ÜRÜN KATALOĞU

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ SADECE BU KATALOGLA SINIRLI
DEĞİLDİR. TÜM DENTAL İHTİYAÇLARINIZ İÇİN BİZİ
ARAYABİLİRSİNİZ...

Online sipariş için
Barkodu okutunuz.
İLETİŞİM: 0544 953 20 10 - 0534 881 64 34
WWW.DENTİSTSEPETİ.COM

Dental Ünit
Fengdan Üst Model, Özel Tasarım
Ünit.
Hızlı ayrıntılar:
*Döşeme ve tabla aynı renk olma seçeneği.
*1 adet aeratör çıkışı ışıklı
*1 adet angildruva çıkışı 2 hole
*1 adet micromotor çıkışı 2 hole
*1 adet kavitron ünite monte devir led ışıklı
*1 adet LED ışıklı dolgu cihazı ünite monte asistan panelinde
*1 adet hava su şırıngası 3 fonksiyonlu
*1 adet hava su şırıngası 3 fonksiyonlu asistan panelinde
*1 adet cerrahi emici hortumu kalın
*1 adet havalı emici hortumu ince
* Temiz su sistemi
* Hareketli kreşuar
* Reflektör fotoselli soğuk ışık 35000 lüx
* Hekim taburesi lüx
* Garanti süresi 2 yıl

Özel ödeme seçenekleriyle.

Fengdan Ünit QL2028
Hızlı ayrıntılar:
*Döşeme ve tabla aynı renk olma seçeneği.
*1 adet aeratör çıkışı ışıklı
*1 adet angildruva çıkışı 2 hole
*1 adet micromotor çıkışı 2 hole
*1 adet kavitron ünite monte devir led ışıklı
*1 adet LED ışıklı dolgu cihazı ünite monte asistan panelinde
*1 adet hava su şırıngası 3 fonksiyonlu
*1 adet hava su şırıngası 3 fonksiyonlu asistan panelinde
*1 adet cerrahi emici hortumu kalın
*1 adet havalı emici hortumu ince
* Temiz su sistemi
* Hareketli kreşuar
* Reflektör fotoselli soğuk ışık 35000 lüx
* Hekim taburesi lüx
* Garanti süresi 2 yıl

Özel ödeme seçenekleriyle.

Cingol Dental Ünit
Hızlı ayrıntılar:
* 9 hafızalı hasta pozisyonu
* Su Üstten doldurma tasarımı, el aleti kullanımı veya tüm hortumlar için
dezenfeksiyon amaçlı damıtılmış su eklenmesi kolay
* Koltuk temizleme pozisyonu, diş hekimlerinin günlük çalışmalarından
yüksek iş verimliliği sağlar
* İlk yardım pozisyon/acil durum ameliyattan kaynaklanan acil durum
riskini uzak tutar
* Dahili müzik fonksiyonu ve ergonomik döşeme yastığı hastanın
konforunu maksimuma çıkarır.
* Tükürük restorasyonu, tükürdükten sonra hastanın son konumuna geri
dönmesini sağlar, hastaya daha iyi kullanım deneyimi
* En yüksek noktadan -5 dereceye kadar 9 saniyelik sırt hareketi
* Büyük tork kuvveti, uzun kullanım ömrü ve sabit kalite ile 135kg'ın üzerinde
ağırlık beslemeli dişli motor
*Garanti süresi 2 yıl
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Dental Ünit
SUNLIGHT SL 8100 Dental Ünit
8100 MODEL STANDART ÖZELLİKLERİ
• Askılı veya kamçı kol seçenekleri
• Alüminyum döküm taban
• Pnömatik sabitleme sistemi
• Tablet kumanda panelinden koltuğun hareketleri, reflektör,
kreşuar ve programların kumandası
• Ayakta veya oturarak çalışabilme ergonomisi
• Koltuk ve ünit fonksiyonlarını kontrol edebilen asistan kontrol
paneli
• Hava-su spreyi, tükürük emici, ışınlı dolgu cihazı veya boş 4
modül
• Emniyet amaçlı durdurma switch’i
• Dayanıklı ve hijyenik, estetik ABS dış gövde
• Komple seramik kreşuar çanağı
• 90° hareket özellikli kreşuar bloğu ve çanağı
• Yüksek performanslı LED reflektör
• Koltuk sırt ve oturak sünger döşemesi kalıp baskı sünger üzerine
dikişsiz, hijyenik, anti-bakteriyel
• Su kesintileri için Yedek Temiz su deposu

