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Hakkımızda / About Us

Sistem Dental 1998 yılında kurulmuştur. Diş üniti, dental koltuk, klinik dolap sistemleri, diş laboratuvar 
masaları ve eğitim simülasyon sistemleri üretmektedir. 21 yılına geldiği bu günlerde Türk Dişhekimliğine 
Dünya’da ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ekipman ve malzemelerin satışını ve imalatını yaparak 
hizmet vermekten gurur duyar. Amacımız imalatını ve genel dağıtıcısı olduğumuz ürünleri sizlere 
uygun fiyatlarla ve servis güvencesiyle sunmaktır.

MİSYONUMUZ

Ürünlerimiz, satış sonrası hizmetlerimizle sağladığımız güvenirlilik ve yüksek iş ahlakımız ile 
müşterilerin ilk tercihi olarak değer yaratan bir şirket olmak.

VİZYONUMUZ

Ürettiğimiz tüm ürünlerde ve verdiğimiz tüm hizmetlerle Türkiye’de en iyisi olmaya devam ederek 
dünyada örnek şirket olmak.

“Sistem Dental” has been established in 1998 by. “Sistem Dental” has been manufacturing dental 
units, dental chairs, clinic cabinets, laboratory tables and dental study simulations systems. On 
this day which is celebrating its 21th anniversary, the Company is proud and pleased to render 
service by making sales and manufacturing of equipment and materials which have been widely 
used in the World and in Turkey in the field of Dentistry. Our objective and target is to provide and 
supply the products which have been manufactured and distributed by us to you at best prices 
and under service guarantee.

OUR MISSION

Is to be a Company which creates added value as being the first choice of our customers with 
our products, trust and reliability ensured with our postsale services and with our high business 
ethics and conducts.

OUR VISION

Is to be a model and an exemplary company in the World by continuing to be the best in Turkey 
on all our products and with all our services rendered.
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Prodent SD-01 AK modeli insan anatomisine uygun, çiğneme fonksiyonu
ve alt çene sağa sola hareketlerini simüle etmeye uygundur. Bütün
dental modellere uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.Doğal insan boyun
hareketlerini yapabilecek şekilde imal edilmiştir. Çeneler kolaylık sökülüp
takılabilir ve dişler sökülüp değişitirilebilmektedir. Kafatası sert plastikten
imal edilmiş olup kilitlemeli sistem ile açma kapama tek buton vasıtası
ile yapılabilmektedir. Kafatası içerisinde çene sökme, maske çıkarma ve
boyun eklem sertliğini ayarlamak için elle kolay tutulur aparatlar mevcuttur.
Gövde kısmı Manuel ve elektromekanik kaldırma sistemlerine uyumludur.

SD-01 AK

SD-03 AK

SD-02 AK

SD-04 AK

Prodent SD-04 AK modeli insan anatomisine uygun , çiğneme fonksiyonu ve alt çene
sağa sola hareketlerini simüle etmeye uygundur. Bütün dental modellere uyumlu
olacak şekilde tasarlanmıştır.Doğal insan boyun hareketlerini yapabilecek şekilde imal
edilmiştir. Çeneler kolaylık sökülüp takılabilir ve dişler sökülüp değişitirilebilmektedir.
Kafatası sert plastikten imal edilmiş olup menteşeli sistem ile açılan alın bölgesinden
sökme takma aparatlarına ulaşılmaktadır. Kafatası içerisinde çene sökme , maske
çıkarma ve boyun eklem sertliğini ayarlamak için elle kolay tutulur aparatlar
mevcuttur. Bu modelde gövde kısmı yoktur . Diş ünitleri üzerinde çalışmaya uygun
tasarlanmıştır. Dişçi koltuklarına monte ederek çalışma sağlanabilir.

