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Özel ödeme seçenekler�yle.

Özel ödeme seçenekler�yle.

Fengdan Üst Model, Özel Tasarım
Ün�t.
Hızlı ayrıntılar:
*Döşeme ve tabla aynı renk olma seçeneğ�.
*1 adet aeratör çıkışı ışıklı
*1 adet ang�ldruva çıkışı 2 hole
*1 adet m�cromotor çıkışı 2 hole
*1 adet kav�tron ün�te monte dev�r led ışıklı
*1 adet LED ışıklı dolgu c�hazı ün�te monte as�stan panel�nde
*1 adet hava su şırıngası 3 fonks�yonlu
*1 adet hava su şırıngası 3 fonks�yonlu as�stan panel�nde
*1 adet cerrah� em�c� hortumu kalın
*1 adet havalı em�c� hortumu �nce
* Tem�z su s�stem�
* Hareketl� kreşuar
* Reflektör fotosell� soğuk ışık 35000 lüx
* Hek�m tabures� lüx
* Garant� süres� 2 yıl

C�ngol Dental Ün�t
Hızlı ayrıntılar:

* 9 hafızalı hasta poz�syonu

* Su Üstten doldurma tasarımı, el alet� kullanımı veya tüm hortumlar �ç�n
dezenfeks�yon amaçlı damıtılmış su eklenmes� kolay

* Koltuk tem�zleme poz�syonu, d�ş hek�mler�n�n günlük çalışmalarından
yüksek �ş ver�ml�l�ğ� sağlar

* İlk yardım poz�syon/ac�l durum amel�yattan kaynaklanan ac�l durum
r�sk�n� uzak tutar

* Dah�l� müz�k fonks�yonu ve ergonom�k döşeme yastığı hastanın
konforunu maks�muma çıkarır.

* Tükürük restorasyonu, tükürdükten sonra hastanın son konumuna ger�
dönmes�n� sağlar, hastaya daha �y� kullanım deney�m�

* En yüksek noktadan -5 dereceye kadar 9 san�yel�k sırt hareket� 

* Büyük tork kuvvet�, uzun kullanım ömrü ve sab�t kal�te �le 135kg'ın üzer�nde
ağırlık beslemel� d�şl� motor

*Garant� süres� 2 yıl

     Fengdan Ün�t  QL2028
Hızlı ayrıntılar:
*Döşeme ve tabla aynı renk olma seçeneğ�.
*1 adet aeratör çıkışı ışıklı
*1 adet ang�ldruva çıkışı 2 hole
*1 adet m�cromotor çıkışı 2 hole
*1 adet kav�tron ün�te monte dev�r led ışıklı
*1 adet LED ışıklı dolgu c�hazı ün�te monte as�stan panel�nde
*1 adet hava su şırıngası 3 fonks�yonlu
*1 adet hava su şırıngası 3 fonks�yonlu as�stan panel�nde
*1 adet cerrah� em�c� hortumu kalın
*1 adet havalı em�c� hortumu �nce
* Tem�z su s�stem�
* Hareketl� kreşuar
* Reflektör fotosell� soğuk ışık 35000 lüx
* Hek�m tabures� lüx
* Garant� süres� 2 yıl

Dental Ün�t
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SUNLIGHT SL 8100 Dental Ün�t
8100 MODEL STANDART ÖZELLİKLERİ
• Askılı veya kamçı kol seçenekler� 
• Alüm�nyum döküm taban
• Pnömat�k sab�tleme s�stem� 
• Tablet kumanda panel�nden koltuğun hareketler�, reflektör,
kreşuar ve programların kumandası 
• Ayakta veya oturarak çalışab�lme ergonom�s�
• Koltuk ve ün�t fonks�yonlarını kontrol edeb�len as�stan kontrol
panel� 
• Hava-su sprey�, tükürük em�c�, ışınlı dolgu c�hazı veya boş 4
modül
• Emn�yet amaçlı durdurma sw�tch’�
• Dayanıklı ve h�jyen�k, estet�k ABS dış gövde 
• Komple seram�k kreşuar çanağı
• 90° hareket özell�kl� kreşuar bloğu ve çanağı 
• Yüksek performanslı LED reflektör 
• Koltuk sırt ve oturak sünger döşemes� kalıp baskı sünger üzer�ne
d�k�şs�z, h�jyen�k, ant�-bakter�yel 
• Su kes�nt�ler� �ç�n Yedek Tem�z su deposu