FLEX Dental Ünit , Sağ-Sol Kullanım
Flex MODEL STANDART ÖZELLİKLERİ
• Askılı veya kamçı kol seçenekleri
• Anında sağa sola dönebilme özelliği- Sağ sol kullanım.
• Alüminyum döküm taban
• Pnömatik sabitleme sistemi
• Tablet kumanda panelinden koltuğun hareketleri, reflektör,
kreşuar ve programların kumandası
• Ayakta veya oturarak çalışabilme ergonomisi
• Koltuk ve ünit fonksiyonlarını kontrol edebilen asistan
kontrol paneli
• Hava-su spreyi, tükürük emici, ışınlı dolgu cihazı veya boş 4
modül
• Emniyet amaçlı durdurma switch’i
• Dayanıklı ve hijyenik, estetik ABS dış gövde
• Komple seramik kreşuar çanağı
• 90° hareket özellikli kreşuar bloğu ve çanağı
• Yüksek performanslı LED reflektör
• Koltuk sırt ve oturak sünger döşemesi kalıp baskı sünger
üzerine dikişsiz, hijyenik, anti-bakteriyel
• Su kesintileri için Yedek Temiz su deposu

SUNLIGHT COMFORT Dental Ünit
• Askılı veya kamçı kol seçenekleri
• Kolçaksız Amerikan dizayn
• Alüminyum döküm taban ve sırtlık
• Sağ ve sola anında dönebilen sistem
• Danimarka Linak motor
• Avrupa dizayn pnömatik sistem pedal
• Amerikan dizayn dikişli puf döşeme
• Pnömatik sabitleme sistemi
• Tablet kumanda panelinden koltuğun hareketleri, reflektör, kreşuar ve
programların kumandası
• Ayakta veya oturarak çalışabilme ergonomisi
• Koltuk ve ünit fonksiyonlarını kontrol edebilen asistan kontrol paneli

• Hava-su spreyi, tükürük emici, ışınlı dolgu cihazı veya boş 4 modül
• 360° tam hareket özellikli kreşuar bloğu ve çanağı
• Su kesintileri için Yedek Temiz su deposu
• Yüksek performanslı ameliyat LED reflektör
• Koltukta hafızaya alınabilir ve değiştirilebilir 4 program ve koltuk hareketleri (önearkaya, yukarı-aşağı ve otomatik toplama)
• Hareketli sağ ve sol kolçaklar
• Koltuk tabanı paslanma ve korozyon yapmayan özellikli
• Koltuk hareket halindeyken tek bir tuş hareketiyle ara pozisyonlarda durabilme
• Elektro mekanik sonsuz dişli sistem ve 24V Sessiz ve redüktörlü motor ile ek olarak 2
adet amortisör
• Tam trandelenburg pozisyonu
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Görüntüleme Cihazları
Myray Hyperion X9 Tomografi
Cihazı
*Opsiyon Özellikler
DTS: Çekilmiş bir panaromik görüntünün üzerinden seçilmiş
4cm*4cm*10cm lik bir alanda 50 adet ince dilimlerle arakesit
alarak implant,lezyon,kanal-kök çalışmalarında doktora gerekli
detayları sağlar.
DICOM Print, Query, Workflow : Diğer partilerle (PACS
printer vs.) DICOM üzerinden veri alışverişinde bulunabilmeyi
sağlar.
CBTC ve Ceph Yükseltme
*Opsiyonlar
Panaromik (3D Ready)
Panaromik + Ceph (3D Ready with Ceph)
Panaromik + Tomogrofi (Standard)
Panaromik + Tomografi + Ceph (Full)

Özel ödeme seçenekleriyle.

