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Hoşgeldiniz

 Bildiğiniz gibi 40’ın üzerinde markanın Türkiye geneli temsilciliğiniyapmak-

tayız. Bugüne kadar ülkemize olan sevgimiz ve inancımızile yaptığımız çalışmalara ara 

vermeden tüm hızıyla devametmekteyiz. Yenilenen vizyonumuz ile yolumuza devam 

etmek, hizmetlerimizde yaptığımız çalışmalara istinaden ilerleyen günlerdesizlerle yeni 

ürünlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

Bu temizlemeuda oğlum 13 yıldırım patenti korunma alanında aldığımız ‘ Dentac ‘ 

markamız ile çeşitli ürünler üretiyoruz ve ülkemiz dişhekimliği sektörünün hizmetine 

sunmaktayız.

Baslattigimiz yenilenme ettik gelişme sürecince patenti markamız Dentac ‘ın da logo-

sunda Yaptığımız renovasyonu sizlerinbeğenisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Motivasyon kaynağımız olan “ ülkemize olan inancımız ” mevcut tümenerjimiz ile 

yatırımlara devam ediyor, yenilenen yüzümüz vegelişen portföyümüzle birlikte iş bir-

likteliğimizi sürdürüyoruz ümit ediyorum.

Saygılarımızla,
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SANA ÖZEL TASARIM 
Sınırsız yazı ve görsel seçeneği ile kendi tarzınızı yansıtın. 

FIRMANIZA ÖZEL TASARIM
Bu sayede kurumunuzun reklamını güvenli bir şekilde 

yapabilirsiniz. Marka ve logonuzu yansıtın

MASKE ASKISI
Gün boyu rahat kullanım için maske askısı 

TARZINIZI YANSITACAK RENK SEÇENEKLERI 
Onlarca renk seçeneğiyle tarzını tamamla

İSMİNİZLE ÖZEL HİSSEDİN 
Maskelerin ardında tanınmamaya son 
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Avantajlar

Renkler

“     Ayrıca Dentac mask  kendin tasarlayabilirsin
      “
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Avantajlar

Renkler

T-Mask® Cerrahi Maske 3S  Tek Kullanımlık Maske

Cerrahi Yüz Maskesinin kullanımı kolaydır ve yeterli filtre performansına sahiptir. Tam otomatik, el 
değmeden ultrasonik makinalar tarafından üretilir. Çalışanlar için olağanüstü konfor ve koruma sağlar. 
Mükemmel anatomik şekillendirmeye olanak tanıyan entegre plastik destek ile donatılmıştır. Yumuşak, 
tahriş edici olmayan kokusuz malzemeden yapılmış olmakla birlikte cilde zarar vermeyen cam elyaf, 
lateks ve diğer alerjenik maddeleri içermez. Toz ve nemden korunmak için Water-repellent Non-Wo-
ven (PP) kumaş kullanılmıştır. Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı, Gri, Bej, Koyu Bej, Siyah, Açık Mavi, Açık Yeşil, Açık 
Pembe, Açık Sarı ve Beyaz renkleri mevcuttur. 

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2031-1 T-Mask Cerrahi Maske 3S Tekli Paket
DC2031-10 T-Mask Cerrahi Maske 3S 10’lu Pake
DC2031-50 T-Mask Cerrahi Maske 3S 50’li Paket

• 3 Katman 
• Tam Ultrasonik Şekil
• Su geçirmez
• Çok yumuşak
• Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
• Hassas ciltler için yumuşak tabaka
• Maske Boyutu 18x10
• Steril Değildir
• Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE)>% 95
• AkKırmızıite Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 

Standartlarına göre test edilmiştir. 
• CE Regülasyonlarına göre Tip I’dir.
• FDA Regülasyonlarına göre Level 1’dir.

• Kullanım rahatlığı
• %98 Filtrasyon ile Tam Koruma
• Hipo-Alerjenik
• Rahat Non-woven kumaş 

 Beyaz
 Mavi
 Yeşil
 Pembe

 Bej
 Siyah
 Kırmızı
 Kahverengi

 Sarı
 Açık Mavi
 Açık Yeşil
 Açık Pembe

 Açık Bej
 Açık Gri
 Açık Kırmızı
 Açık Kahve

 Açık Yeşil

9001 13485

EN
149:2001

+
A1:2009

EN
14683

+
AC 2019
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Avantajlar

Renkler

T-Mask® Cerrahi Maske CLA Tek Kullanımlık Maske

Cerrahi Yüz Maskesinin kullanımı kolaydır ve %98 yüksek filtre performansına sahiptir. Tam otomatik, 
el değmeden ultrasonik makinalar tarafından üretilir.  Diş hekimleri ve tıp uzmanları için olağanüstü 
konfor ve koruma sağlar. Mükemmel anatomik şekillendirmeye olanak tanıyan entegre plastik destek 
ile donatılmıştır. Yumuşak, tahriş edici olmayan kokusuz malzemeden yapılmış olmakla birlikte cilde 
zarar vermeyen cam elyaf, lateks ve diğer alerjenik maddeleri içermez.  Dış katmanlarda toz ve nemden 
korunmak için Water-repellent Non-Woven (PP) kumaş, yüksek filtre performansı elde edebilmek için 
orta katmanda Meltblown (Filtre) kumaş kullanılmıştır. Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı, Bej, Siyah, Pembe ve 
Beyaz renkleri mevcuttur. 