SUNLIGHT COMFORT Dental Ün�t
• Askılı veya kamçı kol seçenekler� 
• Kolçaksız Amer�kan d�zayn
• Alüm�nyum döküm taban ve sırtlık
• Sağ ve sola anında döneb�len s�stem
• Dan�marka L�nak motor
• Avrupa d�zayn pnömat�k s�stem pedal
• Amer�kan d�zayn d�k�şl� puf döşeme
• Pnömat�k sab�tleme s�stem� 
• Tablet kumanda panel�nden koltuğun hareketler�, reflektör, kreşuar ve
programların kumandası 
• Ayakta veya oturarak çalışab�lme ergonom�s�
• Koltuk ve ün�t fonks�yonlarını kontrol edeb�len as�stan kontrol panel� 
• Hava-su sprey�, tükürük em�c�, ışınlı dolgu c�hazı veya boş 4 modül
• 360° tam hareket özell�kl� kreşuar bloğu ve çanağı 
• Su kes�nt�ler� �ç�n Yedek Tem�z su deposu
• Yüksek performanslı amel�yat LED reflektör 
• Koltukta hafızaya alınab�l�r ve değ�şt�r�leb�l�r 4 program ve koltuk hareketler� (öne-
arkaya, yukarı-aşağı ve otomat�k toplama) 
• Hareketl� sağ ve sol kolçaklar 
• Koltuk tabanı paslanma ve korozyon yapmayan özell�kl� 
• Koltuk hareket hal�ndeyken tek b�r tuş hareket�yle ara poz�syonlarda durab�lme
• Elektro mekan�k sonsuz d�şl� s�stem ve 24V Sess�z ve redüktörlü motor �le ek olarak 2
adet amort�sör
• Tam trandelenburg poz�syonu  

      FLEX Dental Ün�t , Sağ-Sol Kullanım

Flex MODEL STANDART ÖZELLİKLERİ
• Askılı veya kamçı kol seçenekler� 
• Anında sağa sola döneb�lme özell�ğ�- Sağ sol kullanım.
• Alüm�nyum döküm taban
• Pnömat�k sab�tleme s�stem� 
• Tablet kumanda panel�nden koltuğun hareketler�, reflektör,
kreşuar ve programların kumandası 
• Ayakta veya oturarak çalışab�lme ergonom�s�
• Koltuk ve ün�t fonks�yonlarını kontrol edeb�len as�stan
kontrol panel� 
• Hava-su sprey�, tükürük em�c�, ışınlı dolgu c�hazı veya boş 4
modül
• Emn�yet amaçlı durdurma sw�tch’�
• Dayanıklı ve h�jyen�k, estet�k ABS dış gövde 
• Komple seram�k kreşuar çanağı
• 90° hareket özell�kl� kreşuar bloğu ve çanağı 
• Yüksek performanslı LED reflektör 
• Koltuk sırt ve oturak sünger döşemes� kalıp baskı sünger
üzer�ne d�k�şs�z, h�jyen�k, ant�-bakter�yel 
• Su kes�nt�ler� �ç�n Yedek Tem�z su deposu

Dental Ün�t
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Özel ödeme seçenekler�yle.

Özel ödeme seçenekler�yle.

