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Büyük Artıklatör
Large Articulator

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

3

Plastik Artıklatör
Plastic Retractor

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

4

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

4

Fantom
Phantom

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

5

Separe
Separe

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

6

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

6

Rvg Sensör Kılıfı
Rvg Sensor Cover

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Çok yumuşak ve yırtılmaya dayanıklı plastikten
üretilmiştir. Sızdırmaz olup sensör üzerinde
ulaşılması güç olan yerlerin temiz kalmasını
sağlar. Dental teknisyenlerin görüntü almasını
kolaylaştırıp çabuklaştırırken hastaların güvende
ve rahat olmasını sağlar. Sensöre zararlı maddelerin
bulaşmasını engeller hem de çapraz bulaşmayı önler.
Mevcut dijital RVG sensörlerine uygundur.

Made of very soft and tear resistant plastic. It is
leak-proof and ensures that hard-to-reach areas on
the sensor remain clean. It makes it easy and quick for
dental technicians to take images, while keeping patients
safe and comfortable. It prevents the contamination
of harmful substances to the sensor and also prevents
cross contamination. Compatible with existing digital RVG
sensors.

7

Panaromik Film Kılıfı
Panoramic Film Cover

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Panoramik röntgen çekimi esnasında cihazın
hastanın ağızına giren küçük dil şeklindeki
parçaya kılıf geçirilmesi gerekir. Çünkü aynı
parçayı tüm hastalar ağızlarına aldığı için, hastalık
bulaşma riski fazladır. Onun içindir ki Panaromik
Film Kılıfı kullanılmaktadır.

8

During the panoramic x-ray, the device must be
sheathed on the small tongue-shaped part that
enters the patient's mouth. Because all patients
take the same part in their mouths, the risk of
disease transmission is high. That's why Panoramic
Film Cover is used.
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Forfor Plak Kılıfı
Forfor Plate Cover

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Hastayı görüntü plakasından meydana
gelebilecek herhangi bir etkileşim veya
pislikten korumak. Görüntü plakasını
herhangi bir etkileşim veya pislikten korumak.
Görüntü plakasını herhangi başka bir ışıktan
korumak. Fosfor plak kılıfı tek kullanım içindir,
birden fazla kullanılamaz.

Protecting the patient from any interference
or dirt from the image plate. Protecting the
image plate from any interference or dirt. To
protect the image plate from any other light.
Phosphor plate cover is for single use, cannot
be used more than once.
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Implant Örtü Seti
Implant Cover Set

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Steril implant örtü seti tek kullanımlık olup
steril paketlerde gönderilmektedir.
1) Alet Masa Örtüsü 75 x 75 cm 1 Adet
2) Hasta Üst Örtüsü 80 x 90 cm 1 Adet
3) Şeffaf Hortum Kılıfı 8 x 110 cm 2 Adet
4) Reflektör Örtüsü 10 x 15 cm 2 Adet
5) Spanç 5 x 5 cm 5 Adet
6) Atık Torbası 20 x 25 cm 1 Adet
7) Medikal Havlu 17 x 30 cm 2 Adet
8) Klips 4 Adet

10

The sterile implant cover set is disposable and
sent in sterile packages.
1) Instrument Table Cover 75 x 75 cm 1 Piece
2) Patient Top Cover 80 x 90 cm 1 Piece
3) Transparent Hose Cover 8 x 110 cm 2 Pieces
4) Reflector Cover 10 x 15 cm 2 Pieces
5) Sponge 5 x 5 cm 5 Pieces
6) Waste Bag 20 x 25 cm 1 Piece
7) Medical Towel 17 x 30 cm 2 Pieces
8) Clips 4 Pieces
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Steril Standart Önlük
Sterile Standard Apron

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

• Tam korumalı önlüktür.
• Cerrahi operasyonlarda kullanım için uygundur.
• Steril yapısı vardır.
• Sıvı ve alkol itici özelliğe sahiptir.
• Tek kullanımlık önlüklerdir.
• Tek tek paketlenmiştir.

• It is a fully protected apron.
• Suitable for use in surgical operations.
• It has a sterile structure.
• It has liquid and alcohol repellent properties.
• They are disposable aprons.
• Packaged individually.
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Ünit Örtüsü
Unit Cover

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Hijyenik tutulması elzem olan diş
hekimliği malzemelerinin konulduğu
tablanın üzerine serilerek gerekli
temizlik sağlanmış olur. Gerekli
hijyenin sağlanması amacıyla disposable,
çift katlı, altı naylondan, üstü selüloz
kağıttan, rulolar halinde üretilir.

12

The necessary cleaning is ensured by
laying on the tray where the dental
materials, which are essential to be
kept hygienic, are placed. It is produced
in disposable, double-layered, nylon-bottomed,
cellulose-paper-top rolls in order to ensure the
necessary hygiene.

12

Hasta Önlüğü 50 x 60 cm
Patient Gown 50 x 60 cm

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Genellikle medikal alanlarda veya kişisel
koruyucu olarak kullanılmak üzere üretilmiş
olan hasta önlüğü , kullanım esnasında zorlu
k oluşturmayan, nefes alabildiği için terletmeyen
ve ferah tutan, yumuşak, suya dayanıklı ve
hijyenik önlükler olarak bilinmektedir.
• Dişçi hasta önlüğü Kullanım alanları Diş hekimleri,
• Güzellik merkezleri,
• Hasta bakım işleri gibi tüm alanlarda kullanılabilir
• Özellikleri Üst yüzeyi yırtılmaz kumaş kağıt kaplama
• Alt tarafı suyu ve nemi geçirmeyen lamine kaplamadır
• Boğaz kısmı kopartılabilir ve boyuna uyum sağlar
• 80 lik rulo halinde satılmaktadır.

atient gowns, which are generally produced to be
used in medical fields or as personal protection, are
known as soft, water-resistant and hygienic gowns that
do not cause difficulty during use, do not sweat because
they are breathable, and keep them fresh.
• Dentist patient gown Areas of use Dentists,
• Beauty centers,
• It can be used in all areas such as patient care work.
• Features The upper surface is covered with tear-proof fabric paper
• The bottom side is a laminated coating that is impermeable to water and moisture.
• The throat part is detachable and adapts to the neck
• It is sold in rolls of 80.
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Ünit Tabla Örtüsü 25 x 30 cm
Unit Table Cover 25 x 30 cm

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Hastahane, muayenehane, diş hekimi
kliniklerinde tedavi boyunca kullanılan
steril ekipmanların altına serilmek üzere
selilöz ve polietilen malzemeden üretilen,
tek kullanımlık örtü tipidir E DENTİUM MARKA
dental tabla örtüleri, emici ve su geçirmez
özelliği sayesinde diş hekimlerine oldukça
büyük bir kullanım rahatlığı sunar. Hijyenik
tutulması elzem olan diş hekimliği malzemelerinin
konulduğu tablanın üzerine serilerek gerekli
temizlik sağlanmış olur. Gerekli hijyenin sağlanması
amacıyla disposable, çift katlı, altı naylondan,
üstü selüloz kağıttan, rulolar halinde üretilir.
Kurumunuzun kurumsal kimlik yapısı ve isteğiniz
doğrultusundaysa baskısı özel olarak yapılabilir.

