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Variotime® 
Ölçüde özgürlük.

A-SİLİKON
• Variotime

KARIŞTIRMA CİHAZI
• Dynamix speed

C-SİLİKON
• Oxasil Soft Putty
• Oxasil Light Flow
• Oxasil Very Light Flow
• Oxasil Activator Paste
• Oxasil Mucosa

ALJİNATLAR
• Alginoplast

KApANIŞ MATERyALLERI
• Variotime Bite
• Memosil 2

Kulzer. Giving a hand to oral health.
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Variotime geliştirilmiş A-silikon olup mükemmel sonuçları ve kişiye özel çalışmayı garanti eder. Hassasiyet ve çalışmaya 
bağlı adaptasyon olağanüstü sonuçlar meydana getirir.

Variotime ağız içi sıcaklığıyla polimerizasyon kinetiğini kontrol ederek ölçü ağıza yerleştirildikten sonra hızlıca sertleşmeye 
başlar. Geliştirilmiş sertleşme süresi konsepti sayesinde 1 ila 2,5 dakika arasında esnek çalışma zamanı kazandırır. Ağız 
içinde sertleşme her zaman 2,5 dakikada gerçekleşir. 

Variotime’ın 6 çeşit viskozitesi kolay, etkili ve güvenli çalışma sunar. 

Variotime; Kulzer’in 25 yıldan fazla hassas ölçü maddelerindeki tecrübesi ve A-silikon konusundaki derin bilgisinin 
birleşimidir.

Endikasyonları 
■■  Kuron-köprü ölçüleri
■■ Inley-Onley ölçüleri
■■ Implant ölçüleri
■■ Transfer ve fiksasyon ölçüleri
■■ Fonksiyonel ölçüler

Avantajları
■■ Hassasiyet ve kesinlik
■■ Bireysel gereksinimlere uygun özel çalışma prosedürü
■■ Kolay, etkili ve güvenli çalışma
■■ Her zaman kısa intraoral sertleşme ile kombine değişken  

 çalışma zamanı
■■ 25 yıldan fazla hassas A-silikon ölçü maddeleri  

 konusundaki klinikce kanıtlanmış tecrübe
■■ Tüm ölçü teknikleri için 6 vizkozite
■■ Elle karıştırma, kartuş ve Dynamix kartuş (sosis)  

 sistemleri mevcut

ÖLÇÜ MADDELERİ / A-SİLİKONLAR
Variotime®

Variotime® 



KULZER   DeNtaL KataLoG   2021

ÖL
ÇÜ

 M
AD

DE
LE

Rİ

- 4 -

Dynamix Heavy Tray Refil

2 x 380 ml Dynamix Heavy Tray
2 Dynamix Karıştırma Ucu
1 Sabitleme Halkası

€ 110

Dynamix Putty Refil

2 x 380 ml Dynamix Putty
2 Dynamix Karıştırma Ucu
1 Sabitleme Halkası

  € 110

ÖLÇÜ MADDELERİ / A-SİLİKONLAR
Variotime®

Dynamix Monophase Refil

2 x 380 ml Dynamix Monophase
2 Dynamix Karıştırma Ucu
1 Sabitleme Halkası

€ 110

Medium Flow Refil

2 x 50 ml Medium Flow
10 Karıştırma Ucu (sarı)

€ 30

Light Flow Refil

2 x 50 ml Light Flow
10 Karıştırma Ucu (sarı)

€ 30

Extra Light Flow Refil

2 x 50 ml Extra Light Flow
10 Karıştırma Ucu (sarı)

€ 30

Monophase Refil

2 x 50 ml Monophase
10 Karıştırma Ucu (yeşil)

€ 30

Easy Putty Refil

600 ml Easy Putty
(300 ml baz + 300 ml katalizör)

 € 50 

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 
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a b c Monofaz ölçü tekniğiİki aşamalı ölçü tekniği Tek aşamalı öçlü tekniği

1: 00

2: 30 2: 30

2: 30

Çalışma süresi boyunca daha fazla zaman kazanın

Single-Unit 

Multiple-Unit 

Değişken çalışma zamanı
1-2.30 dk arası

Kısa ağız içi sertleşme süresi
2.30 dk

ÖLÇÜ MADDELERİ / A-SİLİKONLAR
Variotime®

Ölçü Teknik Tavsiye

 Çift Karıştırma 
Ölçü Tekniği

  Sandviç  
Tekniği

 Monofaz  
Tekniği

 Monofaz  
Tekniği

 Çift Karıştırma 
Ölçü Tekniği

  Sandviç  
Tekniği

 Monofaz  
Tekniği

 Çift Karıştırma 
Tekniği

 Monofaz  
Tekniği

  

  

  

Aşama 1  
Heavy Tray

Aşama 2  
Extra Light Flow

Heavy Tray +

Medium Flow / 

Light Flow

Heavy Tray +

Medium Flow / 

Light Flow

Monophase

Monophase

Monophase

Heavy Tray +

Medium Flow / 

Light Flow

Aşama 1  
Putty

Aşama 2  
Extra Light Flow

Putty +

Medium Flow / 

Light Flow

Putty +

Medium Flow / 

Light Flow

MonophaseFonksiyonel Ölçüler

İnley/Onley 
Ölçüleri

Transfer/İmplant 
Ölçüleri

 

İki-Aşamalı  
Ölçü Tekniği

Kuron/Köprü
Ölçüleri
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Dynamix karıştırma cihazı, karıştırma cihazlarının sağladığı tüm avantajları sağlamasının yanısıra iki kat hızlı olması ile 
zamandan tasarruf eder ve hava kabarcığı oluşturmaz. Tüm fonksiyonlarıyla kolay kullanımı sağlayarak çalışma güvenliğini 
artırır.

Ölçü madddesi karıştırılması ve çıkarılması, kullanıcının özel isteğine bağlı olarak her bir uygulama için butonlar ile kontrol 
edilir ve ölçü kaşığının yüksek hızla basit ve güvenli olarak dolmasını sağlar. Yeni Dynamix Speed karıştırma cihazı Kulzer 
A-silikonları; Variotime ile mükemmel uyum sağlar.

Endikasyonları 
■■  Dynamix Speed karıştırma cihazı puttyler dahil tüm 
yoğunluktaki materyalleri çok iyi karıştıracak güçtedir.