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2022-10 T-Mask Cerrahi Maske CLA 10’lu paket
DC2022-50 T-Mask Cerrahi Maske CLA 50’li paket

• Yüksek Filtrasyonlu 3 Katman 
• Tam Ultrasonik Şekil
• İç Katman; su geçirmez
• Çok yumuşak
• Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
• Hassas ciltler için yumuşak tabaka
• Maske Boyutu 18x10
• Steril Değildir
• Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE)>% 98
• AkKırmızıite Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 

Standartlarına göre test edilmiştir. 
• CE Regülasyonlarına göre Tip II’dir.
• FDA Regülasyonlarına göre Level 2’dir. 

• Kullanım rahatlığı
• %98 Filtrasyon ile Tam Koruma
• Hipo-Alerjenik
• Rahat Non-woven kumaş 

 Beyaz
 Mavi
 Yeşil
 Pembe

 Bej
 Siyah
 Kırmızı
 Kahverengi

 Yeşil

9001 13485

EN
149:2001

+
A1:2009

EN
14683

+
AC 2019
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Avantajlar

Renkler

T-Mask® Cerrahi Maske IIR  Tek Kullanımlık Maske

Cerrahi Yüz Maskesinin kullanımı kolaydır ve %99 yüksek filtre performansına sahiptir. Tam otomatik, 
el değmeden ultrasonik makinalar tarafından üretilir. Diş hekimleri ve tıp uzmanları için olağanüstü 
konfor ve koruma sağlar. Mükemmel anatomik şekillendirmeye olanak tanıyan entegre plastik destek ile 
donatılmıştır. Yumuşak, tahriş edici olmayan kokusuz malzemeden yapılmış olmakla birlikte cilde zarar 
vermeyen cam elyaf, lateks ve diğer alerjenik maddeleri içermez.  Dış katmanlarda toz ve nemden ko-
runmak için Water-repellent Non-Woven (PP) kumaş, yüksek filtre performansı elde edebilmek için orta 
katmanda Meltblown (Filtre) kumaş kullanılmıştır. Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı, Bej, Siyah, Pembe ve Beyaz 
renkleri mevcuttur. 

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2023-10 T-Mask Cerrahi Maske IIR 10’lu paket
DC2023-50 T-Mask Cerrahi Maske IIR 50’li Paket
DC2026-50 T-Mask Cerrahi Maske Tekli 50’li Paket

• Yüksek Filtrasyonlu 3 Katman 
• Tam Ultrasonik Şekil
• İç Katman; su geçirmez
• Çok yumuşak
• Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
• Hassas ciltler için yumuşak tabaka
• Maske Boyutu 18x10
• Steril Değildir
• Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE)>% 99
• AkKırmızıite Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 

Standartlarına göre test edilmiştir. 
• CE Regülasyonlarına göre Tip IIR’dir.
• FDA Regülasyonlarına göre Level 3’tür. 

• Kullanım rahatlığı
• %98 Filtrasyon ile Tam Koruma
• Hipo-Alerjenik
• Rahat Non-woven kumaş 

 Beyaz
 Mavi
 Yeşil
 Pembe

 Bej
 Siyah
 Kırmızı
 Kahverengi

 Yeşil

9001 13485

EN
149:2001

+
A1:2009

EN
14683

+
AC 2019
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Avantajlar

Renkler

T-Mask® ClearMask Yüz Maskesi

Dentac Ar-Ge’sinde tasarlanan, patentli Dentac Clear Maskın kullanımı kolaydır ve% 99 filtreleme ile 
mükemmel bir filtre performansına sahiptir. Dezenfekte edilebilir ve uzun süre tekrar kullanılabilir olması 
ürünü oldukça ekonomik kılar. Ürün, tam otomatik el değmeden ultrasonik üretim ile yapılan 60 adet 
ventil ve 30 adet standart filtre ile sağlanır. Diş hekimleri, tıp uzmanları için olağanüstü konfor ve koruma 
sağlar. Ürün aynı zamanda burun ve ağız bölgesinin özellikle kalabalık alanlarda virüslerden en üst 
düzeyde korunmasını sağlar. Mükemmel anatomik şekillendirmeye izin veren entegre silikon destek ile 
donatılmıştır. Cilde zarar vermeyen, cam elyaf, lateks ve diğer alerjenik maddeler içermeyen yumuşak, 
tahriş edici olmayan kokusuz malzemeden yapılmıştır. Clear Mask, kulaklara asla acı vermeyen iki lastik 
bantla kafaya kolayca takılır. Filtre katmanları, toz ve nemden korunmak için water-repellent Non-Woven 
(PP) Kumaş ve Meltblown’dur.

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2025 T-Mask Clear Mask Tekli Paket

• %99 Filtrasyon ile Yüksek Filtrasyon Etkisi
• Patentli Tasarım
• Şeffaf olmasından dolayı dudak okunabilir
• Paketin içinde 60 adet ventil ve 30 adet filtre vardır
• Dezenfekte edilebilir ve tekrar kullanılabilir 
• Yedekleri (refilleri) sağlanabilir
• Level 3, FDA ve CE sertifikaları mevcuttur
• Ağrı yapmayan ayarlanabilir kulak askısı
• Suya dayanıklı filtre

• Olağanüstü Koruma
• Dezenfekte edilebilir ve tekrar kullanılabilir
• Patentli Tasarım
• Şeffaf Silikon Maske

9001 13485

EN
149:2001

+
A1:2009

EN
14683

+
AC 2019

 Siyah
 Beyaz
 Pembe
 Turkuaz
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Avantajlar

Renkler

T-Mask® Çocuk Maskesi Tek Kullanımlık Maske

T-Mask Kids kullanımı kolaydır ve %95 filtre performansına sahiptir. Tam otomatik, el değmeden 
ultrasonik makinalar tarafından üretilir.  Çocuklar için olağanüstü konfor ve koruma sağlar. Mükemmel 
anatomik şekillendirmeye olanak tanıyan entegre plastik destek ile donatılmıştır. Yumuşak, tahriş edici 
olmayan kokusuz malzemeden yapılmış olmakla birlikte cilde zarar vermeyen cam elyaf, lateks ve diğer 
alerjenik maddeleri içermez. Toz ve nemden korunmak için Water-repellent Non-Woven (PP) kumaş 
kullanılmıştır. Her iki cinsiyet için renkleri mevcuttur. 