Myray Hyper�on X9 Tomograf�
C�hazı
*Ops�yon Özell�kler

DTS: Çek�lm�ş b�r panarom�k görüntünün üzer�nden seç�lm�ş
4cm*4cm*10cm l�k b�r alanda 50 adet �nce d�l�mlerle arakes�t
alarak �mplant,lezyon,kanal-kök çalışmalarında doktora gerekl�
detayları sağlar.
DICOM Pr�nt, Query, Workflow : D�ğer part�lerle (PACS
pr�nter vs.) DICOM üzer�nden ver� alışver�ş�nde bulunab�lmey�
sağlar.
CBTC ve Ceph Yükseltme

*Ops�yonlar
Panarom�k (3D Ready)
Panarom�k + Ceph (3D Ready w�th Ceph)
Panarom�k + Tomogrof� (Standard)
Panarom�k + Tomograf� + Ceph (Full)

* Garant� süres� 2 yıl

Po�ntn�x-500C Panoram�k
Röntgen C�hazı
Özell�kler
Yüksek Çözünürlüklü HD D�j�tal Panorama olan Po�nt 500HD,
Dental D�j�tal Panorama alanında son teknoloj�. Po�nt 500C HD özell�kler�
üstün görüntüleme kal�tes� ve d�ş hek�m�ne sağlamak �ç�n tasarlanmıştır.

Yüksek çözünürlüklü HD D�j�tal Panorama
• İst�krarlı X-Işınına maruz kalma sev�yes�
• D�rect CdTe sensöründen net ve doğru görüntüleme sonuçları
• Yüksek absorpans neden�yle düşük radyasyon dozajı
• Bas�t ve zar�f tasarım
• Gerçek zamanlı görüntü elde etme
• Merkez� membran anahtarı
• Entegre yazılım programı, CDX-V�ew
• CDX-V�ew: Bu, b�r d�j�tal tanı s�stem� aracıdır.
Panorama, Cephalo, CT, Ağız İç� Kamera, D�j�tal
Kamera ve Ağız İç� Sensör vb. C�hazlara entegre ed�leb�l�r.

*Garant� süres� 2 yıl

      Myray X5 Panoram�k Röntgen C�hazı
Özell�kler
- Zar�f, şık, kullanıcı dostu tasarım Kolay hasta poz�syonlandırma
- 3 noktadan destekle hastanın başını sab�tleme
- 3 lazer desteğ� �le doğru çek�m
- Gen�ş fokal alanı �le hataları m�n�muma �nd�rme MRT (Morphology Recogn�t�on
Technology)
- Hyper�on X5, hastanın f�z�ksel yapısını otomat�k olarak algılayarak uygun kV ve mA
değerler�n� bel�rleyeb�lmekted�r.
- 7 çeş�t farklı hasta t�p�ne göre programlama (çocuk + (bayan – erkek)*(zayıf -orta-�r�
yapılı)
- Manuel değ�şken bel�rleme
- 4-12 mA ve 60-85kV kademel� seç�m
- Yüksek kal�tede hızlı çek�m (3-12sn.)
- Duvar / Yer Monteleneb�lme (0.72 m2 l�k alan kaplar)
- 14 b�t gr� renk skalası
- 48 x 48 μm p�xel gen�şl�ğ�
- 15 farklı program (Hızlı çek�m programı dah�l)
- 5 LP/mm ve üstü çözünürlüklü CMOS sensör Düşük radyasyon salınımı
- Kullanıcı dostu hasta yönet�m yazılımı
- Hızlı görüntü aktarımı (Maks 10 sn.)
- 1:1 ölçü Hasta Arş�v�ne ulaşma- Hasta ekleme çıkarma
- Kamera – Preap�kal- RVG görüntüler� hasta dosyasına ekleyeb�lme
- Sınırsız çalışma b�lg�sayarı l�sansı Imajlar üzer�nde değ�ş�kl�k yapıp kaydeb�lme Implant
kutuphanes� cetvel, ç�zg� fonks�yonları DICOM uyumlu IPAD üzer�nden �let�ş�m

* Garant� süres� 2 yıl

Görüntüleme C�hazları
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Rundeer Röntgen C�hazı
*Özell�kler�:

1. Gerçek b�r yüksek frekanslı portat�f röntgen olup , üstün görüntü kal�tes� �le hasta
ve kullanıcı �ç�n daha az radyasyon yaratır.