14

EDENTİUM BRAND dental table covers offer a great comfort
of use to dentists thanks to their absorbent and waterproof
feature. The necessary cleaning is ensured by laying on the
tray where the dental materials, which are essential to be
kept hygienic, are placed. It is produced in disposable,
double-layered, nylon-bottomed, cellulose-paper-top
rolls in order to ensure the necessary hygiene. If it is in
line with the corporate identity structure of your institution
and your request, it can be printed privately.
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Lamineli Muayene Masa Örtüsü 50 x 50
Laminated Examination Table Cloth 50 x 50

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Tek Kullanımlık Lamineli Rulo Muayene Masa
Örtüsü, Hastanelerde, kliniklerde, muayenehanelerde
ve birçok medikal alanda muayene masası
üzerine serilip kullanılan örtülerdir. Selülozlu
kağıttan yapılmış muayene masa örtülerinin
altına uygulanan Sıvıyı tutan alt yüzeyi
sayesinde sıvının yayılımını engeller.
• Lamineli çift katlı üretimdir.
• Hijyenik, tek kullanımlıktır.
• 4 adet 50 metre rulodan oluşmaktadır.

Disposable Laminated Roll Examination Table
Cover is the covers used on the examination
table in hospitals, clinics, offices and many medical
fields. It prevents the spread of the liquid thanks to its
liquid-holding bottom surface, which is applied under
the examination tablecloths made of cellulose paper.
• It is a laminated double layer production.
• Hygienic, disposable.
• It consists of 4 rolls of 50 meters.
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Dentawax Pembe Plak Mum
Dentawax Pink Plaque Candle

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

16

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

* Deformasyana dirençli, Elastik yapıya sahip,

* Deformation resistant, Elastic structure,

* Dental Kullanım için Üstün Kalite Pembe Plak
Mumu.

* Premium Quality Pink Plaque Wax for Dental Use.

* Protezin hazırlanmasında dişlerin yerleştirildiği
mum duvar yapımında kullanılır.

* It is used in the construction of the wax wall where
the teeth are placed in the preparation of the
prosthesis.

* Profesyonel çalışmalara imkan tanıyan, kolay
şekillenebilir,hassas birleşim imkanı sunar.

* Provides easy-to-shape, precise combination that
allows professional work.

Bar-Kroşe-Pivo Tij
Bar-Crochet-Pivo Rod

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

* Yoğun çalışan diş teknisyenlerine zaman ve estetik
kazandırmak üzere formüle edilmiştir.

* Formulated to save time and aesthetics for busy
dental technicians.

* Diş modelinde bulunan revetmana yapışkanlığı en
idealdir.

* The investment stickiness in the tooth model is the
most ideal.

* Model üzerinde formunu korur.

* It maintains its form on the model.

* Kutu içeriği 30 gr.

* Box content 30 gr.
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Modelaj Mumları
Modeling Waxes

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

18

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

* Kron Köprü, inley,onley empress işlemleri için üretilmiş
modelasyon mumudur.

* It is a modeling wax produced for Crown Bridge,
inlay, onlay empress processes.

* Elastik özelliği sayesinde deformasyon mukavemeti
kazanarak
oluşan yapı kaybının geri dönmesini sağlar.
* Modelasyon sonrası boyutsal değişim yapmaz.
* Kullanım akışkanlığı idealdir.
* Rahat kazınma olasılığı sağlar.
* Işıl işlem sonrası spatüle yapışmaz.
* Kırmızı yeşil ve Mavi renleri mevcuttur.
* Erime Noktası :63 ° C ile kış kullanımı için tasarlanmıştır.
* Hassas bölgelerde uygulanabilir.
* Elastik (206) Büzülme yapmadan yüksek
elastikiyete sahiptir.

* By gaining deformation strength thanks to its
elastic feature
It allows the loss of structure to be returned.
* Does not make dimensional changes after modeling.
* Usage fluidity is ideal.
* Provides comfortable scratching possibility.
* Does not stick to spatula after heat treatment.
* Red, green and blue colors are available.
* It is designed for winter use with Melting Point: 63 °
C.
* It can be applied in sensitive areas.
* Elastic (206) High without shrinkage
has elasticity.

Kanal Mumu
Channel Candle

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

* Makaraya sarılmış yekpare mum teli.

* Solid wax wire wound on a spool.

* Kısmi takma diş ve kron ve köprü işlerinde kullanılan
kolay

* Easy to use in partial denture and crown and bridge
work

formlu mum teli.
* Diş iskelet kanal bağlantılarında hatasız kullanmak
üzere imal edilmiştir.

shaped wax wire.
* It has been manufactured for faultless use in tooth
skeleton channel connections.

* Modellerde kalıntı ve çapak oluşturmaz. Model
tutuculuğu en üst seviyedir.

* Does not create residue and burrs on models. Model
retention is top notch.

19

Desen Düz Plak
Pattern Flat Plate

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

* Model kalıpları için küçük çenelerde tükürük
akıcılığını en yüksek seviyede tutar.

* It keeps the saliva flow at the highest level in small
jaws for model molds.

* Uygulama her ısı ortamında mükemmelliğini korur.

* The application maintains its perfection in every
heat environment.

* Uygulama sırasında detayların silinmemesi için
yüksek kalitede imal edilmiştir.
* En ideal şekilde modele adaptasyonu için özel
formülle hazırlanmıştır.

20

* In order not to delete the details during the
application
Made of high quality.
* It has been prepared with a special formula for the
most ideal adaptation to the model.

