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S6 LED
Işıklı Endodontik Kavitron Cihazı

Dr. Talal’s Endo Kit
By. Dr. Talal Al-Nahlawi

Dr. Talal’s Kit, S6 kavitron cihazı için
özel olarak geliştirilmiş ekstra bir

uç setidir.
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Led Işık Cihazı

Yüksek odaklı ışık çıkışı
Geniş spektrum        Yükseltilmiş Işık yoğunluğu
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Yükseltilmiş odaklı ışık çıkışı

Odaklanmış ışık çıkışının benzersiz Woodpecker teknolojisi, ışık açısını %55,85 azaltarak daha 
konsantre enerji ve daha yüksek kürleme verimliliği sağlar.

Yükseltilmiş ışık yoğunluğu

iki seçim modu; 2300 mw/cm2 maksimum ışık yoğunluğu ile, 2 mm reçineyi 1 saniyede kürler, bu 
da onu özellikle ortodontik braketler, porselen kaplamalar ve post yapıştırıcılarına göre uygun kılar.

Yükseltilmiş geniş spektrum
iLed plus Geniş Spektrumlu Kürleme Işığının emisyon dalga boyu aralığı 385nm-515nm’dir ve 
esas olarak 385nm-420nm dalga bandını ekler. Ek bant, TPO, Tetric N-Ceram Bulk Fill (Ivoclar), 
Amelogen Plus (Ultradent) ve Ena Hri (Micerium) gibi yeni stil fotobaşlatıcılar içeren reçine 
malzemelerini daha iyi kürleyebilir. Ek dalga bandı, reçine dökülmesi ve eksik kürlenme riskini de 
azaltabilir.

iLed plus Spektral Eğrisi ve Reçine Spektral Soğurma
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Geleneksel malzemelerin (yukarıdaki kırmızı çizgiyle gösterilen kamfurkinon içeren) ışık emici tepe noktası 
460 nm’dir, bu nedenle kürleme hem normal Kürleme Işığı hem de Geniş Spektrumlu Kürleme Işığı ile 
yapılabilir. Ancak kamforkinon sarımtıraktır ve ağartılmış reçineye veya açık renkli reçineye çok miktarda 
eklenmesi uygun değildir. Yeni malzemenin ışık emici tepe noktası (yukarıdaki mavi çizgi olan TPO dahil) 
405 nm’dir. iLed plus, bu malzemeleri daha iyi kürleyebilen 385nm-420nm’lik ek dalga bandına sahiptir. 
TPO beyazdır ve ağartılmış reçinelere ve açık renkli reçinelere ilave edilmeye uygundur.

SN’DE
KÜRLEME

Size yeni bir deneyim sunar

SABİT GÜÇ ÇIKIŞI
Diş restorasyonu için üretildi 

360° KÜRLEME
Her açıya ulaşır

AKIŞKAN TASARIM
Daha iyi tutuş hissi

1 SN’de KÜRLEME
2mm reçine
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Endo Free
Fırçasız Endomotor Cihazı

Hafif Piyasemen
Kolay hazırlık

Fırçasız motor
Yüksek enerji

Fırçalı motora göre 10 kat fazla 
hizmet ömrü
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Hafif kablosuz piyasemen 
daha iyi bir tutuş hissi sunar

4 çalışma modu, daha güvenli 
ve daha verimli hazırlığı
garanti eder

Apex Locator’a (Uç Bulucu) 
bağlanabilir

Ağırlık: 106.8g (piyasemen+anguldurva)

Kordon kısıtlaması olmadan piyasemeni kablosuz sinyalle 
kontrol edin.

İyi dengelenmiş tasarım, daha kolay hazırlık sağlar.

İleri dönüş modu / Geri dönüş modu
Pistonlu mod / ATR modu

ATR modu
Eğe, önceden ayarlanmış torka ulaştıktan sonra ayarlanan açı 
başına resiprok hareket eder.
Dönme açısının doğru kontrolü, aletin ayrılma riskini azaltır ve 
daha verimli hazırlık sağlar.

10° aralıklı ayarlanabilir resiprok hareket açısı

Resiprok hareket açısının ayar aralığı: 20°-400°

Dönme açısının doğru kontrolü, cihazın ayrılma riskini 
azaltır ve daha verimli ve daha güvenli hazırlık sağlar.

Kompakt ama güçlü 6:1 hız oranı, yüksek tork 
uygulaması altında düşük hız ve stabil dönüş 
sağlar.

Başlık yüksekliği: 9.7mm

Başlık çapı: 8mm

Boyun çağı: 6mm

360° dönebilen anguldurva

Daha esnek çalışma, farklı pozisyonlarda 
dişlerin hazırlanmasını kolaylaştırır.

