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Monoart® 
Pratik Gözlük
261024

Büyük monolitik ön lens ve polikarbonattan 
yapılmış bir yapı ile karakterize edilen şakaklara 
sahip profesyonel kullanım için güvenlik gözlükleri. 
Yan korumalara entegre havalandırma sistemine 
sahip temel hat. Saplar ve etrafı saran tasarım, 
mükemmel uyum ve rahatlık ile tam korumayı 
garanti eder. Şeffaf renksiz lens, optimum 
görünürlük koşullarını garanti etmek için darbelere, 
yüksek hızlı parçacıklarla (45 m / s’ye kadar) 
darbelere ve UV ışınlarına karşı koruma sağlar.

Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı, Kategori II

Ağırlık
53 gr

Renk
Şeffaf çerçeve

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

Monoart® 
Hafif Gözlük
261025

Hasta ve cerrahlar için koruyucu gözlük, yan 
havalandırmaya entegre edilmiş havalandırma 
sistemli temel hat. Optik olarak kontrol edilen 
polikarbonat tek mercek: bu koruyucu gözlükler, 
düzeltici gözlüklerin üzerine yerleştirilebilir. Şeffaf 
renksiz lensleri, optimum görüş şartlarını garanti 
altına almak için darbeye ve UV ışınlarına karşı 
korur.

Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Ağırlık
43 gr

Renk
Şeffaf çerçeve

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton
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Monoart® 
Contemporary
Gözlükler  261020

Şıklık, koruma, rahatlık ve tarzın 
mükemmel birleşimi. Hafif ve oldukça 
güçlü olan Contemporary gözlükler 
doktorlar ve asistanlar için mükemmel 
koruma çözümüdür. Buğulanma önleyici 
uygulama lensleri yoğuşmaya karşı iki 
katı daha etkili hale getirirken çizilmeyi 
önleyici uygulama gözlükleri aşınmaya 
karşı beş katı daha dirençli yapar. 
Bunların tamamı parlak siyah çerçeveyi 
öne çıkaran özel ve zarif bir tasarımla 
sunulur.

Sınıflandırma
Kişisel Koruyucu 
Ekipman - Kategori II

Ağırlık
29 g

Renkler
Şeffaf ve siyah 
çerçeve

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

Monoart® 
FitUp Gözlükler

Maksimum koruma ve görüşü garanti 
etmek için cerrahlara yönelik göz 
çevresini saran gözlük. Uzunluğu ve 
eğimi ayarlanabilir sapı ve yumuşak, 
kaymaz burun köprüsüyle eksiksiz 
olan FitUp gözlükler olağanüstü 
rahatlık ve uyumuyla ön plana çıkıyor. 
Buğulanma önleyici ve çizilme önleyici 
uygulamalarla yüksek dayanımlı lensler.

Sınıflandırma
Kişisel Koruyucu 
Ekipman - Kategori II

Ağırlık
25 g

Renkler
Şeffaf ve pembe 
çerçeve 
(FitUp Pembe) ve 
şeffaf ve yeşil
çerçeve (FitUp Yeşil)

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

261179
Pembe

261169
Yeşil
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Monoart® 
Hafif Portakal 
Rengi Gözlük  261015

Monoart® 
Ultra Hafif Gözlükler
261002

Tamamen düzeltici gözlükleri kaplayan tek bir 
polikarbonat portakal rengi lense sahip hastalar ve 
personel için gözlükler. Sapların uzunluğu ve açısı 
ayarlanabilir. Saplar aşırı kalıplanmış malzemeden 
yapılmıştır ve mükemmel uyum ve rahatlığı garanti 
ederler. Buğu önleyici ve çizilmeye karşı koruma 
sağlayan portakal rengi lens, darbelere, UV ışınlarına 
ve mavi ışığa karşı koruma sağlar (525 nm). Kontrastı 
iyileştirir ve göz yorgunluğunu azaltmak için görsel 
keskinliği artırır. Diş hekimliği kompozit polimerizasyon 
sırasında kullanım için idealdir.

Personel ve hastalar için koruyucu 
gözlük, ergonomik, ayarlanabilir sap 
uzunlukları, lensin içine yerleştirilmiş 
koruma, polikarbonat burun köprüsü ve 
kaş koruması. Renksiz lens, optimum 
görünürlük sağlamak için darbelere ve UV 
ışınlarına karşı koruma sağlar.

Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Ağırlık
43 gr

Ağırlık
29 gr

Renk
Siyah ve portakal 
rengi çerçeve

Renk
Pembe çerçeve

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton
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Monoart® 
Evrim Gözlükler
261005

Monoart® 
Evrim Portakal Rengi
Gözlükler  261102

Son derece hafif, modern bir tasarıma sahip 
personel ve hastalar için gözlük. Şakaklar 
mükemmel konfor ve uyumu garanti eder. Aşırı 
kalıplanmış malzemeden üretilmiştir ve bunları 
istenen şekilde tutan bir bellek sistemine 
sahiptir. Sarılı şeffaf lens, darbelere ve UV 
ışınlarına karşı koruma sağlayan endüstriyel 
polikarbonattan yapılmıştır. Maksimum 
konfor için kaymaz lastik burun köprüsü ile 
donatılmıştır.

