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هو مرادف للربط الدائم   • 

ملركبات املواد السرياميكية    

وتغليف السطح بطبقة سرياميكية  

مصنوع من لحام زجاجي تم تطويره عام 2003   • 

لخدمة أغراض مرتبطة بتقنيات األسنان.  

يربط املواد التي تنتمي للنوع نفسه أو ألنواع مشابهة أو ألنواع مغايرة
 

يوائم أسطح املواد السرياميكية
 

فريد من نوعه عىل مستوى العامل
 

13485 DIN EN ISO حاصل عىل معيار األيزو
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أرسة

دي يس إم هوت بوند ترسكونكت 

يخلق باستخدام مصفوفة زجاجية سطح الربط املثايل 

 مبُركبثنايئ أكسيد الزركونيوم

.

دي يس إم هوت بوند فوزيو 

يربط بني مواد تنتمي للنوع نفسه

أو ألنواع مغايرة.

دي يس إم هوت بوند ترسكون

يربط مواد النوع نفسه مع بعضها البعض - مثل قطاعات 

جسور ثنايئ أكسيد الزركونيوم أو عنارص املوامئة الخاملة.

فقط من خالل عملية احرتاق!

hotbond family

حاصل عىل 

معيار األيزو

13485 DIN EN ISO 

حاصل عىل 

معيار األيزو

13485 DIN EN ISO 

حاصل عىل 

معيار األيزو

13485 DIN EN ISO 
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دي يس إم هوت بوند ترسكونكت 

يخلق باستخدام مصفوفة زجاجية 

السطح املثايل

لربط:

الكسوات السرياميكية | كسوات مركب األسنان | 

البليمرات الباردة | وتركيباتها بغرض تثبيت:

الجسور الالصقة | مثبتات التقويم | التيجان 

السرياميكية الخالصة

 والجسور | فضاًل عن 

تركيباتها

دي يس إم هوت بوند فوزيو 
 يربط بني مواد 

من أنواع مشابهة مًعا

 دي يس إم هوت بوند فوزيو + 

فوزيو كونكت سرباي

 يربط بني مواد 

من أنواع مغايرة مًعا

دي يس إم هوت بوند ترسكون

يربط بني مواد من النوع نفسه مثل | قطاعات 

جسورثنايئ أكسيد الزركونيوم | قطاعات املوامئة الخاملة لثنايئ 

أكسيد الزركونيوم

دواعي االستعامل 

ثنايئ أكسيد الزركونيوم

Indications

حاصل عىل 

معيار األيزو

13485 DIN EN ISO 

حاصل عىل 

معيار األيزو

13485 DIN EN ISO 

حاصل عىل 

معيار األيزو

13485 DIN EN ISO 

ثنايئ أكسيد 
الزركونيوم

ثنايئ سليكات

تيتانيوم
ثنايئ سليكات

ثنايئ أكسيد الزركونيوم

ثنايئ أكسيد 
الزركونيوم

ثنايئ أكسيد 
الزركونيوم
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ترسكونكت

تغليف السطح الحاصل عىل براءة االخرتاع عىل املستوى الطبي وعىل مستوى تقنيات األسنان

zirconnect
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ترسكونكت

فائدتها النوعية

فائدته النوعية

 دي يس إم هوت بوند ترسكونكت، 

-)ZrO2( أساس ألسطح ربط ثنايئ أكسيد الزركونيوم 

املثالية - فقط من خالل عملية احرتاق

رفع مستوى ربط

سرياميك تكسية/إطارثنايئ أكسيد الزركونيوم   •
1 

مركب/إطارثنايئ أكسيد الزركونيوم   •
2 

بويل ميثيل ميثاكريالت/إطارثنايئ أكسيد الزركونيوم   •
إطارثنايئ أكسيد الزركونيوم/مادة التثبيت 3   •

 1-3 تستويف نسب الخشونة يف املصفوفة الزجاجية الناتجة عن استخدام دي يس إم هوت بوند ترسكونكت 

املقومات الالزمة للرابط امليكروميكانييك.
 ))2012 ,DOT GmbH, Rostock :املصدر(
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ترسكونكت

امللف التعريفي للمنتج ودواعي االستعامل 
دي يس إم هوت بوند ترسكونكت عبارة عن مصفوفة زجاجية  

لتشكيل أسطح مركبات مثالية للطبقات املصنوعة من
 

السرياميك  •  

مركبات األسنان  •  

البليمرات الباردة )مبا يف ذلك مركباتها(  •  

لزيادة درجة التثبيت
 

التيجان الفردية السرياميكية الخالصة والجسور  •  

الجسور الالصقة  •  

ومثبتات تقويم األسنان  •  

دي يس إم هوت بوند ترسكونكت ُمعد خصيًصا للروابط التي تتعرض إلجهاد عاٍل.  
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ترسكونكت

طريقة االستخدام

بروتوكول االحرتاق 

يتم تجهيز اإلطار ووضع املادة الالصقة واإلشعال

- كام هو مرشوح يف إرشادات االستخدام التفصيلية

450°م درجة الحرارة االبتدائية  

دقيقتان مدة التجفيف  

1000°م درجة االحرتاق 

60°م/الدقيقة معدل التصاعد  

1 دقيقة التثبيت 

450°م التفريغ عند 

1000°م التفريغ حتى 
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فوزيو

براءة االخرتاع »زراعة األسنان« )تيتانيوم-سرياميك( 

fusio
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فوزيو

فائدتها النوعية

فائدتها النوعية

 مجموعة دي يس إم هوت بوند فوزيو، 

 تربط مواد تنتمي للنوع نفسه 

 أو ألنواع مغايرة ببعضها 

- فقط من خالل عملية احرتاق

إمكانات ربط كل من

ثنايئ أكسيد الزركونيوم / ثنايئ سليكات   •

التيتانيوم / ثنايئ أكسيد الزركونيوم   •

التيتانيوم / ثنايئ سليكات   •

مع مجموعة دي يس إم هوت بوند فوزيو ميكن تحقيق ربط محكم بني املواد.
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امللف التعريفي للمنتج ودواعي االستعامل 
مجموعة دي يس إم هوت بوند فوزيو عبارة عن لحام زجاجي

للربط املثايل لكل من   
 

أجزاء السرياميك الفرعية الترشيحية مع    •   

تركيبات التيجان والجسور والرتكيبات األساسية   

األنسجة الوسطى السرياميكية عىل الدعامات    •   

املعدنية )الدعامات الهجينة(   

مجموعة دي يس إم هوت بوند فوزيو تساعد عىل الربط املتجانس للمواد خاصًة يف أجزاء الرتكيب الحساسة - كام يف الدعامات الهجينة.

    

مادة غري عضوية = عدم تكون الجراثيم

فوزيو
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طريقة االستخدام

بروتوكول االحرتاق

يتم تجهيز اإلطار ووضع املادة الالصقة واإلشعال

- كام هو مرشوح يف إرشادات االستخدام التفصيلية

450°م درجة الحرارة االبتدائية 

6 دقائق مدة التجفيف 

800°م درجة االحرتاق  

55°م/الدقيقة ُمعدل االحرتاق 

1 دقيقة التثبيت 

450°م التفريغ عند 

800°م التفريغ حتى 

فوزيو
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ترسكون

براءة االخرتاع يف تقنية األسنان »تقسيم إطارات الجسور«

zircon
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ترسكون

فائدته النوعية

فائدته النوعية 

 يربط 

دي يس إم هوت بوند ترسكون مواد من نفس النوع ببعضها 

- فقط من خالل عملية احرتاق!

إمكانات ربط كل من

ثنايئ أكسيد الزركونيوم / ثنايئ أكسيد الزركونيوم   •

 دي يس إم هوت بوند ترسكون يتيح عمل تعويضات اصطناعية طويلة املدى 

وغري مشدودة، باستخدام عنارص املالمئة الخاملة.
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امللف التعريفي للمنتج ودواعي االستعامل 
دي يس إم هوت بوند ترسكون عبارة عن لحام زجاجي

للربط املثايل لكل من 
 

)ZrO2( إطارات ثنايئ أكسيد الزركونيوم   •  

تعرتض الدعامات أو املثبتات الجاهزة تركيبات اإلطار الدقيقة املطلوبة من الناحية التقنية ومتنع اندماجها. من خالل فصل هذه اإلطارات ثم 

تطعيمها الحًقا باستخدام دي يس إم هوت بوند ترسكونميكن إحراز تركيب دقيق لتلك اإلطارات. 