* Garanti süresi 2 yıl

Myray X5 Panoramik Röntgen Cihazı
Özellikler
- Zarif, şık, kullanıcı dostu tasarım Kolay hasta pozisyonlandırma
- 3 noktadan destekle hastanın başını sabitleme
- 3 lazer desteği ile doğru çekim
- Geniş fokal alanı ile hataları minimuma indirme MRT (Morphology Recognition
Technology)
- Hyperion X5, hastanın fiziksel yapısını otomatik olarak algılayarak uygun kV ve mA
değerlerini belirleyebilmektedir.
- 7 çeşit farklı hasta tipine göre programlama (çocuk + (bayan – erkek)*(zayıf -orta-iri
yapılı)
- Manuel değişken belirleme
- 4-12 mA ve 60-85kV kademeli seçim
- Yüksek kalitede hızlı çekim (3-12sn.)
- Duvar / Yer Montelenebilme (0.72 m2 lik alan kaplar)
- 14 bit gri renk skalası
- 48 x 48 μm pixel genişliği
- 15 farklı program (Hızlı çekim programı dahil)
- 5 LP/mm ve üstü çözünürlüklü CMOS sensör Düşük radyasyon salınımı
- Kullanıcı dostu hasta yönetim yazılımı
- Hızlı görüntü aktarımı (Maks 10 sn.)
- 1:1 ölçü Hasta Arşivine ulaşma- Hasta ekleme çıkarma
- Kamera – Preapikal- RVG görüntüleri hasta dosyasına ekleyebilme
- Sınırsız çalışma bilgisayarı lisansı Imajlar üzerinde değişiklik yapıp kaydebilme Implant
kutuphanesi cetvel, çizgi fonksiyonları DICOM uyumlu IPAD üzerinden iletişim

Özel ödeme seçenekleriyle.

* Garanti süresi 2 yıl

Pointnix-500C Panoramik
Röntgen Cihazı
Özellikler
Yüksek Çözünürlüklü HD Dijital Panorama olan Point 500HD,
Dental Dijital Panorama alanında son teknoloji. Point 500C HD özellikleri
üstün görüntüleme kalitesi ve diş hekimine sağlamak için tasarlanmıştır.
Yüksek çözünürlüklü HD Dijital Panorama
• İstikrarlı X-Işınına maruz kalma seviyesi
• Direct CdTe sensöründen net ve doğru görüntüleme sonuçları
• Yüksek absorpans nedeniyle düşük radyasyon dozajı
• Basit ve zarif tasarım
• Gerçek zamanlı görüntü elde etme
• Merkezi membran anahtarı
• Entegre yazılım programı, CDX-View
• CDX-View: Bu, bir dijital tanı sistemi aracıdır.
Panorama, Cephalo, CT, Ağız İçi Kamera, Dijital
Kamera ve Ağız İçi Sensör vb. Cihazlara entegre edilebilir.

Özel ödeme seçenekleriyle.

*Garanti süresi 2 yıl
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Görüntüleme Cihazları
Rundeer Röntgen Cihazı
*Özellikleri:
1. Gerçek bir yüksek frekanslı portatif röntgen olup , üstün görüntü kalitesi ile hasta
ve kullanıcı için daha az radyasyon yaratır.
2. Güney Kore'den ithal edilen devre bileşenleri ile yüksek frekanslı kapalı döngü
kontrolüne sahiptir. Bu sayede pil gücü düşük olsa bile görüntü kalitesinde bozulma
olmamaktadır.
3. Odak ( focal spot ) 0.4mm, anot açısı 12.5 olan Canon mikro odak tüpü ile muadil
ürünlerine göre daha net şutlama yaratmaktadır.
4. Standart pportatif röntgen cihazlarından farklı 0,4 saniye ile 5-8 kat daha kısa
şutleme süresine sahiptir. Bu da el titremesindan kaynaklanabilecek bulanık
görüntülerin önüne geçer.
5. Hafiftir. (1,7 kg) Kompakt dizaynı sayesinde tek elle çalıştırılabilir.
6. Kolay kullanım için geniş dijital ekran.
7. Tam şarjla 150 çekim yapabilmektedir.
* Garanti süresi 1 yıl

