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Dentsply Sirona Türkiye Teknik Ekibi tarafından hazırlanmıştır.



Değerli Müşterimiz, 

Öncelikle Sirona ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Sirona Dental Türkiye Teknik Ekibi, son 4 yılda 70’ten fazla komple klinik 
kurulumu, altyapı dâhil olmak üzere 3 diş hekimliği fakültesinin komple 
kurulumu, 22 Hastanenin diş bölümünün kurulumu ve yüzlerce klinik ve 
muayenehanenin cihazlarının yenilenmesini gerçekleştirmiştir. 

Sahip olduğumuz tecrübe ve deneyimlerimizi müşterilerimize aktarıp, yeni 
kurulacak kliniklerdeki cihazlarımızın sorunsuz bir şekilde yıllarca çalışabilmesi 
adına teknik ekibimizin her zaman bir telefon kadar yakınınızda olduğunu 
bilmenizi istiyoruz. “444 3 792” 

Yeni bir Tedavi Ünitesi satın aldığınızda veya yeni bir Muayenehane/ Klinik 
kurulumunda, günümüz teknolojileri ve gereksinimleri göz önüne alındığında, 
cihazlarımız için gereken tesisat - alt yapı bilgileri ve tedavi sırasında sizlere 
gerekebilecek diğer gereksinimler ile ilgili bilgileri bu belgede bulabilirsiniz. 

Başarı sizden üç şey ister : Tutku, Teknik ve Cesaret. 

Mesleği seçmenizdeki cesaretinizden ve mesleğiniz ile ilgili tekniği zaten edinmiş 
olmanızdan ve uyguladığınızdan hiç şüphemiz yok. Ama Dentsply Sirona ürünleri 
ile ve satış sonrasında ekibimizin desteği sayesinde daha fazla tutkuyla 
çalışacağınıza da emin olabilirsiniz. 

S a y g ı l a r ı m ı z l a , 
Dentsply Sirona Türkiye Teknik Ekibi 
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Tedavi 
Üniteleri

 Günümüz teknolojisinde Tedavi Üniteleri 
birçok altyapı gereksinimine ihtiyaç duyar. 
Hasta ve Hekim iletişimi, hasta konforu ve 
verimli bir çalışma alanı oluşturmak için bu 
gereksinimlerin eksiksiz tamamlanması çok 
önemlidir.
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 Tesisat bağlantımız, Tedavi Ünitelerinin ayakucu 
kısmında ve cihazın altında kalmaktadır. Bu yüzden 
oluşturulacak tesisat 20x20 cm’lik bir alan içerisinde 
bulunmalı ve bu alan dışına taşmayacak şekilde yapılmalıdır 

	 Yukarıda detayları belirtilen tesisat işlemleri, 
müşterinin belirleyeceği firma veya tesisatçı tarafından 
hazırlanacaktır. 

	 Tedavi Ünitesi montaj işlemleri Dentsply Sirona 
Türkiye Teknik Ekibi tarafından yapılacaktır. 

	 Cihaz alan müşterilerimizin, satış sözleşmesi 
imzalandıktan sonra, tesisata başlamadan bir kez anlatım ve 
yer keşfi, tesisat işlemleri tamamlanıp cihaz montajı 
talebinden hemen önce bir kez kontrol amaçlı olmak üzere, 
2 kez ücretsiz teknik ekibi çağırma hakları bulunmaktadır. 
Daha fazla kontrol talep edilmesi durumunda, teknik ekip 
ulaşım ve diğer masrafları müşteri tarafından ödenmek 
suretiyle hizmet verilebilir. 

3

 

Bağlantı 
Kutusu

- TEKNİK EKİBİMİZDEN LÜTFEN YER 
ŞABLONU İSTEYİNİZ.

 
- TÜM İHTİYAÇ VE SORULARINIZ İÇİN 
EKİBİMİZDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ. 
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" 1⁄2 DN 15 çaplı tesisat borusu ile çekilmelidir. Sıcak 
su gerekli değildir. Bağlantı kutusu içerinde kalacak 
şekilde, zeminden iki cm yukarda bırakılmalı ve ucuna 
çıkışı dıştan dişli ve 3/8 çaplı bir ara musluk takılmalıdır.
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Bağlantı 
Kutusu 

-

Temiz Su 
Bağlantısı
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 Hava kompresörü ile Ünit bağlantı kutusu arasında, 
3/8 çapında bakır boru veya 1⁄2 DN 15 çaplı tesisat 
borusu ile çekilmelidir. Bağlantı kutusu içerinde kalacak 
şekilde, zeminden iki cm yukarda bırakılmalı ve ucuna , 
çıkışı dıştan dişli ve 3/8 çaplı bir ara musluk takılmalıdır. 
Bakır boru daha az terleme yaptığından hem nem 
h e m d e h i j y e n a ç ı s ı n d a n t e r c i h s e b e b i d i r.  
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Bağlantı 
Kutusu 

-

Hava 
Bağlantısı
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" 50 mm atık su borusu ile çekilmelidir. Bağlantı 
kutusu içerisinde kalacak şekilde ve zeminden iki cm 
yukarda kalacak şekilde sonlandırılmalıdır. Ünit 
bağlantı kutusundan ana gider borusu arası en az %3 
eğim olacak şekilde bağlanmalıdır. Mümkün olan en az 
d i r s e k k u l l a n ı l a r a k y a p ı l m a l ı d ı r .  
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Bağlantı 
Kutusu 

