
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...

32 33