■■ Tüm 5:1 folyo (360ml) ve kartuşlara (380 ml sosis)   
 uygundur.
■■ Ölçü maddeleri özel hızlarına bağlı olarak hızlı modu  

 kullanmak üzere işaretlenmiştir (* yıldız işareti   
 Variotime ürünleri için)

Avantajları
■■ Çok hızlı karıştırma ve 15 sn gibi kısa sürede kaşık   

 materyalini dozajlama
■■ Homojen ve hava kabarcıksız karıştırma
■■ Sabit karışım kalitesi (kullanıcıdan bağımsız olarak)
■■ Ölçü maddesinde doğru dozaj
■■ Seçilebilir 3 hız modu - 2 tane kaşık doldurma   

 (Dynamix hızlı mod ve standart mod) ve 1 tane şırınga  
 doldurma için
■■ Pistonlar için otomatik itme
■■ Kartuşları değiştirmek için pistonu otomatik geri sürme
■■ Kapak açıkken piston çekilmemesi
■■ Işıkla işaretli dolum seviye göstergesi

ÖLÇÜ MADDELERİ / KARIŞTIRMA CİHAZI
DyNamix® SpeeD

DyNamix® SpeeD 

3 541 2

Dynamix® Speed Karıştırma Cihazı 

€ 1050

1

4 5

2
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Oxasil dental kliniklerde günlük kullanım için uygundur. Klasik Putty ile düşük viskozitedeki materyalin birleşmiş sis-
temidir. Kullanıcı dostudur. Hassas ve detaylı reprodüksiyonu sağlar.

oxaSiL® 

ÖLÇÜ MADDELERİ / C-SİLİKONLAR

Oxasil® Soft Putty
Kaşık materyali
•  2 aşamalı teknik
• Sandviç tekniği
• Fonksiyonel ölçüler için fonksiyonel 
kenar yapımı için

 900 ml kap                             € 16

Oxasil® Light Flow 
Düşük viskozitede 2. ölçü maddesi
• 2 aşamalı teknik
• Çift karıştırma tekniği için

 140 ml tüp                             € 12

Oxasil® Very Light Flow 
Çok düşük viskozitede 2. ölçü maddesi
• 2 aşamalı teknik

 140 ml tüp                             € 12

Oxasil® Activator Paste 

• Soft Putty ve Flowlar için aktivatör

60 ml tüp                                € 10

Oxasil® Set

900 ml Soft Putty
140 ml Light Flow ya da Very Light Flow
60 ml Aktivatör

€ 32

Oxasil® Mucosa

Hassas mukozalar için özel olarak 
geliştirilmiştir.

Endikasyonları 
•Mukoza ölçüleri için orta viskozitede 
ölçü maddesi

Avantajları
•Tiksotropik, örn: baskı olunca akışkan, 
baskı durunca durağan
•Yutak bölgesine akmaz
•Kişisel ayarlanabilir çalışma zamanı
•Dezenfekte edilebilir

140 ml tüp                              € 20

Alginoplast®

Alerji yaratmayan, tozsuz Alginoplast 
dişhekimlerinin modern ölçü mad-
deleri içinde ihtiyaçlarını karşılayan, 
karıştırması kolay aljinattır. Mükemmel 
detay verir, elastik ve yırtılmaya karşı 
dirençli olup alçılarla mükemmel 
uyumludur.

500 gr paket                         € 9,50

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 
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ÖLÇÜ MADDELERİ / C-SİLİKONLAR

Doğru dozajı elde temek için fazla malzemenin iki porsiyon halinde 
uzaklaştırılması

Fazla malzemeyi 
ayırırken dikkatli 

olun.

Ölçülen malzeme avuç içi ile düz bir şekilde bastırılır. Ölçü kaşığı ile 
aktivatörün koyulacağı miktarı ayarlamak için çember oluşturulur.

Doğru ölçüde eklenen aktivatör miktarı. Karşılaştırmada az ya da  çok 
miktarda eklenmiş aktivatör örnekleri mevcuttur. 

Doğru miktarda Light Flow ve aktivatör uygulanması.

Spatula yardımıyla dairesel hareketlerle karıştırmaya başlayın, sonrasında 
ince bir tabaka halinde yayın, iyice karışana kadar devam edin.
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StaNDart KapaNiŞ KayDi

iSirtma

Variotime® Bite 

ÖLÇÜ MADDELERİ / KAPANIŞ MATERYALLERİ

VARIOTIME bITE®

UYGULAMA

Kulzer hassas Variotime ölçü maddelerini tamamlamak için 
taranabilen (CAD/CAM) kapanış materyali; Variotime Bite’ı 
geliştirdi.

Hassas ölçü maddeleri gibi Variotime Bite da kolay, etkili 
ve güvenli kullanıma sahiptir. 30 saniye gibi uygun çalışma 
süresi vardır ve ağızda kısa sertleşme süresi 30 saniyedir. 
Minimum kırılma riski ve bisturi ile kazıma ve kesme çok 
kolaydır. Krema kıvamındaki yoğunluğu sayesinde ısırtmaya 
uygundur. Son sertliği D 40’dır.

Renk

Lavender 0:30 dk. 0:30 dk. 78 40 ≥ 94

HD
Sertlik

Shore D
Sertlik

Shore A
Sertlik

Çalışma 
Zamanı

Ağız İçi 
Sertleşme 
Zamanı

Variotime Bite® Refil 

2 x 50 ml Bite 
10 Karıştırma Ucu (yeşil) 

€ 30

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 



KULZER   DeNtaL KataLoG   2021

ÖL
ÇÜ

 M
AD

DE
LE

Rİ

- 10 -

A-silikon bazlı Memosil 2 prostetik, restoratif, 
implantoloji ve ortodontik dişhekimliğinde 
kullanılan çok yönlü özel bir kapanış 
ölçüsüdür. İnsizal kenarların ölçüsü az baskı 
ile, yüksek son sertliğe bağlı olarak herhangi 
bir kırılma olmadan ağız içerisinden alınabilir. 
Otomatik karıştırma sistemi zamandan tasar-
ruf sağlar ve oluşabilecek hataları önler.

Memosil 2 transparan bir A-silikon olup bu 
özelliği sayesinde x-ray bilyelerini (kılavuz) 
yerleştirmede göz kontrolü sağlar. Memosil 2 
ışık gerçirgenliği sayesinde dolgu ve geciçi 
maddelerin bir tutucu ile ışıkla polimerizasyo-
nuna izin verir.

Endikasyonları 
■■    Işıkla sertleşen posteriör kompozitler için oklüzal destek
■■ Anteriör bölgede geçici materyaller, dolgular ve venerler  

 için anahtar
■■ Implant planlamasında x-ray bilyelerini (kılavuz)  

 sabitlemede tespit materyali olarak
■■ Alçı modelde braket yapımında transfer matriks modeli  

 olarak. Braketler kolayca posteriör alana taşınabilir.

Avantajları
■■ Hasta ağzında kolay ve direkt uygulama
■■  Işıkla sertleşen kompozitlerin Memosil 2 içinde  
polimerizasyonu

■■ Kompozit dolgu maddelerinde hiçbir inhibisyon   
 tabakası olmaz
■■ Nötr tat ve koku
■■ Dezenfekte edilebilir

MEMOSIL® 2

memoSiL® 2

ÖLÇÜ MADDELERİ / KAPANIŞ MATERYALLERİ

Gülüş tasarımı için 
kliniğine başvuran 
hastanın resimleri ve 
ölçüleri alınır.

Memosil ölçü ağıza 
yerleştirilir.

Hazırlanan model üze-
rinde tasarlanan şekilde 
wax-up yapılır.

Her dişe 20sn ışık uygu-
lanarak polimerizasyon 
sağlanır.