2. Güney Kore'den �thal ed�len devre b�leşenler� �le yüksek frekanslı kapalı döngü
kontrolüne sah�pt�r. Bu sayede p�l gücü düşük olsa b�le görüntü kal�tes�nde bozulma
olmamaktadır.

3. Odak ( focal spot ) 0.4mm, anot açısı 12.5 olan Canon m�kro odak tüpü �le muad�l
ürünler�ne göre daha net şutlama yaratmaktadır.

4. Standart pportat�f röntgen c�hazlarından farklı 0,4 san�ye �le 5-8 kat daha kısa
şutleme süres�ne sah�pt�r. Bu da el t�tremes�ndan kaynaklanab�lecek bulanık
görüntüler�n önüne geçer.

5. Haf�ft�r. (1,7 kg) Kompakt d�zaynı sayes�nde tek elle çalıştırılab�l�r.

6. Kolay kullanım �ç�n gen�ş d�j�tal ekran.

7. Tam şarjla 150 çek�m yapab�lmekted�r.

* Garant� süres� 1 yıl

 Apple Dental RVG Sensörü
Özell�kler

Sensör Boyutu : S�ze # 1 veya  S�ze # 2  
Etk�l� alan: 30x20 mm
Matr�x: CMOS
Sc�nt�llator: CSI �odurum ces�um
Tekn�k B�lg�ler
Çözünürlük: 1500x1000
L�ne pa�r: 26.7
Gerçek çözünürlük: <22
P�xel ölçüsü: 25 m�cron
Kablo uzunluğu: > 3 metre
Bağlantı : USB2
Görüntü ver�s�: 16 b�t

OS Destekl�: - W�n XP
                  - W�n V�sta
                  - W�n 7 (32 and 64 B�t)
                  - W�n 8                                                  
Üret�m yer�: APPLE DENTAL Ç�n
*Garant� süres� 1 yıl

      Taşınab�l�r Röntgen C�hazı

• Kablosuz taşınab�l�r röntgen c�hazı
• CE - FDA Sert�f�kalı ve Yüksek Kal�tede üret�lm�şt�r. Dünya
genel�nde yaygın kullanım
• C�haz portat�f d�ş x-ray ün�tes�d�r, yok denecek sev�yede
radyasyon �le çalışmaktadır
• Ağız �ç� d�j�tal X-Ray görüntüleme s�stem� �le bağlantılı
yapılab�lme
• Yet�şk�n ve çocuk modlarına göre otomat�k ayarlama
• Rontgen tüpü kalınlaştırılmış 2mm,l�k kurşun plaka �le
muhafaza ed�lm�şt�r
• Tüp Ger�l�m�: 60kV
• Tüp Akım: 1mA
• Pozlama süres�: 0.02 ~ 2S
• Frekans: 30kHz
• P�l: DC14.8V 6400mA
• Çek�m Gücü: 60VA

* Garant� süres� 1 yıl

Görüntüleme C�hazları
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HDR-500 RVG C�hazı

*Özell�kler�:

*Sensor: APS CMOS sensor
*Dış Ebatları (mm) : 40×26
*Sensörün Akt�f Alanı : 30×22
*Sensor Kalınlığı : 6mm
*Etk�n Aralık : 0~4,096
*Güç : 5V±0.5V
*Görüntü transfer� :USB2.0 USB 3.0
*Kablo uzunluğu :. 3m

* Garant� süres� 1 yıl

 FUSSEN FOSFOR PLAK CİHAZI

Özell�kler

*Akıllı görüntü opt�m�zasyonları, tümüyle
otomat�kleşt�r�lm�ş fonks�yonlar
*4 farklı boyutta görüntüleme plakası
*20 LP/mm çözünürlük, 16 b�t gr� skala �le mükemmel
teşh�s kal�tes�
*DICOM 3.0 uyumlu yazılım
*P�ksel Boyutu : 27x54 mm 25um
*USB : USB 2.0, USB 3.0
*Çözünürlük : 20LP / MM
*Güç Kaynağı : 100 - 240 V (AC), 50 / 60 Hz , 1.5A
*Boyutu : 260 x 167 x 325mm
*Ağırlık : 5.2 Kg.
*Yazılım : DICOM 3.0