ترسكون
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  مادختسالا ةقيرط

بروتوكول االحرتاق 

يتم تجهيز اإلطار ووضع املادة الالصقة واإلشعال

- كام هو مرشوح يف إرشادات االستخدام التفصيلية

450°م درجة الحرارة االبتدائية 

30 دقيقة عىل األقل مدة التجفيف 

1000°م درجة االحرتاق 

30°م/الدقيقة معدل التصاعد  

3 دقائق مدة التثبيت 

450°م التفريغ عند 

1000°م التفريغ حتى 

ترسكون
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 دي يس إم هوت بوند ترسكونكت )سرباي(

245.00 يورو )السعر الصايف( 
 حتى 90 استخداًما = 

2,72 يورو/استخدام

دي يس إم هوت بوند فوزيو )مسحوق( 3 جم

99.00 يورو )السعر الصايف(
 حتى 33 استخداًما = 

3.00 يورو/استخدام 

دي يس إم هوت بوند فوزيو )مسحوق( 10 جم

198.00 يورو )السعر الصايف( 
 حتى 120 استخداًما = 

1.67 يورو/استخدام 

دي يس إم هوت بوند فوزيو )سائل(

19.00 يورو )السعر الصايف(
 حتى 100 استخدام = 

0.19 يورو/استخدام 

دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت )سرباي(

175.00 يورو )السعر الصايف(
 حتى 90 استخداًما = 

1.95 يورو/استخدام 

دي يس إم هوت بوند ترسكون 3 جم

99.00 يورو )السعر الصايف(
 حتى 33 استخداًما = 

3.00 يورو/استخدام 

دي يس إم هوت بوند ترسكون 10 جم

295.00 يورو )السعر الصايف(
 حتى 100 استخداًما = 

2.95 يورو/استخدام 

دي يس إم هوت بوند ترسكون سائل

35.00 يورو )السعر الصايف(
 حتى 100 استخدام = 

0.35 يورو/استخدام 

أسعار املنتجات

Product costs
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األستاذ الدكتور رايرن بادر، حاصل عىل دبلومة الهندسة الطبية ومدير معمل أبحاث امليكانيكا الحيوية وتقنية زراعة األسنان التابع   • 

لعيادة العظام والعيادة الخارجية ملستشفى روستوك الجامعي  

األستاذ الدكتور أندرياس بودبيلسيك - مدير معهد علم األحياء الدقيقة والفريوسات والصحة،   • 

مبستشفى روستوك الجامعي  

األستاذ الدكتور هريمان النج - مدير العيادة الخارجية لرتميم األسنان ودواعم األسنان والعالج والعيادة الخارجية   • 

لجراحة األسنان والفم والفكني،مبستشفى روستوك الجامعي  

األستاذ الدكتور رايرن بادر، حاصل عىل دبلومة الهندسة الطبية، عيادة العظام والعيادة الخارجية، ومدير معمل أبحاث   • 

امليكانيكا الحيوية وتقنية زراعة األسنان، مبستشفى روستوك الجامعي  

األستاذ الدكتور يواخيم تينرشت - جامعة آخن  •

أوريكا تسونرت، فرع الهندسة الدقيقة لطب األسنان، روستوك  •

تيميا فيامر، يورجن هوشتيتلر، فلوريان بوير، بوجنا ستافارسيك، جامعة لودفيغ ماكسيميليان مبيونخ  •

األطراف املعاونة يف التطوير

Development Cooperations
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 جميع تقنيات طب/هندسة األسنان والتقنيات الطبية وكذلك 

األبحاث العلمية ُمسجلة برباءات اخرتاع. تحصل مشاريع الرشكة يف مجال 

 طب األسنان عىل الدعم من قبل الدولة 

والوالية.

براءات االخرتاع

Patents
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ملف الرشكة

عن دي يس إم ش.ذ.م.م. 

دي يس إم - Dental Creativ Management، ومقرها روستوك، هي رشكة نشأت عن طريق 

شبكة مكونة من أطباء أسنان وفنيي أسنان، حيث تأسست يف عام 1996 عىل يد ميليا يرتوفيتش 

)املدير التنفيذي(. تشتهر دي يس إم عامليًا كمنتج للحامات السرياميك الزجاجية ولغريها من 

منتجاتدي يس إم املتخصصة يف تطبيقات تقنية األسنان. طورت دي يس إم من واقع خربتها املمتدة 

ألكرث من عرشة أعوام تصاميم ال معدنية مخصصة لالستخدامات املتعلقة بطب األسنان وتقنية 

األسنان وكذلك لالستخدامات الطبية - خاصًة التقوميية منها. وتعترب الرشكة الحاصلة عىل اعتامد 

األيزو DIN EN ISO 13485 ناقلًة للخربات يف مجال ربط املواد السرياميكية ومعالجة 

أسطح تلك املواد بغرض استخدامات طب األسنان/تقنية األسنان فضاًل عن االستخدامات الطبية.

Company Profile
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ملف الرشكة

بيانات االتصال

Dental Creativ Management GmbH
16 Breite Straße

 Rostock 18055-D
هاتف: 0049  )0( 2035588/381

 info@dcm-hotbond.com :بريد إلكرتوين

www.dcm-hotbond.com

mailto:info%40dcm-hotbond.com%20?subject=حقيبة%20المنتجات
mailto:info%40dcm-hotbond.com%20?subject=حقيبة%20المنتجات
http://www.dcm-hotbond.com
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األبحاث املنشورة

2003 ,57 - 56 ,2003/DCM-Info: Patientenbericht „Like a man on the moon“; FACE & MORE, spezial edition I  .01

 ,2003/Langschwager A: „Optimaler Zahnersatz – besser aussehen und Selbstbewusstsein stärken“; FACE & MORE, spezial edition I  .02 
2003 ,51 - 48  

2003 ,35 - 32 ,2003/Langschwager A: „Vollkeramische Gesamtprothetik“; FACE & MORE, spezial edition I  .03

2003 ,41 - 36 ,2003/Zothner U: „Neue Materialien in der Zahntechnik: Der Einsatz von Zirkonoxid“; FACE & MORE, spezial edition I  .04

2003 ,47 - 42 ,2003/Zothner A: „Bahnbrechende Innovationen in der Zirkonoxid-Verarbeitung“; FACE & MORE, spezial edition I  .05

2003 ,49 - 48 ,2003/DCM-Info: Interview mit A. Langschwager „Zirkondioxid – die neue Dimension?!“; FACE & MORE, spezial edition I  .06

2003 ,51 - 50 ,2003/DCM-Info: „Programmierter Erfolg für die Praxis“; FACE & MORE, spezial edition I  .07

 ,)3( 29  Langschwager A: „Die zirkuläre durch Geschiebe verbundene cercon®-Unterkieferbrücke“;  Quintessenz Zahntech  .08 
)2003( 271 – 262  

 IDS-Spezial, Interview mir Dr. A. Völcker, Degussa Dental GmbH: „Das CAM-Vollkeramik-System Cerkon – auf dem Sprung zur  .09 
)2003( 271 – 262 ,)3( 29  Indikationserweiterung“;  Quintessenz Zahntech  

2005 ,28 - 7 ,2005/DCM-Info: „Fallpräsentationen und Expertenmeinungen“; FACE & MORE, spezial edition II  .10

)2006( 68 ,7 DCM-Info: Produktenanzeige „Kleber für Zirkondioxid“; dental dialogue  .11

2006 ,12 - 6 ,2006/DCM-Info: „Fallpräsentationen und Expertenmeinungen“; FACE & MORE, spezial edition I  .12