Memosil ölçü kaşığına 
enjekte edilir.

Ağızdan rahatça çıkarılır, 
artıklar temizlenir.

Herhangi bir izolasyon mal-
zemesi uygulanmaksızın, 
wax-up uygulanmış modelin 
Memosil ile ölçüsü alınır ve 
kolayca çıkarılır.

Memosil ile tüm wax-up 
yüzey detayları kolayca 
ağıza taşınmış olur.

Memosil ölçü içerisine 
Charisma Flow enjekte 
edilir.

Hazırlanan mock-up, has-
ta ile tedavi planlanması 
ve sonrasında preperasyon 
yapılması için hazırdır.

Mock-Up çalışması            Prof. Dr. Aslıhan ÜŞÜMEZ



Kulzer. Giving a hand to oral health.

ÜNIVERSAL KOMpOZİTLER
• Charisma Diamond
• Charisma Diamond One
• Charisma Topaz
• Charisma Topaz One
• Charisma Opal
• Charisma Classic

AKIŞKAN KOMpOZİTLER
•■■Charisma Flow

BULK KOMpOZİT
• Venus Bulk Fill

MAKyAJ MATERyALLERI
• Venus Color

ChariSma® KompoZitLeri 
Doğal güzelliği keşfedin.
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ChariSma® DiamoND

ChariSma® DiamoND
DOĞAL GÜZELLİĞİN YENİ bOYUTU

Charisma Diamond üniversal nano hibrit kompozit olup, ileri estetik ile düşük büzülme ve yüksek direnci kombine eder. 
Charisma Diamond ile daha az komplike vakalarda tek tabakada, kompleks vakalarda tabakalama yöntemi ile olağanüstü 
sonuçlar elde edersiniz.

Bu materyal benzersiz olarak komşu dişlerin rengiyle bütünleşerek olağanüstü bir doğal görünüm oluşturur. Charisma 
Diamond’ın patentli TCD matriksi, özel bir düşük büzülme monomerine dayalıdır. Minimum büzülme ile yüksek 
dayanıklılığı kombine eder. Bu kompozitin yüksek büzülme dayanımı çiğneme basıncına karşı koyar. Bu, kırık riskini 
minimize ederek uzun süreli restorasyonlar sağlar. Çok düşük büzülme stresi kenar delaminasyonunu engelleyerek resto-
rasyonu sekonder çürüklerden ve renk değişikliğinden korur. Charisma Diamond ile dişhekimleri tüm kompleks sınıf I-V 
kavite restorasyonları restore edebilir. Charisma Diamond 13 universal, 4 opak dentin ve 4 insizal renk olmak üzere 21 
ayrı renk seçeneği sunar.

Endikasyonları 
■■ Black’e göre Sınıf I-V dolguların yapılması
■■ Dişlerde renk ve şekil düzeltilmesi (örn. diastema kapatma)
■■ Travma ya da periodontal hastalık sonucu sallanan dişlerin sabitlenmesinde
■■ Primer dişlerin restorasyonunda 
■■ Porselen ve kompozitlerin tamirinde (uygun bir tamir sistemiyle kombine edilerek)
■■ Direkt kompozit veneerlerde
■■ Kor yapımında

DOLGU MADDELERİ / ÜNİVERSAL KOMPOZİTLER

Master Kit

10 x 4 gr şırınga
A2, A3, A4, A3.5, B2, C2, OM,  
OD, CL, BL 
Gluma 2Bond, Gluma Etch Jel
Renk Skalası, aksesuarlar

€ 350

Refiller

Universal: A1,A2, A3, A3.5, A4, B1, 
B2, B3, C2, C3, D3, BL, BLX 
Dentin: OL, OM, OD, OB
Insizal: CL, AM, CO,YO

Her biri 4 gr € 38

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 
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ChariSma® DiamoND

DOLGU MADDELERİ / ÜNİVERSAL KOMPOZİTLER

Travma nedeniyle #11 ve #12 nolu dişlerde Class IV kõrõk

Bizotaj yüzeyinin cila diskiyle düzleştirilmesi

YŸzeye adeziv uygulanmasõ (Gluma Bond Universal)

Palatal shel ve aproksimal duvarlarõn oluşturulmasõnõ takiben gšrŸntŸ

İnsizal kenara opalesan efekt için dentin kompozitinin uygulanmasõ (Charisma Diamond, OM)

Frez izlerinin ve düzensizliklerin silikon cila lastiği ile düzleştirilmesi

Bitirme ve cila işlemlerinden hemen sonra restorasyonlarõn gšrŸntŸsŸ

OL OM

A2
CL

Renk seçimi; Charisma Diamond A2, OM, CL

Silikon anahtarõn kontrol edilmesi ve kõrõk hattõnõn işaretlenmesi

Silikon anahtar yardõmõyla palatinal mine duvarõnõn (Palatal Shel) oluşturulmasõ (Charisma Diamond, A2)

Dentin tabakasõnõn uygulanmasõ ve mamelonlarõn oluşturulmasõ (Charisma Diamond, OM) 

VestibŸl yŸzeye mine kompoziti uygulanmasõnõ takiben kaba bitirme işlemleri

Keçi kõlõ fõrça ve cila patõ ile dŸşŸk devirde yŸzeyin cilalanmasõ

Bitirme ve cila işlemlerinden hemen sonra restorasyonlarõn gšrŸntŸsŸ

Rubber-dam izolasyonu ve Bizotaj

Bizotaj yŸzeyinin 1 mm dõşõna taşacak şekilde yŸzeye asit uygulanmasõ

Bšbrek matris yardõmõyla aproksimal mine duvarlarõnõn oluşturulmasõ

Translusent kompozitin uygulanmasõ (Charisma Diamond, CL)

İnce bitirme işlemleri

Keçe ve cila patõ ile dŸşŸk devirde yŸzeyin cilalanmasõ

1.hafta Kontrol

Travma nedeniyle #11 ve #12 nolu dişlerde 
Class IV kırık

Renk seçimi; Charisma Diamond A2, OM, CL

Bizotaj yüzeyinin cila diskiyle düzleştirilmesi

Yüzeye adeziv uygulanması (Gluma Bond 
Universal)

Palatal shel ve aproksimal duvarların 
oluşturulmasını takiben görüntü

İnsizal kenara opalesan efekt için dentin kom-
pozitinin uygulanması (Charisma Diamond, OM)

Frez izlerinin ve düzensizliklerin silikon cila 
lastiği ile düzleştirilmesi

Bitirme ve cila işlemlerinden hemen sonra 
restorasyonların görüntüsü

Bitirme ve cila işlemlerinden hemen sonra 
restorasyonların görüntüsü

1.hafta Kontrol

Keçi kılı fırça ve cila patı ile düşük devirde 
yüzeyin cilalanması

Keçe ve cila patı ile düşük devirde yüzeyin 
cilalanması

Vestibül yüzeye mine kompoziti uygulanmasını 
takiben kaba bitirme işlemleri

İnce bitirme işlemleri

Dentin tabakasının uygulanması ve mamelonların 
oluşturulması (Charisma Diamond, OM)

Translusent kompozitin uygulanması (Charisma 
Diamond, CL)

Böbrek matris yardımıyla aproksimal mine 
duvarlarının oluşturulması

Silikon anahtar ile palatinal mine duvarının (Pala-
tal Shel) oluşturulması (Charisma Diamond, A2)

Silikon anahtarın kontrol edilmesi ve kırık 
hattının işaretlenmesi

Bizotaj yüzeyinin 1 mm dışına taşacak şekilde 
yüzeye asit uygulanması

Rubber-dam izolasyonu ve Bizotaj

Kırık Restorasyon-Charisma Diamond  Prof. Dr. Uğur ERDEMİR
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Yeni Charisma Diamond ONE, A1‘den D4‘e kadar her türlü diş rengine uyum sağlar. Bu sayede renk seçmek, eşleştirmek 
ve skala kullanmaktan kurtulup klinikte en çok önemli olan zamanınızı geri kazanabilirsiniz.