Parafin Blok Kazılma Mumu
Paraffin Block Excavation Wax

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

* Parafin Blok Mumu, yumuşak, opak, dişin anatomik
detaylarını
vurgulamayı mümkün kılar.
* Yontarak diş modellemesi yapılabilen özel içerikli
parafin blok.
* Tüm alt-üst premolar, alt üst santral dişler, alt üst
lateral, alt üst molar
ve kanin dişler için uygun ölçülerde modelleme
mumları.
* Erime Derecesi : 60

* Paraffin Block Wax, soft, opaque, anatomical details
of the tooth
makes it possible to highlight.
* Paraffin block with special content that can be
modeled by chipping teeth.
* All lower and upper premolars, lower upper central
teeth, lower upper lateral, lower upper molars
and modeling waxes in suitable sizes for canines.
* Melting Degree: 60

21

Kafes Mum Çeşitleri
Lattice Candle Types

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ
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/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

* Profesyonel çalışmalarınız için özel dizayn edilmiş.

* Specially designed for your professional work.

* Diş Protez uygulamalarınızda mükemmel görsellik
sağlar

* Provides excellent visualization in your dental
prosthesis applications

* Yüksek kalite çalışma imkanı sunar.

* It provides high quality working opportunity.

Aşındırma Grubu
Etching Group

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

* Metal tesfiyelerinde ve diğer alanlarda kullanımı
kolay hızlı sonuç kullanılan ürüne zarar vermeyen
aşındırma taşı.

* An abrasive stone that is easy to use in metal
clearing and other areas and does not harm the
product used with fast results.

23

Electrolyt Asit
Electrolyt Acid

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

*Kimyasal temizleme likitidir. Döküm kalıplarının
mekanik tesviyesinden sonra mükemmel temizlik ve
parlatma için kullanılır.

*It is a chemical cleaning liquid. It is used for perfect
cleaning and polishing after mechanical leveling of
casting molds.

*Döküme mükemmel bir parlaklık ve temizlik
kazandırır.

*Gives a perfect shine and cleanliness to casting.

*Metalin aşınmasına izin vermez.
*Ürün ISO 13485:2003 kalite yönetim sistemi altında
üretilmektedir.

24

* It does not allow the metal to corrode.
*The product is manufactured under the ISO
13485:2003 quality management system.

Reçine
Rosin

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

*Soğuk daldırma likitidir, mum ile revetman
malzemesi arasında mükemmel bir yapışma sağlar.
* Defalarca kullanılabilir.
* Ürün ISO 13485:2003 medikal cihazlar altında
üretilmektedir.

*It is a cold dipping liquid, it provides an excellent
adhesion between the wax and the investment
material.
* Can be used repeatedly.
* The product is manufactured under ISO
13485:2003 medical devices.

25

Lak Alçı Kaplama Solüsyonu
Lacquer Plaster Coating Solution

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ
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/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

*Alçı ve akrilik resin arasında mükemmel bir bariyer
kurarak protezin
alçıdan kolay ayrılmasını ve bu sayede temiz ve
hassas modellerin üretimini
temin eden bir alçı kaplama solüsyonudur.

*Breakthrough of the prosthesis by establishing an
excellent barrier between plaster and acrylic resin.
easy separation from plaster and thus the production
of clean and delicate models.
It is a gypsum coating solution that provides

*Akrilik diş üzerinde kalıntıların yapışmasını engeller.

*Prevents adhesion of residues on acrylic teeth.

*Ürün ISO 13485:2003 Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim
Sistemi altın üretilmektedir.

*The product is manufactured under ISO 13485:2003
Medical Device Quality Management System.

Modelasyon Likiti
Modelling Liquid

PORSELEN MODELASYON LİKİDİ
PORCELAIN MODELLING LIQUID

Kullanım Alanı / Usage Area
Metal destekli ve metal desteksiz porselen tozlarının modelasyon
likididir. Porselen kronların anatomik formlarının oluşturulmasında
KERA mükemmel bir transfer ve modelleme imkanı sağlar.
It is the modeling liquid of porcelain powders with or without metal
support. Kera provides a perfect transfer and modeling opportunity in
the creation of anatomical forms of porcelain crowns.

1000 ve 250 ml plastik
ambalajlarda

Ambalaj şekli

Packaging

1000 and 250 ml
plastic packages

Başlangıç Isısı

Ön kurutma Süresi

Vakum Başlangıcı

500 C°

6 dk / 6min

500 C°

Starting Temperature

Pre-drying Time

Vacuum Start

Vakum Bitişi

Vacuum End

Max ısıya eşdeğer
Equivalent To Maximum Temperature

ÖZELLİKLERİ/ PROPERTIES
1. Her marka porselen tozu ile kullanılabilir.

1. It can be used with any brand of porcelain powder.

2. Çalışırken akıcılık yapmaz, pasta kıvamında rahat ve zevkli bir

2.
enjoyable modeling in the form of a paste.

modelasyon imkânı sunar.
3. Verilen anatomik formu korur ve özellikle yoğun iş şartları için hızlı
modelasyon imkanı sağlar.

3. It protects the given anatomical form and provides fast modeling
opportunity especially for intensive working conditions.
4.

4. Pişim sonrası renklerde sapma yaratmayarak doğal renkler elde edilir.

5. If the recommendations given are followed, post-baking shrinkage rates are

5. Verilen tavsiyelere uyulursa pişim sonrası çekme oranları minimumdur.minimal.
6. Son derece sinter, porsuz (gözeneksiz) ve dayanımlı porselen elde edilir.
6. A highly sintered, non-porous and durable porcelain is obtained.
7. Yoğun çalışma şartlarında toz karışımınızın uzun süre aynı kıvamda 7. It ensures that your powder mixture does not dry by staying in the same
kalarak kururmamasını sağlar.
8. Tavsiye edilen program uygulandığında tüm mevsim şartlarına

consistency for a long time under intensive working conditions.

8. When the recommended program is applied, it is suitable for all seasonal conditio

uygundur.
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Extra Kremsi
Opaker Likit

Extra Creamy
Opaquer Liquid

PORSELEN OPAKER LİKİDİ
PORCELAIN OPAQUER LIQUID

Kullanım Alanı / Field of Use
Dental Porselen opakeri için özel üretilmiş opaker likididir. Opaker
tozunuzu krem opaker haline dönüştürerek rahat ve zevkli bir
uygulama imkanı sağlar.
It is a specially produced opaquer liquid for dental porcelain opaquer.
It provides a comfortable and enjoyable application opportunity by
converting your opaquer powder into cream opaquer.

