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 VİZYONUMUZ
Diş laboratuarcılığı ve sektöründe kurumsallaşmış yapısı ile en modern üretim sistemlerini 
kullanan, uluslararası hizmet veren dünyanın sayılı diş laboratuarları araında yer almaktadır.

 MİSYONUMUZ
Dentasim, mevcut imkanları etken şekilde kullanarak yüksek verimde çalışan, kaliteli üretim 
yapan, ticari anlayışını uygun fiyat üzerine inşa  eden, yenilik ve gelişmelere açık, temizlik ve 
hijyenin en üst düzeyde olduğu bir ortamda üretim yapmaktır.

 DEĞERLERİMİZ
İnsan sağlığına ve hijyene önem vermek
Hasta memnuniyeti odaklı çalışmak
Eğitilmiş deneyimli ve katılımcı iş gücü birikimine en önemli varlık olarak görmek
Sürekli iyileştirmeyi, yenilikçiliği ve müspet yönde değişimi esas almak.
Bu prensiplerde estetik diş hekimliğine yönelik en üst seviyede üretim yapmak.

 KALİTE POLİTİKAMIZ
Dentasim olarak iso kalitesinde ve CE standartlarında hammadde ve ekipmanları kullanarak 
branşında uzman eğitilmiş tekniksiyen kadrosu ile üretim yapmak.
                                                                                   

1 HAKKIMIZDA
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 Dentasim çalışmalarını CE ISO 2001 standartlarında 
materyaller kullanarak; Bilgi ve teknolojiyi rehber edinmiş, 
iletişim ve paylaşmayı sürekli eğitim olarak gören kurumsal 
bir ekip ile yapmaktadır. 
  Dentasim 10 yıllık akademik deneyim ve birikime sahip bilgi 
ve becerilerle vaka ve tez çalışmalarını da yapmaktadır. 
  Dentasim 2011 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Protetik A.B.D.  kadrosunun eğitimi ile  
şekillenmiş bir deneyime sahiptir. 
  Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin bize 
vermiş olduğu 6 yıllık akademik bilgi ve donanım için 
teşekkürü bir borç biliriz.

DENTASİM EKİBİ OLARAK BİLGİ VE DENEYİMLERİMİZİ SİZLERLE PAYLAŞMAYA HAZIRIZ.

Kurucu
Mustafa AKBULUT



3      ZİRKONYUM SERAMİKLER



Zikonyum mükemmel kron adaptayonu  
ve yüksek ışık geçirgenliği ile estetikte 
yeni bir öncü sitemdir.
5 Aks CadCam’de hassas olarak 
hazırlanır.
900-1100 Mpa dayanma gücüne sahiptir. 
Üst yapısı e-max ve vita tozları ile 
uyumludur.
Renk seçiminde 3D master skalası 
kullanılır.

4ZİRKONYUM SERAMİKLER



5 ZİRKONYUM SERAMİKLER



6ZİRKONYUM SERAMİKLER

KONTRENDİKASYONLARI
• Kron boyu yetersiz dişlerde 
• Örtülü kapanış ve ileri itimin ileri derecede artmış olduğu vakalarda
• Kesim sonrası kapanış mesafesinin 1 mm’den az olduğu durumlarda 
• Daha önceden basamaksız kesimin yapılmış olduğu dişlerde
• Bruksizm gibi parafonksiyonu olan veya kötü alışkanlıkları olan bireylerde

ENDİKASYONLARI
• Çürümüş ve renklenmiş dişlerde
• Kırılmış ve aşınmış dişlerde
• Estetiğin en önemli unsur olarak bulunduğu durumlarda ve kapanışta yeterli mesafenin 

olduğu vakalarda
• Ortodontik olarak düzeltilemeyen çapraşıklıklarda, çapraşıklığı düzelterek etki sağlamada
• Periodontal dokuların korunması gerektiği olgularda
• Metal alerjisi veya fobisi olan bireylerde restorasyon metali olarak
• Kanal tedavisi görmüş dişlerde, çürük veya renklenme görülmesi durumunda

DENTASİM AKADEMİK DİZAYN LABORATUARIDIR



7 EMPRESS IPS SERAMİKLER



8EMPRESS IPS (PRESS , CAD-CAM) SERAMiKLER

Ivoclar IPS ETC estetik altyapı çekirdekleri EP600 bilgisayar destekli fırında basılır.
Üst yapı çalışması e-max ve ETC özel seramik tozları ile, estetik diş hekimliği standartlarına 
uygun olarak bitirilmektedir.
IPS çekirdekleri 400 ile 450 mpa basınca dayanıklıdır. 
Jaket, Laminate, inley, onley ve üçlü köprü çalışılabilir.
Bruksizm hastalığı olanlarda tavsiye etmiyoruz.
Renk seçiminde 3D master skalası kullanılır.



EMPRESS IPS (PRESS , CAD-CAM) SERAMiKLER9

ENDİKASYONLARI
-Zirkonyum seramiklerin endikasyonları ile yaklaşık olarak aynıdır. Ante kuralına uygun 
çalışılmalıdır. 

KONTRENDİKASYONLARI
-Zirkonyum seramiklerin kontrendikasyonları ile yaklaşık olarak aynıdır. Şiddetli bruksizm 
vakalarında kesinlikle tercih edilmemelidir.