Taşınabilir Röntgen Cihazı
• Kablosuz taşınabilir röntgen cihazı
• CE - FDA Sertifikalı ve Yüksek Kalitede üretilmiştir. Dünya
genelinde yaygın kullanım
• Cihaz portatif diş x-ray ünitesidir, yok denecek seviyede
radyasyon ile çalışmaktadır
• Ağız içi dijital X-Ray görüntüleme sistemi ile bağlantılı
yapılabilme
• Yetişkin ve çocuk modlarına göre otomatik ayarlama
• Rontgen tüpü kalınlaştırılmış 2mm,lik kurşun plaka ile
muhafaza edilmiştir
• Tüp Gerilimi: 60kV
• Tüp Akım: 1mA
• Pozlama süresi: 0.02 ~ 2S
• Frekans: 30kHz
• Pil: DC14.8V 6400mA
• Çekim Gücü: 60VA
* Garanti süresi 1 yıl

Apple Dental RVG Sensörü
Özellikler
Sensör Boyutu : Size # 1 veya Size # 2
Etkili alan: 30x20 mm
Matrix: CMOS
Scintillator: CSI iodurum cesium
Teknik Bilgiler
Çözünürlük: 1500x1000
Line pair: 26.7
Gerçek çözünürlük: <22
Pixel ölçüsü: 25 micron
Kablo uzunluğu: > 3 metre
Bağlantı : USB2
Görüntü verisi: 16 bit
OS Destekli: - Win XP
- Win Vista
- Win 7 (32 and 64 Bit)
- Win 8
Üretim yeri: APPLE DENTAL Çin
*Garanti süresi 1 yıl
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Görüntüleme Cihazları
HDR-500 RVG Cihazı
*Özellikleri:
*Sensor: APS CMOS sensor
*Dış Ebatları (mm) : 40×26
*Sensörün Aktif Alanı : 30×22
*Sensor Kalınlığı : 6mm
*Etkin Aralık : 0~4,096
*Güç : 5V±0.5V
*Görüntü transferi :USB2.0 USB 3.0
*Kablo uzunluğu :. 3m

* Garanti süresi 1 yıl

Rundeer RVG Sensörü
Özellikler
*Sensor: APS CMOS sensor
*Dış Ebatları (mm) : 40×26
*Sensörün Aktif Alanı : 30×22
*Sensor Kalınlığı : 6mm
*Etkin Aralık : 0~4,096
*Güç : 5V±0.5V
*Görüntü transferi :USB2.0 USB 3.0
*Kablo uzunluğu :. 3m
Implant kutuphanesi cetvel, çizgi fonksiyonları
DICOM uyumlu IPAD üzerinden iletişim
* Garanti süresi 1 yıl

FUSSEN FOSFOR PLAK CİHAZI
Özellikler
*Akıllı görüntü optimizasyonları, tümüyle
otomatikleştirilmiş fonksiyonlar
*4 farklı boyutta görüntüleme plakası
*20 LP/mm çözünürlük, 16 bit gri skala ile mükemmel
teşhis kalitesi
*DICOM 3.0 uyumlu yazılım
*Piksel 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
*Garanti süresi 1 yıl
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Otoklav Cihazları
TRİDENT-RUNDA B CLASS OTOKLAV 23
LT 3 LÜ SET
Teknik Özellikler:
·
B class 23 litre kapasite
·
Printer
·
Elektronik kontrollü micro işlemci
·
4 elektronik sıcaklık sensörü
·
Basınç tahliyesi emniyet valfi
·
2 farklı mekanik termostat
·
Elektronik kontrollü çifte klitleme sistemi(Mekanik+Basınçlı)
·
10 otomatik program
·
Vakum Test + Bowie&Dick Test + Helix Test
·
3 vakum aşaması (Sterilizazyon öncesi kademeli vakum,sonrası
Hızlı vakumlu kurutma )
·
3 standart tepsi(sepet-raf sistemi)
·
LCD EKRAN
·
Uyarı İkonları
·
Paslanmaz çelik yekpare kazan
·
121 ve 134 derecede poşetli-poşetsiz sterilizazyon·
Üretim Yeri: Çin
·

Garanti Süresi : 2 yıl

Yeson B-Pro 22 Lt Otoklav ( Dahili
Yazıcılı) Distile Su ve Poşetleme
Cihazı
Özellikler
22 litre kapasite
• Türkçe menü
• Avrupa standardı B sınıfı
• Dahili yazıcı
• 3 adet 121 derece program
• 3 adet 134 derece program
• Bowie&Dick test programı
• Vakum testi için ayrı seçenek
• İSTEĞE BAĞLI PROGRAM TANIMLAMA
• Kullanıcı tanımlı seçeneği ile sterilizasyon, vakumlama ve kurutma için
hem süre hem de sayı belirterek kendinize özel bir program
yaratabilirsiniz.
• MEVCUT PROGRAMLARI ÖZELLEŞTİREBİLME
• Cihaza tanımlı fabrika çıkışlı 121 ve 134 derecelik tüm programların
sterilizasyon, vakumlama ve kurutma süre ve sayılarını, dilediğiniz
şekilde artırıp azaltabilirsiniz.
* Garanti süresi 1 yıl

