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1984 yılından günümüze kadar uzanan tecrübeyle dental
ürünler (akrilik diş - kompozit diş - porselen diş - radyoopak
diş, kompozit dolgu, akışkan kompozit, bonding, mum, revetman, revetman likiti, damak akrilikleri, wax, fiber post ve
otomotik kron sökücü) üretimi ve dağıtımı yapmaktadır.

Toros Dental has experiance of production and distribution from
dental products ( Acrylic teeth - composite teeth - porcelain teeth
- radiopaque teeth, denture base, wax, composite filling, flowable
composite, bonding, fiber post, automatic crown remover, investment, investment liquid ) since 1984.

Toros Dental olarak sektöre sunduğumuz ürünler çok sıkı kontroller altında üstün teknolojiyle üretilmektedir. Toros Dental
ürünleri CE (93/42/EEC) sertifikasına, ISO 9001-2008 ve
EN-ISO 13485:2003 kalite güvencesine sahiptir.

Toros Dental Ltd. quality system has achieved 9001:2008 and ENISO 13485:2003 registration. This achievement reflects the company’s strict adherence to the ISO international standart during
the design, development and manufacture of dental devices. Toros Dental Ltd. products conform to the Medical Device Directive
93/42/EEC and carry the CE label

Toros Dental tıbbi üretimin bir güven ve tecrübe işi olduğu
bilinciyle üretimin yasal gerekliliklerini yerine getirmektedir.
Toros Dental’in NT teknolojisinin her üretim birimi kalite
için vardır. Yasal kontrollerin dışında üniversitelerde ve kendi
laboratuvarlarında üretilen ürünler sürekli testlere tabi tutularak diş hekimliğinde ve tekniğinde bilimsel bilgilere temel
oluşturur.

Toros Dental is aware of the medical production business very well
as a confidence and experience while its effecting all legal necessities.
There is an unique quality at all production stages of NT technology
supplied by Toros Dental.

Sorumluluk bilinciyle çevre dostu olarak yeniden kullanıma
dönüştürülebilecek maddeler kullanılarak çevreye gereken
önem verilmektedir.

All the products are produced by Toros Dental which are tested by
Toros Dental laboratories and University laboratories continuously
as well as legal controls. Those results are forming a sound basis for
dental scientific knowledge to improve the dentistry.

Toros Dental ailesi olarak; Geleceğe kusursuz performans,
emin ve güçlü adımlarla insan sağlığına güvenli ürünler sunmak temel ve vazgeçilmez ilkelerimizdendir.

Toros Dental Ltd. keeps absolute liability of being environment
friendly company by using recycled metarials.

Ahmet Demir
CEO / General Manager

As a family of Toros Dental one of our main indispensable principle
is to supply safe products for human health by our confident and
strong steps and absolute performance.

Nt Newton Acrylic
NT® NEWTON SOĞUK TAMİR AKRİLİĞİ - NT® NEWTON ACYLIFFE COLD REPAIR / SELF CURE ACRYLIC
PMM bazlı, kendi kendine polimerize olan tamir
Endikasyonları:
Total ve parsiyel protezlerin tamiri ve beslenmesi
Özellikleri:
aKadmiyum içermez.
aKarıştırma süresi		
: 3 dk.
aHamurlaşma süresi
: 5 dk.
aPolimerizasyon süresi
: 10 dk.
Renk:
Pembe tonlarında damarlı ve damarsız olarak üretilir.
Ürün Kodu		
6012 - 130		
6012 - 131		
6012 - 132 		
6012 - 133 		
6012 - 134		

akriliğidir.

Ambalaj
500 gr. Toz + 250 cc Likit
1000 gr. Toz + 500 cc Likit
100 gr. Toz
500 gr. Toz
1000 gr. Toz

Recomender for:
aSelf Cure works as auto polymerisation
aTo repair and propped up of full and partial dentures
aExpansion to dentures
Technical specifications:
aCadmium free
aMixing time		
: 3 mins.
aDough time		
: 5 mins.
aPolymerisation time
: 10 mins.
Colour:
Available in different shades of pink veined or without veined
Product Code		
6012 - 130		
6012 - 131		
6012 - 132 		
6012 - 133 		
6012 - 134		

Packing
500 gr. Powder + 250 cc Liquid
1000 gr. Powder + 500 cc Liquid
100 gr. Powder
500 gr. Powder
1000 gr. Powder