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC20XX-10 T-Mask Çocuk Maskesi 10’lu paket
DC20XX-50 T-Mask Çocuk Maskesi 50’li Paket

• Yüksek Filtrasyonlu 3 Katman 
• Tam Ultrasonik Şekil
• Su geçirmez
• Çok yumuşak
• Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
• Hassas ciltler için yumuşak tabaka
• Steril Değildir
• Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE)>% 95
• AkKırmızıite Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 

Standartlarına göre test edilmiştir. 
• CE Regülasyonlarına göre Tip I’dir.
• FDA Regülasyonlarına göre Level 1’dir.
•  Kullanım rahatlığı
• %95 Filtrasyon ile Tam Koruma
• Hipo-Alerjenik
• Rahat Non-woven kumaş 
• Her iki cinsiyet için Tasarımlar

• Yüksek filtrasyon
• Esnek kulak ipi
• Ultra konforlu

9001 13485

EN
149:2001

+
A1:2009

EN
14683

+
AC 2019
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Avantajlar

Renkler

Provisor Mask® Tek Kullanımlık Siperlikli Maske

Provisor maske, tedaviler sırasında burun, gözler ve ağız için yüksek koruma sağlar. Tek kullanımlıktır. 
100 mikron siperlik kalınlığına sahip olan Provisor maske, yüz üzerinde maske hissi vermez ve kullanıcıya 
geniş görünürlük sağlar. Ürün, hem maske hem de siperliği bir araya getirerek öne çıkıyor ve bunları bir 
araya getirerek kolaylık getiriyor. Basit tasarım, kolay, hızlı kullanım ve % 99 filtreli koruma sağlar.

Kullanım amacı: Göz, burun ve ağzı dışarıdan gelen damla partiküllerinden ve içinde taşınan 
bakterilerden korumak içindir.

• Kullanımı kolay
• Göz, ağız ve burun koruması
• Açık ve geniş bir görüş sağlar
• Tek kullanımlık
• Hem bantlı hem de zımbalı olarak mevcuttur.
• Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
• Maske % 99 filtreleme özelliğine sahiptir.
• Yalnızca 100 mikron siperlik kalınlığına sahiptir
• Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE)> % 99
• AkKırmızıite Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 

Standartlarına göre test edilmiştir. 
• CE Regülasyonlarına göre Tip IIR’dir.
• FDA Regülasyonlarına göre Level 3’tür. 

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2035 Provisor Mask 25’li paket
DC2036 Provisor Mask With Gripper 25’li paket
DC2025 Mask Holder

• Damla parçacıklarına karşı koruma sağlar
• İki farklı tasarımda mevcuttur
• Daha geniş görüş için 100 mikron siperlik 

kalınlığı

 Beyaz
 Mavi
 Yeşil
 Pembe

 Bej
 Siyah
 Kırmızı
 Kahverengi

 Sarı

9001 13485

EN
149:2001

+
A1:2009

EN
14683

+
AC 2019
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Avantajlar

Renkler

UltraFace® Siperlik  Tam Yüz Koruması

Günlük kullanıma uygun olan UltraFace Shield, oldukça hafif olup dışarıda yüz, göz ve burun çevresini 
korumamız için ideal bir kalkandır. Günlük aktivitelerin tamamında kullanılmaya uygundur. Ürün 
üzerinde bulunan lastik ürünün gençlerde ve yetişkinlerde kullanılmasını mümkün kılar. Oldukça hafif 
olan ürün kolaylıkla çıkartılıp takılabilir ve yüzde kesinlikle ağırlık oluşturmaz. Kullanıldığı süKırmızıe 
sosyal iletişimi engellemez.

Hafifçe alkol vb ile yüzeyi temizlenip tekrar kullanılmaya uygundur. 
Kullanım amacı : Tamamen dışardan gelecek damla zerrecikleri ve içindeki taşınan bakterilerden 
yüzün korunmasına yönelik olmalıdır. 

• Tam Yüz Koruma
• İç mekan ve açık havada günlük Kullanıma uygundur. 
• Kristal Clear özelliği sayesinde net görüş imkanı verir. 
• Yüksek kaliteli materyalden üretilmiştir
• Ultra hafif – Sadece 25gr
• Tüm yüzü kaplar – Gözler, Burun ve Ağız
• Lastik sayesinde yetişkinler ve çocukların kullanımına uygundur.
• Kullanımı kolay ve pratiktir.
• Buğu yapmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı. Mükemmel görüş sağlar. 
• Hava akışı ve konfor için havalandırmalı tasarım
• Gözlükle kullanılmaya uygundur 
• Farklı renklerde lastik bantlı seçenekleri bulunur. 
• Tekrar kullanılabilir 
• Tescilli tasarım 
• Siperlik kısmı 28x20 cm ölçülerindedir 
• Sosyal iletişimi engellemez. 

