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Welcome to

 

 With a 25 years of dental experience, we are here to serve you with our 

products designed and manufactured in Turkey, demanding to offer the experi-

ence to your needs globally. Since the day of the foundation till now, we are 

enriching our DENTAC brand’s portfolio that have been keeping patented for 

13 years with recently manufactured products. Having extreme help from our key 

opinion leaders and research and development department, DENTAC is already 

getting a real player in dental market that cover your needs from best Endo-

dontic products line to Restorative products as well as other subsidiary products.

 The company has two main lines in its portfolio as Endodontic and 

Restorative lines. With the patented technologies our files are manufactured 

to help to dentists in best possible ways to shorten the time of the opera-

tions and bring ease to dentists in all endodontic cases with subsidiary prod-

ucts. Having Restorative products completely manufactured in Turkey, we offer 

best quality and ease to our dentists globally in their restorative treatments. 

 Supplying all of our products complying with EN ISO 13485:2016, we give im-

portance with ultimate care to our patients and dentists health. Keeping our belief alive 

in our beautiful country, a source of our motivation, we will be investing in manufac-

turing and we will be enriching our product portfolio with elegant top quality products

Your DENTAC team..
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T-endo MUST, designed to eliminate the problems which you may encounter in root canal 
shaping, you can finish your treatments effectively in a short time. T-endo MUST 
is designed for multi-use. For this reason, the treatment allows you to save a 
considerable amount of your costs. Thanks to the strong root canal  files 
produced by the heat treatment technology, a short and effortless 
preparation in the treatment will be sufficient. The power of T-endo 
MUST technology and reciprocation movement guarantees you the 
most  effective treatment.
• Reciprocataion movement to counter-clockwise 
• Cutting efficiency S-shaped cross-section
• Maximum resistance for against fatigue with tm-wire technology
• Excellent material for multi-use
• One file for most of your treatment
• Short preparation time
• Introduced in sterile blisters
• ISO color stoppers
• Heat treated NiTi alloy

Kök kanal şekillendirmesinde karşılaşabileceğiniz sorunları ortadan 
kaldırmak için tasarlanan T-endo MUST ile tedavilerinizi, kısa sürede 
etkili bir şekilde bitirebilirsiniz.T-endo MUST çoklu kullanım için 
tasarlanmıştır. Bu nedenle, tedavi maliyetlerinizde önemli ölçüde tasarruf 
etmenizi sağlar. Isıl işlem teknolojisiyle üretilmiş güçlü eğeler sayesinde, 
tedavide kısa ve  zahmetsiz bir preperasyon yeterli olacaktır. T-endo MUST 
teknolojisi ve resiprokasyon hareketin gücü, size en etkili tedaviyi garanti eder.

• Saat yönünün tersine resiprokasyon kullanım
• S şeklindeki kesit tasarımı ile kesme etkinliği
• tm-wire teknolojisi ile kırılmalara karşı maksimum direnç
• Çoklu kullanım için en iyi materyal
• Bir çok tedavi için tek eğe
• Kısa preparasyon zamanı
• Steril ambalajda
• ISO kodlu renkli stopperler
• Isıl işlem alaşımı

 Content      21 mm 25 mm 31 mm  Price 
 T-endo Must Reciprocal Root Canal File 25.06 (M25)  DC20325 DC30325 DC40325  36 €
 T-endo Must Reciprocal Root Canal File 40.04 (M40)  DC20340 DC30340 DC40340  36 €
 T-endo Must Reciprocal Root Canal File 50.04 (M50)  DC20350 DC30350 DC40350  36 €
 T-endo Must Glide Path (TG)    DC20310 DC30310 DC40310  36 €
 T-endo MUST Asorted     DC20301 DC30301 DC40301  36 €

%40 faster 
shaping with

 reciprocal motion  

Patented 
“TM-Wire” 
technology

’S’ cross shape

Safety “non-cutting” tip
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Biyoseramik kök kanal dolgu patı
Biyoseramik kök kanal patı, kök kanalda enfekte olmuş pulpa dokusunun çıkarılmasından sonra kök kanalı doldurmak 
içinkullanılır. Bioserra akışkan bir macun kıvamındadır ve tek kullanımlık uç ve yoğunlaştırıcı bir ajan kullanılarak kök 
kanal içerisine kolayca uygulanabilir. Bu ürün, kök kanal içindeki ortam suyunu emerek yavaşça sertleşir. Beyaz renkte 
ve estetiktir.