TRI-DENT OTOKLAV B CLASS 23 LİTRE 3'LÜ SET
Özellikler
·
B class 23 Litre Kapasite
·
Printer
·
Elektronik kontrollü micro işlemci
·
4 elektronik sıcaklık sensörü
·
Basınç tahliyesi emniyet valfi
·
2 farklı mekanik termostat
·
Elektronik kontrollü çifte klitleme
sistemi(Mekanik+Basınçlı)
·
10 otomatik program
·
Vakum Test + Bowie&Dick Test + Helix Test
·
3 vakum aşaması (Sterilizazyon öncesi kademeli
vakum,sonrası Hızlı vakumlu kurutma )
·
3 standart tepsi(sepet-raf sistemi)
·
LCD EKRAN
·
Uyarı İkonları
·
Paslanmaz çelik yekpare kazan
·
121 ve 134 derecede poşetli-poşetsiz sterilizazyon· Üretim Yeri: Çin
·
Garanti Süresi : 2 yıl
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Endodontik Ürünler
Woodpecker Endo Radar
Özellikler
Woodpecker Endo Radar 3 fonksiyonlu endodontik bir
cihazdır:
- Endo Motor
- Apex Bulucu
- Entegre Apex Konumlandırıcısı bulunan Endo Motor
Cihazda yapılabilecek işlevler
Anatomik yapıya uygun kanal boyu ölçümü
Saat yönü 360 derece dönebilen ve aynı zamanda
reciprocal hareket yapabilen rotary sistemi
Hem apex locatera hemde kanal genişletmek için
kullanılan rotary hareketli endodontik motorun birlikte
kullanılması
* Garanti süresi 1 yıl

Woodpecker Moto Pex
Özellikler
*Cihaz anatomik apexi ölçebilme, 360 derece dönebilen rotary
sistem ve reciprocal hareketi kendi bünyesinde çalıştırabilme
özelliğine sahip olup, bu özellikler tek tek veya hepsi bir arada da
kullanılabilir.
*8 mm’lik kafa yapısı ve 360 derece dönebilen 6:1 anguldruva
sayesinde hasta ağzında ergonomik çalışma sağlar.
*Endodontik motor içerisindeki 10 adet memory hafıza, hekim
tarafından kişisel değerler girilerek aktive edilebilir. Cihazın
reciprocal hareket modu, hız ve tork ayarlamaya müsait
olduğundan sağ ve sol dönüş mesafesi, hekim tarafından manuel
ayarlanarak istenilen marka kanal eğesi ile uygunluk gösterir.
*Cihazın kalibrasyon özelliği sayesinde istenildiğinde hekim
tarafından tek tuşla çalıştırılabilir.
* Garanti süresi 1 yıl

Kablosuz 16:1 Endo Motor
Endo Motor Özellikleri:
1. 6 çalışma modu: inversiyon, sürekli
hareket, pistonlu, üzerinde yol ileri, tek
yönlü ters
2. 16:1 Mini kafa LED el aleti, mükemmel
görüş sağlar ve cerrahi alan
3. Ithal motor, gürültüsüz ve istikrarlı,
yüksek performans klinik çalışma sağlar
4. Kablosuz/Şarjlı tasarım, daha esnek
5. Gross ağırlık: 0.5kg, ambalaj boyutu:
18*13.5*7.5cm
*Garanti süresi 1 yıl
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Kompresör ve Cerrahi Aspiratörler
Power Sessiz ve Yağsız 100 Lt
Kompresör
Özellikler
Tank Kapasitesi : 100 Litre
Motor Gücü : 2.2 kW / 3 Hp
Voltaj : 220 Volt
Serbest Hava Emişi: 372 Lt/dk
Çalışma basıncı: 8 bar (115 PSI)
Piston adedi: 6
Motor Devri : 1400 dev/dk
Ebatlar: 40 * 115 * 75 cm
Ağırlık: 55
Ses Seviyesi : 55 dB
* Garanti süresi 1 yıl
**İstenilen litre kompresör temin edilir.