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2020 UltraFace Siperlik Tekli
DC2020/2 UltraFace Siperlik İkili
DC2020/10 UltraFace Siperlik 10’lu

• Yüzde Yüz Estetik
• Kusursuz Görüş 
• Tam yüz koruma 
• Dayanıklı Yapı
• Ortam bağımsız kullanım

 Beyaz
 Siyah

9001 13485

EN
166:
2001
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Avantajlar

Renkler

FoldaFace® Siperlik Tam Yüz Koruması

Günlük kullanıma uygun olan FoldaFace Shield, oldukça hafiftir. Siperlik 180 dereceye kadar farklı 
açılardan yukarı ayarlanabilir. Kolay tasarımı sürekli yüz koruması sağlar. Ürünün asetatı buğu yapmaz. 
Temizlik ve dezenfeksiyon için uygundur. Tasarımı sayesinde takıp çıkarmak kolaydır. Kauçuk yapısı 
herkesin kullanması için tasarlanmıştır. İhtiyaç durumunda baştan çıkarılmaya gerek kalmadan siperllik 
kaydırılarak yüzden kaldırılabilir. Başta ağrı ve baskı oluşturmadığı için uzun süre yüze takılması 
uygundur.

• Günlük kullanıma uygun (dış mekan dahil)
• Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
• 180o  Katlanabilir Siperlik
• Yeniden kullanılabilir çerçeve ve hızlı değiştirilebilen tek kullanımlık siperlik
• Gözlüklerle kullanıma uygun
• Çizilmelere karşı dayanıklı
• 1 çerçeve ve 5 kalkan veya 3 çerçeve ve 15 kalkanla birlikte gelir
• Tam yüz koruması
• Sis ve çizilmeye karşı dayanıklı, sınırsız görüş sağlar
• Hızlı ve kullanımı kolay
• 4 renkte mevcuttur
• Tescilli tasarım
• Sosyal iletişimi engellemez

Hafifçe alkol vb ile yüzeyi temizlenip tekrar kullanılmaya uygundur. 

Kullanım amacı : Tamamen dışardan gelecek damla zerrecikleri ve içindeki taşınan bakterilerden 
yüzün korunmasına yönelik olmalıdır. 

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2010 FoldaFace Siperlik Tekli
DC2010/3 FoldaFace Siperlik Üçlü 

• 180o  Katlanabilir Siperlik
• Kusursuz Görüş 
• Tam yüz koruma 
• Dayanıklı Yapı
• Ortam bağımsız kullanım

 Turkuaz
 Kırmızı
 Beyaz
 Siyah  

9001 13485

EN
166:
2001
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Avantajlar

Renkler

GoggleFace® Siperlik Tam Yüz Koruması

Ürünün kolay ve basit tasarımı hızlı yüz koruması sağlar. Ürünün siperliği buğu yapmaz. Temizlik ve 
dezenfeksiyon için uygundur. Tasarımı sayesinde takıp çıkarmak kolaydır. Tasarımı gözlük tarzında 
olduğundan kafayı çevreleyecek rahatsız edici ek bağlantılara gerek kalmaz. Gerektiğinde hızlı bir 
şekilde kafadan çıkarılabilir. Gözlük şeklinde giyildiği için kafada ağrı ve baskı oluşturmaz. Uzun süre 
yüze takılması uygundur. Tasarımı nedeniyle oldukça estetiktir. Özellikle uzmanlar tarafından gün boyu 
teKırmızıdüt etmeden kullanılabilir.

• Gözlük tasarımı
• Zarif görünüm
• Günlük kullanıma uygun
• Tam yüz koruması
• Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
• Kullanıcı dostu tasarım
• Buğu yapmaya ve çizilmeye karşı dayanıklıdır
• Ultra hafif 16gr
• 5 siperlik ve 1 çerçeve (veya 25 siperlik ve 5 çerçeve) ile birlikte gelir
• Ekstra aparatı sayesinde gözlük kullananlar da kullanabilir

Hafifçe alkol vb ile yüzeyi temizlenip tekrar kullanılmaya uygundur. 

Kullanım amacı: Tamamen dışardan gelecek damla zerrecikleri ve içindeki taşınan bakterilerden 
yüzün korunmasına yönelik olmalıdır.
Paketleme: 1 Çerçebe, 5 Siperlik / 5 Çerçeve, 25 Siperlik

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2030 GoggleFace Siperlik Tekli
DC2030mix GoggleFace Siperlik Beşli

• Kusursuz Görüş 
• Film kaplı siperlik
• Tam yüz koruma 
• Dayanıklı Yapı
• Ortam bağımsız kullanım

 Mavi
 Yeşil 
 Pembe
 Beyaz 

 Transparan
 Turkuaz
 Kırmızı

9001 13485

EN
166:
2001
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Avantajlar

Renkler

Provisor Goggle Göz Koruması

Provisor gözlük, özellikle gözleri küçük darbelere, buhar, toz, gaz ve sıvılara karşı korur. Uzun süre kul-
lanılabilmesi için silikon iç tasarımı bulunur. Temizlenip, dezenfekte edildiğinde tekrar kullanıma uy-
gundur. Geniş gözlük yapısı sayesinde görüş açısı oldukça geniştir. Her baş boyutu için ayarlanabilir bir 
tasarıma sahiptir. Unisex tasarımı herkes tarafından kullanılmasına olanak verir. Hafif tasarımda sunulan 
gözlük baş ve yüzde ağırlık oluşturmaz. Hypo alerjenik bileşimde bulunan ürün materyali,alerjen riskini 
minimize eder. Burun pedleri ekstra yumuşak olduğundan uzun kullanımda burunda rahatsızlık vermez.