NT® NEWTON SOĞUK LİKİT - NT® NEWTON COLD CURING LIQUID ( SELF CURE LIQUID )
aKendi kendine polimerize olan PMMA polimer likitidir.
aDental protezlerde istenilen sertlik ve mukavemeti sağlar.
Ürün Kodu		
6013 - 135		
6013 - 136		
6013 - 137 		

Ambalaj
100 cc Likit
250 cc Likit
500 cc Likit

aIt is liquid of PMMA polymer.
aIt is enable to provide hardness and resistance favourable for
dental prosthesis.
Product Code		
6013 - 135		
6013 - 136		
6013 - 137 		

Packing
100 cc Liquid
250 cc Liquid
500 cc Liquid

NT® NEWTON SICAK LİKİT - NT® NEWTON HEAT CURING LIQUID
MMA monomerdir.

It is MMA monomer

aPMMA Polimer likitidir.
aDental protezlerde istenilen sertliği ve mukavemeti sağlar.

aIt is liquid of PMMA polymer.
aIt is enable to provide hardness and resistance favourable for dental
prosthesis.

Ürün Kodu		
6016 - 147		
6016 - 148		
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Ambalaj
250 cc Likit
500 cc Likit

Product Code		
6016 - 147		
6016 - 148		

Packing
250 cc Liquid
500 cc Liquid

Total ve parsiyel işlerde kullanılır.

It using at total and partial works.

aHamurlaşma ve polimerizasyon süresi kısadır.
aÇalışma süresi uzundur.
aIsı ile olan, kadmiyum içermeyen uygun tanecik boyutlu PMMA
polimerdir.
aPorozite yapmaz renk kararlılığı mükemmeldir.
aBükülmeye karşı mukavemetlidir.

aDough and polymerisation time is short.
aWorking time is long
aIt is heat cure denture base PMMA cadmium free, favourable
dimension as particle.
aIt has perfect colour stability and no porosity.
aHigh resistance for curving.

Toz likit oranı		
Hamurlaşma zamanı
Çalışma zamanı		
Polimerizasyon süresi
Renk seçenekleri		

: 24 g / 10 ml
: 8-12 dk. ( 23 °C )
: 45 dk. ( 23 °C )
: Kaynar suda 10 dk.
: Pembe tonları

Powder / Liquid ratio
Dough time		
Working time		
Polimerisation period
Colours options		

: 24 g / 10 ml
: 8-12 mins. ( at23 °C )
: 45 mins. ( at23 °C )
: 10 mins. in boiling water
: Different tones of pink

Ürün Kodu		
6015 - 142		
6015 - 143		
6015 - 144 		
6015 - 145 		
6015 - 146		

Ambalaj
500 gr. Toz + 250 cc Likit
1000 gr. Toz + 500 cc Likit
500 gr. Toz
1000 gr. Toz
5000 gr. Toz

Product Code		
6015 - 142		
6015 - 143		
6015 - 144 		
6015 - 145 		
6015 - 146		

Packing
500 gr. Powder + 250 cc Liquid
1000 gr. Powder + 500 cc Liquid
500 gr. Powder
1000 gr. Powder
5000 gr. Powder

Nt Newton Acrylic

NT® NEWTON SICAK DAMAK AKRİLİĞİ - NT® NEWTON ACYLIFFE DENTURE BASE HEAT CURE ACRYLIC

NT® NEWTON DİŞ İMALAT AKRİLİĞİ - NT® NEWTON TEETH PRODUCING ACRYLIC
Diş imalatına uygun tanecik boyutlu PMMA polimerdir.
aKadmiyum içermez
aIsı ile polimerize olur.
aKesinlikle porozite yapmaz
aRenk kararlılığı mükemmeldir.
aHer renk seçeneğinin dentin, şeffaf ve kole’si mevcuttur.
Ürün Kodu		
6019 - 159		
6019 - 160		
6019 - 161 		
6019 - 162		
6019 - 163		
6019 - 164		

Ambalaj
10 kg. Toz
20 kg. Toz
50 kg. Toz
50 lt. Likit
100 lt. Likit
200 lt Likit

It is PMMA polymer which is favourable for teeth production with
dimension as particle.
aCadmium free, PMMA polymer.
aPolymerized by heat cure.
aIt has strictly no porosity
aIt has perfect colour stability.
aAvailable types for each colours, incisal, dentine, cole.
Product Code		
6019 - 159		
6019 - 160		
6019 - 161 		
6019 - 162		
6019 - 163		
6019 - 164		