*Garant� süres� 1 yıl

     Rundeer RVG Sensörü

Özell�kler
*Sensor: APS CMOS sensor
*Dış Ebatları (mm) : 40×26
*Sensörün Akt�f Alanı : 30×22
*Sensor Kalınlığı : 6mm
*Etk�n Aralık : 0~4,096
*Güç : 5V±0.5V
*Görüntü transfer� :USB2.0 USB 3.0
*Kablo uzunluğu :. 3m
 Implant kutuphanes� cetvel, ç�zg� fonks�yonları
DICOM uyumlu IPAD üzer�nden �let�ş�m

* Garant� süres� 1 yıl

Görüntüleme C�hazları
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TRİDENT-RUNDA B CLASS OTOKLAV 23 
 LT 3 LÜ SET
          
Tekn�k Özell�kler:                                                                                                                                                            
·        B class  23  l�tre kapas�te
·        Pr�nter
·        Elektron�k kontrollü m�cro �şlemc�                
·        4 elektron�k sıcaklık sensörü
·        Basınç tahl�yes� emn�yet valf�
·        2 farklı mekan�k termostat
·        Elektron�k kontrollü ç�fte kl�tleme s�stem�(Mekan�k+Basınçlı)
·        10 otomat�k program
·        Vakum Test + Bow�e&D�ck Test + Hel�x Test
·        3 vakum aşaması (Ster�l�zazyon önces� kademel� vakum,sonrası
Hızlı vakumlu kurutma )
·        3 standart teps�(sepet-raf s�stem�)
·        LCD EKRAN
·        Uyarı İkonları
·        Paslanmaz çel�k yekpare kazan
·        121 ve 134 derecede poşetl�-poşets�z ster�l�zazyon-
·        Üret�m Yer�: Ç�n                                                                                                   

·        Garant� Süres� : 2 yıl

 TRI-DENT OTOKLAV B CLASS 23 LİTRE 3'LÜ SET

Özell�kler
·        B class  23  L�tre Kapas�te
·        Pr�nter
·        Elektron�k kontrollü m�cro �şlemc�                
·        4 elektron�k sıcaklık sensörü
·        Basınç tahl�yes� emn�yet valf�
·        2 farklı mekan�k termostat
·        Elektron�k kontrollü ç�fte kl�tleme
s�stem�(Mekan�k+Basınçlı)
·        10 otomat�k program
·        Vakum Test + Bow�e&D�ck Test + Hel�x Test
·        3 vakum aşaması (Ster�l�zazyon önces� kademel�
vakum,sonrası Hızlı vakumlu kurutma )
·        3 standart teps�(sepet-raf s�stem�)
·        LCD EKRAN
·        Uyarı İkonları
·        Paslanmaz çel�k yekpare kazan
·        121 ve 134 derecede poşetl�-poşets�z ster�l�zazyon-
·  Üret�m Yer�: Ç�n   
·        Garant� Süres� : 2 yıl

 Yeson B-Pro 22 Lt Otoklav ( Dah�l�
Yazıcılı) D�st�le Su ve Poşetleme
C�hazı

Özell�kler
22 l�tre kapas�te
• Türkçe menü
• Avrupa standardı B sınıfı
• Dah�l� yazıcı
• 3 adet 121 derece program
• 3 adet 134 derece program
• Bow�e&D�ck test programı
• Vakum test� �ç�n ayrı seçenek

• İSTEĞE BAĞLI PROGRAM TANIMLAMA
• Kullanıcı tanımlı seçeneğ� �le ster�l�zasyon, vakumlama ve kurutma �ç�n
hem süre hem de sayı bel�rterek kend�n�ze özel b�r program
yaratab�l�rs�n�z.

