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İçindekiler Monoart® Seti ve Karışımı

4 Set 5 Ürünleri
6  Set Floral
8 Karışık Tükürük Emici
8 Karışık Maske PTC3
9 Karışık Bandana
9 Karışık Tabla Örtüsü
10 Karışık Bardak
11 Karışık Hasta Örtüsü PG30

Monoart® Tek Kullanımlık 
Ürün Hattı

12 Towel Up! Tabla Örtüsü
14 Tükürük Emiciler EM15
15 Tükürük emici adaptörü
16 EM19 Evo Aspiratör Uçları
18  EM21 Evo Aspiratör Uçları
19 EM40 Evo Aspiratör Uçları
19  Kanül adaptörü
20 Tek Kullanımlık Lateks Eldivenler
22 Plastik Bardaklar
24 Plastik  Floral Bardaklar
25 Bardak Dispenseri
26 Yüz Maskesi 3 Kat
28 Yüz Maskesi 3 Kat Floral
29 Yüz Maskesi 4 Kat
30 Bandana
32 Set Diş Hekimi Koltuk Kılıfı
33 Başlık kılıfı
34 Tepsi Örtüsü
36 Önlük PG30
38 Önlük dispenseri
38 Önlük PG20
39 Havlu dispenseri
39 Bebek Havlusu
39 Havlu zinciri
40 Anlık soğutucu
41 Soğutucu sprey
41 Elastomerler için şırıngalar 
42 Aljinat kasesi
42 Kauçuk örtü
42 Kağıt mendil
43 Pamuk Ruloları
43 Pamuk rulo dispenseri
43 Frez portu
44 Enfeksiyon kontrol seti
44 Korumalı eldiven
45 Tulum
45 Önlük

Monoart® Koruyucu Gözlükler

48 Universal Gözlükler
48 Hafif Gözlükler
49 Hafif Portakal Renk Gözlükler
49 Ultra Hafif Gözlükler
50 Evrim Gözlükleri
50 Evrim Portakal Rengi Gözlükler
51 Elastik Gözlükler
51 Elastik Portakal Rengi Gözlükler
52 Bebek Portakal Rengi Gözlükler
52 Tam Koruma Gözlükleri
53 Küp Gözlükler
53 Küp Portakal Rengi Gözlükler
54 Küçük Cerrah Siper
54 Cerrah Siper
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Set Monoart® limon rengi

Set Monoart® mavi 

Set Monoart® açık mavi

Set Monoart® lila Set Monoart® pembe

Set Monoart® portakal rengiSet Monoart® sarıSet Monoart® beyaz

Set Monoart® yeşil 

Set Monoart®  
5 Ürün

500 hasta için 5 değişik tek kullanımlık 
ürünleri içeren Pratik Set:

• 500 Monoart® Salviette Towel Up!
• 500 Monoart® EM 15 Tükürük Emicisi
• 500 Monoart® Plastik Bardak
• 200 Monoart® Yüz Maskesi 3 Kat
• 160 Monoart® Önlük PG 30 (80 önlük rulosu)

Renkler: 
Limon rengi, yeşil, mavi, 
açık mavi, lila, pembe,
portakal rengi, sarı, beyaz

Ambalaj: 
1 Set içeren 1 karton
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Set Ürün Fiyatı:
100,00 €
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Set Monoart® 
Floral

Asistanlar ve hastalar için floral renklerde 
aşağıdakilerden oluşan Monoart® Set:

• 100 Monoart® Plastik Bardak Floral
• 50 Monoart® Yüz Maskesi  3 Kat Floral
• 1 Monoart® Bandana
• 1 Monoart® Ultra Hafif Gözlük

Renkler: 
Floral, limon rengi, floral 
açık mavi, floral lila, floral 
pembe

Ambalaj: 
1 Set içeren 1 karton

Set Monoart® floral açık maviSet Monoart® floral limon rengi

Set Monoart® floral lilaSet Monoart® floral pembe
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Set Ürün Fiyatı:
70,00 €
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Karışık Monoart® 
Tükürük Emici

6 renkte, her renkten 2 paket olmak üzere, 12 paketlik set.  Renkler: 
Mavi, beyaz, sarı,
turuncu, pembe, leylak

Ambalaj: 
100 adet içeren 1 paket
12 paket içeren 1 karton
 

Karışık Monoart® 
Maske 3 Katlı

Pratica confezione contenente 6 confezioni 
di mascherine Protection 3, una per colore.

Renkler:  
Turuncu, sarı, beyaz,
açık mavi, lila, pembe

Ambalaj: 
1 pakette 50 maske
1 kartonda 6 paket
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Sipariş için iletişime geçiniz.

Sipariş için iletişime geçiniz.
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Karışık Monoart® 
Bandana

Renkler: 
Kireç, cerrahi yeşil, açık 
mavi, mavi, lila, pembe, 
turuncu, sarı, beyaz,
siyah

Ambalaj:
1 kartonda 10 adet çok 
renkli bandana

Her renkten 1 tane olmak üzere 10 adet 
bandana seti.

Karışık Monoart® 
Tepsi Örtüsü

6 paketlik Monoart® Tepsi Örtüsü Seti. Renkler:  
Sarı, turuncu, pembe,
lila, açık mavi, kireç

Ambalaj:
1 pakette 250 adet
1 kartonda 6 paket
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Karışık Monoart® 
plastik bardak 
3000

6 farklı renkte (her bir renkte 500 bardak) 3000 adet bardak 
seti .

Renkler: 
Turuncu, sarı, beyaz,
mavi, lila, pembe

Ambalaj:
1 pakette 100 adet
1 kartonda 30 paket 

Karışık Monoart® 
plastik bardak 
1000

6 farklı renkte (200  beyaz,  200  lila, 150  turuncu,  150  yeşil,  
150  lacivert,  150  pembe).
1000 adet bardak seti.

Renkler: 
Yeşil, beyaz, koyu mavi, 
lila, pembe, turuncu

Ambalaj:
1 pakette 50 adet 
1 kartonda 20 paket
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Karışık Monoart® 
Hasta Önlüğü
PG30

Her renkten 1 tane olmak üzere 6 adet hasta önlüğü PG30 
seti.

Ebatları: 
80 önlüklük rulo:
610 x 530 mm

Renkler:  
Lila, pembe, turuncu,
sarı, kireç, mavi

Ambalaj: 
1 kartonda 6 rulo
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6 farklı renkte (200  beyaz,  200  lila, 150  turuncu,  150  yeşil,  
150  lacivert,  150  pembe).
1000 adet bardak seti.
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Monoart® 
Towel Up!

Sınıflandırma:
Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Renkler:
Limon rengi, zümrüt yeşili,
yeşil, açık mavi, mavi, 
lila, pembe, şarap rengi, 
portakal rengi, sarı, beyaz,  
gri, siyah

Ebatlar:
330 x 450 mm

Ambalaj:
50 adetlik kutu
10 kutuluk koli

Monoart® Towel Up! Tek kullanımlık tabla örtüleri 
yüksek derecede emici saf selülozdan imal 
edilmiştir.
Su geçirmez polietilen film ile bağlanmış ve 
yapıştırılmıştır. Tekrardan tutturulabilir açma/kapama 
sistemi ile yenilikçi ambalajlama sayesinde, örtüler 
her seferinde bir tane olarak kullanılmakta olup 
azami hijyen ve yüksek pratik kullanım için toz ve 
pisliklerden korunmuş kalmaktadırlar.

Pratik
Alanınızı düzenleyip 
kliniğinizi düzenli tutun, 
kompakt tasarımı ve pratik 
açma/kapama ambalajı 
sayesinde.
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Hijyenik
Üretim hattından diş 
hekiminin kullanımına 
ulaşana kadar % 100 
otomatik, yenilikçi 
açma/kapama sistemi 
enfeksiyon riskini 
azaltmaktadır.

Güvenli
Sürdürülebilir tedarik 
zincirinden gelen 
saf selüloz kumaşa 
sahip emici, koruyucu 
yapışkansız tabla 
örtüsü. Zararlı maddeler 
içermeyen bir polietilen 
filme kaplanmış ve 
ısıtılarak bağlanmıştır.

Renkli 
İtalya’da Üretilmiş 
olmanın mükemmelliği ve 
üslubunu belirten paket 
içersindeki Monoart®’ın 
tüm renkleri.
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Hijyenik
Üretim hattından diş 
hekiminin kullanımına 
ulaşana kadar % 100 
otomatik, yenilikçi 
açma/kapama sistemi 
enfeksiyon riskini 
azaltmaktadır.