• Sızdırmaz tasarım
• Sıvılara, toza, gazlara ve buharlara karşı koruma sağlar
• Ayarlanabilir lastiklidir
• Buğu yapmaz
• Küçük darbelere karşı tam koruma sağlar
• İç alan çalışmalarında kullanılabilir 
• Silikon iç tasarım göz etrafını kapatıp, rahatsızlık unsurunu ortadan kaldırır. 
• Her yüz tipine uygundur
• Yüksek kalitede materyalden oluşmuştur
• Geniş görüş açısına sahiptir. 
• Hafif tasarımı yüzde iz bırakmaz

Kullanım amacı: Kullanım amacı tamamen dışardan gelecek damla zerrecikleri ve içindeki taşınan 
bakterilerden gözün korunmasına yönelik olmalıdır.

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2030/1 Provisor Goggle Tekli paket
DC2030/5 Provisor Goggle Beşli paket

• Hava, su, buhar ve toz geçirmez
• Kücük darbelere karşı tam göz koruması
• Dezenfekte edilebilir
• Hypo alerjeniktir
• Geniş görüş açısı sağlar

 Mavi
 Yeşil 
 Pembe
 Transparan

 Turkuaz

9001 13485

EN
166:
2001
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BodySafe® 2040 Tek kullanımlık koruyucu tulum

Dentac BodySafe 2040 tek kullanımlık tulum, enfekte etkenlere, özellikle damlacıklar yoluyla 
bulaşabilenlere karşı korur. Spunbond PP Nonwoven Kumaş uzun süreli kullanım için kullanılır. Yeniden 
kullanıma uygun değildir. Elastik bel, kol ve ayak tasarımı sayesinde rahat hareket sağlar. Unisex 
tasarımı, herkes tarafından kullanılmasına izin verir. Tam koruma için vücudun açık el, ayak ve yüz 
çevresinin aşağıdaki gibi uygun malzemelerle kapatılması önerilir; Ultraface Shield, FoldaFace Shield, 
GoggleFace Shield, Provisor Goggle, T-Mask, Profeet Shoe Cover, Profeet Boot Cover.

• Sıvı geçirmez tasarım
• Damlacıklara, toza ve enfekte maddelere karşı korur
• Lastikli bel, kollar, yüz çevresi ve ayak bileği tasarımı
• Rahat hareket sağlar
• Kolayca giyilebilir
• Nefes alabilir Spunbond PP Nonwoven kumaş (53 gr / m2)
• Kimyasal elektrostatik kirliliğe karşı koruma sağlar
• Işık geçirmez
• Lateks içermez
• Yapışkanlı ön fermuar bandı
• Çene dahil kapüşonlu tasarım
• Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
• Cildi tahriş etmeyen ter emici iç tasarım
• Çalışma alanında kalıntı bırakmaz
• Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatsızlığa neden olmaz.

Kullanım amacı: Kullanım amacı tamamen dışardan gelecek damla zerrecikleri ve içindeki taşınan 
virüslerden tam vücut korunmasına yöneliktir. 

Ambalaj şekli: Tekli poşette sunulur. Dentac FoldaFace, eldiven ve tek kullanımlık bot ürün içeriğine 
dahil değildir.  
Beden: S, M, L, XL, XXL 

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2040 BodySafe 2040 Tekli Paket
DC2050 Profeet Boot Galosh Tekli Paket
DC2055 Profeet Shoe Galosh Tekli Paket

• Hava, damlacık ve toz geçirmez  
• Yapışkanlı Bant tasarımı
• Rahat hareket imkanı sağlar  
• Latex içermediğinden alerjenik değildir  

Advantages

9001 13485

EN
14126
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BodySafe® 2045 Tek kullanımlık koruyucu tulum

Dentac BodySafe 2045 tek kullanımlık tulum, enfekte etkenlere, özellikle damlacıklar yoluyla 
bulaşabilenlere karşı korur. Spunbond PP Nonwoven Kumaş uzun süreli kullanım için kullanılır. Yeniden 
kullanıma uygun değildir. Elastik bel, kol ve ayak tasarımı sayesinde rahat hareket sağlar. Unisex 
tasarımı, herkes tarafından kullanılmasına izin verir. Tam koruma için vücudun açık el, ayak ve yüz 
çevresinin aşağıdaki gibi uygun malzemelerle kapatılması önerilir; Ultraface Shield, FoldaFace Shield, 
GoggleFace Shield, Provisor Goggle, T-Mask, Profeet Shoe Cover, Profeet Boot Cover.Droplet-proof 
design 

• Sıvı geçirmez tasarım
• Dikiş bağlantılarında özel elastik bantlı tasarım
• Damlacıklara, toza ve enfekte maddelere karşı korur
• Lastikli bel, kollar, yüz çevresi ve ayak bileği tasarımı
• Rahat hareket sağlar
• Kolayca giyilebilir
• Nefes alabilir Spunbond PP Nonwoven kumaş (53 gr / m2)
• Kimyasal elektrostatik kirliliğe karşı koruma sağlar
• Işık geçirmez
• Lateks içermez
• Yapışkanlı ön fermuar bandı
• Çene dahil kapüşonlu tasarım
• Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
• Cildi tahriş etmeyen ter emici iç tasarım
• Çalışma alanında kalıntı bırakmaz
• Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatsızlığa neden olmaz.