Bioceramic root canal sealer
Bioceramic sealer is used for root canal filling after the removal of infectedpulptissueintherootcanal.BIOSERRA 
isintheformofa flowablepasteandcanbeimmediatelyappliedinsidetherootcanal using a disposable tip. material, and a 
thickening agent. This product characteristically cures slowly by absorbing the ambient water inside the root canal. It 
is white and aesthetic.

bioserra

2gr.  Şırınga 

Disposable 10tips 

bioserra
Bioceramic root canal sealer
Biyoseramik kök kanal dolgu patıRx Only 

Diş hekimliği içindir
Professional Use Only 1639

Kod İçerik Fiyat
 DC11113 T-endo Biyosera şırınga  2gr 75 €

Code Content Price
 DC11113 T-endo Bioserra   Syringe  2gr 75 €

sealart
Rezin bazlı kök kanal dolgu patı

T-endo sealart, pasta formundaki ikili şırınga olan epoksi rezin esaslı kök kanal sızdırmazlık materyalidir.Mükemmel 
sızdırmazlık ve biyouyumluluk özelliklerinin yanı sıra olağanüstü kimyasal ve fiziksel bir özelliğe de sahiptir

Resin based root canal sealer
T-Endo SEALART is an epoxy resin based root canal sealer which is a paste-paste type of dual syringe.
It has an outstanding chemical and physical property including extremely excellent sealing property and biocompat-
ibility

Root Canal Sealer

Dual syringe SEALART
Spatula     Mixing plate     Direction

 .  .  .  .  .  .  .  .    Sealart 13,5 gr       Spatula     
   Karıştırıcı tabak     Kullanım kılavuzu

Contents: İçerik:

Kök Kanal Dolgu Patı sealart
1639

Kod İçerik Fiyat
 DC11112 T-endo SEALART  2 şırınga  13.5 gr 20 €

Code Content Price
 DC11112 T-endo SEALART  Dual Syringe  13.5 gr 20 €
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Gutta Percha Points

Paper Points

Code Content Price
DC11130 T-endo Guttapercha 20/.04                                     60 pcs. € 6 
DC11131 T-endo Guttapercha 20/.06                                     60 pcs. € 6
DC11132 T-endo Guttapercha 25/.04  60 pcs. € 6
DC11133 T-endo Guttapercha 25/.06  60 pcs. € 6
DC11134 T-endo Guttapercha 30/.04  60 pcs € 6
DC11135 T-endo Guttapercha 30/.06  60 pcs. € 6
DC11136 T-endo Guttapercha 35/.04  60 pcs. € 6
DC11137 T-endo Guttapercha 35/.06  60 pcs. € 6
DC11138 T-endo Guttapercha 40/.04  60 pcs. € 6
DC11139 T-endo Guttapercha 40/.06  60 pcs. € 6
DC11142 T-endo Guttapercha Assorted  .04 taper 60 pcs. € 6
DC11143 T-endo Guttapercha Assorted  .06 taper 60 pcs. € 6
DC11144 T-endo Guttapercha Assorted                         120 pcs. € 6

Code Content Price
DC11120 T-endo Paper Points 20/.04  60 pcs. € 5 
DC11121 T-endo Paper Points 20/.05  60 pcs. € 5
DC11122 T-endo Paper Points 20/.06  60 pcs. € 5
DC11123 T-endo Paper Points 30/.04  60 pcs. € 5
DC11124 T-endo Paper Points 30/.06  60 pcs. € 5
DC11125 T-endo Paper Points 35/.04  60 pcs. € 5
DC11126 T-endo Paper Points 35/.06  60 pcs. € 5
DC11127 T-endo Paper Points 40/.04  60 pcs. € 5
DC11128  T-endo Paper Points 60/.06  60 pcs. € 5
DC11129 T-endo Paper Points Assorted  .04 taper  60 pcs. € 5
DC11140 T-endo Paper Points Assorted .06 taper  60 pcs. € 5
DC11141 T-endo Paper Points 20/.04  60 pcs. € 5
DC11145 T-endo Paper Points Assorted   200 pcs. € 5