50 ve 250ml
plastik şişelerde

Ambalaj şekli

Packaging

50 and 250g
plastic bottles

Başlangıç Isısı

Ön kurutma Süresi

Vakum Başlangıcı

480 C°

6 dk / 6min

480 C°

Starting Temperature

Pre-drying Time

Vakum Bitişi

Vacuum Start

Vacuum End

Max ısıya eşdeğer
Equivalent To Maximum Temperature

ÖZELLİKLERİ/ PROPERTIES
1. Her marka porselen opakeri ile kullanılabilir.

1. It can be used with any brand of porcelain opaquer.

2. Çalışırken akıcılık yapmaz, krem kıvamında kolay uygulama

2.

imkânı sunar.
3. Homojen karışım ile eşit kalınlıkta uygulama imkânı sağlar.
4. Pişim sonrası renklerde sapma yaratmayarak doğal opaker renkleri
elde edilir.
5. Verilen tavsiyelere uyulursa pişim sonrası güzel görünümlü

consistency.

3. It provides the opportunity to apply in equal thickness with a homogeneous mix
4.

5. If the recommendations given are followed, a nice looking velvety surface occurs

kadifemsi bir yüzey meydana gelir.
6. Son derece sinter, porsuz (gözeneksiz) ve dayanımlı
opaker tabakası elde edilir.

6. A highly sintered, non-porous and durable opaquer layer is obtained.

7. The viscosity of your powder mixture for a very long time does not change and th

7. Çok uzun süre toz karışımınızın aynı viskozitede kalarak
kıvam değişikliği meydana gelmez.
8. Çok miktarda hazırlanan karışımlarda faz farkı (toz/sıvı ayrışımı)
meydana gelmez, homojenliğini korur.
9. Tavsiye edilen program uygulandığında tüm mevsim şartlarına
uygundur.
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is no change in consistency.
8.
large quantities, it protects its homogeneity.

9. When the recommended program is applied, it is suitable for all seasonal conditio

Glaze Tozu
Glaze Powder

PORSELEN SIRLAMA TOZU
PORCELAIN GLAZING POWDER

Ambalaj şekli

30 ve 250 gr şişe

Packaging

30 and 250 g bottle

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Porselen kron köprü çalışmalarında sırlama (glazür)

It is a glazing powder in porcelain crown bridge work. It has

tozudur.Mükemmel parlaklık ve dental kriterlere uygun

excellent gloss and acid resistance in accordance with dental

asit dayanımına sahiptir,alkalidir,kurşun,arsenik gibi ağır

criteria, is alkaline, does not contain heavy metals such as lead

metaller içermez.

and arsenic.
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Glaze Likidi
Glaze Liquid

PORSELEN PARLATMA LİKİDİ
PORCELAIN POLISHING LIQUID

Ambalaj şekli

50 ve 150 ml plastik
ambalajlarda

Packaging

50 and 150 ml
plastic packages

Kullanım Alanı / Field of Use
Metal destekli ve metal desteksiz porselen tozlarının GLAZE (sırlama) likididir. Porselen kronların
sırlanmasında mükemmel bir transfer imkanı sağlayarak glaze tozunuzun daha iyi parlamasına yardımcı olur.
Glazing liquid of porcelain powders with or without metal support.

ÖZELLİKLERİ / PROPERTIES
1. Her marka porselen glazesi ile kullanılabilir.

5. Bir kap içinde yapılan toz+likit karışımınızın çökmeden
kullanıma hazır olarak kalabilmesini sağlar.
2. Çalışırken akıcılık yapmaz, diş araları ve tüber aralarını doldurmaz.
6. Uygun oranlarda karıştırıldığında yeteri kadar tozyapılmasını
transferi sağlar.
3. Uygulanan yüzeyde uygulanan kalınlıkta kalır hareket etmez,
yoğun iş şartları için hızlı çalışma imkanı sağlar.
7. Yoğun çalışma şartlarında toz+likit karışımınızın uzun süre
aynı kıvamda kalarak kurumamasını sağlar.
4. Pişim sonrası doygun parlak sonuç alınır.
8. Çalışma şartı olarak her mevsime uygundur.

1. Can be used for any brand of porcelain glazing.
2.

5. It providess that your powder + liquid mixture made in a cup remains ready to use
without collapsing.

6.
3. It remains in the applied thickness on the applied surface and does not move.
It
provides fast working opportunity for intensive work conditions.
7. It provides that your powder + liquid mixture does not dry out by remaining in the
same consistency for a long time under intensive working conditions.
4.
8. It is suitable for all seasons as a working condition.

30
19

Base Pasta
Base Paste

ULTRA OPAKER
PORSELEN PASTASI
ULTRA OPAQUER
PORCELAIN PASTE

Ambalaj şekli

Packaging

20 gr Kavanoz

20 g jars

Starting Temperature

Başlangıç Isısı

Minutes/Temperature

Dk/ısı

Vakum Başlangıcı
Vacuum Start

Maximum Temperature

Maximum Isı

Vakum Bitişi

Vacuum End

Max. Temperature Await

500 C°

60 C°

500 C°

970C°

970C°

1 dk. / 1 min.

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

Max. Isı Bekleme

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Porselen kron köprü çalışmalarında metal yüzeyinde

It is a cream porcelain material that provides strong occlusive

kuvvetli örtücülük sağlayarak metal yansımasını ortadan

on the metal surface in porcelain crown bridge works and

kaldıran ve aynı zamanda metal bağlantısını kuvvetlendiren
krem porselen malzemesidir.Termal genleşmesi dental
metaller ile uyumludur.İnce grenli krem formülasyonu

the metal bonding. Its thermal expansion is compatible with
dental metals. Fine-grained cream formulation provides ease
of application.

uygulama kolaylığı sağlar
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Bond
Bond

İLK ÖRTÜCÜ
TOZ ŞEKLİNDE MALZEME
FIRST OCCLUSIVE MATERIAL
IN POWDER SHAPE

Ambalaj şekli

20 ve 250 gr plastik
ambalajlarda

Packaging

20 and 250 g
plastic packages

Starting Temperature

Başlangıç Isısı

Minutes/Temperature

Dk/ısı

Vakum Başlangıcı
Vacuum Start

Maximum Temperature

Maximum Isı

Vakum Bitişi

Vacuum End

Max. Temperature Await

500 C°

80C°

500 C°

980C°

980C°

1 dk. / 1 min.