Hafif, modern bir tasarıma sahip personel ve hastalar 
için gözlük. Saplar mükemmel uyum ve rahatlığı 
garanti eder. Aşırı kalıplanmış malzemeden üretilmiştir 
ve bunları istenen şekilde tutan bir bellek sistemine 
sahiptir. Sargılı portakal rengi lens, darbelere, UV 
ışınlarına ve mavi ışığa (525 nm) karşı dayanıklı 
endüstriyel polikarbonattan yapılmıştır. Kontrastı 
artırır ve göz yorgunluğunu azaltırken görsel keskinliği 
artırır. Diş hekimliği kompozit polimerizasyon sırasında 
kullanım için idealdir. Kaymaz lastik burun köprüsü 
mevcuttur. Düzeltici gözlüklere takılabilir.

Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Ağırlık
25 gr

Renk
Beyaz ve siyah 
çerçeve

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Ağırlık
25 gr

Renk
Siyah ve portakal 
rengi çerçeve

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton



6 www.dunyadental.com

E
u
ro
n
d
a

Monoart® 
Elastik Gözlükler
261030

Monoart® 
Elastik Portakal Rengi
Gözlükler
261031

Gözlük ile yüz arasındaki temas noktalarını 
tamponlamak için tasarlanmış bir çerçeveye sahip 
olan ve aynı zamanda kullanıcılar için daha hafif ve 
göze çarpmayan bir hale getiren elastik gözlükler. 
Sportif, etrafı sarılmış tasarımı, son derece esnek ve 
son derece bükülmez, ayarlanabilir ve uzun ömürlü 
bir uyum için ayarlanabilir sap uzunluklarına sahiptir. 
Buğulanma ve çizilmeye karşı korumalı, endüstriyel 
tip optik kontrollü şeffaf lens UV400 ışınlarına 
(güneş ışığı) karşı koruma sağlar.

Gözlük ve yüz arasındaki temas noktalarını tamponlamak 
için tasarlanmış bir çerçeveye sahip portakal rengi gözlük.
Ultra esnek, sportif tasarım son derece dayanıklıdır ve 
rakipsiz bir uyum sağlar. Göz çevresine ekstra koruma 
sağlamak için bir kaş havalandırma sistemi ve etrafı saran 
bir lens vardır. Buğulanma ve çizilmeye karşı korumalı, 
endüstriyel tip optik kontrollü portakal rengi lensler UV400 
ışınlarına ve UV525 ışınlarına (polimerizasyon lambaları) 
karşı koruma sağlar. Yumuşak kauçuk burun köprüsü 
gözlükleri sabit tutar.

Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Ağırlık
26 gr

Renk
Beyaz ve mavi 
çerçeve

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Ağırlık
31 gr

Renk
Siyah ve portakal 
rengi çerçeve

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton
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Çocuklar için hafif, kolay yönetilen 
gözlükler. Siyah saplar ve UV ve 
UV525 (mavi ışık) ışınlarına karşı 
koruyan portakal rengi bir lens 
ile % 100 polikarbonat. temel 
buğulanmama işlemi.

Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Ağırlık
23 gr

Renk
Siyah ve portakal 
rengi çerçeve

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

Monoart® 
Küçük Portakal Rengi 
Gözlükler 261090

Monoart® 
Küp Gözlükler
261010

Son derece modern ve etrafı sarılı bir tasarıma 
sahip şeffaf cerrah gözlükleri. Ayarlanabilir çerçeve, 
mükemmel uyum ve rahatlığı garanti eder ve 
SoftPad teknolojisi sayesinde kullanıcının istediği 
şeklini uyum sağlar. Şeffaf optik olarak kontrol 
edilen polikarbonat lens, 180 derece görüş sağlar. 
Darbeye ve UV400 (güneş ışığı) ışınlarına karşı 
koruma sağlayan, buğulanma ve çizilmeye karşı 
koruma sağlayan endüstriyel lensler. Herhangi bir 
düzeltici gözlük üzerine yerleştirilebilir.

Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Ağırlık
37 gr

Renk
Beyaz ve mavi 
çerçeve

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton
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Monoart® 
Küp Portakal Rengi 
Gözlükler 261011

Son derece çevreci bir tasarıma sahip, kare şeklinde bir 
çerçeveye sahip personel için portakal rengi gözlükler. 
Ayarlanabilir uzunluktaki saplar mükemmel bir rahatlık 
sağlarken, SoftPad teknolojisi kullanıcının istediği şekilde 
kalmasını sağlar. Portakal rengi optik kontrollü polikarbonat 
lens 180° görüş sağlar. Buğu önleyici ve çizilmeye karşı 
korumalı endüstriyel tip lensler darbelere, UV400 (güneş 
ışığı) ışınlarına ve UV25 mavi ışık ışınlarına (polimerizasyon 
lambaları) karşı koruma sağlar. Herhangi bir düzeltici 
gözlüğe uyabilirler.

Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Ağırlık
37 gr

Renk
Siyah ve portakal 
rengi çerçeve

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

Monoart® 
Cerrahi Siper
261103

Şeffaf çerçeve ve değiştirilebilir koruyuculu 
tek kullanımlık cerrah siperi. Şeffaf ve 
buğulanmaz tek kullanımlık koruyucu. Ultra 
hafif siper.

Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Ağırlık
25 gr

Renk
Şeffaf çerçeve

Ambalaj
20 koruyuculu 
yedek veya
10 x 10 koruyuculu 
10 siperlik kutu