Prodent SD-03 AK modeli insan anatomisine uygun, çiğneme
fonksiyonu ve alt çene sağa sola hareketlerini simüle etmeye
uygundur. Bütün dental modellere uyumlu olacak şekilde
tasarlanmıştır.Doğal insan boyun hareketlerini yapabilecek
şekilde imal edilmiştir. Çeneler kolaylık sökülüp takılabilir ve
dişler sökülüp değişitirilebilmektedir. Kafatası sert plastikten imal
edilmiş olup menteşeli sistem ile açılan alın bölgesinden sökme
takma aparatlarına ulaşılmaktadır. Kafatası içerisinde çene sökme,
maske çıkarma ve boyun eklem sertliğini ayarlamak için elle kolay
tutulur aparatlar mevcuttur. Bu modelde gövde kısmı yoktur. Masa üzerinde
çalışmak üzere tasarlanmışıtr. Masa kenarına bağlantı aparatı kolay kullanıma
uygundur.

Prodent SD-01 AK model is suitable for human anatomy, chewing function and to
simulate right and left movements of lower jaw. It is designed to be compatible
with all dental models. It is made to be able to make natural human neck
movements. Jaws can be easily removed and replaced, and teeth can
be removed and replaced. The skull is made of hard plastic and it
can be done by locking system and opening and closing by one push
button. The skull is equipped with hand-held devices for jaw removal,
mask removal, and neck stiffness adjustment. The body is compatible
with manual and electromechanical lifting systems.

Prodent SD-04 AK model is suitable for human anatomy, chewing function and to simulate
left and right jaw movements. It is designed to be compatible with all dental models. It is
made to be able to make natural human neck movements. Jaws can be easily removed
and replaced, and teeth can be removed and replaced. The skull is made of hard plastic
and the dismounting attachments are reached from the forehead area opened by the
hinged system. The skull is equipped with hand-held devices for jaw removal, mask
removal, and neck stiffness adjustment. There is no body part in this model. Designed
to work on dental units. Operation can be achieved by mounting on the dental chair.

The Prodent SD-03 AK model is suitable for simulating human anatomy, chewing function and lower jaw right and left
movements. It is designed to be compatible with all dental models. It is made to be able to make natural human neck
movements. Jaws can be easily removed and replaced, and teeth can be removed and replaced. The skull is made of
hard plastic and the dismounting attachments are reached from the forehead area opened by the hinged system. The
skull is equipped with hand-held devices for jaw removal, mask removal, and neck stiffness adjustment. There is no
body part in this model. It is designed to work on the table. The connection to the table edge is easy to use.

Fantom Kafa Modelleri / Phantom Head Models

Prodent SD-02 AK modeli insan anatomisine uygun, çiğneme fonksiyonu ve alt çene sağa 
sola hareketlerini simüle etmeye uygundur. Bütün dental modellere uyumlu olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Doğal insan boyun hareketlerini yapabilecek şekilde imal edilmiştir. Çeneler kolaylık 
sökülüp takılabilir ve dişler sökülüp değişitirilebilmektedir. Kafatası sert plastikten imal edilmiş 
olup menteşeli sistem ile açılan alın bölgesinden sökme takma aparatlarına ulaşılmaktadır. 
Kafatası içerisinde çene sökme, maske çıkarma ve boyun eklem sertliğini ayarlamak için elle 
kolay tutulur aparatlar mevcuttur. Gövde kısmı manuel ve elektromekanik kaldırma sistemlerine 
uyumludur.

The Prodent SD-02 AK model is suitable for human anatomy, chewing 
function and simulates left and right jaw movements. It is designed 

to be compatible with all dental models. It is made to be able to 
make natural human neck movements. Jaws can be easily removed 

and replaced and teeth can be removed and replaced. The skull is 
made of hard plastic and the dismounting attachments are reached 

from the forehead area opened by the hinged system. The skull is 
equipped with hand-held devices for jaw removal, mask removal and 

neck stiffness adjustment. The body is compatible with manual and 
electromechanical lifting systems.



Sistem Dental, katalogta yer alan renk ve modellerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Brochure has the right to change models Sistem Dental.
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RAL Renk Seçenekleri / RAL Color Options
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