Kullanım amacı: Kullanım amacı tamamen dışardan gelecek damla zerrecikleri ve içindeki taşınan 
virüslerden tam vücut korunmasına yöneliktir. 
Ambalaj şekli: Tekli poşette sunulur. Dentac FoldaFace, eldiven ve tek kullanımlık bot ürün içeriğine 
dahil değildir. 
Beden: S, M, L, XL, XXL

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2045 BodySafe 2045 Tekli paket

• Hava, damlacık ve toz geçirmez  
• Yapışkanlı Bant tasarımı
• Rahat hareket imkanı sağlar  
• Latex içermediğinden alerjenik değildir  
• Koruma bantlı rahat fermuar tasarımına sahiptir

Advantages

9001 13485

EN
14126
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Avantajlar

Renkler

PP+PE Cerrahi Önlük Tek Kullanımlık Vücut Koruması

Dentac PP + PE Tek Kullanımlık Cerrahi Önlük, yüksek kaliteli 25gr / m2 PP + PE kumaştan üretilmiştir. 
Kullanımı büyük rahatlık sağlar. Hastane ve kliniklerde günlük olarak kullanıma uygundur. Günlük elbise-
lerin üzerine kolayca giyilir. Açık mavi ve beyaz olmak üzere 2 farklı rengi mevcuttur. Ürünler şeritli veya 
şeritsiz olarak temin edilebilir. Ürünler doktorlar ve hastalar tarafından kullanılabilir. Ürün, ürün etiketini 
gösteren plastik etiketle gelir.
• PP + PE Kumaş (Polipropilen Nonwoven Kumaş + Polietilen Nonwoven Kumaş)
• Non-Streil (134 °C’de Otoklavlanabilir)
• Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-bakteri
• Su Geçirmez, Alkaliproof
• 25 g / m2 PP + PE Kumaştan üretilmiştir
• Hem şerit hem de lastik kollu modelleri mevcuttur
• Elbise üzerine kolayca takılabilir
• Açık mavi ve Beyaz renkleri mevcuttur
• Hava geçirgen ve esnektir
• 50x120 cm XL ebatlarında mevcuttur (Özel ebatlarda da temin edilebilir)
• Unisex Tasarım

Sertifikalar: CE, ISO 13485, ISO 9001, EN13795: 2019, FDA

Kullanım amacı: Vücudun damla parçacıklarında, dışarıdan gelen ve içinde taşınan bakterilerden 
korunması için kullanılmaktadır.

Renk seçeneği: Açık Mavi/ Beyaz

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2070 Surgical Gown Tekli paket
DC2071 Surgical Gown Ribonlu Tekli paket

• Dayanıklı
• Ribonlu veya ribonsuz seçenek
• Kolay giyilebilir
• Konforlu
• Yüksek izolasyon

 Açık mavi 
 Beyaz

9001 13485

EN
13795:
2019
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Avantajlar

Renkler

Disposable Surgical Scrub Suit Vücut koruması

Dentac SMS Disposable Surgical Scrub Suit Cerrahi Önlük, yüksek kaliteli SMS (40gr / m2 ) 
kumaştan yapılmıştır. Kullanımı rahattır. Hastane ve kliniklerde günlük kullanım için uygundur. Günlük 
kıyafetlerinizin üzerine kolaylıkla giyilebilir. Önlüğün üzerindeki üç adet cep kullanıcıya kolaylık sağlar. 
Ürünler doktorlar ve hastalar tarafından kullanılabilir. Ürün, ürün özelliklerini etiket ile birlikte plastik 
ambalaj içinde gelir. 

• SMS Kumaş (Polipropilen Spunbond Nonwoven Kumaş + Meltblown Nonwoven Kumaş + Polipro-
pilen Spunbond Nonwoven Kumaş) 

• Non-Steril (134 ° C’de Otoklavlanabilir) 
• Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-bakteri 
• Su geçirmez, Aside dayanıklı, Alkali dayanıklı 
• 40 g / m2 SMS’den yapılmıştır 
• Elbise üzerine kolayca takılabilir 
• Açık mavi ve Beyaz renkleri mevcuttur 
• Hava geçirgen ve esnektir 
• S, M, L, XL, XXL bedenlerde mevcuttur (Özel ebatlarda da temin edilebilir) 
• Unisex tasarım 

Kullanım amacı: Vücudun, dışarıdan gelen damla parçacıklarından ve içinde taşınan bakterilerden 
korunması için kullanılmaktadır 

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2080 Surgical Scrub Suit Tekli paket

• Dayanıklı 
• Kolayca giyilebilen 
• Nefes Alabilir ve Rahat 
• Yüksek kaliteli izolasyon

 Açık Mavi 
 Beyaz 

9001 13485

EN
13795:
2019
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Avantajlar

Renkler

Anticore Vücut Koruması

Burun, yüz ve ağzı tamamen kapatan anticore ürünleri sizi bel hizasına kadar korur. Dokunmamış kumaş 
hava geçirgenliği sağlarken, sıvı sızdırmazlık sağlar. Hastanelerde ve günlük kullanıma uygundur. 
Günlük bir elbise üzerine rahatlıkla giyilebilir. 4 farklı rengi mevcuttur, bu nedenle her zevke hitap eder. 
Tasarımı nedeniyle oldukça estetiktir. Gün boyu teKırmızıdüt etmeden kullanılabilir. Farklı boyutlardaki 
ürünler çocuklar ve yetişkinler için uygundur. Ürün üzerinde bulunan kanguru cebi, kişisel ürünlerinizi 
dışarıdan farklı alanlara dokunmadan ürün üzerinde saklamanıza yardımcı olur. Ürün plastik ambalajda 
gelir. Ürün, kanguru cebinden katlanarak dolabınızda yer tasarrufu sağlar.