Charisma Diamond ONE

A1Kavite A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

NaNo
hiBrit

BPA
içermez

The One 
Solution

Start video: kulzer.
com/one-effect

benzersiz patentli 
TCD Matriksi, bPA 
ve türev monomer-

leri içermez

Charisma Diamond One Kit

2 x 4 gr Charisma Diamond One şırınga
1 x 4 ml Gluma Bond Universal

€ 80

Refiller

1 x 4 gr Charisma Diamond One şırınga

€ 38

BASICS
FOR THE
ONE

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Insizal*

Universal

Opak dentin

* Opal esans efekti için CO rengi kullanınız.

kner keT

amalakabat kner ikİ

V ,III ,II ,I ssalc .nrö

amalakabat elkner alzaf nedikİ

VI ssalc .nrö

ONE

Opak

Universal

Opak

Universal

Insizal

DOLGU MADDELERİ / ÜNİVERSAL KOMPOZİTLER
ChariSma® topaZ

Doğal Restorasyonlar İçin Geliştirilmiş Formül
■■ Charisma Topaz ışıkla polimerize olan, formülü patentli TCD matrikse dayanan, radyopak, nano hibrid kompozittir. Bu 

geliştirilmiş formül hastalarınızı doğal güzelliğe kavuşturacak  restorasyonlar elde etmeniz için Charisma’nın kanıtlanmış 
kolay kullanım özellikleriyle kombine edildi.

Zahmetsiz , Kolay Kullanımın Keyfine Varın 
■■ Charisma Topaz’ın yumuşak ancak stabil ve yapışmaz yapısı uygulamada kolaylık sağlar.
■■ Nano partiküllerden oluşan doldurucu sistemi kolay cilalamayı mümkün kılarak uzun süreli ve  yüksek parlaklıkta resto- 

 rasyonlara erişmenizi sağlar. 

Üstün Fiziksel Özelliklerden Faydalanın 
■■ Patentli TCD matriksi, sekonder çürükler ve kırık oluşum riskini azaltmak için gerekli olan yüksek direnç ve düşük büzül- 

 meyi kombine eder. 
■■ Yüksek radyo - opasitesi güvenli ve güvenilir bir diagnozu mümkün kılar. 
■■ Charisma Topaz tüm geleneksel bonding materyalleri ve teknikleri ile uyumludur. 

Üstün Tabakalama Özelliklerini Keşfedin 
■■ Az komplike vakalarda kolay ve hızlı tek tabaka yöntemini kullanarak minimum çaba sarfedersiniz.
■■ Geniş tabakalama seçenekleri kompleks vakaların doğal görünümde restore edilmesini mümkün kılar.
■■ Mükemmel renk skalası sayesinde restoratif marjinler farkedilmeyecek şekilde, doğal yapıya uygun olarak kapatılır.

ChariSma® topaZ

Renk Skalası A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C2 OL OM OD OB BL CL CO

Opak Dentin OL OL OM OD OD OL OM OM OL

Universal A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C2

İnsizal CL CO

Basic Kombi Kit

6 x 4 gr şırınga
(A2, A3, A3.5, B2, CL, OM)
1x4 ml GLUMA Bond Universal
1x2.5 ml GLUMA Etch 35 Gel,
Tabakalama göstergesi, aksesuarlar

€ 170

Refiller

Üniversal: A1,A2, A3, A3.5, A4, B1, 
B2, B3, C2
Dentin: OL, OM, OD,
Insizal: CO, CL
Bleach: BL, OB

her biri 4 gr € 32

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları 
önceden haber vermeksizin değiştirme 
hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu 
fiyatlara KDV dahil değildir. 
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ChariSma® topaZ

DOLGU MADDELERİ / ÜNİVERSAL KOMPOZİTLER

Halo effekt; ince bir tabaka (OL) kompozit kullanõlarak 

2 mm bizotaj yüzeyi

Ara yŸzeylerin strip zõmparalar ile dŸzeltilmesi

Cila diskleri ile kenar konturlarõnõn ve embrazurlerin dŸzeltilmesi

Silikon indeks Ÿzerinde kõrõk hattõnõn çizilerek belirlenmesi

Şeffaf tabakanõn oluşturulmasõ; mamelonlarõn arasõ ve incizal alandaki kõsõmlara (CL) kompozit 
yerleştirilmesi 

İzolasyon ve biztoj yŸzeyinin 1 mm dõşõna taşan asit uygulama

Makro tekstürlerin oluşturulmasõndan sonra cila lastiği ile yüzeyin yumuşatõlmasõ
İnsizal kenar ayarlamasõ

Palatinal minenin silikon indeks rehberliğinde yerleştirilmesi (0.3 - 0.5 mm)

ÖNCESİ

BŸtŸn tabakanõn Ÿzerine mine (A2) tabakasõnõn yerleştirilmesi (0.5 mm kalõnlõğõnda)

Adeziv uygulama (Gluma Universal)

Bizotaj

Anatomik matrik yardõmõyla aproksimal mine duvarõnõn yerleştirilmesi

Bitimden hemen sonra

SONRASI

Renk seçimi (Button teknik)

Kõrmõzõ bantlõ elmas bir frez ile kaba bitim işlemleri; Kenar kontrurlarõnõn dŸzenlenmesi

Spiraller kullanõlarak cila prosedŸrŸnŸn tamamlanmasõ (DŸşŸk devirde yaklaşõk 5000 rpm)

Bizotaj yŸzeyinin kalõn grenli bir disk ile dŸzleştirilmesi

Kõrmõzõ bantlõ elmas bir frez yardõmõyla dŸşŸk devirde V şekilli oluklarõn yaratõlmasõ

Dentin tabakasõnõn yerleştirilerek mamelonlarõn işlenmesi (OL)

21 no’lu dişte travma sonucu insizal 1/3 
te horizontal kırık

2 mm bizotaj yüzeyi Silikon indeks üzerinde kırık hattının 
çizilerek belirlenmesi