Packing
10 kg. Powder
20 kg. Powder
50 kg. Powder
50 lt. Liquid
100 lt. Liquid
200 lt Liquid
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Nt Newton Acrylic
NT® NEWTON GEÇİCİ KRON VE KÖPRÜ AKRİLİĞİ - NT® NEWTON TEMPORARY / CROWN BRIDGE ACRYLIC
aAçıktan koyuya naturel renk tonlarına sahiptir.
aLekesizdir, porozite yapmaz,
aRenk kararlılığı mükemmeldir.
aSoğuk likit ile soğuk akrilik olarak davranır.
aSıcak likit ile sıcak akrilik olarak davranır.
aKadmiyum içermeyen PMMA polimerdir.
aHamurlaşma ve polimerleşme süresi kullanım için uygungur.
Ürün Kodu		
6018 - 154		
6018 - 155		
6018 - 156 		
6018 - 157 		
6018 - 158		

Ambalaj
500 gr. Toz + 250 cc Likit
500 gr. Toz
1000 gr. Toz
250 cc Likit
500 cc Likit

aThere are various colours through bright till dark as natural
aIt has perfect colour stability and no porosity.
aIf self cure liquid is used it act self cure acrylic.
aIf heat cure liquid is used it act heat cure acrylic.
aCadmium free, PMMA polymer.
aIt is enable dough and polymerization period.
Product Code		
6018 - 154		
6018 - 155		
6018 - 156 		
6018 - 157 		
6018 - 158		

Packing
500 gr. Powder + 250 cc Liquid
500 gr. Powder
1000 gr. Powder
250 cc Liquid
500 cc Liquid

NT® NEWTON LAK - NT® NEWTON COATING SOLUTION ( LAQUER )
aAkrilik ile alçı arasında mükemmel bir bariyer kurarak protezin alçıdan
kolay ayrılmasını ve işlem sonrası polisajlama düzeltme işlemlerinin çok az
olmasını sağlar.
aAkrilik diş üzerine kalıntıların yapışmasını engeller.

aNt Newton Lauger is a superservior plaster coating solution, which
forms a perfect barrier between plaster and acrylic resin, ensuring the
production of clean and accurate models.
aEliminates scorping and consequent damage to acrylictooth surface.

Ürün Kodu		
6014 - 175		
6014 - 138		
6014 - 139 		
6014 - 140		
6014 - 141 		

Product Code		
6014 - 175		
6014 - 138		
6014 - 139 		
6014 - 140		
6014 - 141 		

Ambalaj
100 cc Solüsyon
250 cc Solüsyon
500 cc Solüsyon
1000 cc Solüsyon
5000 cc Solüsyon

Packing
100 cc Solution
250 cc Solution
500 cc Solution
1000 cc Solution
5000 cc Solution

NT® NEWTON KAİDE VE KAŞIK AKRİLİĞİ - NT® NEWTON ACYLIFFE IMPRESSION TRAY & BASE MATERIAL
aÖlçü kaşığı ve kaide yapımında kullanılır.
aKadmiyum içermeyen PMMA polimerdir.
aRenk : Mavi

aIt is used for making individualized trays and stabilized base plates.
aIt is cadmium free PMMA polymer.
aColour : Blue

Ürün Kodu		
6017 - 149		
6017 - 150		
6017 - 151 		
6017 - 152		
6017 - 153 		

Product Code		
6017 - 149		
6017 - 150		
6017 - 151 		
6017 - 152		
6017 - 153 		
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Ambalaj
500 gr. Toz + 250 cc Likit
500 gr. Toz
1000 gr. Toz
250 cc Likit
500 cc Likit

Packing
500 gr. Powder + 250 cc Liquid
500 gr. Powder
1000 gr. Powder
250 cc Liquid
500 cc Liquid

NT® NEWTON WAX
It is used occlusion as a wax wall while individual impression tray is
prepared

Özellikleri:
aYaz kış çalışma şartlarına uygundur.
aElastiktir kolayca şekillenebilir.
aÖlçü : 17,2 x 9,5 cm
aErime noktası : 60-62°C
aRenk : Pembe

Features:
aIn the preparation of the prosthesis
aFor bite occlusion
aDue to good elasticity prformance, it is easy to shape
aIt is favorable summer and winter conditions
aMeasurements : 17.2 x 9.5 am
aMelting point : 60-62°C
aColour : Pink

Ürün Kodu		
6020 - 165		

Product Code		
6020 - 165		

Ambalaj
500 gr.

Packing
500 gr.

Nt Newton Acrylic

aProtezin hazırlamasında
aKapanış almak için,
aFizyolojik ölçü kaşığı hazırlarken, ölçü maddesi yer oluşturmak
amacıyla kulanılır.

NT® INLAY MODELAJ MUMU - NT® INLAY SCULPTURING WAX
Muhteviyatı: Bal mumu, reçine, parafin

Composition: White wax, balm resin
Used for sculpturing inlays

Özellikleri:
aAkışkanlığı çok iyidir.
aKolay kullanımlıdır, çekme yapmaz
aErgime noktası: 62°C
aRenk : Mavi

Features:
aGood flowability, easy to use, no shrinkage
a62°C at melting point
aColour : Blue

Ürün Kodu		
6028 - 175		

Product Code		
6028 - 175		

Ambalaj
100 gr.

Packing
100 gr.

NT® NEWTON WAX - NT® NEWTON BITE BLOCKS
Özellikleri:
aDetaylı oklüzal kayıtlar için ideal tipte ısırma mumudur.
aSarı renktir.
a10x10x100mm

Features:
aIdeal for detailed occlusal records.
aColour : Yellow
a10x10x100mm

Ürün Kodu		
6020-165-BB		

Product Code		
6020-165-BB		

Ambalaj
60 blok / kutu

Packing
60 blocks /box
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Nt Investment Revetman
NT® NEWTON FİNE REVETMAN - NT® NEWTON FINE INVESTMENT
aKron-köprüler ( porselen çalışmaları ) için fosfat bazlı, grafitsiz,
hassas döküm revetmanıdır.
aKron-köprüler, inlay-onlay çalışmalarda yüzey yapısı düzgün
olduğundan çok ince detaylar bile mükemmel kopyalanır.
aHer türlü ısıtma sistemine uygundur.
aKendi likiti ile kullanılması tavsiye edilir.
Özellikleri:
aToz / Likit oranı		
aDonma süresi		
aÖn karıştırma		
aVakumlu karıştırma süresi
aToplam lineer genleşme

: 100 gr. / 26 ml.
: 5 - 8 dk.
: 15 sn.
: 45 sn.
: %1.2 -2.4

Ürün Kodu		
6021 - 166		
6021 - 167		

Ambalaj
5 kg. Toz
20 kg. Toz

aThe sutable sensitive investment dor crown bridge ( porcelain
works ) with aphospote bonded, graphit free.
aPrecise fit and smooth surfaces of telescopic crown, bridge, inlays
and onlays.
aIt is suitable for any heating system.
aWith its own liquid and distilled water, it is controllable and, it has
favourable thermal expansion.
Features:
aPowder / Liquid ratio
aSetting time		
aPremixing		
aMixing time under vacuum
aTotal linear expansion

: 100 gr. / 26 ml.
: 5 - 8 mins.
: 15 sec.
: 45 sec.
: %1.2 -2.4

Product Code		
6021 - 166		
6021 - 167		

Packing
5 kg. Powder
20 kg. Powder

NT® NEWTON CAST REVETMAN - NT® NEWTON CAST INVESTMENT
İskelet revetmanıdır.

It is framework investment.

aİç, dış kapamalarda kullanılır.
aUygun sertliğe sahip olduğundan dublikattan kolayca çıkar.
aYüzey yapısı düzgün olup çok ince detaylar bile mükemmel şekilde
kopyalanır.
aYeterli termal genleşmeye sahiptir.
aDöküm sonrası metal revetmandan kolay ayrılır.

aUsed for inner and outer covering purposes.
aDue to the favourable hardness that its easily seperated in dublicate.
aBesides this, it is able to take very thin, delicate and sensite features
and can easly be removed from the mould.
aIt has favorable thermal expansion.
aMetals easy leave after casting from investment.