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

Max. Isı Bekleme

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Metalkeramik sistemlerinde metal porselen bağlantısını kuvvetlendiren extra bağlayıcı malzemedir. Yapısındaki oksit emici
materyaller metal üzerinde oluşan oksit tabakasını absorbe ederek bağlayıcı olan camsı kısmın oksitsiz kalan metal ile daha kuvvetli
bağ kurmasını sağlar. Metalin oksit miktarıyla orantılı olarak altın sarısı ile turuncu arasında kendi rengini oluşturur. Sinterleme
örtücü oluşu opaker tabakası için çok yardımcıdır. Cr-Ni’li alaşımlarda kullanılması tavsiye edilir. Uygulama aşamasında ince tabaka
Likididir. Tavsiye edilen sinterleme değerleri tablodaki gibidir.
It is an extra bonding material that strengthens the metal-porcelain bond in metal-ceramic systems. The oxide-absorbing materials in its structure
absorb the oxide layer formed on the metal, allowing the glassy part to form a stronger bond with the non-oxidized metal. In proportion to the oxide rate
and to create a physical bond. The fact that it is very occlusive is very helpful for the opaquer layer. It is recommended to use in Cr-Ni alloys. During the
implementation phase, it should be applied as a thin layer. The recommended liquids are the standard opaquer liquid extra or creamy opaquer liquid
produced by our company. Recommended sintering is as in the table.
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Porselen Yastık
Porcelain Etch

SİNTERLEME AŞAMASINDA
KRON DESTEKLEYİCİ
CROWN SUPPORT IN THE
SINTERING PHASE

Ambalaj şekli

10 ml
şırıngada

Packaging

10 ml
syringe

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Pişim sonrası porselen haline dönüşen pasta yapısında çok yönlü sabitleyici malzemedir.
1-Porselen kronların fırında sabitlenmesini sağlar: Pişim sonrası krona yapışmaz. Porselende olumsuz etkiler oluşturmaz. Kanatlı
köprüler, tek kronlar ve diğer kronlarda mükemmel sabitleyicidir. Aynı yapı oksidasyondan bitime kadar kullanılabilir,bu özelliği benzer
ürünlerle kıyaslandığında önemli bir ayrıcalık oluşturur ve son derece ekonomik hale geçer.
olasını sağlar.
3-Kaynak işlerinde kaynağın kronun içine akmasını engelleyerek düz bir kaynak hattı oluşturur: G
az çıkışı olmadığından yüzde yüz
başarılı kaynak sonucu elde edilir base pasta ve opak aşamasında sorun yaşanmaz.
4-Alümina çalışmalarının camlama aşamasında camın fazlasını absorbe ederek camlamanın tam ve başarılı olmasını sağlar ve
fazla camın fırının taşına akmasını önler: Tüm zirkonya ve alumina kronlarda kullanılabilir.

stabilizer for winged bridges, single crowns and other crowns. The same structure can be used from oxidation to the end, this feature creates an important
privilege when compared to similar products and becomes extremely economical.

Since there is no gas output, 100% successful
welding result is obtained. No problem is experienced in base paste and opaque phases.
4-During the glazing phase of alumina works, it absorbs excess glass, ensuring complete and successful glazing and prevents excess glass from
Can be used all zirconia and alumina crowns.
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Porselen Vernik
Porcelain Varnish

İZOLE EDİCİ ve
DAYANIM ARTTIRICI MATERYAL
ISOLATING AND STRENGTH
INCREASING MATERIAL

Ambalaj şekli

20 ml fırçalı
cam şişelerde

Packaging

20 ml glass bottles
with brush

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ
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/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Alçı modelin dayanımını arttırıcı ve alçı üzerindeki

It is a special varnish solution that increases the strength of

gözenekleri izole edici özel vernik solüsyonudur.

the plaster model and isolates the pores on the plaster.

Ayırıcı Yağ

Seperating Oil
PORSELEN ve
MUM AYIRICI MATERYAL
PORCELAIN and
WAX SEPARATING MATERIAL

Ambalaj şekli

Packaging

20 ml fırçalı cam
şişelerde.
20 ml glass bottles
with brush

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Porselen kron köprü çalışmalarında porselen yapının alçı

It is the separating material that enables the parts of the

ile temas eden kısımlarının (kole cepleri ve ara gövdeler

porcelain structure in contact with the plaster (cervical and

gibi)yapışmadan net ve tam çıkmasını sağlayan ayırıcı

pontic waxes) to come out clearly and completely in porcelain

malzemedir. Aynı zamanda modelaj öncesinde kullanılan
mükemmel bir mum ayırıcısıdır.

crown bridge works. It is also an excellent wax separator used
before modeling.
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Revetman Kaydırıcı
Investment Lubricant
REVETMAN – ALÇI KAYDIRICI
MATERYAL
INVESTMENT – PLASTER
LUBRICANT MATERIAL

Ambalaj şekli

250ml plastik
ambalajlarda

Packaging

250 ml plastic
packages

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Revetman ve alçı için kaydırıcı zemin oluşturan hava

It is an air gap removing disinfection product that creates a

boşluğu giderici dezenfeksiyon özellikli üründür.Revetman
karışımının viskozitesini yükseltip hareket kabiliyetini
arttırarak detayların döküm sonrası daha iyi çıkmasını
sağlar.Tanecik dağılımını ayarlayarak yüzeyin daha düzgün
ve pürüzsüz çıkmasını sağlar.
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of the investment mixture and increases its mobility, allowing
grain distribution, it provides a smoother surface.

Lak
Lac

PROTEZ İZOLASYON
MATERYALİ
PROSTHETIC ISOLATION
MATERIAL

Ambalaj şekli

500 ve 5000 ml
plastik ambalajlarda

Packaging

500 and 5000 ml
plastic packages

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Akrilik protez çalışmalarında Akrilik –Alçı separasyonu

It is the separating material that provides acrylic-plaster

sağlayan ayırıcı malzemedir.İstenilen isolasyonu kalınlık

separation in acrylic denture works. It provides the desired

oluşturmadan sağlar.Uygulama esnasında topaklanma

isolation without creating thickness. It does not cause

yapmaz.

clumping during application.
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Kontak Likit
Contact Liquid
SIVI ARTİKULASYON
MATERYALİ
LIQUID ARTICULATION
MATERIAL

Ambalaj şekli

20 ml fırçalı cam
şişelerde

Packaging

20 ml glass bottles
with brush

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Kron köprü çalışmalarında metal tesviye aşamasında

It is a liquid articulation material that shows the contact

metalin temas noktalarını gösteren ve aynı zamanda

points of the metal during the metal leveling phase in crown

hareketli protez çalışmalarının oklüzyonal kontaklarını

bridge works and also determines the occlusal contacts of the

belirleyen sıvı atikulasyon malzemesidir. Florasan renk
özelliği sayesinde kontak noktalarının daha iyi görünmesini
sağlar. Aynı zamanda UV ışıktada görülebilir.
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feature, it makes the contact points look better. It can also be
seen in UV light.