-

Pis Su Gideri
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" Bağlantı kutusu içerisinden, vakum motorunun 
(Cerrahi Aspiratörün) konulacağı yere kadar 
yapılmalıdır. Iki ucu boşta kalacak şekilde zeminden iki 
cm yukarda bırakılmalıdır. Boru tipi ve çapı olarak 40 
mm lik pvc (Havuz drenaj borusu) kullanılmalıdır. 
Borular yerleştirilirken mümkün olan en az köşe 
o l u ş t u r a c a k şe k i l d e y e r l e ş t i r i l m e l i d i r .  
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Bağlantı 
Kutusu 

-

Vakum 
Borusu
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 Bağlantı kutusundan, vakum motoru (cerrahi 
Aspiratör) arasında çekilmelidir. İki ucu da boşta 
kalacak şekilde ve 2 metrelik pay bırakılacak şekilde 
sonlandırılmalıdır. Kablo olarak 4 x 1.5 mm’lik tam 
izolasyonlu kablo kullanılmalı ve ilerde kabloyu 
değiştirmek gerektiğinde kolaylık olması açısından, 
kablo bir boru içerisinden geçirilerek bağlantısı 
y a p ı l m a l ı d ı r .  
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Bağlantı 
Kutusu 

-

Tetikleme 
Kablosu
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 Tedavi üniteleri tam kapasite çalıştığında yaklaşık 2 
kVA elektriğe ihtiyaç duymaktadır. 3 x 2.5 mm tam 
izolasyonlu ve topraklı bir kablo ile , panodan doğrudan 
ünit bağlantı kutusu arasında çekilmelidir ve Sigortası 
mutlaka ayrı olmalıdır. Kablolar boru içerinden 
geçirilerek döşenmeli , birbirinden etkilenmemesi iç.in 
network ve diğer kablolardan zıt köşede kalmalıdır. 
T o p r a k l a m a 
h a t t ı m u t l a k a k o n t r o l e d i l m e l i d i r .  
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Bağlantı 
Kutusu 

-

Elektrik 220 V
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 Tedavi üniteleri tam kapasite çalıştığında yaklaşık 2 
kVA elektriğe ihtiyaç duymaktadır. 3 x 2.5 mm tam 
izolasyonlu ve topraklı bir kablo ile , panodan doğrudan 
ünit bağlantı kutusu arasında çekilmelidir ve Sigortası 
mutlaka ayrı olmalıdır. Kablolar boru içerinden 
geçirilerek döşenmeli , birbirinden etkilenmemesi iç.in 
network ve diğer kablolardan zıt köşede kalmalıdır. 
Topraklama hattı mutlaka kontrol edilmelidir.  

 

10

Bağlantı 
Kutusu 

-

UPS 220 V

Dentsply Sirona Türkiye Teknik Ekibi tarafından hazırlanmıştır.



 Network bağlantısı CAT 6 kablo ile yapılmalıdır. 2 
Adet Ayrı Hat Çekilmelidir. Ünit üzerine asılacak 
TV7Monitör için Anten bağlantısı bağlantı kutusuna 
k a d a r g e t i r i l i k 3 m e t r e f a z l a b ı r a k ı l a r a k 
s o n l a n d ı r ı l m a l ı d ı r .  
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Bağlantı 
Kutusu 

-

Network Cat 6
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  Ünit üzerine bağlanan USB çıkışlı cihazlar ve diğer 
b i lg i sayar bağlant ı lar ın ın sonradan rahatça 
çekilebilmesi için, Hekimin çalışma masasındaki 
bilgisayar ile Ünit bağlantı kutusu arasına 50 mm lik bir 
b o r u ç e k i l m e l i v e i ç i n d e k ı l a v u z h a z ı r 
b u l u n d u r u l m a l ı d ı r .  
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Bağlantı 
Kutusu 

-
Bilgisayar Bağlantı 

Borusu
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  Bağlantı kutusundan, hekim masasına mutlaka 
hdmi ve güçlendiricili USB kablo çekilmelidir.
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Bağlantı 
Kutusu 

-
HDMI ve USB 

Kabloları
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  Rahat bir çalışma ortamı ve Hekimin sağlığı için klinikteki 
dolaplarınızın ve Tedavi Ünitenizin 

yerleşimi çok önemlidir. 

Mevzuat gereği her ünit için asgari 12 metrekare ayrı düzenlenmiş, 
yeterli şekilde aydınlatılmış ve havalandırılan oda olmalıdır. Oda 
içerisinde tedavi ünitesi, kapaklı alet dolabı, gerekli teçhizat ve lavabo 
bulunmalıdır. 

 • Ölçüler, duvar yada klinik dolaplarından itibaren istenilen 
ö l ç ü l e r d i r .  

 • DİKKAT !! : Ruhsatlandırma projesinde, Ünitin tabanıdan, ön , 
sağ ve sol tarafa birer metre, Ünit normal pozisyonda iken, tetiyerden 
arka tarafa en az 1.5 metre boşluk bulunması istenmektedir. Verilen 
ölçüler ünitin çalışması için minimum gereksinimleri göstermekte olup, 
y ö n e t m e l i k t e i s t e n e n ö l ç ü l e r D E ĞİL D İR ! !  
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CİHAZ ÖLÇÜLERİ

VE

ODA BOYUTLARI
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* Görseldeki ölçüler kamçı kol ünit içindir.
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CİHAZ ÖLÇÜLERİ
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 Tomografi ve Panoramik 
Röntgen cihazlarımızın 
doğru montajı hem hasta ve 
çalışan güvenliği hemde 
cihazın net görüntü vermesi 
için çok önemlidir.

Görüntüleme 
Sistemleri

Dentsply Sirona Türkiye Teknik Ekibi tarafından hazırlanmıştır.



 

 Görüntüleme cihazları , üst noktasından duvara iki vida ile, yere temas ettiği noktadan 
tek vida ile montajı yapılmaktadır. