
هل ال زلت تستخدم الالصق
أم أنك تستعمل هوت بوند بالفعل؟

رقم رضيبة املبيعات متلقي الفاتورة )اسم العائلة، االسم األول( 

الربيد اإللكرتوين الشارع، رقم املنزل  

رقم الهاتف الرقم الربيدي، املدينة 

مستلم الشحن )اسم العائلة، االسم األول - إذا كان مختلًفا عن صاحب الطلب(

الرقم الربيدي، املدينة الشارع، رقم املنزل 

الدفع عن طريق:

باي بال يُرجى كتابة عنوان الربيد اإللكرتوين الفاتورة   

أمريكان إكسربيس ماسرت  فيزا  البطاقة االئتامنية   

رقم البطاقة االئتامنية                                  اسم حامل البطاقة 

تاريخ انتهاء الصالحية _ _/ _ _ رقم التحقق: _ _ _  

بتوقيعي أؤكد بشكل إلزامي العدد املذكور للسلع الواردة أعاله.

التوقيع  املكان، التاريخ 

أرسل طلبك بالربيد اإللكرتوين: info@dcm-hotbond.com، أو بالفاكس: 2071925 - 0381 أو عرب عنوان الربيد املذكور أدناه.
تُطبق الرشوط واألحكام. األسعار الصافية شاملًة رضيبة القيمة املضافة القانونية + مصاريف الشحن

www.dcm-hotbond.com ميكنك االطالع عىل الرشوط واألحكام العامة الحالية لدينا من خالل الرابط

يُرجى ملء االستامرة التالية بخط مقروء!

DENTAL CREATIV MANAGEMENT GMBH
www.dcm-hotbond.com | 88 55 302 – 183 94+ :هاتف رقم | Rostock 18055 | 16 Breite Straße | Germany

اطلب اآلن!
العدد  السعر مقابل 

كل استخدام

السعر  العدد األقىص 
لالستخدام

حجم العبوة  رقم
السلعة

السلعة املنتج

2,72 يورو 245,00 يورو 90 50 مل 10032 ترسكونكت سرباي ترسكونكت

3,00 يورو 99,00 يورو 33 10104 3 جم ترسكون ترسكون

2,95 يورو 295,00 يورو 100 10 جم 10004 ترسكون ترسكون

0,35 يورو 35,00 يورو 100 20 مل 10007 ترسكون سائل ترسكون

3,00 يورو 99,00 يورو 33 3 جم 12134 فوزيو 12   فوزيو

1,65 يورو 198,00 يورو 120 10 جم 10134 فوزيو 12    فوزيو

0,19 يورو 19,00 يورو 100 20 مل 10234 فوزيو سائل فوزيو

1,95 يورو 175,00 يورو 90 50 مل 10035 فوزيو كونكت سرباي فوزيو

info@dcm-hotbond.com للمزيد من املعلومات يُرجى االتصال بالرقم: 2035588 - 0381 أو بالربيد اإللكرتوين
جميع السلع متوفرة أيًضا يف 

املتجر اإللكرتوين!



 من خالل ربط محكم للمواد عرب عملية احرتاق، تربط منتجات 

 دي يس إم مواد مثل السرياميك والتيتانيوم وتحولها إىل نظام جديد 

للزرع السريامييك لألسنان.

ربط دائم ملركبات املواد السرياميكية  •

ربط املواد التي تنتمي للنوع نفسه أو ألنواع مشابهة أو  ألنواع مغايرة  •

لحام فائق التقنية لثنايئ أكسيدالزركونيوم / »طريقة املوامئة الخاملة«  •

إمكانية تقسيم جسور متعددة املقاطع لضامن عدم اإلجهاد  •

مناسب لجميع أنظمة التشكيل املتاحة  •

الحل بني الرتميامت الجاهزة املعتِمدة عىل الكمبيوتر  •

حل »داخيل« مثايل  •

اإلبداع والقيمة املضافة ال يربحان معمل األسنان  •

فريد من نوعه عىل مستوى العامل  •

نربط بني األنظمة! نعرف مباذا يتعلق األمر.

البحث العلمي

هناك مثل هندي يقول: »فقط من يلتمس الطريق، هو من سيكتشف بلًداجديًدا«. أجرينا البحث من أجلك. وتوصلنا إىل استخداماتواعدة لتجميل 

األسنان وترميمها وزراعتها.

فكرة ثورية

 »لحام السرياميك؟ األمر الذي لرمبا كان السبب وراء رسوبك قبل أعوام قليلة يف اختبار الطب األويل، ميكن أن يطلق عليه اآلن مصطلح »الفكرة الثورية«هذا ما يراه 

الخرباء -والذي ال نتفق معه- يف لجنة نخبة املستجدات العرشة عام 2009 التابعةلهيئة التحرير املتخصصة يف طب زراعة األسنان.

تقنيات جديدة

بفضل تقنية دي يس إم هوت بوند – وهي عبارة عن نظام يهدف إىل خلق سطٍح ثنايئ أكسيد زركونيوم مسجٍل برباءة اخرتاع وفريٍد من نوعه، 

وطريقة لحام ثنايئ أكسيد الزركونيوم بثنايئ أكسيد الزركونيوم، والتيتانيوم بثنايئ أكسيد الزركونيوم، والتيتانيوم بثنايئ السيليكات، وثنايئ أكسيد 

الزركونيوم بثنايئ السيليكات – صارت لدينا إمكانية جعلت من طريقة»اللصق« غري املوثوق فيه إجراًء ال جدوى منه يف تركيبات األسنان.