Güvenli
Sürdürülebilir tedarik 
zincirinden gelen 
saf selüloz kumaşa 
sahip emici, koruyucu 
yapışkansız tabla 
örtüsü. Zararlı maddeler 
içermeyen bir polietilen 
filme kaplanmış ve 
ısıtılarak bağlanmıştır.

Renkli 
İtalya’da Üretilmiş 
olmanın mükemmelliği ve 
üslubunu belirten paket 
içersindeki Monoart®’ın 
tüm renkleri.

CATALOGO_MONOART_TR.indd   12 14/11/2018   09:36:37

500'lük Koli Fiyatı:
19,00 €
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Güvenli
DOP ve fitalatlar 
olmaksızın zehirli olmayan 
PVC’den mamül olup 
herhangi bir son kullanım 
tarihi olmaksızın Sınıf IIa 
Tıbbi Cihazlardandır.

Pratik
Bakır kaplamalı tel 
ayarlanan açıda 
tutmak ve eğildiğinde 
fırlamadığından emin 
olmak için tüpe entegre 
edilmiştir.

Rahat
Mukoza membranlarını 
tahriş etmeyecek 
yuvarlatılmış sabit veya 
çıkarılabilir uçlara sahiptir.
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Sınıflandırma:
Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Ambalaj: 
1 pakette 10 adet

Monoart® 
Tükürük Emiciler
EM 15

Monoart® 
Tükürük emici 
adaptörü

Tek kullanımlık, esnek tükürük emiciler zehirli 
olmayan şeffaf PVC’den mamuldür. Entegre metal tel 
mükemmel bir şekilde gerekli açıda tutmakta olup 
eğme işlemi esnasında asla dışarı fırlamaz. Sabit veya 
çıkarılabilir yuvarlatılmış uçlar tahriş edilmiş mukoza 
membranları üzerinde çalışmak için idealdir.

EM15 tükürük emici için adaptör:  Pratik, 
134°C’de.    
Sınıflandırma: otoklavlanabilir. 16 mm çaplı bir 
bağlantıdan 6,5 mm çaplı çıkışa imkan verir.

Sınıflandırma:
Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Ebatlar: 
Çapı: 6.5 mm
Uzunluğu: 12.5 veya 15 cm

Renkler: 
Mavi, yeşil, limon rengi, 
şeffaf, portakal rengi, 
pembe, şarap rengi, lila

Ambalaj:
100 adetlik poşet
50 poşetli karton
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bağlantıdan 6,5 mm çaplı çıkışa imkan verir.

Sınıflandırma:
Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Ebatlar: 
Çapı: 6.5 mm
Uzunluğu: 12.5 veya 15 cm

Renkler: 
Mavi, yeşil, limon rengi, 
şeffaf, portakal rengi, 
pembe, şarap rengi, lila

Ambalaj:
100 adetlik poşet
50 poşetli karton
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100'lük Ürün Fiyatı:
2,40 €

Sipariş için 
iletişime geçiniz.
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Rahat 
Daha küçük uçlu “ağızlar” 
ve azaltılmış eğriler 
sayesinde daha küçük 
temas yüzeyi ile uçlar, 
hastalar için daha fazla 
konfor sunar.

Çevreye Dost
Monoart® Aspiratör 
Uçları 1340C’ye kadar 
sıcaklıktaki bir otoklava 
100 döngüye kadar  
girebilir.

Etkin
Uçların daha pürüzsüz iç 
kısımları sıvıların daha 
kolayca akmasına izin 
vermektedir.
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Rahat 
Daha küçük uçlu “ağızlar” 
ve azaltılmış eğriler 
sayesinde daha küçük 
temas yüzeyi ile uçlar, 
hastalar için daha fazla 
konfor sunar.

Çevreye Dost
Monoart® Aspiratör 
Uçları 1340C’ye kadar 
sıcaklıktaki bir otoklava 
100 döngüye kadar  
girebilir.

Etkin
Uçların daha pürüzsüz iç 
kısımları sıvıların daha 
kolayca akmasına izin 
vermektedir.
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Güvenli
Yivleri, çok daha geniş 
olup daha iyi kavrama için 
sonuna dek tüm uzunluğa 
ulaşmaktadır.

Sessiz
Uçlardaki yaklaşık 160’lik 
açı aspirasyonu daha 
sessiz hale getirmektedir.

Ergonomik
Uçlar, hastalar üzerindeki 
operasyonların daha 
iyi kontrolü için daha 
kısa olup uca doğru 
eğilmektedir.

Sınıflandırma:
Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Ebatlar:
Bağlantı çapı: 16 mm; 
Uzunluğu: 114 mm 

Renkler: 
Limon rengi, yeşil, mavi, 
leylak, pembe, şarap rengi, 
portakal rengi, sarı, gri

Ambalaj: 
Aynı renkten 10 adetlik kutu

Cerrahi aspiratörler için Monoart® EM19 Evo 
universal  uçlar yetişkinler üzerindeki prosedürler 
için tavsiye edilmektedir. Ergonomik, kaymayan 
tutma kısımları personel için çalışmayı 
kolaylaştırırken, linear şekli rahat tutmakta olup daha 
iyi hijyen ve temizliği teşvik etmektedir. 
EM19 Evo uçları yuvarlatılmış şekilleri sayesinde 
üstün hasta rahatlığı sağlamaktadır. 134°C sıcaklığa 
kadar otoklavlarda sterilize edilebilirler.

Monoart®

EM 19 Evo
Aspiratör 
Uçları
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10'luk Kutu Fiyatı:
12,00 €
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Monoart® 
EM 21 Evo
Aspiratör 
Uçları

Sınıflandırma:
Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Ebatlar:
Bağlantı çapı: 16 mm; 
Uzunluğu: 129 mm 

Renkler: 
Limon rengi, yeşil, mavi, 
leylak, pembe, şarap rengi, 
portakal rengi, sarı, gri

Ambalaj: 
Aynı renkten 10 adetlik kutu

Cerrahi aspiratörler için Monoart® EM21 Evo 
universal uçlar erişilmesi zor olan alanlar üzerindeki 
prosedürler için tavsiye edilmektedir. Ergonomik, 
kaymayan tutma kısımları personel için çalışmayı 
kolaylaştırırken, lineer şekli rahat tutmakta olup daha 
iyi hijyen ve temizliği teşvik etmektedir. 
EM19 Evo uçları yuvarlatılmış şekilleri sayesinde 
üstün hasta rahatlığı sağlamaktadır. 134°C sıcaklığa 
kadar otoklavlarda sterilize edilebilirler.

Çok Ebatlı
EM 19 Evo
Bağlantı çapı: 16 mm
Uzunluk: 114 mm

EM 21 Evo
Bağlantı çapı: 16 mm
Uzunluk: 129 mm

EM 40
Bağlantı çapı: 11 mm
Uzunluk: 200 mm
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Monoart® 
EM 21 Evo
Aspiratör 
Uçları

Sınıflandırma:
Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Ebatlar:
Bağlantı çapı: 16 mm; 
Uzunluğu: 129 mm 

Renkler: 
Limon rengi, yeşil, mavi, 
leylak, pembe, şarap rengi, 
portakal rengi, sarı, gri

Ambalaj: 
Aynı renkten 10 adetlik kutu

Cerrahi aspiratörler için Monoart® EM21 Evo 
universal uçlar erişilmesi zor olan alanlar üzerindeki 
prosedürler için tavsiye edilmektedir. Ergonomik, 
kaymayan tutma kısımları personel için çalışmayı 
kolaylaştırırken, lineer şekli rahat tutmakta olup daha 
iyi hijyen ve temizliği teşvik etmektedir. 
EM19 Evo uçları yuvarlatılmış şekilleri sayesinde 
üstün hasta rahatlığı sağlamaktadır. 134°C sıcaklığa 
kadar otoklavlarda sterilize edilebilirler.

Çok Ebatlı
EM 19 Evo
Bağlantı çapı: 16 mm
Uzunluk: 114 mm

EM 21 Evo
Bağlantı çapı: 16 mm
Uzunluk: 129 mm

EM 40
Bağlantı çapı: 11 mm
Uzunluk: 200 mm
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Monoart® 
Kanül EM40

Monoart® 
Kanül 
adaptörü

Sınıflandırma:
Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Ambalaj: 
1 pakette 10 adet

Sınıflandırma:
Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Ebatlar:
Bağlantı çapı: 11 mm
Uzunluğu: 200 mm

Renkler: 
Gri

Ambalaj: 
Aynı renkten 10 adetlik kutu

EM40 kanül için adaptör:  pratik, 134°C’de 
otoklavlanabilir.  
16 mm çaplı bir bağlantıdan.
11 mm çaplı çıkışa imkan verir.