Özellikleri:
aToz / Likit oranı		
aDonma süresi		
aSertleşme genleşmesi
aTermal genleşme		

: 100 gr. / 15 ml.
: 3 - 6 dk.
: ~ % 2 (Revetman likidi ile)
: ~ % 1.2

Features:
aPowder / Liquid ratio
aFreezing time		
aHardness expansion
aThermal expansion

: 100 gr. / 15 ml.
: 3 - 6 mins.
: Approx % 2 ( with investment liquid )
: Approx % 1.2

Ürün Kodu		
6024 - 170		
6024 - 171		

Ambalaj
10 kg. Toz
20 kg. Toz

Product Code		
6024 - 170		
6024 - 171		

Packing
10 kg. Powder
20 kg. Powder
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NT® NEWTON VEST REVETMAN - NT® NEWTON VEST INVESTMENT

Özellikleri:
aToz / Likit oranı		
aDonma süresi		

: 100 gr. / 18-20 ml.
: 3 - 6 dk.

Ürün Kodu		
6023 - 169		

Ambalaj
20 kg. Toz

aIt is used for covering purposes of all type of alloy casting.
aDue to favourable thermal expansion - that it protects possible
tensions, front places works.
aNo porosity
Features:
aPowder / Liquid ratio
aSetting time		

: 100 gr. / 18-20 ml.
: 3 - 6 mins.

Product Code		
6023 - 169		

Packing
20 kg. Powder

Nt Investment Revetman

aKrom kobalt alaşım dökümleri ile değerli ve değersiz kaynaşma
alaşımlarının manşet kaplamalarında kullanılır.
aYeterli termal genleşmeye sahip olduğundan metalin yapacağı
çekmeyi önler.
aPorotize yapmaz.
aMukavemetlidir.
aDöküm esnasında ( manşette ) çatlama yapmaz

NT® NEWTON JEL DUBLIKAT - NT® NEWTON GEL DUPLICATE
aÇok hassas ölçü alır.
aAlçıya kesinlikle yapışmaz

aIt takes precise impression
and does not stick to plaster

Özellikleri:
aErime sıcaklığı		
: 85°C
aÇalışma sıcaklığı		
: 45°C
aRenk			: Yeşil

Features:
aMelting Point		
: 85°C
aWorking Temperature
: 45°C
aColour			: Green

Ürün Kodu		
6029 - 176		

Product Code		
6029 - 176		

Ambalaj
5 kg. Jel

Packing
5 kg. Gel

NT® NEWTON REÇİNE LİKİTİ - NT® NEWTON RESIN LIQUID
aMumun revetmana yapışmasını sağlayan batırma sıvısıdır.
aTekrar kullanılabilir.
Ürün Kodu		
6026 - 173		

Ambalaj
5 kg. Likit

aIt is cold liquid, which enables providies an excellent stickness
between wax and investment material.
aRe-using unlimited.
Product Code		
6026 - 173		

Packing
5 kg. Liquid
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Nt Investment Revetman
NT® NEWTON REVETMAN LİKİT - NT® NEWTON INVESTMENT LIQUID
İskelet ve kron köprü revetmanları için geliştirilmiştir.

It is expansion liquid for framework and crown - bridge investment.

aGerektiğinde su ile seyreltilebilir.
aRevetman içerisindeki çok ince gözenekleri doldurur.
aOda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.

aAccording to the contraction of metal the desireable expansion
could be obtained by diluting the liquid with distilled water.
aThe liquid must be kept in the room temperature.

Özellikleri:
aToz / Likit oranı			
aDonma süresi			
aÖn karıştırma			
aVakum ardından karıştırma süresi
aToplam lineer genleşme		

Features:
aPowder / Liquid ratio
aFreezing time		
aPremixing		
aMixing time under vacuum
aTotal linear expansion

: 100 gr. / 26 ml.
: 5 - 8 mins.
: 15 sec.
: 45 sec.
: 1.2% -2.4%

Product Code		
6025 - 171		
6025 - 172		

Packing
1150 cc Liquid
5 lt. Liquid

Ürün Kodu		
6025 - 171		
6025 - 172		

: 100 gr. / 26 ml.
: 5 - 8 dk.
: 15 sn.
: 45 sn.
: %1.2 -%2.4

Ambalaj
1150 cc Likit
5 lt. Likit

NT® NEWTON FINE LİKİT - NT® NEWTON FINE LIQUID
Kron köprü revetmanları için geliştirilmiştir.

It is expansion liquid for framework and crown - bridge investment.

aGerektiğinde su ile seyreltilebilir.
aRevetman içerisindeki çok ince gözenekleri doldurur.
aOda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.

aAccording to the contraction of metal the desireable expansion
could be obtained by diluting the liquid with distilled water.
aThe liquid must be kept in the room temperature.