• MEVCUT PROGRAMLARI ÖZELLEŞTİREBİLME
• C�haza tanımlı fabr�ka çıkışlı 121 ve 134 derecel�k tüm programların
ster�l�zasyon, vakumlama ve kurutma süre ve sayılarını, d�led�ğ�n�z
şek�lde artırıp azaltab�l�rs�n�z.

* Garant� süres� 1 yıl

Otoklav C�hazları
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Woodpecker Endo Radar

Anatom�k yapıya uygun kanal boyu ölçümü
Saat yönü 360 derece döneb�len ve aynı zamanda
rec�procal hareket yapab�len rotary s�stem�
Hem apex locatera hemde kanal gen�şletmek �ç�n
kullanılan rotary hareketl� endodont�k motorun b�rl�kte
kullanılması

Özell�kler
Woodpecker Endo Radar 3 fonks�yonlu endodont�k b�r
c�hazdır:
- Endo Motor
- Apex Bulucu
- Entegre Apex Konumlandırıcısı bulunan Endo Motor

C�hazda yapılab�lecek �şlevler

* Garant� süres� 1 yıl

 Kablosuz 16:1 Endo Motor 

Endo Motor Özell�kler�:

1.  6 çalışma modu: �nvers�yon, sürekl�
hareket, p�stonlu, üzer�nde yol �ler�, tek
yönlü ters
2. 16:1 M�n� kafa LED el alet�, mükemmel
görüş sağlar ve cerrah� alan
3. Ithal motor, gürültüsüz ve �st�krarlı,
yüksek performans kl�n�k çalışma sağlar
4. Kablosuz/Şarjlı tasarım, daha esnek
5. Gross ağırlık: 0.5kg, ambalaj boyutu:
18*13.5*7.5cm

*Garant� süres� 1 yıl

      Woodpecker Moto Pex
Özell�kler
*C�haz anatom�k apex� ölçeb�lme, 360 derece döneb�len rotary
s�stem ve rec�procal hareket� kend� bünyes�nde çalıştırab�lme
özell�ğ�ne sah�p olup, bu özell�kler tek tek veya heps� b�r arada da
kullanılab�l�r.

*8 mm’l�k kafa yapısı ve 360 derece döneb�len 6:1 anguldruva
sayes�nde hasta ağzında ergonom�k çalışma sağlar.

*Endodont�k motor �çer�s�ndek� 10 adet memory hafıza, hek�m
tarafından k�ş�sel değerler g�r�lerek akt�ve ed�leb�l�r. C�hazın
rec�procal hareket modu, hız ve tork ayarlamaya müsa�t
olduğundan sağ ve sol dönüş mesafes�, hek�m tarafından manuel
ayarlanarak �sten�len marka kanal eğes� �le uygunluk göster�r.

 *C�hazın kal�brasyon özell�ğ� sayes�nde �sten�ld�ğ�nde hek�m
tarafından tek tuşla çalıştırılab�l�r.

* Garant� süres� 1 yıl

Endodont�k Ürünler
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Power Sess�z ve Yağsız 100 Lt
Kompresör

Özell�kler
Tank Kapas�tes� : 100 L�tre
Motor Gücü : 2.2 kW / 3 Hp
Voltaj : 220 Volt
Serbest Hava Em�ş�: 372 Lt/dk
Çalışma basıncı: 8 bar (115 PSI)
P�ston aded�: 6
Motor Devr� : 1400 dev/dk
Ebatlar: 40 * 115 * 75 cm
Ağırlık: 55
Ses Sev�yes� : 55 dB

* Garant� süres� 1 yıl
**İsten�len l�tre kompresör tem�n ed�l�r.