Cerrahi aspiratör EM40 için kanül.  
134°C’de otoklavlanabilir.
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Monoart® 
Kanül EM40

Monoart® 
Kanül 
adaptörü

Sınıflandırma:
Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Ambalaj: 
1 pakette 10 adet

Sınıflandırma:
Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Ebatlar:
Bağlantı çapı: 11 mm
Uzunluğu: 200 mm

Renkler: 
Gri

Ambalaj: 
Aynı renkten 10 adetlik kutu

EM40 kanül için adaptör:  pratik, 134°C’de 
otoklavlanabilir.  
16 mm çaplı bir bağlantıdan.
11 mm çaplı çıkışa imkan verir.

Cerrahi aspiratör EM40 için kanül.  
134°C’de otoklavlanabilir.
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Monoart® 
Kanül EM40

Monoart® 
Kanül 
adaptörü

Sınıflandırma:
Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Ambalaj: 
1 pakette 10 adet

Sınıflandırma:
Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Ebatlar:
Bağlantı çapı: 11 mm
Uzunluğu: 200 mm

Renkler: 
Gri

Ambalaj: 
Aynı renkten 10 adetlik kutu

EM40 kanül için adaptör:  pratik, 134°C’de 
otoklavlanabilir.  
16 mm çaplı bir bağlantıdan.
11 mm çaplı çıkışa imkan verir.

Cerrahi aspiratör EM40 için kanül.  
134°C’de otoklavlanabilir.
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Sipariş için 
iletişime geçiniz.
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Dayanıklı
Su, asit ve alkaliye 
dayanıklı olup 
mikroorganizmalar ile 
aşındırıcı maddeler 
ve temizlik ürünlerinin 
çoğunluğuna karşı 
iyi koruma temin 
etmektedirler.

Güvenli
Kirlenme ve enfeksiyona 
karşı istisnai bir koruyucu 
bariyer temin etmekte olup 
yağlayıcı tozları, kimyasal 
artıklarını ve sıkça lateksin 
neden olduğu solunum 
semptomlarından sorumlu 
olan endotoksinleri 
içermezler.

Belgeli
Katı kalite kontrol kriterleri 
ile uyumludurlar:
· AQL 1.5
· Seviye G1
· Düşük protein kalıntı 
seviyeleri (<50 mg/g). 
2007/47/EC Direktifiyle 
değişik 93/42/ EEC 
Uluslararası Direktifi’ne 
uygun olarak 
belgelendirilmişlerdir.
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Dayanıklı
Su, asit ve alkaliye 
dayanıklı olup 
mikroorganizmalar ile 
aşındırıcı maddeler 
ve temizlik ürünlerinin 
çoğunluğuna karşı 
iyi koruma temin 
etmektedirler.

Güvenli
Kirlenme ve enfeksiyona 
karşı istisnai bir koruyucu 
bariyer temin etmekte olup 
yağlayıcı tozları, kimyasal 
artıklarını ve sıkça lateksin 
neden olduğu solunum 
semptomlarından sorumlu 
olan endotoksinleri 
içermezler.

Belgeli
Katı kalite kontrol kriterleri 
ile uyumludurlar:
· AQL 1.5
· Seviye G1
· Düşük protein kalıntı 
seviyeleri (<50 mg/g). 
2007/47/EC Direktifiyle 
değişik 93/42/ EEC 
Uluslararası Direktifi’ne 
uygun olarak 
belgelendirilmişlerdir.
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Monoart®

Tek Kullanımlık
Lateks Eldivenler

Sınıflandırma:
EN 455-1, EN 455-2, EN  
455-3 VE EN 455-4’e 
uygun olarak Tıbbi Cihaz 
Sınıfı I

Ağırlık: 
6.2 ± 0.3 gr

Mevcut ebatlar: 
XS, S, M, L

Renkler:
Limon rengi, mavi, leylak, 
pembe,siyah.

Ambalaj: 
100 eldivenlik kutu
10 kutuluk karton

Rahat
Üstün dokunma 
hassasiyeti sunmakta 
olup polimer astar ve 
katlanabilir bilekler 
sayesinde giyilmeleri 
kolaydır.

Güvenli, rahat ve dayanıklı: Monoart® tek kullanımlık 
lateks eldivenler eller için hijyenik, rahat bir koruma 
temin etmektedir.
Takması kolay, esnek ve üstün dokunma hassasiyetini 
garanti ederler. Ek olarak yüzey üzerindeki kaba mikro 
dokuma tüm koşullarda süper kavrama sağlamakta 
olup bu sayede her türden operasyonlar esnasında 
komple gönül rahatlığı ile çalışmak için idealdirler. 
Monoart® lateks eldivenler her diş hekimliği 
uygulaması için kendine has bir görünüm sağlamak 
üzere bir dizi parlak renkle  gelmektedir.

Serbest 
Her diş hekimliği 
uygulaması için kendine 
has bir görünüm sağlamak 
için parlak renklerde 
gelmektedirler. Bu 
güvenli, dayanıklı ve rahat 
eldivenler sayesinde 
işte gönül rahatlığından 
faydalanın.
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100'lük Kutu Fiyatı:
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Ergonomik
Yuvarlak kenarlı ve 
güvenli kavramalı.

Büyük
166 ml (sadece beyaz) 
ve 200 ml (çok renkli) 
versiyonlarda mevcuttur.

Dayanıklı
Onaylı, hijyenik ve pratik 
plastik malzemeden imal 
edilmiştir.
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Kapasite:
166 ml

Renkler: 
Beyaz

Ambalaj: 
100 bardaklık torba
30 torbalık karton

Monoart® 
Plastik Bardaklar
Beyaz

Kapasite: 
200 ml

Renkler: 
Açık mavi, mavi, leylak, 
pembe, eflatun, kırmızı, 
portakal  rengi, limon 
rengi, yeşil, siyah

Ambalaj: 
100 bardaklık torba
30 torbalık karton

200 ml kapasiteli ve yuvarlak kenarlı tek kullanımlık 
plastik kupalar. Diş hekimliği uygulamanızı ihtiyaca 
göre düzenlemek için sayısız renkte mevcuttur.

Monoart® 
Plastik 
Bardaklar
Renkli

Yuvarlatılmış kenarlı tek kullanımlık plastik bardaklar, 
kapasite 166 ml.
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Kapasite:
166 ml

Renkler: 
Beyaz

Ambalaj: 
100 bardaklık torba
30 torbalık karton

Monoart® 
Plastik Bardaklar
Beyaz

Kapasite: 
200 ml

Renkler: 
Açık mavi, mavi, leylak, 
pembe, eflatun, kırmızı, 
portakal  rengi, limon 
rengi, yeşil, siyah

Ambalaj: 
100 bardaklık torba
30 torbalık karton

200 ml kapasiteli ve yuvarlak kenarlı tek kullanımlık 
plastik kupalar. Diş hekimliği uygulamanızı ihtiyaca 
göre düzenlemek için sayısız renkte mevcuttur.

Monoart® 
Plastik 
Bardaklar
Renkli

Yuvarlatılmış kenarlı tek kullanımlık plastik bardaklar, 
kapasite 166 ml.
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Ergonomik
Yuvarlak kenarlı ve 
güvenli kavramalı.

Büyük
166 ml (sadece beyaz) 
ve 200 ml (çok renkli) 
versiyonlarda mevcuttur.

Dayanıklı
Onaylı, hijyenik ve pratik 
plastik malzemeden imal 
edilmiştir.
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Kapasite:
166 ml

Renkler: 
Beyaz

Ambalaj: 
100 bardaklık torba
30 torbalık karton

Monoart® 
Plastik Bardaklar
Beyaz

Kapasite: 
200 ml

Renkler: 
Açık mavi, mavi, leylak, 
pembe, eflatun, kırmızı, 
portakal  rengi, limon 
rengi, yeşil, siyah

Ambalaj: 
100 bardaklık torba
30 torbalık karton

200 ml kapasiteli ve yuvarlak kenarlı tek kullanımlık 
plastik kupalar. Diş hekimliği uygulamanızı ihtiyaca 
göre düzenlemek için sayısız renkte mevcuttur.

Monoart® 
Plastik 
Bardaklar
Renkli

Yuvarlatılmış kenarlı tek kullanımlık plastik bardaklar, 
kapasite 166 ml.
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Kapasite:
166 ml

Renkler: 
Beyaz

Ambalaj: 
100 bardaklık torba
30 torbalık karton

Monoart® 
Plastik Bardaklar
Beyaz

Kapasite: 
200 ml

Renkler: 
Açık mavi, mavi, leylak, 
pembe, eflatun, kırmızı, 
portakal  rengi, limon 
rengi, yeşil, siyah

Ambalaj: 
100 bardaklık torba
30 torbalık karton

200 ml kapasiteli ve yuvarlak kenarlı tek kullanımlık 
plastik kupalar. Diş hekimliği uygulamanızı ihtiyaca 
göre düzenlemek için sayısız renkte mevcuttur.

Monoart® 
Plastik 
Bardaklar
Renkli

Yuvarlatılmış kenarlı tek kullanımlık plastik bardaklar, 
kapasite 166 ml.
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Kapasite:
166 ml

Renkler: 
Beyaz

Ambalaj: 
100 bardaklık torba
30 torbalık karton

Monoart® 
Plastik Bardaklar
Beyaz

Kapasite: 
200 ml

Renkler: 
Açık mavi, mavi, leylak, 
pembe, eflatun, kırmızı, 
portakal  rengi, limon 
rengi, yeşil, siyah

Ambalaj: 
100 bardaklık torba
30 torbalık karton

200 ml kapasiteli ve yuvarlak kenarlı tek kullanımlık 
plastik kupalar. Diş hekimliği uygulamanızı ihtiyaca 
göre düzenlemek için sayısız renkte mevcuttur.

Monoart® 
Plastik 
Bardaklar
Renkli

Yuvarlatılmış kenarlı tek kullanımlık plastik bardaklar, 
kapasite 166 ml.
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3000'lik Koli Fiyatı:
75,00 €

Sipariş için iletişime geçiniz.
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Monoart® 
Plastik 
Bardaklar
Floral

Kapasite: 
200 ml

Renkler: 
Floral limon rengi, floral 
açık mavi, floral pembe, 
floral leylak

Ambalaj: 
100 poşetlik torba
30 torbalık karton

Monoart® 
Bardak 
Dispenseri
Monoart® bardaklar için duvara monte edilebilien, pratik, 
plastik dispenser. 200 ml kapasaiteli 70 adet renkli Monoart 
bardak yerleştirilebilir. 166 ml kapasiteli 80 adet beyaz 
Monoart bardak yerleştirilebilir. Renkler: 

Şeffaf füme gövdeli 
beyaz

200 ml kapasiteli ve yuvarlak kenarlı tek kullanımlık 
plastik kupalar. Floral desenleriyle diş hekimliği 
uygulamanıza bol miktarda renk, tasarım ve 
hareketlilik kazandırın.
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Monoart® 
Plastik 
Bardaklar
Floral

Kapasite: 
200 ml

Renkler: 
Floral limon rengi, floral 
açık mavi, floral pembe, 
floral leylak

Ambalaj: 
100 poşetlik torba
30 torbalık karton

Monoart® 
Bardak 
Dispenseri
Monoart® bardaklar için duvara monte edilebilien, pratik, 
plastik dispenser. 200 ml kapasaiteli 70 adet renkli Monoart 
bardak yerleştirilebilir. 166 ml kapasiteli 80 adet beyaz 
Monoart bardak yerleştirilebilir. Renkler: 

Şeffaf füme gövdeli 
beyaz

200 ml kapasiteli ve yuvarlak kenarlı tek kullanımlık 
plastik kupalar. Floral desenleriyle diş hekimliği 
uygulamanıza bol miktarda renk, tasarım ve 
hareketlilik kazandırın.
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Sipariş için iletişime geçiniz.

3000'lik Koli Fiyatı:
110,00 €
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Koruyucu
Dış katmanı toz ve nemden 
korumak amacıyla suyu 
iten dokuma olmayan 
kumaştan imal edilmiştir. 
Astarı partikül ve bakteri 
filtrelerine sahiptir. Koruma 
4 aynı zamanda sıvılara karşı 
mükemmel dayanıklılık için 
bir polimerik filtre ile de 
gelmektedir.

Güvenli
İki versiyonu mevcuttur:
3 ve 4 katmanlı. 
Tamamıyla hipoalerjenik 
malzemelerden imal 
edilmiş olup 3 saat 
dayanması garanti 
edilmiştir.

Rahat
Buharlaşma ve nemin 
etkim emilmesi için emici 
dokumasız kumaş astarı. 
Ankastre burun köprüsü.
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Monoart® 
Yüz Maskeleri
Koruma 3

3 katmanlı tek kullanımlık, hipoalerjenik yüz maskesi:
• Toz ve neme karşı geliştirilmiş koruma için yumuşak, 
renkli ve suyu iten dokumasız kumaş;
• PFE (Partikül Filtreleme Etkinliği) filtresi ve BFE 
(Bakteri Filtreleme Etkinliği) filtresi > % 99;
• Ter ve nemin ekstra emilmesi için rahat dokumasız 
pamuk astar.
Toz ve aerosollerden koruma için idealdir:
EN 14683 standardına uygun olarak ∆P < 3.0 mm H2O/
cm2 (diferansiyel basınç: cerrahi maske solunabilirlik 
değeri). 
Ankastre burun köprüsü.

Sınıflandırma: 
Tıbbi Cihaz Sınıfı I
EN 14683: Tip II
ASTM F2100: Seviye I

Renkler: 
Beyaz, sarı, limon rengi, 
yeşil, açık mavi, leylak, 
pembe, portakal 
rengi,siyah

Ambalaj: 
50 maskelik kutu
20 kutuluk karton

Yumuşak renkli ve su geçirmez 
dokumasız kumaş

Partikül ve bakteri filtreleri
PFE ve BFE > 99%

Konforlu dokumasız pamuk
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Monoart® 
Yüz Maskeleri 
3 Kat
Floral

Sınıflandırma: 
Tıbbi Cihaz Sınıfı I
EN 14683: Tip II
ASTM F2100: Seviye I

Renkler: 
Floral limon rengi, floral 
açık mavi, floral leylak, 
floral pembe

Ambalaj: 
50 maskelik kutu
20 kutuluk karton

3 katmanlı tek kullanımlık, hipoalerjenik yüz maskesi:
• Toz ve neme karşı geliştirilmiş koruma için yumuşak, 
renkli ve suyu iten dokumasız kumaş;
• PFE (Partikül Filtreleme Etkinliği) filtresi ve BFE 
(Bakteri Filtreleme Etkinliği) filtresi > % 99;
• Ter ve nemin ekstra emilmesi için rahat dokumasız 
pamuk astar.
Toz ve aerosollerden koruma için idealdir:
EN 14683 standardına uygun olarak ∆P < 3.0 mm H2O/
cm2 (diferansiyel basınç: cerrahi maske solunabilirlik 
değeri). 
Ankastre burun köprüsü.

Yumuşak renkli ve su geçirmez 
dokumasız kumaş

Konforlu dokumasız pamuk

Partikül ve bakteri filtreleri
PFE ve BFE > 99%

Konforlu dokumasız pamuk

CATALOGO_MONOART_TR.indd   28 14/11/2018   09:40:46

28

Ürün Fiyatı:
9,00 €
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Monoart® 
Yüz Maskeleri 
4 Kat

Sınıflandırma: 
Tıbbi Cihaz Sınıfı I
EN 14683: Tip II
ASTM F2100: Seviye I

Renkler: 
Yeşil, açık mavi, 
portakal rengi, siyah

Ambalaj: 
50 maskelik kutu
20 kutuluk karton

• 4 katmanlı tek kullanımlık, hipoalerjenik yüz maskesi:
• Toz ve neme karşı alternatifsiz koruma için yumuşak, 
renkli ve suyu iten dokumasız kumaş;
• PFE (Partikül Filtreleme Etkinliği) filtresi ve BFE 
(Bakteri Filtreleme Etkinliği) filtresi > % 99;
• Mükemmel sıvı direnci için polimerik filtre, 
120 mmHg
• Cerrahlar tarafından kullanıldığında ter ve nemin 
ekstra emilmesi için rahat dokumasız pamuk astar.
Toz ve aerosollerden koruma için idealdir:
EN 14683 standardına uygun olarak ∆P < 3.0 mm H2O/
cm2 (diferansiyel basınç: cerrahi maske solunabilirlik 
değeri). 
Ankastre burun köprüsü.

Yumuşak renkli ve su geçirmez 
dokumasız kumaş

Polimerik sıvı geçirmez filtre

Partikül ve bakteri filtreleri
PFE ve BFE > 99%

Konforlu dokumasız pamuk
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Ürün Fiyatı:
14,50 €
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Monoart® 
Bandana

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruyucu
Ekipman (Avrupa
Direktifi 89/686/EEC).

Renkler: 
Limon rengi, yeşil, leylak,
cerrah yeşili, açık mavi, 
mavi, pembe, portakal 
rengi, sarı, beyaz, siyah

Ambalaj: 
Tek paket
Aynı renkten 10 adetlik 
karton

Giymesi hoş ve rahat olan bu pamuk bandana 
ayarlanabilir bağlara sahip olup tüm ebatlara 
uyabilir. Kullanılan en yüksek kalitedeki solmaz 
renkli pamuk sayesinde, 121°C’de otoklavlanabilir. 
Stilinize uyması için ideal rengi seçin.

Tüm Ebatlara Uyar
Ayarlanabilir bağları 
sayesinde tüm ebatlara 
uyarlar.

Rahat
Pamuk, giymesi rahat 
bandanalar.

Otoklavlanabilir
Kullanılan en yüksek 
kalitedeki pamuk sayesinde 
121°C’de otoklavlanabilir.
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Adet Ürün Fiyatı:
15,00 €
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Rahat
Yumuşak, hipoalerjenik 
ve nefes alan dokumasız 
polipropilen kumaştan 
imal edilmiştir.

Hijyenik
Hasta güvenliği için günlük 
diş hekimliği üniti koruması.

Universal
Bir tetiyer klıfı, sırtlık 
klıfı ve koltuk klıfının 
tamamı dahil edilmiştir. 
Esneyebilir kenarları ve 
bağları sayesinde tüm diş 
hekimliği üniti  uyması için 
ayarlanabilir.
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Monoart® Diş 
Hekimliği Ünit 
Kılıfı

Renkler: 
Beyaz, cerrah yeşili, 
açık mavi, mavi, limon 
rengi, sarı, portakal 
rengi,leylak

Ambalaj:
1 diş hekimliği üniti kılıf 3 
parça set 
25 set tek renkli karton

Monoart® 
Başlık Kılıfı
Polietilen başlık kılıfı, dış kısmı selüloz, iç kısmı polietilen.  
Pratik dispenseri ile birlikte.

Renkler: 
Beyaz, açık mavi, yeşil

Ebatları: 
280 x 300 mm

Ambalaj: 
1 pakette 250 adet 
1 kutuda 8 paket

Hastaların korunması ve güvenliği için tek kullanımlık 
universal diş hekimliği unit kılıfı. Hipoalerjenik 
ve nefes alan yumuşak dokumasız polipropilen 
kumaştan imal edilmiştir. Set, hepsinin 30 gr/cm2 
dokumasız kumaştan imal edilmiş olduğu bir tetiyer 
kılıfı, bir sırtlık kılıfı ve bir oturak kılıfı içermektedir. 
Universal ebadı aşırı derecede çok yönlü hale getiren 
esneyebilir kenarlar ve bağlar sayesinde tüm diş 
hekimliği ünitlerine mükemmelen uymaktadır.
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Monoart® Diş 
Hekimliği Ünit 
Kılıfı

Renkler: 
Beyaz, cerrah yeşili, 
açık mavi, mavi, limon 
rengi, sarı, portakal 
rengi,leylak

Ambalaj:
1 diş hekimliği üniti kılıf 3 
parça set 
25 set tek renkli karton

Monoart® 
Başlık Kılıfı
Polietilen başlık kılıfı, dış kısmı selüloz, iç kısmı polietilen.  
Pratik dispenseri ile birlikte.

Renkler: 
Beyaz, açık mavi, yeşil

Ebatları: 
280 x 300 mm

Ambalaj: 
1 pakette 250 adet 
1 kutuda 8 paket

Hastaların korunması ve güvenliği için tek kullanımlık 
universal diş hekimliği unit kılıfı. Hipoalerjenik 
ve nefes alan yumuşak dokumasız polipropilen 
kumaştan imal edilmiştir. Set, hepsinin 30 gr/cm2 
dokumasız kumaştan imal edilmiş olduğu bir tetiyer 
kılıfı, bir sırtlık kılıfı ve bir oturak kılıfı içermektedir. 
Universal ebadı aşırı derecede çok yönlü hale getiren 
esneyebilir kenarlar ve bağlar sayesinde tüm diş 
hekimliği ünitlerine mükemmelen uymaktadır.
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Monoart® Diş 
Hekimliği Ünit 
Kılıfı

Renkler: 
Beyaz, cerrah yeşili, 
açık mavi, mavi, limon 
rengi, sarı, portakal 
rengi,leylak

Ambalaj:
1 diş hekimliği üniti kılıf 3 
parça set 
25 set tek renkli karton

Monoart® 
Başlık Kılıfı
Polietilen başlık kılıfı, dış kısmı selüloz, iç kısmı polietilen.  
Pratik dispenseri ile birlikte.

Renkler: 
Beyaz, açık mavi, yeşil

Ebatları: 
280 x 300 mm

Ambalaj: 
1 pakette 250 adet 
1 kutuda 8 paket

Hastaların korunması ve güvenliği için tek kullanımlık 
universal diş hekimliği unit kılıfı. Hipoalerjenik 
ve nefes alan yumuşak dokumasız polipropilen 
kumaştan imal edilmiştir. Set, hepsinin 30 gr/cm2 
dokumasız kumaştan imal edilmiş olduğu bir tetiyer 
kılıfı, bir sırtlık kılıfı ve bir oturak kılıfı içermektedir. 
Universal ebadı aşırı derecede çok yönlü hale getiren 
esneyebilir kenarlar ve bağlar sayesinde tüm diş 
hekimliği ünitlerine mükemmelen uymaktadır.
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Karton Ürün Fiyatı:
65,00 €

Sipariş için
iletişime geçiniz.
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Monoart® 

Tepsi örtüsü

Buhar ve gaz geçirgen, klor, dioksin ve kül içermeyen 
krepe kağıdı. Buhar ile temasa dayanıklı yapısıyla tepsi 
tabanı için ideal bir örtü. 

Dayanıklı
Buhar ve gaz 
geçirgenliğine dayanıklı.

Güvenli
Klor, dioksin ve kül içermez.

Pratik
Tepsi tabanı için ideal.            

Renkler: 
Beyaz, sarı, turuncu, 
pembe, lila, açık mavi, 
yeşil, kireç

Ebatları: 
280 x 180 mm

Ambalaj: 
1 pakette 250 adet
1 kutuda 10 paket
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Sipariş için iletişime geçiniz.
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Koruyucu
Hastanın boynunu ve 
omuzlarını mükemmelen 
kaplayan pratik şekil.

Ergonomik
Önlüğün doğrudan 
hastanın boynuna 
bağlanmasına imkan 
tanıyan bağlı yenilikçi 
sistem.

Renkli
Diğer Monoart® 
ürünleriyle eşleşebilen 
sayısız renkte mevcuttur.
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Monoart® 
Önlük PG30

Ebatları:
80 önlüklük rulo:
610 x 530 mm
60 önlüklük rulo:
810 x 530 mm

Renkler:
Limon rengi, yeşil, zümrüt
yeşili, mavi, açık mavi,
leylak, pembe, şarap 
rengi, portakal rengi, sarı, 
beyaz, gri

Ambalaj: 
6 ruloluk karton

Emici
Hastayı korumak için 
yüksek hızda emilimi 
garanti eder.

Hijyenik
Yapıştırıcı kullanılmamıştır.
Polietilen film ile kumaşı 
bir araya getirmek için 
iç içe geçirme ve ısıtma 
kullanılmıştır.

Hasta koruması için tek kullanımlık önlük rulosu. 
Bağlı ve iç içe geçmiş yüksek derecede emici 
kağıt bir katmandan ve su geçirmez polietilen bir 
katmandan imal edilmişlerdir. Geleneksel önlüklerin 
aksine, büyük ebatları ve özellikle şekillendirilmiş 
boyun ve omuz kısımları sayesinde hastalar için 
mükemmel koruma temin etmektedirler.

1 2 3 4

Kullanım talimatları
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Monoart® 
Önlük PG30

Ebatları:
80 önlüklük rulo:
610 x 530 mm
60 önlüklük rulo:
810 x 530 mm

Renkler:
Limon rengi, yeşil, zümrüt
yeşili, mavi, açık mavi,
leylak, pembe, şarap 
rengi, portakal rengi, sarı, 
beyaz, gri

Ambalaj: 
6 ruloluk karton

Emici
Hastayı korumak için 
yüksek hızda emilimi 
garanti eder.

Hijyenik
Yapıştırıcı kullanılmamıştır.
Polietilen film ile kumaşı 
bir araya getirmek için 
iç içe geçirme ve ısıtma 
kullanılmıştır.

Hasta koruması için tek kullanımlık önlük rulosu. 
Bağlı ve iç içe geçmiş yüksek derecede emici 
kağıt bir katmandan ve su geçirmez polietilen bir 
katmandan imal edilmişlerdir. Geleneksel önlüklerin 
aksine, büyük ebatları ve özellikle şekillendirilmiş 
boyun ve omuz kısımları sayesinde hastalar için 
mükemmel koruma temin etmektedirler.