 يخلق باستخدام مصفوفة زجاجية ملتحمة 

سطًحا مثاليًا

 لربط:

 الكسوات السرياميكية | كسوات مركب األسنان

البليمرات الباردة وتركيباتها

لتثبيت: 

الجسور الالصقة | مثبتات التقويم | التيجان السرياميكية الخالصة والجسور وتركيبها

يربط بني مواد تنتمي للنوع نفسه

يربط بني مواد من أنواع مغايرة

يربط بني مواد من النوع نفسه مثل قطاعات جسورثنايئ أكسيد الزركونيوم | قطاعات املوامئة 

الخاملة لثنايئ أكسيد الزركونيوم

ثنايئ أكسيد الزركونيوم

ثنايئ أكسيد 
الزركونيوم

ثنايئ أكسيد 
الزركونيوم

ثنايئ أكسيد 
الزركونيوم

تيتانيوم

ثنايئ 
سليكات

ثنايئ 
سليكات

ثنايئ أكسيد 
الزركونيوم

+

ترسكون

ترسكونكت

فوزيو

فوزيو كونكت سرباي فوزيو



 ...يخلق باستخدام مصفوفة زجاجية 

ملتحمة سطًحا مثاليًا.

 ... يربط بني مواد تنتمي للنوع نفسه 

أو مواد مغايرة.

ترسكونكت فوزيو

)ZrO2( دي يس إم هوت بوند ترسكونكت، أساس ألسطح ربط ثنايئ أكسيد الزركونيوم 

املثالية - فقط من خالل عملية احرتاق

 دي يس إم هوت بوند ترسكونكت ُمعد خصيًصا للروابط 

التي تتعرض إلجهاد عاٍل.

 مجموعة دي يس إم هوت بوند فوزيو تربط مواد تنتمي للنوع نفسه أو ألنواع 

مغايرة ببعضها - فقط من خالل عملية احرتاق

 مع مجموعة دي يس إم هوت بوند فوزيو ميكن تحقيق ربط

محكم بني املواد.

ثنايئ أكسيدالزركونيوم

حاصل عىل 

معيار األيزو

13485 DIN EN ISO 

حاصل عىل 

معيار األيزو

13485 DIN EN ISO 

لربط:

الطبقات السرياميكية  •

كسوات مركب األسنان  •

البليمرات الباردة  •

فضاًل عن تركيباتها  •

لتثبيت:

الجسور الالصقة  •

مثبتات التقويم  •

التيجان السرياميكية الخالصة والجسور  •

فضاًل عن تركيباتها  •

للربط املثايل لكل من:

أجزاء السرياميك الفرعية  • 

الترشيحية مع تركيبات التيجان والجسور    

والرتكيبات األساسية  

الهياكل الوسطى السرياميكية عىل   • 

الدعامات املعدنية )الدعامات   

الهجينة(  

ثنايئ أكسيد 
الزركونيوم

تيتانيوم

ثنايئ 
سليكات

ثنايئ 
سليكات

ثنايئ أكسيد 
الزركونيوم



 دي يس إم هوت بوند ترسكون يربط -من خالل عملية احرتاق- بني مواد 

 من النوع نفسه مثل عنارصاملوامئةالخاملة لثنايئ أكسيد الزركونيوم / قطاعاتجسورثنايئ أكسيد 

الزركونيوم مع بعضها البعض

دي يس إم هوت بوند ترسكونكت 

بروتوكول االحرتاق

450°م درجة الحرارة االبتدائية  

دقيقتان مدة التجفيف  

1000°م درجة االحرتاق  

60°م/الدقيقة معدل التصاعد  

دقيقة واحدة التثبيت  

450°م التفريغ عند  

1000°م التفريغ حتى  

دي يس إم هوت بوند فوزيو

بروتوكول االحرتاق

450°م درجة الحرارة االبتدائية  

6 دقائق مدة التجفيف  

800°م درجة االحرتاق  

55°م/الدقيقة معدل التصاعد  

دقيقة واحدة التثبيت  

450°م التفريغ عند  

800°م التفريغ حتى  

دي يس إم هوت بوند ترسكون 

بروتوكول االحرتاق

450°م درجة الحرارة االبتدائية  

30 دقيقة عىل األقل مدة التجفيف  

1000°م درجة االحرتاق  

30°م/الدقيقة معدل التصاعد  

3 دقائق التثبيت  

450°م التفريغ عند  

1000°م التفريغ حتى  

 ... يربط املواد من النوع نفسه 

ببعضها.

ترسكون

نظرة رسيعة.

جميع تقنيات طب/هندسة األسنان والتقنيات الطبية وكذلك األبحاث العلمية ُمسجلة من خاللرباءات اخرتاع. تحصل مشاريع 

الرشكة يف مجال طب األسنان عىل الدعم من قبل الدولة والوالية.

حاصل عىل 

معيار األيزو

13485 DIN EN ISO 

ثنايئ أكسيد 
الزركونيوم

ثنايئ أكسيد 
الزركونيوم

لربط:

 )ZrO2( إطارات ثنايئ أكسيد الزركونيوم  •

التصميم الفردي   • 

لدعامات زراعة األسنان السرياميكية الخالصة  

التطعيم املحكم للجسور   • 

أو ملقاطع الجرس  