Halo effekt; ince bir tabaka (OL) kom-
pozit kullanılarak

Cila diskleri ile kenar konturlarının ve 
embrazurlerin düzeltilmesi

Ara yüzeylerin strip zımparalar ile 
düzeltilmesi

Öncesi SonrasıBitimden hemen sonra

İnsizal kenar ayarlaması

Şeffaf tabakanın oluşturulması; mamelonların 
arası ve incizal alandaki kısımlara (CL) 

kompozit yerleştirilmesi

Bütün tabakanın üzerine mine (A2 
tabakasının yerleştirilmesi (0.5 mm 

kalınlığında)

Makro tekstürlerin oluşturulmasından sonra 
cila lastiği ile yüzeyin yumuşatılması

Spiraller kullanılarak cila prosedürünün 
tamamlanması (Düşük devirde yaklaşık 

5000 rpm)

Kırmızı bantlı elmas bir frez yardımıyla düşük 
devirde V şekilli olukların yaratılması

Kırmızı bantlı elmas bir frez ile kaba bitim 
işlemleri; Kenar kontrurlarının düzenlenmesi

Palatinal minenin silikon indeks 
rehberliğinde yerleştirilmesi (0.3 - 0.5 mm)

Anatomik matrik yardımıyla aproksimal 
mine duvarının yerleştirilmesi

Dentin tabakasının yerleştirilerek 
mamelonların işlenmesi (OL)

İzolasyon ve biztoj yüzeyinin 1 mm 
dışına taşan asit uygulama

Adeziv uygulama (Gluma Universal)

Bizotaj Bizotaj yüzeyinin kalın grenli bir disk ile 
düzleştirilmesi

Renk seçimi (Button teknik)

Kompozit Veneer Restorasyonlar-Charisma Topaz  Prof. Dr. Esra UZER ÇELİK

Kırık Restorasyon-Charisma Topaz  Prof. Dr. Uğur ERDEMİR
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Charisma Topaz ONE

Yeni Charisma Topaz ONE, A1‘den D4‘e kadar her türlü diş rengine uyum sağlar. Bu sayede renk seçmek, eşleştirmek ve 
skala kullanmaktan kurtulup klinikte en çok önemli olan zamanınızı geri kazanabilirsiniz.

A1Kavite A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

The One 
Solution

Start video: kulzer.
com/one-effect

benzersiz patentli 
TCD Matriksi, bPA 
ve türev monomer-

leri içermez

Charisma Topaz One Kit

2 x 4 gr Charisma Topaz One şırınga
1 x 4 ml Gluma Bond Universal

€ 75

Refiller

1 x 4 gr Charisma Topaz One şırınga

€ 32

BASICS
FOR THE
ONE

NaNo
hiBrit

Charisma Topaz ONE
Prof. Dr. Esra UZER ÇELİK
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DOLGU MADDELERİ / ÜNİVERSAL KOMPOZİTLER
ChariSma® opaL

Charisma Opal üniversal, ışıkla sertleşen submikrohibrit kompozittir. Doldurucu teknolojisi x-ray opak Mikroglass ve yüksek 
dağıtıcılı silikon dioksite dayanır. Bu Charisma Opal’e sadece belirgin bir bukalemun efekti sağlamaz aynı zamanda yüksek 
radyo-opasite sağlar. 

Endikasyonları 
■■  Black’e göre Sınıf I-V dolguların yapılması
■■ Dişlerde renk ve şekil düzeltilmesi (örn.diastema 

 kapatma)
■■ Travma ya da periodontal hastalık sonucu sallanan   

 dişlerin sabitlenmesinde
■■ Primer dişlerin restorasyonunda 
■■ Porselen ve kompozitlerin tamirinde (uygun bir tamir  

 sistemiyle kombine edilerek)
■■ Direkt kompozit veneerlerde
■■ Kor yapımında

Avantajları
■■   Charisma’nın uzun süreli tecrübesine dayanır.
■■ Tüm endikasyonlar için 14 renk seçenekli kompakt renk  

 sistemi
■■ Orjinal kompozitten yapılmış 2 tabakalı renk skalasıyla  

 renk eşleştirmede kolaylık
■■ Doğal ve estetik restorasyonlar için opasitesi uygun hale  

 getirilen doğal floresan ve opallik
■■ Kolay renk tanımlamasına sahip yeni ergonomik şırınga

ChariSma® opaL

A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C2 D2 BL CO OL OM OD

Dentin OL OM OD OD OL OD OD OM OD OL

Mine A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 B3 C2 B1 BL

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 

Refiller

Üniversal: A1,A2, A3, A3.5, B1, B2, 
B3, C2, BL, 
Dentin: OL, OM, OD,
Insizal: CO,

her biri 4 gr € 25
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A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C2

Dentin OA2 OA3 OA3.5

Mine A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 B3 C2

DOLGU MADDELERİ / ÜNİVERSAL KOMPOZİTLER

Charisma Classic Asorti Set

8 x 4 gr şırınga
A1,2xA2, 2xA3, A3.5, B2, OA2

€ 150

Refiller

Üniversal: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, 
B2, B3, C2 
Dentin: OA2, OA3, OA3,5

her biri 4 gr € 20

Charisma Classic Microglass®  II (mikrocam) doldurucu teknolojisine sahip ilk üniversal radyopak kompozittir. Bu yeni 
ve ileri teknolojik ürünü dünya çapında birçok dişhekiminin işbirliğiyle geliştirdik.
 
Microglass® II etkisi: Matrisinin kırılma endeksi ve doldurucu sistemi bu teknoloji ile uygun hale getirilip daha da belir-
gin renk parlaklığı ve mükemmel bir renk uyumu sağlar.
Kolay kullanım: Charisma Classic’in yoğrulabilir kıvamı sadece kolay ve hızlı işleme olanağı sağlamakla kalmaz, mükem-
mel bitirme ve cilalanma özelliğiyle daha belirgin bir parlak yüzey oluşmasını sağlar.
 
Endikasyonları
■■  Black’e göre Sınıf I-V dolguların yapılması
■■ Dişlerde renk ve şekil düzeltilmesi (örn.diastema kapatma)
■■ Travma ya da periodontal hastalık sonucu sallanan dişlerin sabitlenmesinde
■■ Primer dişlerin restorasyonunda
■■ Porselen ve kompozitlerin tamirinde (uygun bir tamir sistemiyle kombine edilerek 
■■ Direkt kompozit veneerlerde
■■ Kor yapımında

Avantajları
■■ 20 senedir pazarda bulunan ve milyonlarda dolguda kullanılan  çok iyi bilinen Charisma’nın geliştirilmesiyle   

 ortaya çıkarılmış formüle sahiptir.
■■ Tek tabaka tekniği için idealdir

ChariSma®  CLaSSiC

ChariSma®  CLaSSiC

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Avantajları
■■ Uygun akışkanlık (tiksotropik)
■■ Çok yüksek radyo-opasite
■■ Düşük büzülme stresi ve yüksek bükülme dayanımı
■■ Çok iyi cilalanabilme
■■ Charisma kompozitleri ile mükemmel uyum

Yılların klasiği Charisma’nın ideal tamamlayıcısı bu akışkan kompozit; düşük 
viskozitesi ve mükemmel tiksotropisiyle pek çok endikasyon için ideal seçenektir.