Hydraulic temporary restorative material    
Simple to apply with filling instrument
Quick and void-free curing in a moist environment
Slight expansion of the filling material ensures a well-sealed margin

Geçici restoratif dolgu 
El aletleri ile kolayca uygulanabilir
Nemli ortamlarda hızlı polimerizasyon   
Genişleyerek daha iyi dolduruculuk sağlar.

fillart

Hydraulic Temporary 
Restorative Material
Geçici Restoratif Dolgu

fillart

Kod İçerik Fiyat
 DC11113 T-endo Fillart    40gr 5 €

Code Content Price
DC11113 T-endo Fillart 40gr   5 €
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resto

micro hybrid universal

resto
Dental restoratif kompozit

Triofill+ (Triofill) tüm dünyadaki diş hekimlerinin ihtiyaçlarını karışlamak için tamamen Türkiye’de geliştirilmiş ve 
üretilmiş bir hem nano hem de mikrohibrid olarak sunulan dental kompozittir. Eşsiz tasarımı ile size yüksek kullanım 
kolaylığı sağlar. En iyi bileşenlerle geliştirilmiş Triofill+ (Triofill) , size gelişmiş adaptasyon ile optimize kullanım ko-
laylığı, şekillendirme ve cilalama olanağı sunar. 
• Hem anterior hem posterior restorasyonlarda
• Kompozit el aletlerine yapışmaz
• Yarı kondanse edilebilirlik, sert kıvam
• Doğal diş rengine uygundur

Dental restorative composite
Triofill+ (Triofill) is provided both as Nanohybrid and Microhybrid dental composite completely developed and man-
factured in Turkey for dentists needs all over the world. With its unique design, the product brings ultimate easy for 
users. Matching best components in Triofill+ (Triofill), we offer improved adaptation and optimized easier handling, 
sculptability and polishing. 
• Can be used in both anterior and posterior area 
• Does not stick to composite instruments
• Half condensable, hard consistency
• Adaptable to natural tooth colors 

Dental restoratif kompozit
Unifill+ (Unifill) tüm dünyadaki diş hekimlerinin ihtiyaçlarını karışlamak için tamamen Türkiye’de geliştirilmiş ve 
üretilmiş bir hem nano hem de mikrohibrid olarak sunulan dental kompozittir. Eşsiz tasarımı ile size yüksek kullanım 
kolaylığı sağlar. En iyi bileşenlerle geliştirilmiş Unifill+ (Unifill) , size gelişmiş adaptasyon ile optimize kullanım ko-
laylığı, şekillendirme ve cilalama olanağı sunar. 
•  Hem anterior hem posterior restorasyonlarda
• Kompozit el aletlerine yapışmaz
• Yarı kondanse edilebilirlik, sert kıvam
• Doğal diş rengine uygundur

Dental restorative composite
Unifill+ (Unifill) is provided both as Nanohybrid and Microhybrid dental composite completely developed and manu-
factured in Turkey for dentists needs all over the world. With its unique design, the product brings ultimate easy for 
users. Matching best components in Unifill+ (Unifill), we offer improved adaptation and optimized easier handling, 
sculptability and polishing. 
• Can be used in both anterior and posterior area 
• Does not stick to composite instruments
• Half condensable, hard consistency
• Adaptable to natural tooth colors 

Kod İçerik Fiyat
 DC701 Triofill Restoratif Kompozit 15 €

DC711 Triofill+ Restoratif Kompozit 18 €

Kod İçerik Fiyat
DC713 Unifill Restoratif Kompozit 12 €

DC712 Unifill+ Restoratif Kompozit 14 €

Code Content Price
DC701 Triofill Restorative Composite 15 €

DC711 Triofill+ Restorative Composite 18 €

Code Content Price
DC713 Unifill Restorative Composite 12 €

DC712 Unifill+ Restorative Composite 14 €

Available with following shades 
Available with following shades 
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resto

Öne Çıkan Özellikler
• Kolay Kullanım
• EasyMatrix ile mükemmel uyum
• İzolasyon için hızlı çözüm
Prominent Features

• Easy to use
• Excellant accordance with               

EasyMatrix
• Quick solution for isolation

easyretainer
Makara sistemli universal metal matris aleti

resto easymatrix
Makara sistemli universal metal matris sistemi

Posterior bölgede kullanıma uygun, ideal çelik matris sistemidir. Özellikle arka bölgelerdeki kompozit ve amalgam 
dolgularda ideal kontak noktaları yakalamak için tasarlanmıştır. 
Sistem hızlı ve pratik bir şekilde restorasyon yapılabilmesi için geliştirilmiştir.
 
Uygulama esnasında hasta ağızında matris taşıyıcı vb. alet kalmaması ve sadece ilgili 
diş çeperinde bant ve bandı saran makara kalması sebebi ile mükemmel bir görüş açısı da sağlamaktadır.
 0.038 mm kalınlığında; 5 mm ve 6,3 mm olmak üzere iki farklı yüksekliği bulunmaktadır.
Öne Çıkan Özellikler
• Kolay Kullanım
• Hasta Konforu
• Geniş Görüş Açısı
• İdeal Kontak Noktası

Universal metal matrix with spool system
An ideal steel matrix system, suitable for using in posterior area. Designed for especially obtaining ideal contact 
points in posterior area for composite and amalgam fillings. 
The system has also been designed for quick and practical restoration in particular.
The system offers a perfect angle of vision thanks to unused handpieces such as port  matrix bearer and band with 
spool that covers the tooth shape inside of the patient mouth during the application.
With 0.038 mm thickness, two different highness as 5mm and 6,3 mm are available.

Prominent Features
• Easy to use
• Patient Confort 
• Wider Visibility
• Ideal Contact Points

Code Content Price
DC1050 Easy Matrix Refill Box (50 pcs) (0,038 x 5 mm)

Universal Metal Matrix With Spool System
42 €

DC1063 Easy Matrix Refill Box (50 pcs)(0,038 x 6,3 mm)
Universal Metal Matrix With Spool System

42 €

Code Content Price
DC1050 Easy Matrix Refill Kutu (50 ad) (0,038 x 5 mm)

Makara sistemli universal metal matris sistemi
42 €

DC1063 Easy Matrix Refill Kutu (50 ad) (0,038 x 6.3 mm)
Makara sistemli universal metal matris sistemi

42 €

Code Content Price
DC1100 EasyRetainer 49 €

Kod İçerik Fiyat
DC1100 EasyRetainer 49 €
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resto articulating paper
Oklüzyon kontrolü “I“ & “U“ form, 80μ

Yüksek renk verme kapasitesine sahip özel esnek kağıt malzeme, oklüzal yüzeylere tam ve hassas bir şekilde uyum 
sağlar. Progresif yapısı sayesinde, kapanış esnasındaki temas noktalarını ve özellikle aşırı yük binen noktaların tespitini 
sağlar. 

Sadece 80μ inceliğindeki kağıt materyal, hidrofilik mumlar ve farmasötik yağlarla su geçirmez hale getirilmiştir.
Kağıdın bir tarafı mavi, diğer tarafı kırmızı renktedir. Böylelikle basıncın alt veya üst çeneden kaynaklanan temas nokta-
larının ayırt edilebilmesi kolayca sağlanmaktadır.

Öne Çıkan Özellikler
• Kolay Kullanım
• Su Geçirmez
• Çift taraflı, Çift Renkli
• Hassas Uyum

Occlusion control “I“ & “U” form, 80μ
Special flexible paper material with a high coloring capability adapts to occlusal surfaces accurately. 
Thanks to its progressive structure, it enables to retain especially stressed contact points during occlusion.   

The paper material with only 80μ thickness became waterproof material with hydrophilic waxes and 
pharmaceutic oils. One side of the paper is blue and the other side is red so that it enables to distinguish easily the 
stressed contact points either from lower jaw or upper jaw. 

Prominent Feautres
• User Friendly
• Waterproof
• Double Sided, Double Colores
• Accurate
   Code Content Price

DC1010 T-resto Articulating Paper 80μ
144 double sided leaf paper Red&Blue

6 €

Kod İçerik Fiyat
DC8080 T-resto Artikülaston Kağıdı 80μ 1

44 çift taraflı yaprak, Kırmızı&mavi
6 €

Transparent Matrix
Dentacomp Transparent Matrix, produced with transparent polyester material, has been 
designed to shape the composite fillings easily. Flexible designed matrix band for ideal contact points 
ensures light transmission and easy polymerisation of composite due to its transparency.   

The band with 10mm width and 97mm length is compatible with all standard matrix 
retainers.

Prominent Features
• Easy to use
• Universal
• Light Transmission
• Flexible 

resto transparent matrix
Transparan matris

Şeffaf polyester materyalden üreritilmiş matris bantları ile kompozit dolguların kolay şekil alması 
amaçlanmıştır. İdeal kontak noktaları için esnek olarak tasarlanmış matris bandı, ışık geçirme özelliği sayesinde dol-
gu esnasında kompozit materyalinin direk ışık almasını ve kolayca polimerize olmasını sağlar.
10 mm genişliğe ve 97 mm uzunluğa sahip bant, standart tüm matris aletleri ile uyumludur.

Öne Çıkan Özellikler
• Kolay Kullanım
• Üniversal
• Işık geçirgen
• Esnek

Code Content Price
DC1010 T-resto Transparan Matris 

100pcs transparent Matrix Band (10 mm x 97 mm x 0,8 mm
1 €

Kod İçerik Fiyat
DC1010 T-resto Transparan Matris

100ad. şeffaf matris bandı (10 mm x 97 mm x 0,8 mm)
1 €



www.dentac.net
info@dentac.net

www.dentac.net
info@dentac.net

tool

Otomatic crown - bridge remover 
Dentapiece Automatic Crown-Bridge Remover has been designed for easily removal of crown and bridges inside 
of the mouth. Ergonomic designed handpiece can be set with seven grades of shock intensity from minimum to 
maximum. Thus, it is aimed to remove Crown and Bridge easily with operator’s desired shock intensity. Thanks to 
triggered system, the shock process can be repeated without loosing contact point.

Prominent Features
• Practical Use
• No need for assistant
• Autoclavable
• Patient Friendly
• 3 diffirent Ergonomic Tips
• 6 accurate shock grade

Otomatik kuron - köprü sökücü 
Kuron ve köprülerin ağız içerisinden kolaylıkla çıkarılabilmesi için tasarlanmıştır. 
Ergonomik olarak tasarlalan cihaz ile vurma şiddeti minimumdan maksimuma yedi kademe olacak şekilde ayarla-
nabilir. Böylelikle, diş hekimlerinin istediği güç seviyesi ile kolayca kuron veya köprüyü  yerinden çıkartması hede-
flenmiştir. Tetikli sistemi satesinde kontak noktası kaybedilmeden vurma işlemi tekrarlanabilir.
Öne Çıkan Özellikler:

• Pratik Kullanım
• Asistan gerektirmez
• Otoklavlavda steril edilebilir
• Hastayı yormaz
• 3 farklı ergonomik uç
• 6 hassas kademeli
• Hassas Uyum

Kod İçerik Fiyat
DC5900 Dentapiece Otomatik Kuron – Köprü Sökücü

 1 Otomatik kuron – köprü sökücü, 3 uç
25 €

Code Content Price
DC5900 Dentapiece Auotmatic Crown Remover                          

1 Automatic Crown-Bridge Remover – 3 tips.
25 €

Mikro uygulama fırçası 100’lük fine
Dentacomp Mikro Bond fırçaları; başta kompozit bondingi ve asit uygulamaları olmak üzere siman, silan, kondisyoner 
ve hemostatik solüsyonlar ve benzerlerinin uygulanmasında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.
 