• Dokunmamış Kumaş
• Kolları ve yüzü lastikli
• Nano iğne ile dikilmiştir.
• Ultra Hafif
• 45 gr / m2 Kumaş (veya Özel Kumaş)
• Elbisenin üzerine kolayca giyilebilir
• Baştan aşağıya kapanır
• Lacivert, Kırmızı, Siyah ve Beyaz renklerde mevcuttur
• Nefes alabilir, sıvı geçirmez
• Kanguru cebi ile sunulur
• S-M-L-XL olarak mevcuttur
• Unisex Estetik Tasarım

The Kullanım amacı: Kullanım amacı: Kullanım amacı tamamen dışardan gelecek damla zerrecikleri ve 
içindeki taşınan bakterilerden yüzün belli kısmının ve vücudun korunmasına yönelik olmalıdır.

Ambalaj şekli: Tekli paket 
Beden : S-M-L-XL 

Ref.No Ürün İsmi Paket
DCAT2010 AntiCore Tekli paket

• Ultra Hafiftir. 
• Su geçirmez 
• Nefes alabilir
• Kolay Giyilir 
• Dört renk seçeneği mevcuttur.  
• Unisex Tasarım

 Pembe 
 Kırmızı 
 Beyaz 
 Siyah

9001 13485

EN
13795:
2019
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Avantajlar

Renkler

PVC Disposable Shoe Cover Shoe Cover

Dentac PVC Tek Kullanımlık Galoş, yüksek kaliteli PVC malzemeden üretilmiştir. Kullanımı rahattır. 
Hastanelerde günlük kullanıma uygundur ve ayakkabı üzerine rahatlıkla giyilebilir. Açık mavi renkte 
mevcuttur. Ürünler doktorlar ve hastalar tarafından kullanılabilir. Ürünün üzerindeki elastik kauçuk, 
ürünün ayakkabıya tam oturmasına yardımcı olur. Ürün, ürün özelliklerini gösteren ürün etiketi ile birlikte 
plastik ambalaj içinde gelir.

• PVC Malzeme
• Steril Değildir
• Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-Bakteriler
• Su geçirmez, Alkali Dayanıklı
• Ayakkabının üzerine kolayca takılabilir
• Açık mavi renkte mevcuttur
• Kolay oturmasını sağlamak için lastik bant mevcuttur
• Unisex Tasarım

Kullanım amacı: Ayakkabının taşınan damlacıklardan ve bakterilerden korunması içindir. 
Paketleme: 1000’lik paket

Ref.No Ürün İsmi Paket
DCAT2060 Galoş 1000’lik

• Dayanıklı
• Rahat
• Yüksek Kaliteli İzolasyon
• Kolay Giyilebilir
• Unisex Tasarım

 Açık Mavi 

9001 13485

EN
13795:
2019
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Avantajlar

Renkler

21’’ PP Disposable Head Cap Head Cover

Dentac 21 inç PP Tek Kullanımlık Bone, yüksek kaliteli 12gr / m2 PP malzemeden üretilmiştir. Kullanımı 
rahattır. Hastanelerde günlük kullanıma uygundur ve kafaya rahatlıkla takılabilir. Beyaz renkte 
mevcuttur. Ürünler doktorlar ve hastalar tarafından kullanılabilir. Ürünün üzerindeki elastik kauçuk, 
kafalara oturmasına yardımcı olur. Ürün, ürünlerin özelliklerini gösteren ürün etiketi ile birlikte plastik 
ambalaj içinde gelir.

• 2gr/m2 PP Malzeme
• Steril Değildir
• Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-Bakteriler
• Su geçirmez, Alkali Dayanıklı
• Başa kolayca takılabilir
• Beyaz renkte mevcuttur
• Kolay oturmasını sağlamak için lastik bant mevcuttur
• Unisex Tasarım
• 

Kullanım amacı: Tedavi sırasında saç dökülmesinin engellenmesi ve saçların partikül sıçramalarından 
korunmasıdır. 

Paketleme: 1000’li paket 

Ref.No Ürün İsmi Paket
DCAT2065 HeadCap 1000pcs/pack

• Dayanıklı
• Rahat
• Yüksek Kaliteli İzolasyon
• Kolay Giyilebilir
• Unisex Tasarım

 Beyaz 

9001 13485

EN
13795:
2019



44 45

Detro Air Spray  Alan dezenfeksiyonu 

• 1-1000 m3 arası alanların dezenfeksiyonuna uygundur.
• Tuş takımı üzerinden uygulanacak programı başlatmak ve ayarlamak kolaydır.
• Entegre yazıcısı aracılığıyla otomatik baskı işlemi yapar. Ayrıca geriye dönük olarak 100 adet işlem yazdırabilir.
• Kısayol tuşları ile makineyi çalıştırmak kolaydır ve kullanıcıya “Liste Kayıt” fonksiyonu ile 100 odaya kadar kayıt 

kaydetme şansı verir.
• Başlatma için zamanlamayı ayarlama şansı verir.
• Opsiyonel RF kontrol cihazı ile uzaktan 50-100 metre mesafeye kadar kontrol edilebilir.
• İşlem her ihtimale karşı duraklatılabilir ve devam ettirilebilir.
• Ayarlanabilir ekran parlaklığı.
• Şifreler güvenlik için ayarlanabilir.
• Kolay ve etkili pulverizasyon yapılabilmesi için kafa 45 derecelik açı ile konumlandırılmıştır. • Operasyonların 

başında ve sonunda görsel ve sesli uyarı sistemleri mevcuttur.
• İngilizce dil seçeneği mevcuttur.
• Plastik kulplar sayesinde tutması kolaydır.
• Parçacık filtresi, hava erişim sistemini temiz tutar.