Modelaj Mumu
Modelling Wax

Ambalaj şekli

200 gr plastik
kutularda

Packaging

200 g in
plastic boxes

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Kron köprü ,inley,onley,empress modelasyon mumudur.

Crown bridge, inlay, onlay, empress modeling wax. Thanks to

Doğal ve sentetik resin karışımlı özel formulasyonu

its special formulation with a mixture of natural and synthetic

sayesinde elastik kalabilen ve model üzerindeki şeklini

resin, it has a structure that can remain elastic and protect

koruyabilen bir yapıya sahiptir.Boyutsal değişim (çekme)
yapmaz.Soğuk modelaj esnasında spatüle yapışmaz.

its shape on the model. It does not cause dimensional change
(shrinkage). It does not stick to the spatula during cold
modeling. It does not balance during the investment phase.

Revetmana alma aşamasında balans yapmaz.
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Stoklu
Kanal Mumu
Canal Wax

Ambalaj şekli

1 numara500 adet,
2 ve 3 numara 250 adet
plastik kutularda

Packaging

Number 1500 pieces,
number 2 and 3 250 pieces
in plastic boxes

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

1

3

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Kolay şekillenebilen , bükülmeyen ,deforme olmayan ve

Wax for casting canal that can be formed easily, does not bend,

atık bırakmadan yanabilen döküm kanalı için mum.

does not deform and can burn without waste.

Güneş altında ve nemli ortamlarda bulunmamalıdır.
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2

It should not be under the sun and in humid environments.

Ara Gövde
Pontic Wax

Ambalaj şekli

Plastik kutularda
100 adet

Packaging

100 piece in
plastic boxes

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Akrilik veya porselen ile kaplama tekniği için ön ve arka

It is used in modeling front and back bridges for the covering

köprülerin modellenmesinde kullanılır.

technique with acrylic or porcelain.

Tüm uygulamalar için üniversal ölçüler –zamandan
tasarruf.

Universal sizes for all applications - time saving.
Due to the high stability, there is no deterioration during
disassembly.

Yüksek stabilite nedeniyle sökme sırasında bozulma olmaz.
Tooth shapes can be proportionally reduced.

Diş şekilleri orantılı olarak azaltılabilir.
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Kera İmplant Alçısı
Set
Kera Implant
Plaster Set

Ambalaj
şekli

Likit 250*2 : 500 ml
plastik ambalajlarda

Packaging

Liquid 250*2:500 ml
plastic packages

KULLANIM ŞEKLİ / USAGE

Kullanıma başlamadan önce A polimeri 20 saniye çalkalayın.
A and B same quantity.

İki polimer A ve B eşit ölçekle birebir kullanınız. Expansiyon için
eşit kullanım çok önemlidir.
Curing will be started within 10 minutes and the consistency will

10 dk. sonra kürlenme başlayacak ve kıvam koyulaşacaktır. Bu

become thicker. During this process, you can comfortly clean your

esnada karıştırma godesini rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz.

mixing dappen glass.

Kürlenme süresi oda sıcaklığında 45 - 60 dk’dır.

Curing duration is 45-60 minutes at room temperature.

Kürlenme tamamen bittikten sonra beyaz alçı dökülebilir.
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CAD CAM PMMA
Modelleme Blokları
CAD CAM PMMA
Modelling Blocks

Ambalaj şekli

1 adet karton kutu

Packaging

1 piece carton box

Renk

A1 - A2 - A3

Color

A1 - A2 - A3

Kalınlık

12 - 14 - 16 - 18 - 20

Thickness

12 - 14 - 16 - 18 - 20

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

PMMA nın kimyasal özellikleri 100% PMMA (polimetil

Chemical properties of PMMA 100% PMMA (polymethyl

metakrilat). PMMA larımız her CAD-CAM freze makinesi

methacrylate) Our PMMAs can be processed with any CAD-

ile işlenebilir. Malzeme sadece iskelet ve kron modelasyon

CAM milling machine. The material can only be used in casting

için dökümde kullanılabilir. Modelasyon mumuna nazaran
daha dirençli ve büyük işler için uyumlu olması,kalıntısız
yanması en büyük avantajlarındandır. Güneş altında ve

for carcass and crown modeling. Its biggest advantages are
that it is more resistant than modeling wax and is compatible
for large jobs, and its residue-free burning. It should not be
kept under the sun and in humid environments.

nemli ortamda tutulmamalıdır
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CAD CAM
Modelleme Blokları
CAD CAM
Modelling Wax

Ambalaj şekli

1 adet karton kutu

Packaging

1 piece carton box

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Modelasyon mumu olarak kullanılır.Metal üstü porselen

It is used as a modeling wax. Almost no leveling is required due

kronlar için uygun duvar ve gövde kalınlığı sebebiyle hemen

to the suitable wall and body thickness for porcelain crowns

hemen hiç tesviye gerektirmez.

over metal.

Yüksek derecede frezelenebilme kabiliyetine sahiptir.
Atık bırakmaz ve bu sistemin uygulanması yüksek zaman

It has a high degree of milling ability. It doesn’t leave residual.
And the implementation of this system provides high time
savings.

tasarrufu sağlar.
It should not be kept under the sun and in humid

Güneş altında ve nemli ortamlarda tutulmamalıdır.
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environments.