Kompozit materyallerin uygulanmasında ve şekillendirilmesinde kolaylık 
sağlayan, el aletlerine yapışmasını önleyen modelaj likiti.

ChariSma®  fLow

SiGNUm®  LiKit

ChariSma® fLow / SiGNUm® LiKit

DOLGU MADDELERİ / AKIŞKAN KOMPOZİTLER / POSTERİÖR KOMPOZİT

Refiller

(A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, Baseliner)

Her biri 1,8 gr € 20

Signum® Likit

1x4 ml şişe

€ 20

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Endikasyonları 
■■ Mine çatlakları
■■ Beyaz lekeler
■■ Aşınmış yüzeyler
■■ Fissürler
■■ Renklenmeler
■■ Renklenmeleri kapamada

  renkli ara katman olarak 

VeNUS® BULK fiLL / VeNUS® CoLor

Karakteristik Görünümünü Koruyan Estetik Restorasyonlar İçin Bir Tutam Renk...
İsterseniz  minedeki çatlakları, isterseniz renklenmiş fissürleri veya beyazlıkları düzeltin. Restorasyonunuz tamamen 
doğal gözükecek.

DOLGU MADDELERİ / POSTERİÖR KOMPOZİT / bULK KOMPOZİT / MAKYAj

Venus Bulk Fill düşük büzülmeye sahip, bulk tekniği ile posterior restorasyon yapımı için üretilmiş, akışkan kompozittir. 

VeNUS® BULK fiLL 

Etkinlik: Venus Bulk Fill Sınıf I ve Sınıf II kavitelerin 4 mm’ye kadar artışlarla kolayca tabakalanmasına izin vererek 
kompleks 2 mm katmanlama tekniklerine olan ihtiyacı azaltır.
Kolay Kullanım: Kolay kullanım özelliği uygulama adımlarını azaltır, kavite zemini ve duvarlarının ideal kaplanmasını 
sağlar. Sonuç: Hızlı ve kusursuz çalışma
Güvenlik: Venus Bulk Fill ışığın çok derine nüfuzuna izin vererek 4 mm kalınlığa kadar katmanlar için güvenli 
polimerizasyon sağlar. Düşük büzülme özelliği uzun ömürlü restorasyonları, yüksek radyopasitesi güvenilir bir diagnozu 
size garanti eder.

■■  

■■  

■■  

Refil

Universal Renk  

1x1,8 gr € 34

Kompül

Universal Renk  

10x0,2 gr € 48

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 

Venus Color renkli makyaj kompozitidir.
Hastalar her zaman tercihlerini parlak beyaz dişlerden yana kullanmazlar. Kimi zaman hastalarınızın karakteristik 
görüntüsünü restore ederken bir tutam renklendirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

VeNUS® CoLor 

Refil

Beyaz, Mavi, Sarı, Amber, Cikolata

1 gr € 25

Asorti

Beyaz, Mavi, Sarı, Amber, Cikolata

5x1 gr € 120



Kulzer. Giving a hand to oral health.

GLUma® BoND UNiVerSaL
GLUma® SeLf etCh
GLUma® 2BoND 
Ömür boyu güçlü bağlanma

ADEZİVLER
n GLuMA Bond Universal
n GLuMA Self Etch
n GLuMA 2Bond

HASSASİyET GİDERİCİ
n GLuMA Desensitizer
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ADEZİVLER
GLUma® BoND UNiVerSaL 

BoNDiNGLeme teKNiĞiNDe ÖZGÜrLÜK!

4-Meta

MDp

Hema
İçermez

GLUma® BoND UNiVerSaL

Gluma Ceramic Primer

1 x 4 ml

€ 42

Gluma Bond Universal Refil

1 x 4 ml

€ 65

Profesyonel Kit

1x4 ml Gluma Bond Universal
1x4 ml Gluma Bond Ceramic Primer
1x2.5 ml  Gluma Etch 35  jel
25 kırmızı aplikatör ucu (normal)
25 yeşil aplikatör ucu (ince)
10 kanül
Gode
Resimli Uygulama Kartı

€ 95

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 

Çeşitli endikasyonlar için Universal 

Endikasyonları 
■■  Tüm kavite sınıfları (Black) için ışıkla, dual veya kendiliğinden polime-

rize olan metakrilat bazlı kompozit / kompomer kullanılarak 
gerçekleştirilen direkt restorasyonların bondingleme işlemi.
■■ Işıkla, dual yada kendiliğinden polimerize olan kor yapım materyalleri-

nin bondingleme işlemi
■■ Dişin aşırı hassas bölgelerinin kapatılması
■■ Amalgam restorasyonlarından önce kavite örtme işlemi
■■ Fissür örtücülerin bondingleme işlemi
■■ İndirekt restorasyonların geçici simantasyonundan önce kavitelerin ve 

kor preperasyonlarının kapatılması
■■ Indirekt restorasyonların ışıkla, dual yada kendiliğinden polimerize olan 

adeziv rezin simanlar ile simantasyonu
■■ Kompozit ve kompomer , porselen-metal karışımı, metal ve tüm seramik 

restorasyonların intraoral onarımı

Avantajları
■■ Tüm dental materyaller ile uyumlu 
■■ Nem kontrol sistemi ile mükemmel dentin nüfuzu, hızlı ve güvenilir 

bonding kuvveti.
■■ Kolay kurutma, daha az hassasiyet ve homojen bonding katmanı
■■ Tüm bonding teknikleri ile kullanıma uygun
■■ Yeni damla kontrol sistemi ile ekonomik kullanım

21

3

20 s

10 s

Su ile yıkama

Etch&Rinse tekniği

Selective Enamel 
Etch tekniği

Self-Etch tekniği

Hava ile 
kurutma

Fazla 
kurutmadan 
kaçının!
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GLUma®  2BoND / GLUma® SeLf etCh

ADEZIVLER 

AD
EZ

IV
LE

R

7. jenerasyon self etch sistemler güvenli, klinikte kanıtlanmış tedavi ve kolay kullanım sağlar. Gluma Self Etch nano, tek 
aşama adezivi; hassasiyet giderme etkisiyle beraber yüksek bond ve klinikçe güvenli restorasyonları kombine eder.

Endikasyonları 
■■   Direkt kompozit restorasyonların bağlanmasında
■■ İndirekt kompozit restorasyonların bağlanmasında
■■ Dişin aşırı hassas bölgelerinin tedavisinde

Avantajları
■■  Minimum hazırlık süresi
■■ Gluma Self Etch sistem hemen etki gösterir.
■■ Minimum hata
■■ Hassas bölgeleri tedavi ederken oluşabilecek hataları 

elemine eder.
■■ Minimum hassasiyet
■■ Gluma Self Etch kimyası sayesinde çok hassas  

vakalarda kullanılabilir.