Özellikleri:
aToz / Likit oranı			
aDonma süresi			
aÖn karıştırma			
aVakum ardından karıştırma süresi
aToplam lineer genleşme		

Features:
aPowder / Liquid ratio
aFreezing time		
aPremixing		
aMixing time under vacuum
aTotal linear expansion

: 100 gr. / 26 ml.
: 5 - 8 mins.
: 15 sec.
: 45 sec.
: 1.2% -2.4%

Product Code		
6022 - 167		
6022 - 168		

Packing
1150 cc Liquid
5 lt. Liquid

Ürün Kodu		
6022 - 167		
6022 - 168		
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: 100 gr. / 26 ml.
: 5 - 8 dk.
: 15 sn.
: 45 sn.
: %1.2 -%2.4

Ambalaj
1150 cc Likit
5 lt. Likit

Professional’s choice...
Profesyonellerin tercihi...

NT® POST –FİBER POST - NT® POST FIBERGLASS PINS

Özellikleri:
aDoğal mine ve dentine benzer renk tonu ve şeffaf malzeme
aYüksek dayanıklılık
aElastik pinler (35 GPa) doğal dentinle (18 GPa) karşılaştırılabilir.
aPasif yapısı sayesinde yerleştirilmesi ve kullanımı esnasında dentine zarar vermez
ve diş tomurcuğunda statik stres oluşturmaz.
aYüzeylerinde ekstra kimyasal bir uygulamaya ve özel ürünler kullanılmasına gerek
duyulmaz.
aDiğer ticari ürünlerin aletleriyle kullanılabilir.

Models A and B
The fiber post pins are used as a reinforcement (reinforcing) element for the
aesthetic restoration of partially damaged tooth crown with endodontic treatment.
These pins are used in all groups of teeth, while maintaining at least two walls
of the natural crown. Due to the lack of arm ( pivot ) pins are not designed for
composite restorations, with significant damage or total loss of the natural crown.
NT® POST - Anchoring fiberglass pins
Model E
Anchoring pins used for aesthetic restoration of the tooth crown with its significant
destruction or total loss. The presence of arm ( pivot ) allows you to use the pins as
the basis for the volume and highly stressed restorations.

Features:
aTranslucent material, and color tone similar to natural enamel and dentin.
aHigh strength (1000 MPa).
aElasticity pins (35 GPa) is comparable with natural dentin (18 GPa).
aDue to passive structure, installation and use do not bring damage to the dentin
and do not create static stress in the bud.
aThe surface of the pins are not subjected to additional chemical treatment in the
workplace and requires no special “ branded “ materials .
aPins are fully compatible with commercially available tools

NT® FIBER POST NT - 10

A MODEL

6031-178 Set İçeriği, (Kit Content)
18 posts (6 postsØ1,0; 6 posts Ø1,2; 6 Glass posts Ø1,4)
3 Reamers (1,1 mm; 1, 3 mm; 1,5 mm)
6031-178-R Refil: 6 Pack

NT® FİBER POST NT - 20

B MODEL

6032-179 Set İçeriği, (Kit Content)
18 posts (6 posts Ø 1,25; 6 posts Ø 1,40; 6 posts Ø 1,55)
3 Reamers 1,25 mm (purple); 1, 4 mm (white); 1,55 mm
(blue)
6031-179-R Refil: 6 Pack

NT® FİBER POST NT - 30

E MODEL

6033-180 Set İçeriği, (Kit Content)
18 posts (6 posts Ø 2,1 (Ø 0,7 tip); 6 posts Ø 2,3 Ø 0,7 tip); 6
posts Ø 2,3(Ø 0,7 tip))
3 Reamers (1,25 mm, 1, 4 mm, 1,55 mm)
3 instruments (2,5 mm, 2,9 mm, 3,5 mm)
6034-180-R Refil: 6 Pack

NT® POST - TITANIUM POST NT – 10 - P
The surface is prearranged. Suitable for direct use (already
silanized).

Nt Fiber & Titanium Post

A ve B modelleri
Endodontide fiber post pinleri parsiyel olarak hasar görmüş diş kronunun estetik
restorasyonu için güçlendirici bir element olarak kullanılır. Bu pinler doğal kronun
en az iki duvarını koruyarak tüm diş gruplarında kullanılır. Kanatçığının olmaması
yüzünden kompozit restorasyonlar ile doğal kronun total kaybında veya belirgin
hasar durumlarında kullanılamazlar.
E Modeli
Belirgin bir hasar veya total kaybın söz konusu olduğu diş kronlarının estetik
restorasyonunda kullanılır. Bu pinler tüm diş gruplarında doğal kronun en az iki
duvarını korumak amacıyla kullanılır. Kollar sayesinde pinlerin yüksek hacimli ve
stresli restorasyonlarda bir temel yapı oluşturması mümkün olur.