Farklı amaçla kullanımlara ve uygulama alan ve yüzey farklılıklarına istinaden değişik uç büyüklükleri bulunmaktadır. 
Bu sayede kullanım alanına göre en ideal sonuçların elde edilmesi ve kullanıcı konforu hedeflenmiştir. Standarttda düz 
olarak sunulan uygulama uçları; ihtiyaca göre eğilebilir olarak tasarlanmıştır.
 
Mikro fırçaların klinik ortamda ayırt edilebilmeleri için uçları da göz önüne alınarak farklı renklerde saplara sahiptir. 
Ayrıca depolama açısından az yer kaplaması için 100’lük dikey kutular içerisinde sunulmaktadır.

Öne Çıkan Özellikler
• Kolay Kullanım
• Universal
• Ergonomik

Dentacomp Micro Applicator has been developed to use with cement, silane, conditioner, hemostatic solutions, etc 
and especially composite bonding and acid applications.  

Variable sizes of tips available for different application fields and intended uses. Thus, it is aimed to have ideal results 
in variable applications that ensure ease and comfort for the users. The applicators have been designed straight, 
however, the tips can be bended when necessary. 

In order to distinguish the micro applicators in clinical environment with taking the tips into consideration, applica-
tors have been designed in different handle colors. Furthermore, applicators are available in vertical tubes which 
ensure optimum flooring at your storage.  

Prominent Features
• User Friendly
• Universal
• Ergonomic
• 

Micro applicator 100 pcs fine

Kod İçerik Fiyat
DC902T Dentacomp Mikro Uygulama Fırçası “Fine” 100’lük ambalaj 5 €

DC901T Dentacomp Mikro Uygulama Fırçası “Medium” 100’lük ambalaj 5 €

Code Content Price
DC902T Dentacomp Micro Applicator “Fine”  100pcs 5 €

DC901T Dentacomp Micro Applicator “Medium” 100pcs 5 €

resto
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Metal ölçü kaşığı
Ağız içinden ölçü almak üzere kompak olarak tasarlanan ölçü kaşıkları farklı boy ve 
modellere sahiptir. Her tip ölçü alma materyalli ile uyum sağlamak üzere korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten 
üretilmiştir. 135 derecede otoklavda steril edilebilen kaşıklar ayrıca uygun dental solüsyonlarla da dezenfekte edile-
bilir.
 
Yeni gelişmiş yoğun akıcı, hasas polieter ve A tipi silikonlarla da kullanılmak üzere kaşık adezivleri ile kullanılan delik-
siz modeller de bulunmaktadır. Diğer delikli modeller de tutuculuğu artırılmış olarak aljinat, C tipi silicon, A tipi silicon 
vb materyaller için kullanıma uygundur.

Öne Çıkan Özellikler:
• Kompak Tasarım
• Dayanıklı
• Steril Edilebilir
• Dezenfekte Edilebilir

Metal impression trays
Impression trays designed for taking compact impression have different sizes and models. The trays 
designed to meet the needs of taking all kinds of impression trays have been manufactured corrosion 
resistant stainless steel. The trays can be disinfected with suitable disinfectants and autoclavable in 135 Celsius 
degrees.   

Solid trays are also available for taking heavy viscosity impression, precise polyether and A Type silicones which 
are used with adhesives. Other perforated models with increased grip are suitable for materials such as alginates, 
C-Type Silicones, A-Type Silicones.

Prominent Features
• Compact Design
• Durable
• Autoclavable
• Sterilizable

Kod İçerik Fiyat
DC1000 T-accs  metal ölçü kaşığı

Modeller:           Dişli, delikli; 1 alt, 1 üst, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst
                          Dişsiz, delikli, 1 alt, 1 üst, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst
                           Kenedy, ön dişli arka dişsis, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst
                           Anatomik, 2 alt - Dönerli, köprü kaşığı
 Dişli, deliksiz; 1 alt, 1 üst, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst

1.5 €

Kod İçerik Fiyat
DC1000 T-accs  metal ölçü kaşığı

Stainless Steel Models: 
Perforated Jaw  1 lower, 1upper, 2 lower, 2, upper, 3 lower, 3 upper  
Perforat lower, 1upper, 2 lower, 2, upper, 3 lower, 3 upper
Kennedy Anterior Jaw, Posterior 2 lower, 2 upper, 3 lower, 3upper
Anatomic 2 lower - Crown Impression
Unperforated Jaw 1 lower, 1 upper, 2 lower, 2 upper, 3 lower, 3 upper   

1.5 €

Muayenehane kiti 3’lü
Muayenehanelerde pratik kullanım amacıyla oluşturulmuş orak sont, ayna ve ayna sapı ile preselden oluşturulmuş 
3’lü settir. 4 numara ayna ve klasik ayna sapı, ucu ideal kıvrımlı en çok tercih edilen orak model sont ile klasik tip pre-
sel’den oluşan muayenehanelerin vazgeçilmez yardımcısıdır.
 
Paslanmaz çelikten üretilen ürünler, otoklavda steril edilebilir ve uygun solüsyonlarla dezenfekte edilebilirler. Kolay 
kullanım için tutuculuğu ideal olarak tasarlanmıştır.
 
Öne Çıkan Özellikler:

• Steril edilebilir
• Dezenfekte edilebilir
• Ergonomik
• Ekonomik

Dentapiece Kit (3 pcs)
Dentapiece Kit is a practical kit contains probe, tweezers, mirror and mirror handle. The kit is main 
supplementary materials of clinics with no 4 mirror and classic mirror handle, most preferred folded probe and clas-
sical tweezers. 
 
Made with stainless steel, the products can be sterilized with suitable solutions and autoclavable. 
User friendly products have been designed to ensure comfortable grasp.   
 
Öne Çıkan Özellikler:

• Autoclavable
• Disinfectable
• Ergonomic
• Economic

Kod İçerik Fiyat
DC2000 T-accs  Muayenekane Kiti, 3’lü

1 x Orak sont, 1 x ayna ve sapı, 1 x Presel
15 €

Code Content Price
DC2000 T-accs  Kit (3pcs)

1x Probe 1x, Mirror and Handle, 1 Tweezers. 
15 €

tool tool
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Prophylaxis paste diş temizleme pastası
Diş taşı temizliğinden sonra, minenin parlatılmasında ve dolguların parlatılmasında kullanılır. Minenin parlatılmasın-
da mekanik abraziv etkisi bulunur.
 
Diş temizliğinde kullanılan, pembe diş temizleme patı, kullanım esnasında ağızda hoş bir koku bırakır. Kullanıcı 
açısından çeşitli tadlarda olan temizlik pastası hastayı en az rahatsız edecek şekilde ve ağızda hoş bir tad bırakacak 
şekilde  aromalandırılmıştır.

Öne Çıkan Özellikler:
• Doğal aroma içerikli
• Kolay çalkalanabilir
• Gluten içermez
• Ekonomik ambalaj

Prophylaxis Paste
Dentaclear Prophylaxi Paste is used for polishing of fillings and enamel after tartar removal. Mecanical abrasion is 

affective in enamel polishing
 
Pink prophylaxis material used in prophylaxis treatment leaves pleasant taste in the mount. The material has been 
manufactured with pleasant aromas that ensures patient’s comfort.  

Prominent Features:
• Pleasant Aromas
• Easy to rinse
• Gluten free
• Economic Package

clean

Kod İçerik Fiyat
DC6001M Prophylaxis Paste 340 gr Nane Aromalı Diş Temizleme Pastası 12 €

DC6001S Prophylaxis Paste 340 gr Çilek Aromalı Diş Temizleme Pastası 12 €

Kod İçerik Fiyat
DC6001M Prophylaxis Paste 340 gr Mint Flour Tooth Cleaning Paste 12 €

DC6001S Prophylaxis Paste 340 gr Strawberry Flour Tooth Cleaning Paste 12 €
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