GLUma® SeLf etCh

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 

Gluma® 2Bond Asorti

1 x 4 ml şişe 
50 aplikatör ucu
2 x 2.5 ml Gluma Etch 20 Gel  
25 kanül

€ 45

GLUma® 2BoND

5. jenerasyon bonding sistemleri modern nano dolduruculara dayalıdır. Gluma 2 Bond optimal kenar kapatma ile beraber 
dentin ve mineye mükemmel bağlantı sağlar. Ayrıca Gluma 2 Bond uzun süreden beri test edilmiş, başarılı  
gluteraldehit içeren Gluma hassasiyet giderici içerir. Gluma 2 Bond dişin aşırı hassas bölgeleri için uygundur.

Endikasyonları 
■■   Direk kompozit restorasyonların bağlanmasında
■■ İndirekt kompozit restorasyonların bağlanmasında
■■ Dişin aşırı hassas bölgelerinin tedavisinde 

Avantajları
■■  Etkinlik: özel förmülüne bağlı olarak,  
Gluma 2Bond; primer, bond ve hassasiyet giderme için 
sadece tek tabaka gerektirir.

■■  Daha güvenli: Gluma 2Bond nano dolduruculu 
yenilenmiş kimyasına bağlı olarak mükemmel bağlanma 
gücü ve ideal kenar kapatma sağlar.

■■  Daha az tahriş: İçerisindeki Gluma Desentizer  
preparasyondan ya da restorasyondan sonraki  
hassasiyeti azaltır.

Refil

1 x 4 ml şişe
50 aplikatör ucu

€ 45



AD
EZ

İV
LE

R

- 25 -KULZER   DENTAL KATALOG   2021

HASSASİYET GİDERİCİ
GLUma® DeSeNSitiZer
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Gluma desensitizer post-operatif hassasiyete karşı kanıtlanmış etkili hassasiyet gidericidir. Aşırı hassasiyet olan  
durumlarda 10 yıldan uzun süredir kullanılmaktadır. Dünyada 45 milyondan fazla aşırı restorasyonda hassasiyeti 
azaltmak amaçlı kullanılmıştır.
 
Endikasyonları 
■■  Restorasyon gerektirmeyen dişin hassas bölgelerinde 
(servikal alanlarda)

■■ Diş preparasyonundan sonraki post-operatif hassasiyeti  
 azaltma ve önlemede 

Avantajları
■■  Uygulamadan hemen sonra ağrının azalması
■■ Doğru kullanımda yüksek etki
■■ Sadece flor uygulamasından daha etkili
■■ Bondinglerle beraber kullanılmasında bile iyi bir sonuç
■■ İntradentin etkisi, yüzey filmi oluşturmaz. Bu yüzden  

 indirekt restorasyonlar için uygundur.
■■ En az 12 ay etkili olduğu klinik çalışmalarda   

 kanıtlanmıştır.
■■ Işıkla polimerizasyon gerektirmez.

GLUma® DeSeNSitiZer

Gluma® Desensitizer

5 ml şişe

€ 40

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Sopira®

ŞIRINGALAR
n SOPIRA Citoject

Kulzer. Giving a hand to oral health.
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Sopira® CitojeCt®

Sopira® CitojeCt® 

LOKAL ANESTEZİ 

Hassasiyet ve tasarım hiç bu kadar güzel olmamıştı.
Sopira Citoject intraligamentel anesteziyi daha da cazip yapmıştır.
Hastalar için daha konforlu, hekim için daha rahat çalışma ortamı sağlar.

Endikasyonları 
■■ Tek diş için lokal anestezi
■■ Ağrı lokalizasyonu
■■ Kalp rahatsızlığı olan hastalar için lokal anestezi
■■ Çocuklar için lokal anestezi 

Avantajları
■■  Enjeksiyon ile tedavi arasında minimum bekleme süresi
■■ Daha az anestezik madde kullanımı - kalp ve dolaşıma  

 karşı daha hassas
■■ Daha az uyuşma hissi
■■ Riskli hastalar için uygun
■■ Tüm ticari karpüller için uygundur

UyGULama

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 

SteriLiZaSyoN

Sopira® Citoject®

€ 250
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GEçİCİ MATERyALLER
•PreVision TEMP
•Dentalon PLUS
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■■ PreVISION Temp kendiliğinden polimerize olan, 2   
 bileşenli geçici kron-köprü materyalidir. Mükemmel   
 mekanik özellikleri rahat bir kullanım süreci için güven- 
 li ve estetik olarak uygun sonuçlar sunar.

preViSioN® temp / DeNtaLoN® pLUS

GEÇİCİ MATERYALLER

■■ GEÇİCİ RESTORASYONLARDA GÜVEN

Dentalon Plus kendiliğinden sertleşen geçici kuron köprü yapımında kullanılan uzun süreden beri tecrübe edilmiş 
akriliktir. Bireysel renk adaptasyonu için 3 ayrı renk seçeneği vardır.

Endikasyonları 
■■  Geçici kuron ve köprü yapımı

Avantajları
■■  Yüksek cilalanabilme
■■ Yüksek mekanik stabilite
■■ Bireysel renk adaptasyon olanağı
■■ Amin içermeyen kataliz sistemine bağlı olarak renk stabilitesi

preViSioN® temp

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 

PreVISION® Temp

1x50 ml Cartridge
12xMixing Tips
Resimli Uygulama Kartı

€ 85

Dentalon® Plus Asorti

45 ml likit
2 x 20 gr her bir renk toz  
L (açık), M (orta), D (koyu),
Aksesuarlar

€ 130

Likit

1 x 45 ml bottle

€ 15

Toz

1x100 gr her bir renk toz
L(açık) , M(orta), D(koyu)

€ 25

DeNtaLoN® pLUS
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SİMANLAR
n iCEM Self Adeziv
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I-CEM Kulzer’in en son yeniliklerinden biri olup güvenilir bağlanma gücü, hızlı, kolay ve uygun uygulama ile postoperatif 
hassasiyet riskinin azaltılmasını kombine eden, hepsi bir arada rezin yapıştırma simanıdır. Yani indirekt restorasyonların 
asit, primer, bond, hassasiyet giderme ve simantasyon işlemleri tek aşamada yapılır. 

Birçok bilimsel çalışma I-CEM self adezivin yeni formülünün klasik simanların avantajları ile (kolay kullanım ve dişteki 
neme karşı tolerans) rezin yapıştırma simanlarının yüksek mekanik ve estetik özelliklerini kombine ettiğini kanıtlamıştır.

iCem® 

iCem® 

SİMANLAR

Endikasyonları 
■■ Metal, metal seramik ve tam seramik kuron-köprülerin  

 simantasyonu
■■ Metal, seramik ve kompozit inleylerin simantasyonu
■■  Metal, seramik ve kompozit onleylerin simantasyonu
■■ Metal, titanyum ve cam fiber kanal postlarının   

 simantasyonu
■■ Sallanan dişlerin splitlenmesi için naylon materyallerin 

yerinde tutulması
 

Avantajları
■■ Uzun ömürlü restorasyonlar için güvenilir bağlanma gücü
■■ Dünya çapında bir çok bilimsel çalışmada test edilmiş
■■ Postoperatif hassasiyeti azaltıcı
■■ Asit, primer, bond, hassasiyet giderme ve simantasyon  

 sadece tek aşamada yapılır.