6034-181 Set İçeriği, (Kit Content)
30 posts (5xA05, 5xB05, 5xA20, 5xB20, 5xC05, 5xD05)
2 reamers (0,9 mm for A05, B05, C05, D05 and 1,2 mm for
A20, B20 )
6034-181-R Refil: 24 lük
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Nt Esthetica Composite
NT® ESTHETICA IŞIKLA SERTLEŞEN NANO KOMPOZİT - LIGHT CURE NANO RESIN COMPOSITE
NT Esthetica kompozit ışıkla sertleşebilen çok amaçlı bir kompozittir.
Dentin ve mine dahil olmak üzere anteriyor ve posteriyor
restorasyonlar için kullanılabilir.

All Purpose Light Cure Composite is a light curable nano hybrid allpurpose composite.

Inorganik doldurucu oranı hacimce %71 oranındadır. Partikül ebatları
0.03 den 5 mikrona kadar değişebilmektedir.

It can be used for anterior and posterior dentine and enamel
restorations. The filler rate is about 71 % by volume. The particle size
varies from 0.03 to 5 µm.

Özellikleri:
aAnteriyor / posteriyor dentin ve mine için universal bir kompozittir.
aYüksek radyopasiteye sahiptir.
aFlorit salgılar
aYüksek direnç gösterir (basınç direnci > 480MPa ‘dır)
aNanoteknoloji
aRenkler: A1,A2,A3,A3.5,B1 ve B2

Features:
aAll Restorations for posterior and anterior dentin and enamel
aHigher radiopacity
aReleases flouride
aHigher resistance(pressure strength is > 480MPa)
aNanotechnology
aAvailable shades: A1,A2,A3,A3.5,B1 , B2

Ürün Kodu		
6040-200-S		
6040-198		

Product Code		
6040-200-S		
6040-198		

Ambalaj
8 x 4 gr şırınga+ 5 ml bond
4 gr refil şırınga

Packing
8 x 4 gr syringe + 5 ml bond
4 gr syringe

NT® ESTHETICA FLOW Işıkla Sertleşen Akışkan Nano Kompozit - FLOW Light Cure Flowable Nano Composite
Işıkla sertleşen akışkan nano kompozittir.
Metilmetakrilat
monomerler,
inorganik
doldurucular
ve
nanopartiküllerden oluşur. Mükemmel akışkanlığı ve tiksotropik
özelliklerine bağlı olarak diğer kompozitlerin ulaşamadığı küçük
alanlar için kullanılır.
Diş hekimlerinin farklı ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere daha akışkan
Tip A ve daha yapışkan Tip B ürünleri geliştirilmiştir.
Özellikleri:
aTiksotropik özellikler gösterir
aTelekelik teknolojiye sahiptir
aDüşük büzüşme stresi bulunur, Nanoteknoloji uygulanmaktadır
aRenkler: A1, A2, A3, A3,5
Ürün Kodu		
6040-199		
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Ambalaj
2.5 gr şırınga

Consists of methmethacrylate monomers, inorganic filler and
nanoparticles. Due to its great flowable and thixotropic properties, it
can be used for a small area which couldn’t be reached by applying
other composites.
There are more flowable Type A and more sticky Type B Products in
order to meet the dentists different needs.
Features:
aHighly tixotropic
aTelchelic technology
aLower shrinkage stress, Nanotechnology
aAvailable shades: A1, A2, A3, A3,5
Product Code		
6040-199		

Packing
2.5 gr syringe

Metil metakrilat ve çözücünün eşsiz şekilde kombinasyonundan
oluşan 7.jenerasyon ışıkla sertleşen bir adeziv ürünüdür. Dentin ve
mineye mükemmel bir tutunum sağlar. Kullanımı kolaydır ve kısa
sürede hazırlanır.