Kera Wax
Kera Wax

PEMBE MUM MODELLEME
MODELLING WAX

Ambalaj şekli

500gr. Karton Kutu

Packaging

500gr Carton Box

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Çok amaçlı elastik modelasyon mumudur. Total protezlerde mum

It is used as a modeling wax. Almost no leveling is required due

duvar hazırlanması, protetik işlemlerde kapanış kaydı alınması

to the suitable wall and body thickness for porcelain crowns

için kullanılır. Laboratuvar uygulamalarında geniş kullanım

over metal. It has a high degree of milling ability. It doesn’t leave

alanları vardır. Düşük erime aralığı sayesinde(%5) bükülmezç
Deformasyona dirençlidir, soğudukran sonra boyutsal stabilitesini

residual. And the implementation of this system
provides high time savings. It should not be kept under the sun and
in humid environments.

korur. Elastiktir, yapraklar kolayca şekillendirilebilir. Pembe
renktedir. Oldukça yapışkandır. Bir yaprak, iki protez için yeterlidir.
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Işınlı
Basplak
Light Cure
Base Plate

Ambalaj
şekli

50 adet plastik
kutularda

Packaging

50 pieces in plastic
boxes

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Işınlı LC plaka formu verilmiş ,üst ve alt çene

It is a resin that has been given the form of a base plate and is used

modellemesinde kullanılan bir reçinedir.Total prostetik ve

in upper and lower mentum modeling. It is used for making personal

kron & köprüde kişisel kaşık yapımında kullanılır.Ayrıca

spoon in total prosthetic and crown bridge. It is also used in

basplak ve ısırma kaydı yapımında da kullanılır.Ürün
kullanıma hazır ve kolay şekillendirilebilen haldedir. Işınlı LC
oda sıcaklığında güneş ışığında polimerleşir, fakat halojen
veya UV ışık altında çabucak polimerleşir. Kişisel kaşıklar
polimerizasyonun hemen ardından kullanılabilir.
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making base plate and bite recording. The product is ready to use
and easily shaped. Light curing base plate polymerizes in sunlight at
room temperature, but quickly polymerizes under halogen or UV light.

3D Döküm
Reçinesi

3D Casting Resin
DENTAL MATERYAL MODELLEME
POLİMER ESASLI
DENTAL MATERIAL MODELLING
POLYMER BASED

Ambalaj şekli

500 ml plastik
şişelerde

Packaging

500 ml plastic
bottles

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Protez tabanı (tam veya çıkarılabilir

Polymer type material used for

kısmı protezin ağız mukozası üzerinde

the production of the prosthesis base

kalan ve yapay dişleri tutan kısmı

whole or removable part of the

üretimi için kullanılan polimer türü

prosthesis remains on the oral muscose and

malzeme
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3D Model
Reçinesi

3D Modelling Resin
DENTAL MATERYAL MODELLEME
POLİMER ESASLI
DENTAL MATERIAL
MODELLING POLYMER BASED

Ambalaj şekli

500 ml plastik
şişelerde

Packaging

500 ml plastic
bottles

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Dijital döküm modellemelerinde kullanılır.
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It is used in digital casting models.

Biop
Bıop

POLİMER OPAKER MALZEMESİ
SETİ
POLYMER OPAQUER
MATERIAL SET

Ambalaj şekli

Set Ambalaj

Packaging

Set Packaging

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Soğuk - Kürleme Sistemli, toz + likit şeklinde maskeleyici

It is a masking opaquer material with a cold-curing

opaker malzemesidir.

system, in ğowder + liquid form.

1- Parsiyel protezlerin iskelet bölümünün kafes
kısımlarında metal yansımasını engelleyip estetik bir

1- It provides an aesthetic look by preventing the
section of partial prostheses.

görünüm kazandırır.

2- Crowns on attachments have a1-a2-a3 colours for

2- Atachmanlar üzerindeki kronlarin ön ve üst bölgeleri

the front and upper areas.

izin a1-a2-a3 renkleri vardır.
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Lazer Bond
Laser Bond

DENTAL SERAMİK
DENTAL CERAMIC

Ambalaj şekli

Cam Kavanoz Karton
Kutu Tekli 10 Gr.

Packaging

Glass Jar Carton Box
Single 10 Gr

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ
Metal porselen bağlantısını

The extra binding material is strengthening

kuvvetlendiren ekstra bağlayıcı

metal porcelain connection.

malzemedir.
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/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Dental Pota
Dental Crucible

DENTAL ALAŞIM, DÖKÜM,
ASAL OLMAYAN
DENTAL ALLOY ,CASTING,
NON PRIME

Ambalaj şekli

Karton Kutu 12’li

Packaging

Carton Box Set of 12

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ
Metal dökümlerde kullanılır.

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES
It is using at metal castings
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Dental Alçı
Dental Plaster

DENTAL MATERYAL MODELLEME
ALÇITAŞI
DENTAL MATERIAL MODELLING
GYPSUM

Ambalaj şekli

20 kg. Kova

Packaging

20 kg Bucket

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

51
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/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Dental porselen alçısı

It is used as

olarak kullanılır.

dental porcelain plaster.

Sentetik Alçı
Synthetic Plaster

DENTAL MATERYAL MODELLEME
ALÇITAŞI
DENTAL MATERIAL MODELLING
GYPSUM

Ambalaj şekli

20 kg. Kova

Packaging

20 kg Bucket

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Dental sentetik porselen alçısı olarak

It is used as dental

kullanılır.

synthetic porcelain plaster.
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Oxide
Beyaz Kum

Oxide White Sand
DENTAL ALAŞIM, DÖKÜM,
ASAL OLMAYAN
DENTAL ALLOY, CASTING,
NON PRIME

Ambalaj şekli

5 kg. Kova

Packaging

5 kg Bucket

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

Metal temizlemede kullanılır.
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/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

It is used at metal cleaning.

Oxide
Kahve Kum

Oxide Brown Sand
DENTAL ALAŞIM, DÖKÜM,
ASAL OLMAYAN
DENTAL ALLOY, CASTING,
NON PRIME

Ambalaj şekli

5 kg. Kova

Packaging

5 kg Bucket

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Revetman temizlemede kullanılır.

It is used at investment cleaning.
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CAD-CAM Sprey
CAD-CAM Spray

DENTAL ARTİKÜLASYON SIVISI
DENTAL ARTICULATION LIQUID

Ambalaj şekli

200 ml. Sprey Tüp

Packaging

200 ml. Spray Tubes

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

55
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/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Scanerde - CAD CAM de

It ensures that the measurement

ölçünün net olarak çıkmasını sağlar.

is clear in the scanner - CAD CAM.

Occlusion Spray
Occlusion Spray

DENTAL ARTİKÜLASYON SIVISI
DENTAL ARTICULATION LIQUID

Ambalaj şekli

200 ml. Sprey Tüp

Packaging

200 ml. Spray Tubes

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Zircon ve metal ölçülerde adapte etmekte

It is used to adapt zircon and metal scales

kullanılır.
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Gece Plağı
Night Plate

Ambalaj şekli / Packaging
1 mm

30 adet / 30 pieces

2 mm

15 adet / 15 pieces

1,5 mm

20 adet / 20 pieces

3 mm

10 adet / 10 pieces

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

Beyazlatma ve bruksizim de kullanılan
gece plağı.
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/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Night plate used in whitening and bruxism.