EMPRESS IPS (PRESS , CAD-CAM) SERAMiKLER

Gelişmiş ekipman, araç ve gereçleri kullanarak, eğitimli teknisyen kadromuzla estetik diş 
hekimliğine yönelik imalat yapmaktayız.
Kullandığımız metaller Viron-99 (Bego) ve Quantum (Vita)
Diş eti uyumu yüksektir. Cobalt ve nikel alerjisi olan hastalar hariç, herhangi bir alerjik reaksiyona 
sebep olmaz.
Seramik çalışmalarımızda Vita ve Gc porselen setini kullanarak tabakalama tekniği ile sağlam ve 
estetik çalışmalar elde etmekteyiz.

10METAL DESTEKLİ DÖKÜM SERAMİKLER



11 İMPLANT ÜSTÜ KRON KÖPRÜLER

Her marka implantın abutmentini paralelometrede açılarını kontrol ederek ve diş eti seviyesini 
basamaklandırarak sabit protez alt yapısını, en zor kapanış vakaları da olsa estetiğe uygun 
olarak modelajı dizayn ederek metal dökümünü yapmaktayız.
Açıların yetersiz olduğu durumlarda açılı abutment ve custom abutment titanyumdan cadcam 
sistemiyle hazırlıyoruz.



12İMPLANT ÜSTÜ KRON KÖPRÜLER

Her marka implant ölçüleri diş eti (gingiva) kısmına silikon konularak (Avrupa) alçı ile lazerli 
pintex sistemli hazırlanır.
Daha sonra ebutmantlar paralelometre de paralellik esasına göre açılandırılır.
Modelaj işlemi yapıldıktan sonra Viron-99 veya Quantum metali döküm cihazında eritilerek 
altyapı metalinin dökümü yapılır.



13 HAREKETLİ PROTEZLER

• All on four 
• Ball Atacman
• Hasas Tutuculu
• Nötral Zone
• OverDenture
• Hibrit
• Klasik 
Protezler Akademi kaide ve kurallara göre estetik ve fonksiyonel olarak bitirilir.



14HAREKETLİ PROTEZLER

Face-bow ile alınan kayıtlar laboratuarımıza 
gönderilir. Bize gelen kayıtları tam ayarlanabilir 
artikülatöre bağladıktan sonra diş dizimi yapılır.
Bitimde CE standartlarında akrilik kullanılarak 
protezler bitirilir.
Rezorbe olmuş kretlerde nötral zone vakalar 
profösyonel teknikerlerimiz tarafından kolaylıkla 
çalışılmaktadır.

DENTASİM İLE YAPACAĞINIZ İŞLERDE PROVA 
SEANSLARINIZ MİNİMUMA İNER..



15 SİNTER LAZER SİSTEM ÜRETİMİ

Modeller arteks artikülatör sistemindeki datalar hassas tarayıcı (skyner) ile sisteme yüklenir. 
Sistemdeki data verileri üzerinden deneyimli teknik kadromuz oral dizaynını tamamlayarak 
provoya hazır hale getirilir. Sinter metal Cr Co’dan oluşur. Nikel alerjisi olmaz. 
Freze sistemleri, implant üstü sabit protezler, implat üstü bar sistemi ve normal kron köprüler 
üretilerek 3 gün içinde teslim edilmektedir.



16YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SKYNER

3shape ve dental wings skyner ile hassas çözünürlüğü yüksek veriler 5 boyutlu 
olarak taratılarak; zirkonyum, cam seramik, e-max cad bloklar ve kişisel 
abutmentler üretilmektedir. 

DENTASİM YÜKSEK TEKNOLOJİYİ KULLANAN KURUMSAL BİR FİRMADIR..



17 TME TEDAVİ SPLİNTLERİ

• Anterior ve posterior koruyucu splintleri 
• Parafonksiyonel alışkanlık tedavisi splintleri 
• TME tedavisi bruksizm splintleri 



18BEYAZLATMA PLAKLARI

Rezervuarlı ve rezervuarsız olarak isteğinize göre hazırlanır.

DENTASİM’DE ÜRETİLEN ÜRÜNLER BİLGİ VE TEKNOLOJİYİ REHBER EDİNMİŞ İLETİŞİM VE PAYLAŞMAYI 
SÜREKLİ EĞİTİM OLARAK GÖREN KURUMSAL BİR EKİP TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR..



GC GRADİA KOMPOZİT ONLEY-İNLEY19

Gelişmiş bir MFR kompozittir. İç yapısı, bir  
organik/ inorganik dolgu maddesi ile hafifçe 
doldurulmuş bir matris reçinesi arasındaki 
takviyeli bağlardan oluşur; bu da karşılıklı 
dişlerde nazikçe çok yüksek bir mekanik 
mukavemet kazandırır.
Mine aşınmalarına yakın bir aşınma kat sayısı 
vardır.
Klinik çalışmalarınızda size zaman kazandırır.
Yapacağınız dolgudan daha estetik ve daha 
dayanıklıdır. Rezin yapıştırıcısı ile yapıştırılır.



ZAMANINDA İŞ TESLİMİ
ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNE YÖNELİK KALİTELİ ÜRETİM 

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ TAKİP ETMEK 
PERSONEL EĞİTİMİNİ SÜREKLİ KILMAK

İNSAN SAĞLIĞI VE HİJYENE ÖNEM VERMEK

EN ZOR VAKALARI BİRLİKTE ÇALIŞMAK DİLEĞİYLE...



DENTASİM VE DİŞ PROTEZ HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Halakargazi Caddesi Etfal Sokak 

Demet Apartmmanı No:7 Kat:4 D:5
Osmanbey-Şişli / İSTANBUL

Tel: 0212 230 93 99
Gsm: 0542 688 70 85
Gsm: 0507 262 40 28

e-mail: dentasim.tr@gmail.com