BOFON CERRAHİ ASPİRATÖR 1-2 Ün�tel�k
(Model BF-C1K )

Özell�kler
• Dürr s�stem�nde çalışır
• 1-2 ün�t çalıştırır.
• Dak�kada 310 l�trel�k sürekl� yüksek emme
kapas�tes�ne sah�pt�r.
• Dak�kada aktarım hızı 2900
• Su bağlantısına gerek kalmaz.
• Sess�z ve t�treş�ms�z çalışma
• 0,45 KW
• Voltaj 220/ 50
• DB : 60
• Boyutlar: 33 X 54 X 61 cm
• Ağırlık: 21 kg
• Üret�m Yer�: Ç�n
• Garant� süres� 1 yıl

Kuletaş Sess�z ve Yağsız
Kompresör 100 L�tre

Tank:100 L�tre
Voltaj:220 V/50 Hz
Motor Gücü:3 Hp
Çalışma Basıncı :1-8 Bar/115 ps� (Ayarlanab�l�r)

Özell�kler

* Garant� süres� 1 yıl

**İsten�len l�tre kompresör tem�n ed�l�r.

Kompresör ve Cerrah� Asp�ratörler
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Led Reflektör
Özell�kler

CX249-4 LED Reflektör
· LED Reflektör
· Işık Isısı: 5500 K 
· Aydınlatma Yoğunluğu: 10.000~35.000
Lux

* Garant� süres� 1 yıl

Havalı M�cromotor 

Özell�kler

• Özel üret�m
• Üret�m Yer�: Ç�n
• Garant� süres� 1 yıl

Aeratör-LED ışıklı Alman Rulman
ve Kartuşlu 

Özell�kler

*LED ışıklı 
*Alman kartuş ve rulman
*Özel üret�m 
*Garant� süres� 1 yıl 

Kl�n�k C�hazlar
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Garant�l� Ün�t Yen�leme

Markası model� ne olursa olsun tüm ün�tler�n�z�
yen�l�yoruz. Esk� ün�t�n�z�n yen�s�nden tek farkı
yaşı olacaktır.

Yen�leme �çer�ğ�;
*Tüm hortumların yen�lenmes�
*Döşemen�n yen�lenmes�
*Ün�t�n �sten�len renge boyanması
*Tüm arızalı ve kırık parçaların onarılması
*İsten�rse reflektör değ�ş�m�
*Özel talepler.

* Garant� süres� 1 yıl

Per�yod�k Tekn�k Serv�s ve
Bakım H�zmet�

Kl�n�ğ�n�zde �şler�n�z�n anlık
sorunlarla aksamaması �ç�n
per�yod�k bakım h�zmet�m�z� s�zler
�ç�n sunmaktayız ve böylel�kle
�şler�n�z h�ç aksamayacak. B�rl�kte
bel�rled�ğ�m�z per�yodlarla
kl�n�ğ�n�ze gel�p tüm bakımlarınızı
yapıyoruz. 
Sürpr�z yok, çözüm var!

     Ücrets�z Arıza Tesp�t H�zmet�

Marka ve model� farketmeks�z�n tüm
arızalı ün�t�n�z �ç�n yer�nde ücrets�z
arıza tesp�t�n� yapmaktayız.

Arıza tesp�t sonrası gerekl� ger� b�ld�r�m
tarafınıza yapılır ve görüşler�n�ze
sunulur.

Dental Tekn�k Serv�s ve Bakım
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Ürünler ve H�zmetler�m�z

Görüntüleme C�hazları
Dental Ün�tler

Ster�l�zasyon C�hazları
Endodond� C�hazları
D�nam�k El Aletler�
Aydınlatma Ürünler�
Dental Tekn�k Serv�s
2. El Ün�t Alımı ve Satışı
Per�yod�k Kl�n�k Bakım
H�zmetler�
Kl�n�k Sarf Malzemeler�
Ün�t Yen�leme/Rev�zasyon

İlet�ş�m: 0544 953 20 10 - 0534 881 64 34
www.dent�stsepet�.com

Kend�n�z� farklılaştırab�lmen�z �ç�n uygulamanıza
en uygun çözümü bularak s�z�nle b�rl�kte

çalışıyoruz.

Showroom adres: Pınartepe Mahalles� Turgut Özal Caddes�
No:19/B B�ge Sultan Kl�n�ğ� yanı Beyl�kdüzü/İSTANBUL

Depo adres:S�yavuşpa Mah. Gonca sokak 48/B Bahçel�evler /
İSTANBUL