1 2 3 4

Kullanım talimatları
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Monoart® 
Önlük PG30

Ebatları:
80 önlüklük rulo:
610 x 530 mm
60 önlüklük rulo:
810 x 530 mm

Renkler:
Limon rengi, yeşil, zümrüt
yeşili, mavi, açık mavi,
leylak, pembe, şarap 
rengi, portakal rengi, sarı, 
beyaz, gri

Ambalaj: 
6 ruloluk karton

Emici
Hastayı korumak için 
yüksek hızda emilimi 
garanti eder.

Hijyenik
Yapıştırıcı kullanılmamıştır.
Polietilen film ile kumaşı 
bir araya getirmek için 
iç içe geçirme ve ısıtma 
kullanılmıştır.

Hasta koruması için tek kullanımlık önlük rulosu. 
Bağlı ve iç içe geçmiş yüksek derecede emici 
kağıt bir katmandan ve su geçirmez polietilen bir 
katmandan imal edilmişlerdir. Geleneksel önlüklerin 
aksine, büyük ebatları ve özellikle şekillendirilmiş 
boyun ve omuz kısımları sayesinde hastalar için 
mükemmel koruma temin etmektedirler.

1 2 3 4

Kullanım talimatları
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Rulo Ürün Fiyatı:
10,00 €
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Ebatları: 
Her ruloda 200 önlük
810 x 530 mm

Renkler: 
Beyaz, yeşil, mavi

Ambalaj: 
1 kutuda 6 rulo

Monoart®

Hasta Önlüğü 
PG20

Monoart® 
Önlük Dispenseri

Renkler:
Beyax RAL 9002 

Ebatları:
343 x 132 x 142 mm

Döner kollu önlük dispenseri.

Su geçirmez, geri dönüştürülebilir polietilen 
fimden yapılmış ruloda hasta önlüğü. 
Kullanımı perforeler ile kolaylaştırılmıştır.
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Sipariş için iletişime geçiniz.

Sipariş için iletişime geçiniz.
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Ambalaj: 
Tek adet

Uzunluk: 
45 cm

Ambalaj: 
100 çocuk önlüklük rulo
24 ruloluk karton

Monoart®

Bebek Önlüğü

Monoart® Havlu 
Dispenseri

Renkler:
Açık mavi, mavi

Renkler:
Beyaz RAL 9002                    

Ebatları:
165 x 165 x 125 mm

Eğlenceli tasarımlara sahip bir polietilen su geçirmez 
filmle kuplajlanmış yüksek derecede emici selülozdan 
mamul saf takviye.

Pratik, tek kullanımlık havlu dispenseri.

Monoart® 

Havlu Için Zincir 

Ebatları: 
350 x 400 mm

Havlular için ayarlanabilir çelik zincir.
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Sipariş için iletişime geçiniz.

Sipariş için iletişime geçiniz.

Rulo Ürün Fiyatı:
8,00 €
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Monoart®

Anlık soğutucu

Sınıflandırma: 
Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Ebatlar: 
150 x 175 mm

Ambalaj: 
24 paketlik karton

Raf ömrü:
5 yıl

Pratik
Boyutları küçültülen 
paket, tedavi bölgesindeki 
etki konsantrasyonunu 
artırır. 

Konforlu
Yeni malzeme K2P-
Cellulosa daha iyi bir 
dokunma duyarlılığı ve 
hasta cildinde iyi bir etki 
sağlar.

Dayanıklı
Basınçla aktive edilir, azot 
tuzlarının yeni karışımı 
daha iyi bir kalite ve daha 
uzun süreli soğukluk 
sağlar. 

Yeni formülü sayesinde,  Euronda  Monoart® anlık 
soğutucu, soğuk ürün, dayanıklılık, işlevsellik, hasta 
güvenliği ve ambalaj estetiği göz önüne alındığında 
piyasadaki en iyi ürünlerden biridir. Azot tuzlarının 
yeni karışımı, daha yüksek kalite ile daha uzun süreli 
soğukluk sağlarken, boyutları küçültülen paket, daha 
az yer kaplarken, uygulama bölgesine daha yoğun 
bir soğukluk verir. Tek kullanımlık paketler üç farklı 
versiyonda sunulmaktadır: K2P-kağıt, TNT ve PE-
polietilen (PE mevcut stoklarla sınırlıdır). 

CATALOGO_MONOART_TR.indd   40 14/11/2018   09:45:18

40



41

Monoart® 
Soğutucu Sprey

Ambalaj: 
1 kutuda 12 tüp 

Raf ömrü: 
3 yıl

200ml’lik tüpte sprey soğutucu,  alzemelerin 
soğutulması için idealdir.

Monoart®

Elastomerler için 
şırıngalar

Elastomerler, silikonlar, aljinatlar ve ölçü malzemeleri 
için tek kullanımlık şırıngalar. Oluk ağzı 45° katlanabilir.

Sınıflandırma: 
Sınıf 1

Ambalaj: 
1 pakette 50 adet
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Monoart® 
Soğutucu Sprey

Ambalaj: 
1 kutuda 12 tüp 

Raf ömrü: 
3 yıl

200ml’lik tüpte sprey soğutucu,  alzemelerin 
soğutulması için idealdir.

Monoart®

Elastomerler için 
şırıngalar

Elastomerler, silikonlar, aljinatlar ve ölçü malzemeleri 
için tek kullanımlık şırıngalar. Oluk ağzı 45° katlanabilir.

Sınıflandırma: 
Sınıf 1

Ambalaj: 
1 pakette 50 adet
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Sipariş için iletişime geçiniz.

Sipariş için iletişime geçiniz.
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Aljinat 
kasesi

Aljinat kasesi n.1
(küçük)
Çap: 110 mm
Yükseklik: 75 mm

Monoart® 
Dental örtü

Sınıflandırma:
Sınıf 1

Farklı şekillerde aljinat kasesi.

Saf lateks örtü, orta kalınlık.

Aljinat kasesi n.2
(orta)
Çap: 125 mm
Yükseklik: 90 mm

Aljinat kasesi n.3
(büyük
Çap: 140 mm
Yükseklik: 112 mm

Aljinat kasesi n.4
(maksi)
Çap: 165 mm
Yükseklik: 154 mm

Renkler:
Gri, yeşil 

Ambalaj:
1 pakette 36 adet

Monoart® 

Mendil

Ebatlar: 
200 x 210 mm

Renkler: 
Beyaz

Ambalaj:
1 kutuda 100 adet
 1 kartonda 40 kutu

Çift katmanlı, saf selüloz, yumuşak ve 
dayanıklı mendil.
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Sipariş için iletişime geçiniz.

Sipariş için iletişime geçiniz.
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Monoart® 
Pamuk Ruloları

Ø 8 mm / L 37 mm: 
300 gr’lık kutu
30 kutuluk karton

Monoart® Pamuk 
rulo dispenseri
Pamuk ruloları için pratik dispenser.

Kompakt ve yüksek derecede emici uzun lifli, saf pamuk 
ruloları. Selüloz içermez. Tıbbi Cihaz Sınıfı I’dir.

Frez portu

18FG, 18RA veya 18FG RA 
miks için otoklavlanabilen 
frez portu.

Diş hekimleri için otoklavlanabilen gövdeli frez.

Ø 10 mm / L 37 mm: 
300 gr’lık kutu
60 kutuluk karton

Ø 12 mm / L 37 mm: 
300 gr’lık kutu
30 kutuluk karton

Renkler: 
Beyaz, açık mavi

36FG, 36RA veya 36FG RA 
miks için otoklavlanabilen 
frez portu.

72FG, 72RA veya 72FG RA 
miks için otoklavlanabilen 
frez portu.
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iletişime geçiniz.
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Monoart® 
Enfeksiyon
Kontrol Seti

Ambalaj:
1 kartonda 25 adet

Korumalı
eldiven

Sınıflandırma:
Tek kullanımlık kişisel 
koruma

Ebatlar:
S, M

Renkler: 
Eflatun

Ambalaj:
Tekli paket
1 kartonda 9 paket

Enfeksiyona karşı güvenli bir bariyer.
Pratik operatör kiti şunları içerir:
•  50  Monoart®  Önlük
•  50  Monoart®  Maske 3 katlı
•  2  Monoart®  Bandana
•  2  Monoart®  Ultra Hafif Gözlük
•  2  Tulum
•  1  çift korumalı eldiven 

Kaymaz yüzeyli anti alerjik eldiven; yüksek konfor ve 
hassasiyet için konturlu bir şekil ve kullanıcı koruması. 
Kesiklere karşı dayanıklıdır, agresif kimyasal ajanlara, 
solventlere ve yağlara karşı koruma sağlar.
Nitril, otoklavlanabilir, lateks içermez.
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Sipariş için iletişime geçiniz.