Detrosan Air
• Stabilize edilmiş hidrojen peroksit bazlı dezenfektan solüsyonu
• Otomatik hava ile taşınan oda dezenfeksiyonu, bakterisit ve zehirli böcek öldürücü spektrum. 
• Aldehit içermez
• İz, ıslaklık veya çimenli film bırakmaz
• % 99 biyolojik olarak parçalanabilir, çevre dostu formül
• Alerjik değildir
• Bakterisidal, fungisidal, virüsidal, sporisidal
• Yüzeyler ve malzemelerle geniş uyumluluk vardır. Paslanmaz
İçerik: 
• Stabilize edilmiş hidrojen peroksit,
• Gümüş tuzu kompleksleri
Action Mechanism 
• Hidrojen peroksit (H2O2), hızla onları inaktive eden temel biyomoleküller (proteinler, lipitler, nükleik asitler vb.) 

İle reaksiyona giren hidroksil radikallerine (OH-) dönüştürülür.
• Gümüş katyonlar (Ag +), özellikle proteinlerle bağlanır, enzimleri denatüre eder ve DNA’ya müdahale eder 

kopyalar.
• İki aktif ilkenin birleşik etkisi, hücre inaktivasyonunun virüslerin, bakterilerin ve sporlar.
Efficiency Standards Bactericidal EN 13727  Fungicidal
EN 13624  Virucidal  EN 14476  Tuberculocidal  
EN 14348  Sporcidal  EN 13704
Detro San Air solüsyon ameliyathane, yoğun bakım, yanık ünitesi, enfekte hasta odaları, laboratuvar ve tüm genel 
alanlarda pulvarizasyon yöntemi ile yer ve yüzey dezenfeksiyonunda kullanılır. 
Kullanım amacı: 1000 m3’e kadar olan tüm alanları (klinik, bekleme odaları, depolar vb.) Hava ve içerisindeki tüm 
malzemeler dahil olmak üzere dezenfekte etmek.
Ambalaj şekli: Detro Air Spray cihazı, güç kaynağı, uzaktan kumanda
Avantaj: Tüm alanlarda etkili dezenfeksiyon sağlar.

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2061 Detro Air Spray
DC2061-S1 Detro San Air 1lt
DC2061-S20 Detro San Air 20lt

9001 22716

EN
13624

EN
14348

EN
14476

EN
13704

EN
13727
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Avantajlar

Detro Derm Lotion  El antiseptiği

• Alkoz Bazlı El Dezenfektanı
• El ve cilde sürülerek uygulanan, alkollü, kısa süKırmızıe etkili el ve cilt antiseptiğidir
• Formülünde cilt ürerinde biriken aktif maddeler bulunmadığı için cilt tarafında kolaylıkla tolere 

edilebilir 
• Dermatolojik olarak test edilmiştir 

Sertifikalar : CE, ISO 9001, 22716
 
İçerik: 2-propanol (%70V/V), glycerin, excipients

Mikrobiyolojik etki: Bakterisidal (Tbc dahil), fungisidal, virüsidal, tüberkülosidal l

Ambalaj şekli : 100 ml, 250 ml , 500 ml , 1 lt, 5 lt

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2060-100 Detro Derm Lotion 100ml
DC2060-500 Detro Derm Lotion 500ml
DC2060-1 Detro Derm Lotion 1lt
DC2060-5 Detro Derm Lotion 5lt
DC2062 Detro Derm Lotion Stand9001 22716

• Kendine özgü dispenseri 
sayesinde kolay kullanım sağlar. 

• Kullanıma hazırdır. 
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Avantajlar

Superox Antisepsis  Dezenfeksiyon Solisyonu

Superox 6,2 pH ve 200 ppm aktif klor (Hipokloröz Asit),% 99,98 su,% 0,02 HOCl içerir. Ürün insanlarda 
el-ayak, cilt hijyeni, ağız, burun, temizlik ve gargara olarak kullanılmaktadır. Ürün el-ayak, cilt hijyeni, ağız, 
burun, temizleme ve gargara solüsyonu, göz çevresi cilt ve hijyendir.

Tıbbi, kamusal ve kişisel koşullar; Cerrahi el yıkama, ovma dezenfektanı direkt olarak kullanılır. Gargara 
solüsyonu cilt temizliği ve göz çevresi hijyeni için, ameliyat sonrası pansuman solüsyonu olarak, yara 
bölgesini temizlemek ve nemlendirmek için, direkt olarak püskürtülerek, dökülerek veya uygulanacak 
bölgeye silinerek kullanılır.

Vücudumuzda beyaz kan hücreleri olarak adlandırılan hücreler, hipokloröz Asit (HOCl) adı verilen 
fizyolojik bir madde içindir. Bu madde, doğada bilinen en geniş ve en etkili spektrum olan biyosittir. 
Zayıf asidik özelliği sayesinde tahriş edici ve insan sağlığına zararlı değildir. Etkili, doğada bilinen en iyi 
antiviral ve antibakteriyel dezenfektandır ve insan vücudu en iyi bilinen dezenfektanı üretir.

Sertifikalar : CE,ISO 45001

Mikrobiyolojik etki: Bactericidal (including TBC), virucidal, fungicida

İçerik: Su, Hipokloröz asit 

Ambalaj : 100 ml. - 250 ml. - 500 ml. - 1 lt. - 5 lt.

Ref.No Ürün İsmi Paket
DC2080-100 Superox Antisepsis 100ml
DC2080-250 Superox Antisepsis 250ml
DC2080-500 Superox Antisepsis 500ml
DC2080-1 Superox Antisepsis 1lt
DC2080-5 Superox Antisepsis 5lt45001

• Doğal Antiseptik Etki
• Bilimsel araştırmalar tarafından kanıtlanmış doğal 

antiseptik etki  
• Cilt Dostu  
• Uygun PH değeri 
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