Publications
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2006 ,15 - 13 ,2006/Kleber-Kompetenzteam“; FACE & MORE, spezial edition I-DCM-Info: „Das ZrO2  .13

2006 ,27 - 23 ,2006/Langschwager A: „Vision oder Wirklichkeit“; FACE & MORE, spezial edition I  .14

2007 ,17 - 7 ,2007/Jaenisch A, Jaenisch U: „Ein Fall – drei Varienten“; FACE & MORE, spezial edition I  .15

2007 ,23 - 18 ,2007/DCM-Info: „geklebte Abutments“; FACE & MORE, spezial edition I  .16

2007 ,31 - 30 ,2007/Brücken, Eine kritische Nachuntersuchung“; FACE & MORE, spezial edition I 4 – Jahre 4„ :Langschwager A  .17

2007 ,33 - 32 ,2007/DCM-Info: Prüfbericht TÜV Nord; FACE & MORE, spezial edition I  .18

2008 ,3 ,2008/Hopp M: „Ein Traum wird war; FACE & MORE“, spezial edition I  .19

 Hopp M, Eilert C, Lohff B: „Implantatgetragene vollkeramische zirkuläre Oberkieferversorgung aus Zirkondioxid in  .20 
2008 ,27 - 6 ,2008/Segment-System-Technik“; FACE & MORE, spezial edition I  

2008 ,37 - 35 ,2008/Hopp M: „Zirkon Hotglue – was kann das Material?“; FACE & MORE,  spezial edition I  .21

 :Zothner A, Mitrovic M, Eilert C, Lohff B, Biffar R, Tinschert J, Hopp M: Die Segment-System-Technik mittels HotGlue – Fügung  .22 
)2008( 581 – 566 ,)5( 34  Fertigung einer zirkulärer Oberkieferversorgung aus Zirkoniumdioxid auf Implantaten“; Quintessenz Zahntech„  

 Hopp M: „Fügen von Zirkoniumdioxidkeramiken mittels Keramikloten – ein Traum wird wahr“; Abstraktband AG Dentale  .23 
Stuttgart ,2008 Mai .24-.22 ,103 - 98 ,2008 Technologie  

)2008( 1056 – 1039 ,)8( 34  Quintessenz Zahntech ,2008 Schicha K: Tagungsbericht Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie  .24

 ,)1( 35  Redaktion QZ: „Das stoffschlüssige Fügen von Zirkoniumdioxid“, Interview mit Dr Michael Hopp; Quintessenz Zahntech  .25 
)2009( 104 – 101  

األبحاث املنشورة
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 Hopp M, Zothner A, Mitrovic M, Moss Ch: Abstract zum Vortrag: „Segmentierte Gerüstherstellung von ZE aus Zirkoniumdioxid und  .26 
 Berliner .23 Berliner Zahntechnikertag im Rahmen des .19 ;“Fügung mittels Keramik-Loten – Eine Innovation in der Zahntechnik   

101 – 100 Abstractband Seiten ,2009 Januar 24 – .22 Jahre Quintessenz; Berlin 60 Zahnärztetages zum Jubiläumskongress  

)2009( 47 – 44 ,)2( 13 Hohl St: „Das ideale Abutment – The change we need“; Implantologie J  .27

 – Hohl S, Zothner A, Mitrovic M, Wels Ch, Friedrich R: „Die erfolgreiche Symbiose von Planung, Chirurgie und Restauration  .28 
)2009( 93 – 82 ,)2( 13 Planung und Chirurgie“; Dent Implantol :1 ein Behandlungskonzept: Teil  

)2009( 43 – 40 ,09_1 Hohl S, Mitrovic M, Zothner A, Wels Ch, Friedrich R: „A good plan is half the job“; identity  .29

 Zothner A, Hopp M., Friedrich R, Mitrovic M, Hohl S, Moss Ch, Biffar R: „Die Evolution des Abutments – Stoffschlüssiger  .30 
)2009( 634 – 620 ,)5( 35  keramischer Verbund bei Abutments aus Titan und Zirkoniumdioxid“; Quintessenz Zahntech  
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