrama.
• Düsük devirde yeterli güç saglar 
(maksimum tork 70 Ncm): 20:1
• Maksimum Rpm : 2000
• Minimum Rpm : 15

• BLDC motor (0-50,000 RPM) ve anguldurva (Standart 
donanım 20:1) cerrahide optimize tork sağlar.
• RPM: 30rpm~2,500rpm(20:1 ideal kullanım için tavsiye 
edilmiştir.)
• Tork: 20:1 (5.0~55Ncm)/32:1(5.0~65Ncm)
• Dişli oranı:1:1,20:1,27,1,32,1

X-cube

TRAUS
Handpıece

1650 €+KDV

300 €+KDV
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Tel: +41 41 982 02 02   Fax: +41 41 982 03 03
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