Yumuşak

Sert
Hard

Sarı ve Kırmızı Topuz Sürgü

Sarı ve Kırmızı Topuz Sürgü

Yellow and Red Attachments

Yellow and Red Attachments

Büyük

Ø2.2 mm

Big

Ø2.2 mm

Küçük

Ø1.7mm

Little

Ø1.7mm

Adet

50

Pieces

50

Adet

50

Pieces

50

Mavi Topuz Sürgü / Blue Attachments

Mavi Topuz Sürgü / Blue Attachments

Büyük

Ø2.2 mm

Big

Ø2.2 mm

Küçük

Ø1.7mm

Little

Ø1.7mm

Adet

50

Pieces

50

Adet

50

Pieces

50
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Sarı Dikey Sürgü Model B

Sarı Dikey Sürgü Model C

Mavi Dikey Sürgü Model B

Mavi Dikey Sürgü Model C

Yellow Attachments Model B

Yellow Attachments Model C

Blue Attachments Model B
Büyük

Ø1.8 mm

Big

Ø1.8 mm

Büyük

Ø1.8 mm

Big

Ø1.8 mm

Adet

50

Pieces

50

Adet

50

Pieces

50

Yeşil Bar Sürgü

Bar Attachment Green

59
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Blue Attachments Model C

Büyük

Ø1.8 mm

Big

Ø1.8 mm

Adet

50

Pieces

50

Topuz Sürgü

Küçük Topuz Sürgü Yandan

Knob Attachment from Side
Transparent - Pink

Little Knob Attachment from
Side Transparent - Pink

Topuz Sürgü Yandan Kırmızı

Küçük Topuz Sürgü Yandan Kırmızı

Knob Attachment from Side Red

Little Knob Attachment from Side Red

Knob Attachment from Up Transparent

Topuz Sürgü Üstten Pembe

Knob Attachment from Up Pink

Büyük

Ø2.5-Ø2.2-Ø1.8 mm

Big

Ø2.5-Ø2.2-Ø1.8 mm

Büyük

Ø2.5-Ø2.2-Ø1.8 mm

Big

Ø2.5-Ø2.2-Ø1.8 mm

Adet

50

Pieces

50

Adet

50

Pieces

50
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Biokera Metal Cap / Biokera Metal Cap

Biokera Metal Cap / Biokera Metal Cap

Büyük

Küçük

Ø2.5 mm - Ø2.2 mm

Big

Biokera Metal Atachment Büyük
Biokera Metal Atachment Big

61
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Ø2.5 mm-Ø2.2 mm

Ø1.8 mm

Small

Ø1.8 mm

Biokera Metal Atachment Küçük
Biokera Metal Atachment Small

Geçici Kron
Köprü Akriliği
Temporary Crown
Bridge Acrylic

36

Ambalaj şekli

500 ve 150 gr plastik
ambalajlarda

Packaging

500 and 150 g plastic
packages

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Kadmiyum içermeyen polimetilmetakrilat esaslı ortodonti

Cadmium-free polymethylmethacrylate based orthodontic polymer.

polimeridir.
Available in natural colors from light to dark (A1 to A3)

Açıktan koyuya (A den A3 e )doğal renk çeşitleri mevcuttur.

It has excellent color stability. It does not cause porosity.

Mükemmel bir renk stabilitesine sahiptir.Porozite yapmaz.

It acts cold when used with its own liquid.

Kendi likidi ile kullanıldığında soğuk olarak davranır.

If heat liquid is used it acts as a heat acrylic.

Eğer sıcak likit kullanılırsa ,sıcak akrilik olarak davranır.
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Tamir Akriliği
Repair Acrylic

SOĞUK TAMİR AKRİLİĞİ
COLD REPAIR ACRYLIC

Ambalaj şekli

500 gr plastik
ambalajlarda

Packaging

500 g plastic
packages

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Protez tamirlerinde ve düzeltmelerde kullanılan

Kullanım Talimatı:

polimetilmetakrilat esaslı akrilik malzemedir. Polimerizasyon

- Hamurlaşma süresi: 4-8 dakika

normal oda şartlarında kendi kendine olmaktadır. Kadmiyum

- Çalışma süresi: 20 dakika

içermez ve partikül büyüklüğü homojen ve uygundur. Likit

- Polimerizasyon süresi: 10 dk

metilmetakrilat monomer içermektedir. Hamurlaşma süresi

- Su emilimi :20.1 g/mm

kısadır. Çalışma süresi yeterlidir. Polimerizasyon süresi kısadır.

- Çözünebilirlik:1.8 g/m

It is a polymethylmethacrylate based material used in denture repairs

Usage Instruction:

and corrections. Polymerization occurs spontaneously at normal

- Dough duration: 4-8 minutes

room temperature. It does not contain cadmium and its particle size is

- Working duration: 20 minutes

homogeneous and suitable. The liquid contains methyl methacrylate

- Polimerization duration: 10 minutes
- Water absorption: 20,1 g/mm
- Solubility: 1,8 g/m
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Sıcak
Uygulama Likidi
Heat Cure Liquid

SICAK UYGULAMA AKRİLİK LİKİDİ
HEAT CURE ACRYLIC LIQUID

Ambalaj şekli

250 ml şişe ve
5000 ml Plastik Ambalaj

Packaging

250 ml bottles and
5000 ml plastic packages

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Isı yoluyla akrilik polimerizasyonu yönteminde kullanılan

It is an acrylic liquid used in the acrylic polymerization method

akrilik likididir. Polimerizasyon esnasında porozite

by heat. It does not cause porosity and does not change the

oluşturmaz ve akriliğin rengini değiştirmez.

color of acrylic during polymerization.
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Soğuk
Uygulama Likidi
Cold Cure Liquid
AKRİLİK TAMİR LİKİDİ
ACRYLIC REPAIR LIQUD

Ambalaj şekli

250 ml şişe ve
5000 ml Plastik Ambalaj

Packaging

250 ml bottles and
5000 ml plastic packages

KULLANIM ALANI VE ÖZELLİKLERİ

/ FIELD OF USE AND PROPERTIES

Akrilik protezlerde tamir amaçlı kullanılan ,soğuk

It is the application liquid that performs cold polymerization

polimerizasyonu gerçekleştiren uygulama likididir.

and is used for curing purposes in acrylic dentures. It does not

Polimerizasyon esnasında porozite oluşturmaz ve akriliğin

cause porosity and does not change the color of acrylic during

rengini değiştirmez. Artık monomer bırakmaz.
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polymerization. It does not leave any more monomers.