6:1 mini anguldurva
daha geniş çalışma
alanı sağlar
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Kolay ve hızlı bağlantısı sayesinde hızlıca takın ve kullanmaya başlayın 

Hafif tasarımı sayesinde eliniz yorulmaz.

Üç bölümlü 
air-polishing piyasemen tasarımı

Cihazın ağırlığı 
yaklaşık 125g’dir

0.7mm küçük kalibreli nozül

Lateral şeffaf toz kabı
kalan tozun daha kolay
gözlemlenmesini sağlar

Suprajinjival & Subjinjival modu 
ikisi bir arada

360° döndürülebilir 
Önceden bükülebilir subjinjival nozül

AP-H
Airflow Cihazı
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Yeni Nesil

Daha stabil, daha güçlü hatalı veri önleme özelliği

25 Ulusal Patent 8 İcat Patenti 

Doğru Sonuçtan Daha Fazla

DPEX V
Apex Bulucu Cihaz
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2 saniye ısıtma süresi

Yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü

4 ayrı çalışma sıcaklığı

4 saat dayanıklılık

0.35mm eğimli uç

Yüksek performanslı dönüş sistemi, 
verimli bir kesim performansı sağlar

Sabit sıcaklık aşırı ısınmayı önler.

WP3504

WP5506

WP4504

WP5510

WP4004

WP5508

WP5004

WP6072

WP5508L

0.35mm

0.55mm

0.45mm

0.55mm

0.40mm

0.55mm

0.50mm

0.60mm

0.55mm

0.04

0.06

0.04

0.10

0.04

0.08

0.04

0.12

0.08

Tip           Çap          Sivri Uç

150°C, 180°C, 200°C, 230°C, piyasadaki farklı gutta-percha 
markaları ile eşleşebilir.

Yüksek kapasiteli bataryası ve özel ısıtma sistemi,
tam dolu şarjla 1500 işlem sağlar.

Daha ince uçlar, dar kök kanalının
derinliklerine nüfuz ederek size daha
iyi bir tedavi etkisi sağlar.
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Fi-G: 0°C-230°C için Süre (S)

Woodpecker
markası

15

Korean B
markası

24

Chinese C
markası

51

Chinese D
markası

56
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15 saniye içinde hızlı ısıtma

360 dönebilen iğne
Gutta-percha sızıntısını önler

Geri dönüş önleyici yapıya sahip
itme silindiri

0.5mm enjeksiyon iğnesi

Bekleme süresini azaltır ve çalışma
verimliliğinizi artırır.

Optimize edilmiş yapısı, 360° üniform 
dönüş özelliğiyle, gutta-percha
sızıntısını etkili bir şekilde önler.

Mekanik kilitleme yapısı, itme silindirinin
geri dönmesini engeller ve boşlukların
oluşmasını önler.

Kolay ulaşılan apikal 3mm kanal daha
iyi bir dolgu sağlar.

20G 22mm

23G 28mm

20G 28mm

20G 24mm

25G 24mm

23G 24mm

20G

23G

20G

20G

25G

23G

22mm

28mm

28mm

24mm

24mm

24mm

Tip          Boyut      Uzunluk
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15 saniye içinde hızlı ısıtma

0.5mm enjeksiyon iğnesi

Bekleme süresini azaltır ve çalışma
verimliliğinizi artırır.

Kolay ulaşılan apikal 3mm kanal daha
iyi bir dolgu sağlar.

Fİ-G 15 saniyelik en kısa ısıtma ve erime süresini sağlar.

Gutta-percha Obtürasyon Sistemi

0.5mm enjeksiyon iğnesi 15 saniyede hızlı ısıtma 0,2 saniyede hızlı ısıtma

Gutta-percha sızıntısını önler
360 derece dönebilen 
enjeksiyon iğnesi

Geri dönüş önleyici yapıya 
sahip itme silindiri

0,35 mm eğimli uç
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N2 LED
Işıklı Ünite Monte Kavitron Cihazı
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info@dunyadental.com

www.dunyadental.com
Satış noktalarımıza

web adresimizden ulaşabilirsiniz.

Bu katalogda yer alan ürün resimleri, açıklamaları, 

ambalajları, fiyatları 

ve benzeri konularda yapılan tipografik hatalardan 

DÜNYA DENTAL LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

Bu gibi durumlarda DÜNYA DENTAL LTD. ŞTİ. 

kayıtları geçerlidir. 

Katalogdaki resimler bilgi amaçlıdır. 

Zamanla ürünlerin ambalaj ve dizaynı değişebilir. 

Bu nedenle resimler bağlayıcı değildir.

Bu Kısım Önemli!

Bize Ulaşmak İ sterseniz...

/dunyadental

/dunyadental

/dunyadental

Bizi Takip Etmek İ sterseniz...