One-Bottle Adhesive (SOA) is 7th generation (1-step) universal
adhesive which consisted of methyl methacrylate monomers and
solvent. It demonstrates a great adhesion to dentin and enamel. It
is easy to use and less time consumed adhesive with multifunctions

Özellikleri:
aMükemmel bond gücü
aUzun raf ömrü
aOperasyon sonrası hassasiyet göstermez

Features:
aExcellent Bond strength
aLonger Shelf Life
aNo post operative sensitivity

Ürün Kodu		
6040 - 200		

Product Code		
6040 - 200		

Ambalaj
Bond 5 ml şişe, 20 fırça

Nt Esthetica Composite

NT® ESTHETİCA KENDİNDEN ASİTLİ ADEZİV - SELF ETCHING ADHESIVE

Packing
5 mL bottle, 20 brushes

NT® ESTHETICA DUAL-CURE KOMPOZİT - DUAL-CURE COMPOSITE
Sınıf III, Sınıf IV ve Sınıf V restoratifleri, kor yapımı, post bondlama ile
inlay, onlay, kronların sürekli yapıştırılmasında kullanım için idealdir.

Ideal for Class III, Class IV and Class V restoratives; core build up, post
bonding and permanent adhesive lutig of inlays, onlays , crowns.

Özellikleri:
aFlorit salınımı yapar.
aİkincil çürükleri engeller
aAşınıma karşı mükemmel direnç ve güç gösterir.
aUzun dönemli dayanıklılığı vardır.
aÇalışma süresi 2.5 dakikadır.
aRenkler: A1, A2, A3, A3,5, B3, C3 ve Opak

Features:
aFluoride Releasing
aPrevents secondary caries
aHigh wear resistance
aLong-term durability
aWorking Time is 2.5 min.
a Available Shades: A1, A2, A3, A3,5, B3, C3, Opaque

Ürün Kodu		
6040-201		

Product Code		
6040-201		

Ambalaj
8 gr. şırınga

Packing
8 gr. syringe

NT ESTHETICA
®

www.torosdental.com

export@teethmanufacturing.com

export@teethmanufacturing.com

13

Nt Boss Crown Remower
NT® BOSS KRON SÖKÜCÜ - CROWN REMOWER
Aerator başlık takma yerine takınız.
Ayak pedalına basılı durumda kron sökücü çalışır duruma gelecektir.
Pedala basıldığında mandala basmadan önce gelen ses tahliye
çıkışından gelmektedir.
Yandaki resimde gösterilen kilit sürgüsünü geriye çekiniz. Uç
takma pimini çıkarınız.

Replace it with Turbine.
Crown remover will be activated when the foot pedal is
pressed.
Before pressing the clamp, when pressing foot pedal a sound
is released from evacuation outlet.
Pull back latch clamp as shown in Picture. Remove the tip installation pin.

Kilit pimi açığa çıkacaktır.
Kilit pimine sökücü ucunu takınız. Kilit sürgüsünü bırakınız.
Uç takma işlemi tamamlanmıştır.

Lock pin will release.
Insert the removing tip to the lock pin. Release the lock bolt. And tip
installation process is completed.

Kron sökücü kullanılabilir
duruma gelmiştir. Mandala bir
defa basıp bırakmakla vuruş
şeklinde çalışır.

Crown remover is now ready
to work. Pressing once and
releasing it is ready to work in
the form of strokes.

Sökücü uç şekilde görüldüğü
gibi 360 derece döndürülebilir.

Removing tip is rotatable 360°
as shown in the Picture.

Not : Sterilizere veya otoklava, solüsyona koymayınız.. Solüsyonla silinebilir. Sulu
çalıştırmayınız.

Warning: Do not sterilize, put into autoclave and any solution. Can be wiped off with a solution. Do not operate it with water.
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Tam Otomatik & Havalı
Fully Automatic & Pneumatic System

Estetiğin gülüşe yansması...
The reflection of aefthetics to
the smile...
Composite
Teeth
NT NANO TEKNOLOJİ
aYüksek derecede modifiye polimer örgüsü ile güçlendirilmiş kompozit dişler.
aAşınma direnci akrilik dişlerden en az 5-6 kat daha fazladır.
aGelen yükleri absorbe edebilme özelliğine sahiptir.
aImplant üstü protezlerde ve diğer prostetiklerde yüksek başarı.
aKapanış esnasında ses yapmaz.
NT NANO TECHNOLOGY
aHighly modified polymer-network reinforced composite teeth.
aThe wear resistance is at least 4-5 times higher than the acyrlic
teeth
aThe ability of absorption of loadings in the mouth
aHigh success in prothesis over implant and other prosthetics
aThere is not any noise during bite occlusion
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