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Alle, Diş hekimliği cerrahisinde  
komple koruma 
 
 
 
 
 

Alle, diş hekimliği cerrahisinde kirlenmemiş 
steril bir alan yaratmak ve bu sayede enfeksiyon 
risklerini engellemek için özellikle tasarlanmış 
yeni bir tek kullanımlık ürünler yelpazesidir. Alle, 
diş hekimliği uygulamalarının ameliyathanelerde 
şart koşulan koruma kriterlerini karşılamasını 
mümkün kılmak için detaylı bir ürünler 
yelpazesidir. 
 
Alle, diş hekimliği uygulamalarında enfeksiyon 
kontrolü için tıbbi cihazların lider üreticilerinden 
birisi olan Euronda S. p. a.’nın bir markasıdır. 
Alle ile, Euronda diş hekimleri, personel ve 
hastalar için toplam koruma olan görevini 
mükemmel şekilde yansıtan ürün yelpazesine 
önemli bir eklemede bulunmaktadır. 

  



 
  

Alle ile, diş hekimliği 
kliniğinizi bir ameliyathaneye 
dönüştürün 

Steril örtül 

Önlükler ve başlıklar 

Gözlükl 



 
  

Yüz maskeleri 
 

Steril setler 
 

Sulama ve 
Aspirasyon 
 



 
  



Steril Setler 
 
 
 
 Cerrahi alanları hazırlamak ve diş hekimlerini, 
 asistanları  ve  hastaları korumak için kapsamlı bir 
 tek kullanımlık steril setler yelpazesi. Diş hekimliği 
 uygulamalarında tüm cerrahi prosedürlerin 
 ihtiyaçlarına optimum cevap vermek üzere 
 tasarlanmıştır. Setlerin içeriği prosedür tipine bağlıdır. 
 Her biri farklı  protokolün gereksinimlerini karşılamak 
 için bir dizi steril ürün içerir. İmplantlar için 
 tasarlanmış iki ve cerrahi alanları hazırlamak için 
 tasarlanan iki set daha mevcuttur. 
 
 
 Artı 
 

• Tüm cerrahi prosedürlerin ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere tasarlanmıştır 

• Şunları içerir: önlükler, cerrahi başlıklar, yüz 
maskeleri ve galoşlar 

• Depolama alanınızı optimize etmek için kompakt 
ambalaj dâhilinde temin edilmektedir 

• 5 yıl için sterilliği garanti edilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Hasta seti 
 
Hastalar için steril kıyafet. Her türden implant, 
periyodontal, diş hekimliği cerrahisi ve  
maksillofasyal prosedüre giren hastaların  
giydirilmesi için tasarlanmıştır. 
 
 
Set kodu İçerik Ebat cm Malzeme Renk Adet 
270101 Elastik bileklikli su geçirmez önlükler L = 115 Dokumasız beyaz 1 
 Elastikli yuvarlak bone  Dokumasız açık mavi 1 
 Su geçirmez galoşlar  PVC açık mavi 2 
 
ÜRÜN SET FİYATI: 7,50 €+KDV  



 

 
Doktor seti 
 
Rutin prosedürler için steril set. Kısa prosedürler 
esnasında diş hekimleri tarafından kullanım için 
özel olarak tasarlanmıştır. 
 
 
Set kodu İçerik Ebat cm Malzeme Renk Adet 
270102 Elastik bileklikli su geçirmez önlükler L = 115 Dokumasız açık mavi 1 
 Ayarlanabilir bağlara sahip cerrahi bone  Dokumasız açık mavi 1 
 Monoart® yüz maskesi PTC 3  Dokumasız açık mavi 1 
 Su geçirmez galoşlar  PVC açık mavi 2 
 
ÜRÜN SET FİYATI: 8,50 €+KDV  



 

 
Asistan seti 
 
Komple güven içerisinde diş hekimliği prosedürleri 
esnasında yardımcı olmak için. Kısa süreli  
prosedürler esnasında asistanlar tarafından kullanım için 
özel olarak tasarlanmıştır. 
 