Yıkama

1-2 sn polimerizasyon 

Kurutma

Fazlalığı ayırın

2-3 mm kadarını çıkartın 
(sadece ilk kullanım için 

geçerli)

30 sn polimerizasyon

Simanı yerleştirin

2,5 dk baskıyı sürdürün 
(7 dk içinde oto polimeri-

zasyon tamamlanmış 
olacak

Restorasyonu yerleştirin

I-CEM® Refil

7 gr (5 ml) şırınga
15 karıştırma ucu

€ 120

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 
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Kulzer. Giving a hand to oral health.

Tİp III SERT ALçI
n Moldano

Tİp IV – EXTRA SERT ALçI
n Moldastone CN
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moLDaNo® 

Moldano üniversal olarak kullanılabilen, total parsiyel, ortodontik model yapımında kullanılan sert alçıdır. Kremsi 
yoğunluğu, hızlı sertleşmesi sayesinde kısa sürede çalışmaya imkan veren Moldano’dan yapılan modeller kusursuzdur.

Endikasyonları 
■■ Total-parsiyel protezler ve ortodontik mastır modeller
■■ Tamir, antagonist ve diagnostik modeller 

Avantajları
■■  Kremsi, katı yoğunluk
■■ Hızlı sertleşme
■■ Hacimce sabit
■■ Yüksek sertlik ve kenar sertliği sayesinde ölçü  

 maddeleriyle mükemmel uyum
■■ Yumuşak model yüzeyi
■■ Aljinat ölçüleriyle olağanüstü uyum

moLDaStoNe® CN 

Ekstra sert tip 4 alçı Moldastone mükemmel karıştırılır ve işlenir. Akışkan özelliğine sahip olup uzun süre boyunca boyut-
sal değişime uğramaz. Moldastone CN’den yapılan modeller hava kabarcıksız ve kusursuz detaya sahiptirler.

Endikasyonları 
■■  Parsiyel protez, kuron-köprü ve inley-onley  
teknikleri için master modeller

■■ Antagonist modeller

Avantajları
■■  Tiksotropic
■■ Çok iyi karıştırma özelliği
■■ Manuel olarak da karıştırılabilir
■■ Düşük genleşme ( <0,1% )
■■ Mükemmel renk
■■ Ölçü içine kolayça akma
■■ Hava kabarcıksız, kusursuz detaylı modeller

 moLDaNo® / moLDaStoNe® CN

LAbORATUVAR ÜRÜNLERİ / TİP 3 SERT ALÇI/TİP 4 EXTRA SERT ALÇI

Moldano® Sarı

25 kg 

€ 42

Moldano® Mavi

4,5 kg 

€ 12

Moldano® Mavi

25 kg 

€ 42

Moldastone® CN Açık Kahve

4,5 kg 

€ 21

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 
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AKRİLİKLER
n PalaXpress 
n Meliodent
n Palavit G
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paLaxpreSS®

LAbORATUVAR ÜRÜNLERİ / AKRİLİKLER

paLaxpreSS® 

Modern kaliteli protezler için akrilik. Palaxpres tüm endikasyonlar için protez akriliğidir. Benzersiz formülü sayesinde 
hem döküm hem de enjeksiyon tekniği için çok geniş kullanım alanı sunar.

Endikasyonları 
■■ Tam ve bölümlü protezler
■■ CoCr RPD (hareketli bölümlü protez) metallerini tamamlama
■■ İskelet protezleri
■■ Marjinal şekillendirme
■■ Tamir
■■ İndirekt astarlama
■■ Genişletme

Hazırlık İşlemi
■■ Döküm tekniği
■■ Palajet ile enjeksyion tekniği

Avantajları
■■ Tüm endikasyonlar için üniversal protez materyali
■■ Mükemmel uyum
■■ Tam ve bölümlü protezler ve tamirler için renk uyumu
■■ Bir işlemle birçok protez dökümü yapılabilir
■■ Biyouyumluluk (sertifikalı)
■■ Mükemmel mukoz membran toleransı ve çok düşük artık monomer
■■ Laboratuvarlarda kolay depolama
■■ Kataliz sistemiyle renk stabilitesi
■■ Palajet enjeksiyon cihazı kullanılarak yapılan enjeksiyon işlemlerinde  

 eşsiz dozajlama sistemi
■■ Kadmiyum içermez

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 

PalaXpress®

1 kg toz

€ 70

PalaXpress®

500 ml likit

€ 26
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meLioDeNt ® / paLaVit ® G

LAbORATUVAR ÜRÜNLERİ / AKRİLİKLER

meLioDeNt®

paLaVit® G 

Kulzer’in Meliodent ürün grubu protez yapımı için ekonomik ve komple bir sistem sunar. Yeni Meliodent’in optimize 
işlem metodu geliştirilerek protez materyali alanında 75 yıllık tecrübesini sizlere sunar. Meliodent Kadmiyum içermez ve 
biyouyumludur.

Meliodent Sıcak Akrilik
Çok çeşitli renk seçeneği hemen hemen tüm ihtiyaçları karşılar. İster şeffaf, pembe ya da egzotik renkler olsun ister böl-
gesel renkler olsun muhtemelen piyasadaki bu kadar çeşitliliğe sahip tek protez materyalidir. Damarlı ve damarsız  
seçenekleri mevcuttur.

Meliodent Soğuk Akrilik
Meliodent Soğuk Akrilik protez tamirinde kullanılan en üst kalite protezlere mükemmel olarak renk uyumu gösteren  
akriliktir.

Avantajları
■■ Fırça veya yıkama tekniği ile bireysel kullanım
■■ Sabit ve kusursuz uyum
■■ Atık bırakmayan yanma
■■ Mükemmel cilalanma
■■ Tabaka kalınlığı için optik kontrol (kırmızı iz)

Endikasyonları 
■■ Kuron ve Köprü model yapımı
■■ Primer veya sekonder ataçman parçaları yapımı
■■ Bloklama (lehim yapımı)

Döküm Tekniği için Modelaj Akriliği
Palavit G kendiliğinden polimerize olan iki bileşenli, toz ve likitten oluşan sentetik model materyalidir.

Meliodent® Sıcak Akril 

1 kg toz (Damarlı)

€ 35

1 kg toz (Damarsız)

€ 35

500 ml Likit

€ 17

Meliodent® Sıcak Akril Takım

1 kg toz + 500 ml likit

€ 47

Meliodent® RR Soğuk Akril 

1 kg toz

€ 44

500 ml Likit

€ 30

Meliodent® RR Soğuk Akril Takım

1 kg toz + 500 ml Likit

€ 70

Palavit® G

80 ml likit

€ 27

100 gr toz

€ 33

* Kulzer bu katalogda gösterilen fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Fiyatlar Euro olarak belirtilmiştir. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. 