Kuletaş Sessiz ve Yağsız
Kompresör 100 Litre
Özellikler
Tank:100 Litre
Voltaj:220 V/50 Hz
Motor Gücü:3 Hp
Çalışma Basıncı :1-8 Bar/115 psi (Ayarlanabilir)
* Garanti süresi 1 yıl
**İstenilen litre kompresör temin edilir.

BOFON CERRAHİ ASPİRATÖR 1-2 Ünitelik
(Model BF-C1K )
Özellikler
• Dürr sisteminde çalışır
• 1-2 ünit çalıştırır.
• Dakikada 310 litrelik sürekli yüksek emme
kapasitesine sahiptir.
• Dakikada aktarım hızı 2900
• Su bağlantısına gerek kalmaz.
• Sessiz ve titreşimsiz çalışma
• 0,45 KW
• Voltaj 220/ 50
• DB : 60
• Boyutlar: 33 X 54 X 61 cm
• Ağırlık: 21 kg
• Üretim Yeri: Çin
• Garanti süresi 1 yıl
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Klinik Cihazlar
Led Reflektör
Özellikler
CX249-4 LED Reflektör
· LED Reflektör
· Işık Isısı: 5500 K
· Aydınlatma Yoğunluğu: 10.000~35.000
Lux
* Garanti süresi 1 yıl

Aeratör-LED ışıklı Alman Rulman
ve Kartuşlu
Özellikler
*LED ışıklı
*Alman kartuş ve rulman
*Özel üretim
*Garanti süresi 1 yıl

Havalı Micromotor
Özellikler
• Özel üretim
• Üretim Yeri: Çin
• Garanti süresi 1 yıl
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Dental Teknik Servis ve Bakım
Garantili Ünit Yenileme

Eski hali

Markası modeli ne olursa olsun tüm ünitlerinizi
yeniliyoruz. Eski ünitinizin yenisinden tek farkı
yaşı olacaktır.
Yenileme içeriği;
*Tüm hortumların yenilenmesi
*Döşemenin yenilenmesi
*Ünitin istenilen renge boyanması
*Tüm arızalı ve kırık parçaların onarılması
*İstenirse reflektör değişimi
*Özel talepler.

Yenilenmiş hali

* Garanti süresi 1 yıl

Ücretsiz Arıza Tespit Hizmeti
Marka ve modeli farketmeksizin tüm
arızalı ünitiniz için yerinde ücretsiz
arıza tespitini yapmaktayız.
Arıza tespit sonrası gerekli geri bildirim
tarafınıza yapılır ve görüşlerinize
sunulur.

Periyodik Teknik Servis ve
Bakım Hizmeti
Kliniğinizde işlerinizin anlık
sorunlarla aksamaması için
periyodik bakım hizmetimizi sizler
için sunmaktayız ve böylelikle
işleriniz hiç aksamayacak. Birlikte
belirlediğimiz periyodlarla
kliniğinize gelip tüm bakımlarınızı
yapıyoruz.
Sürpriz yok, çözüm var!
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Ürünler ve Hizmetlerimiz

Dental Ünitler
Görüntüleme Cihazları
Sterilizasyon Cihazları
Endodondi Cihazları
Dinamik El Aletleri
Aydınlatma Ürünleri
Dental Teknik Servis
2. El Ünit Alımı ve Satışı

Periyodik Klinik Bakım
Hizmetleri
Klinik Sarf Malzemeleri
Ünit Yenileme/Revizasyon
Kendinizi farklılaştırabilmeniz için uygulamanıza
en uygun çözümü bularak sizinle birlikte
çalışıyoruz.
Showroom adres: Pınartepe Mahallesi Turgut Özal Caddesi
No:19/B Bige Sultan Kliniği yanı Beylikdüzü/İSTANBUL
Depo adres:Siyavuşpa Mah. Gonca sokak 48/B Bahçelievler /
İSTANBUL

İletişim: 0544 953 20 10 - 0534 881 64 34
www.dentistsepeti.com