 
Set kodu İçerik Ebat cm Malzeme Renk Adet 
270103 Elastik bileklikli su geçirmez önlükler L = 115 Dokumasız açık mavi 1 
 Elastikli yuvarlak bone – mod. Charlotte  Dokumasız açık mavi 1 
 Monoart® yüz maskesi PTC 3  Dokumasız açık mavi 1 
 Su geçirmez galoşlar  PVC açık mavi 2 
 
ÜRÜN SET FİYATI: 8,50 €+KDV  



 

 
Implant seti 
 
Tüm implant prosedürleri için muhtemel en iyi koruma. 
Implant cerrahisi için özel olarak tasarlanmıştır. Diş  
hekimliği cerrahisindeki uzmanlarla birlikte üretilmiştir. 
 
 
Set kodu İçerik Ebat cm Malzeme Renk Adet 
270105 Elastik bileklikli su geçirmez önlükler L = 115 Dokumasız açık mavi 3 
 Ayarlanabilir bağlara sahip cerrahi bone  Dokumasız açık mavi 1 
 Elastikli yuvarlak bone  Dokumasız açık mavi 2 
 Monoart® yüz maskesi PTC 3  Dokumasız açık mavi 3 
 Dikdörtgen örtü 75x90 Dokumasız + 

Polietilen 
açık mavi 1 

 Dikdörtgen örtü 50x50 Dokumasız + 
Polietilen 

açık mavi 2 

 Yapışkansız açıklıklı örtü 50x75-Ø6 Dokumasız + 
Polietilen 

açık mavi 1 

 El Havluları – Kuru kağıt 30x40 Dokumasız beyaz 2 
 
 
ÜRÜN SET FİYATI: 15,00 €+KDV  



 

 
Temel set 
 
Her prosedürlere başlamadan önce kullanım için ihtiyaç  
duyulanların tamamı. Implant cerrahisi için özel olarak  
tasarlanmıştır. Diş hekimliği cerrahisindeki uzmanlarla  
birlikte yapılan çalışmaların bir ürünüdür. Implant setinin 
modifiye bir versiyonudur. 
 
 
Set kodu İçerik Ebat cm Malzeme Renk Adet 
270106 Pamuk bileklikli su geçirmez önlükler L = 115 Dokumasız açık mavi 1 
 Elastik bileklikli su geçirmez önlükler L = 120 Dokumasız açık mavi 2 
 Bağlara sahip cerrahi bone  Dokumasız açık mavi 1 
 Elastikli yuvarlak bone  Dokumasız açık mavi 2 
 Bağlı Monoart® yüz maskesi PTC 3  Dokumasız açık mavi 1 
 Monoart® yüz maskesi PTC 3  Dokumasız açık mavi 2 
 Yapışkanlı “U” şekilli kesilmiş yeri olan 

örtü 
75x90 
kesim11x9 

Dokumasız + 
Polietilen 

açık mavi 1 

 Dikdörtgen örtü 50x75 Dokumasız + 
Polietilen 

açık mavi 2 

 Elastikli tüp şeklinde kol 120x7 PVC şeffaf 1 
 
 
ÜRÜN SET FİYATI: 20,00 €+KDV  



 

 
Koruma seti 
 
Hastayı ve çalışma ortamını korur. Cerrahi prosedürler 
esnasında hastalar ve yüzeyleri hazırlayıp kaplamak 
için steril örtüler ve koruyucu ürünlerin bir seçkisi. 
 
 
Set kodu İçerik Ebat cm Malzeme Renk Adet 
270107 Yapışkansız “U” şekilli kesilmiş yeri olan 

örtü 
100x150 
kesim11x30 

Dokumasız + 
Polietilen 

açık mavi 1 

 Dikdörtgen örtü 75x90 Dokumasız + 
Polietilen 

açık mavi 1 

 Dikdörtgen örtü 50x75 Dokumasız + 
Polietilen 

açık mavi 2 

 Yapışkanlı tüp şeklinde kol 120x7 PVC şeffaf 2 
 
 
ÜRÜN SET FİYATI: 22,50 €+KDV  



 

 
Koruma seti 
 
Hastayı ve çalışma ortamını korur. Cerrahi prosedürler 
esnasında hastalar ve yüzeyleri hazırlayıp kaplamak 
için steril örtüler ve koruyucu ürünlerin bir seçkisi. 
 
 
Set kodu İçerik Ebat cm Malzeme Renk Adet 
270108 Dikdörtgen örtü 50x75 Dokumasız + 

Polietilen 
açık mavi 2 

 Yapışkanlı “U” şekilli kesilmiş yeri olan 
örtü 

50x75 
kesim11x9 

Dokumasız + 
Polietilen 

açık mavi 1 

 
ÜRÜN SET FİYATI: 7,00 €+KDV  



 



 