Sipariş için iletişime geçiniz.
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Sınıflandırma:
Tek kullanımlık kişisel 
koruma

Renkler: 
Beyaz

Ambalaj: 
1 kartonda 25 adet

Monoart®

Tulum

Monoart® 
Önlük

Renkler: 
Beyaz

Ebatlar:
80 x 110 cm

Ambalaj: 
1 poşette 50 adet
1 kartonda 9 poşet

Operatörün tam korunmasına yönelik, fermuarlı, 
mandarin yakalı ve elastik manşetli önlük

Operatörlere rahat, konforlu, pratik tek kullanımlık 
polietilen önlük.
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Ergonomik
Aşırı derecede hafif 
olup kaymaz burun 
köprülerine sahiptirler. 
Numaralı gözlükler 
üzerine yerleştirme için 
versiyonları da mevcuttur.

Rahat
Patentli SoftPad çerçeve 
sistemi gövdeler (Küp, 
Küp Portakal Rengi ve 
esnek modelleri için) daha 
fazla koruma, durağanlık 
ve yüze adapte edilebilirlik 
sunmakta olup üç değişik 
uzunluğa ayarlanabilir. 
Portakal rengi 
modellerdeki lensler göz 
yorulmasını azaltmaktadır.

Dayanıklılık
Sabit Univet Çifte 
Kaplama lensler 
içerisindeki buharlaşmayı  
(EN 166 standardının 
N gereksinimine 
bağlı olarak) ve 
dıştan çizilmeleri (EN 
166 standardının K 
gereksinimine bağlı 
olarak) engellemektedir. 
Muhteşem performans 
için daha fazla çizilme ve 
buğulanma yok.
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Monoart® 
Koruyucu 
Gözlükleri
Personel ve hastalar için Monoart® koruyucu
gözlükleri istisnai rahatlık ve stil sahibi 
tasarımlarla her durumda azami güvenliği 
birleştirmek üzere tasarlanmış ve imal 
edilmiştir.

Çizilmez
Temel çizilmezlik işlemi çizilmelere ve 
aşınmalara karşı korumaktadır.

Anti Fog
Yoğunlaşma oluşumunu engelleyen temel 
buğulanmama özelli.
*N Buğulanmama özelliği.

Çizilmez Plus
Çizilmez Plus uygulaması yüzey hasarına karşı 
bir bariyer oluşturur, çizilmelere ve aşınmaya 
karşı koruma sağlar. EN166 “K” standartlarına 
göre sertifikalandırılmıştır.

Anti Fog Plus
Buğulanmama Plus işlemi yoğunlaşmanın 
oluşumunu engelleyen kalıcı bir 
işlemdir. EN166 “N” standartlarına göre 
sertifikalandırılmıştır.

Univet Çifte Kaplama
UDC teknolojisi ile yaratılan devrim 
niteliğindeki kaplama, herhangi bir çalışma 
koşulunda mükemmel performans için 
gözlüklerin çizilmelere ve buğulanmaya karşı 
üstün direncini sağlar. Lenslerin yüzeylerinde 
ayrı işlemlerde kaplamaların birikimi:
- lens içinde özel anti-buğu kaplama
- mercek dışında çok katmanlı çizilmeye 
dayanıklı kaplama. Her iki işlem de kalıcıdır ve 
ürüne EN 166 standartlarına göre çok üstün 
bir performans sağlar. Bu teknoloji Monoart® 
Elastik  Portakal Rengi gözlüklerinde ifade 
edilmektedir.

SoftPad Teknolojisi
SoftPad, konfor ve koruma sunmak için 
gözlüklerin saplarına eklenen patentli bir 
terminaldir. Yenilikçi malzeme kullanımı ve 
titiz bir tasarım sayesinde, bu gözlüklerin 
ergonomisi, güvenlik gözlüklerine mükemmel 
bir denge ve kullanıcının yüzüne tam uyum 
sağlayan yeni bir konfor seviyesi sunar. 
3 pozisyonda uzunluk ayarına ek olarak, 
SoftPad sistemi, kullanıcının kafasına tam 
olarak uymasını sağlayan başka bir eğme 
hareketine sahiptir. SoftPad sistemi Monoart® 
Küp gözlükleri, Küp Portakal Rengi gözlükleri 
ve elastik  gözlüklerle birlikte verilir.
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Monoart® 

Hafif
Gözlükler
Hasta ve cerrahlar için koruyucu gözlük, yan 
havalandırmaya entegre edilmiş havalandırma 
sistemli temel hat. Optik olarak kontrol edilen 
polikarbonat tek mercek: bu koruyucu gözlükler, 
düzeltici gözlüklerin üzerine yerleştirilebilir. Şeffaf 
renksiz lensleri, optimum görüş şartlarını garanti 
altına almak için darbeye ve UV ışınlarına karşı korur.

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk: 
Şeffaf çerçeve

Ağırlık: 
43 g

Ambalaj: 
Tek adet
10 adetlik karton

180° görüş alanı sunan tek, optik kontrollü universal 
polikarbonat lensli personel ve hastalar için gözlük. 
Sapların uzunluğu ve açısı ayarlanabilir. Mükemmel 
uyum ve rahatlığı garanti eden aşırı kalıplanmış 
malzemeden üretilmiştir. Polikarbonat burun 
köprüsü. Nötr, renksiz çizilmez ve buğu önleyici 
lensler, darbelere ve UV ışınlarına karşı koruma 
sağlar.

Monoart® 

Universal
Gözlükler

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk:
Beyaz ve siyah çerçeve

Ağırlık:
36 g

Ambalaj: 
Tek adet
10 adetlik karton

CATALOGO_MONOART_TR.indd   48 14/11/2018   09:46:23

48

Ürün Fiyatı:
15,00 €

Ürün Fiyatı:
6,50 €



49

Monoart® 

Hafif Portakal 
Rengi Gözlükler
Tamamen düzeltici gözlükleri kaplayan tek bir 
polikarbonat portakal rengi lense sahip hastalar ve 
personel için gözlükler. Sapların uzunluğu ve açısı 
ayarlanabilir. Saplar aşırı kalıplanmış malzemeden 
yapılmıştır ve mükemmel uyum ve rahatlığı garanti 
ederler. Buğu önleyici ve çizilmeye karşı koruma 
sağlayan portakal rengi lens, darbelere, UV 
ışınlarına ve mavi ışığa karşı koruma sağlar (525 nm). 
Kontrastı iyileştirir ve göz yorgunluğunu azaltmak 
için görsel keskinliği artırır. Diş hekimliği kompozit 
polimerizasyon sırasında kullanım için idealdir.

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk: 
Siyah ve portakal rengi 
çerçeve

Ağırlık: 
43 g

Ambalaj: 
Tek adet
10 adetlik karton

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk: 
Pembe çerçeve

Ağırlık:
29 g

Ambalaj: 
Tek adet
10 adetlik karton

Monoart® 

Ultra Hafif
Gözlükler
Personel ve hastalar için koruyucu gözlük, 
ergonomik, ayarlanabilir sap uzunlukları, lensin içine 
yerleştirilmiş koruma, polikarbonat burun köprüsü 
ve kaş koruması. Renksiz lens, optimum görünürlük 
sağlamak için darbelere ve UV ışınlarına karşı 
koruma sağlar.
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Monoart® 

Evrim Portakal 
Rengi Gözlükler
Hafif, modern bir tasarıma sahip personel ve hastalar için 
gözlük. Saplar mükemmel uyum ve rahatlığı garanti eder. 
Aşırı kalıplanmış malzemeden üretilmiştir ve bunları istenen 
şekilde tutan bir bellek sistemine sahiptir. Sargılı portakal 
rengi lens, darbelere, UV ışınlarına ve mavi ışığa (525 nm) 
karşı dayanıklı endüstriyel polikarbonattan yapılmıştır. 
Kontrastı artırır ve göz yorgunluğunu azaltırken görsel 
keskinliği artırır. Diş hekimliği kompozit polimerizasyon 
sırasında kullanım için idealdir. Kaymaz lastik burun köprüsü 
mevcuttur. Düzeltici gözlüklere takılabilir.

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk: 
Siyah ve portakal rengi 
çerçeve

Ağırlık: 
25 g

Ambalaj: 
Tek adet
10 adetlik karton

Monoart® 

Evrim
Gözlükler
Son derece hafif, modern bir tasarıma sahip 
personel ve hastalar için gözlük. Şakaklar mükemmel 
konfor ve uyumu garanti eder. Aşırı kalıplanmış 
malzemeden üretilmiştir ve bunları istenen şekilde 
tutan bir bellek sistemine sahiptir. Sarılı şeffaf lens, 
darbelere ve UV ışınlarına karşı koruma sağlayan 
endüstriyel polikarbonattan yapılmıştır. Maksimum 
konfor için kaymaz lastik burun köprüsü ile 
donatılmıştır.

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk: 
Beyaz ve siyah çerçeve

Ağırlık: 
25 g

Ambalaj: 
Tek adet
10 adetlik karton
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Monoart® 

Elastik Portakal 
Rengi Gözlükler
Gözlük ve yüz arasındaki temas noktalarını tamponlamak 
için tasarlanmış bir çerçeveye sahip portakal rengi gözlük.
Ultra esnek, sportif tasarım son derece dayanıklıdır ve 
rakipsiz bir uyum sağlar. Göz çevresine ekstra koruma 
sağlamak için bir kaş havalandırma sistemi ve etrafı saran 
bir lens vardır. Buğulanma ve çizilmeye karşı korumalı, 
endüstriyel tip optik kontrollü portakal rengi lensler 
UV400 ışınlarına ve UV525 ışınlarına (polimerizasyon 
lambaları) karşı koruma sağlar. Yumuşak kauçuk burun 
köprüsü gözlükleri sabit tutar.

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk: 
Siyah ve portakal rengi 
çerçeve

Ağırlık: 
31 g

Ambalaj: 
Tek adet
10 adetlik karton

Monoart® 

Elastik
Gözlükler
Gözlük ile yüz arasındaki temas noktalarını 
tamponlamak için tasarlanmış bir çerçeveye sahip 
olan ve aynı zamanda kullanıcılar için daha hafif ve 
göze çarpmayan bir hale getiren elastik gözlükler. 
Sportif, etrafı sarılmış tasarımı, son derece esnek ve 
son derece bükülmez, ayarlanabilir ve uzun ömürlü 
bir uyum için ayarlanabilir sap uzunluklarına sahiptir. 
Buğulanma ve çizilmeye karşı korumalı, endüstriyel 
tip optik kontrollü şeffaf lens UV400 ışınlarına 
(güneş ışığı) karşı koruma sağlar.

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk: 
Beyaz ve mavi çerçeve

Ağırlık: 
26 g

Ambalaj: 
Tek adet
10 adetlik karton
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Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk: 
Gri ve mercan rengi 
çerçeve

Ağırlık: 
45 g

Ambalaj: 
Tek adet
10 adetlik karton

Monoart® 

Tam Koruma 
Gözlükleri
Optik kontrollü lens ve dahili yan korumaya sahip 
personel ve hastalar için gözlük.
Sapların uzunluğu ve açısı ayarlanabilir. Mükemmel 
uyum ve rahatlığı garantilemek için aşırı kalıplanmış 
malzemelerden üretilmiştir. Lastik kaş koruma 
ve kaymaz yumuşak kauçuk burun köprüsü. Nötr, 
renksiz çizilmez ve buğu önleyici lensler UV ışınlarına 
karşı koruma sağlar ve hem optimum görüş hem de 
mükemmel darbe direncini garanti eder. 

Monoart® 

Küçük Portakal 
Rengi Gözlükler

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk: 
Siyah ve portakal rengi 
çerçeve

Ağırlık: 
23 g

Ambalaj: 
Tek adet
10 adetlik karton

Çocuklar için hafif, kolay yönetilen gözlükler. Siyah 
saplar ve UV ve UV525 (mavi ışık) ışınlarına karşı 
koruyan portakal rengi bir lens ile % 100 polikarbonat. 
temel buğulanmama işlemi.
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Monoart® 

Küp Portakal 
Rengi Gözlükler

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk: 
Siyah ve portakal rengi 
çerçeve

Ağırlık: 
37 g

Ambalaj: 
Tek adet
10 adetlik karton

Son derece modern ve etrafı sarılı bir tasarıma 
sahip şeffaf cerrah gözlükleri. Ayarlanabilir çerçeve, 
mükemmel uyum ve rahatlığı garanti eder ve SoftPad 
teknolojisi sayesinde kullanıcının istediği şeklini 
uyum sağlar. Şeffaf optik olarak kontrol edilen 
polikarbonat lens, 180 derece görüş sağlar. Darbeye ve 
UV400 (güneş ışığı) ışınlarına karşı koruma sağlayan, 
buğulanma ve çizilmeye karşı koruma sağlayan 
endüstriyel lensler. Herhangi bir düzeltici gözlük üzerine 
yerleştirilebilir.

Monoart® 

Küp Portakal 
Gözlükler

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk: 
Beyaz ve mavi çerçeve

Ağırlık: 
37 g

Ambalaj: 
Tek adet
10 adetlik karton

Son derece çevreci bir tasarıma sahip, kare şeklinde bir 
çerçeveye sahip personel için portakal rengi gözlükler. 
Ayarlanabilir uzunluktaki saplar mükemmel bir rahatlık 
sağlarken, SoftPad teknolojisi kullanıcının istediği 
şekilde kalmasını sağlar. Portakal rengi optik kontrollü 
polikarbonat lens 180° görüş sağlar. Buğu önleyici 
ve çizilmeye karşı korumalı endüstriyel tip lensler 
darbelere, UV400 (güneş ışığı) ışınlarına ve UV25 mavi 
ışık ışınlarına (polimerizasyon lambaları) karşı koruma 
sağlar. Herhangi bir düzeltici gözlüğe uyabilirler.
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Monoart® 

Cerrah Siperi

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk: 
Şeffaf çerçeve

Ağırlık: 
25 g

Ambalaj: 
20 koruyuculu yedek veya
10 x 10 koruyuculu 10 
Siperlik kutu

Şeffaf çerçeve ve değiştirilebilir koruyuculu tek 
kullanımlık cerrah siperi. Şeffaf ve buğulanmaz tek 
kullanımlık koruyucu. Ultra hafif siper.

Küçük Cerrah 
Siperi

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk: 
Pembe, sarı, yeşil, mavi ve 
siyah çerçeveler
 

Ağırlık: 
9 g

Ambalaj: 
20 korumalı 5 
Siperlik karton

Tek kullanımlık kısa cerrah siperi gözleri ve elmacık 
kemiklerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Ultra 
hafif. Değiştirilebilir şeffaf nötr koruyucular. Pakete 
dahil edilen çerçeveler: sarı, mavi, yeşil, pembe ve 
siyah.
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Monoart® 

Cerrah Siperi

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk: 
Şeffaf çerçeve

Ağırlık: 
25 g

Ambalaj: 
20 koruyuculu yedek veya
10 x 10 koruyuculu 10 
Siperlik kutu

Şeffaf çerçeve ve değiştirilebilir koruyuculu tek 
kullanımlık cerrah siperi. Şeffaf ve buğulanmaz tek 
kullanımlık koruyucu. Ultra hafif siper.

Küçük Cerrah 
Siperi

Sınıflandırma: 
Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk: 
Pembe, sarı, yeşil, mavi ve 
siyah çerçeveler
 

Ağırlık: 
9 g

Ambalaj: 
20 korumalı 5 
Siperlik karton

Tek kullanımlık kısa cerrah siperi gözleri ve elmacık 
kemiklerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Ultra 
hafif. Değiştirilebilir şeffaf nötr koruyucular. Pakete 
dahil edilen çerçeveler: sarı, mavi, yeşil, pembe ve 
siyah.
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Euronda diş hekimliği alanındaki Univet ürünlerinin münhasır distribütörüdür.

Gözlük işareti
Kişisel koruyucu ekipmanlara (PPE) eklenen işaret, 
mevcut güvenlik yönetmeliklerine saygıyı garanti eder. 
Yasalar gereğince, markalama hem mercek üzerinde 
hem de ölçek numarası, imalatçı, optik sınıf, mekanik 
direnç ve isteğe bağlı gereksinimleri tanımlamak için 
ve manifold, referans normatif ve mekanik direnci 
tanımlamak için çerçeve üzerinde eklenir.

Avrupa Normları
EN 166 Kişisel göz koruması – Şartnameler
EN 167 Kişisel göz koruması – Optik test yöntemleri
EN 170 Kişisel göz koruması – Morötesi filtreler
Geçirgenlik gerekleri ve tavsiyeler.

Lens işaretleme tanımı

 2 - 3 U 1 FT KN* CE

Skala numarası 
(n. kod + gölge) Üretici Optik sınıf Mekanik direnç Tercihi 

gereksinim

Çerçeve işaretleme tanımı

U EN 166 FT CE

Üretici Standart Mekanik direnç
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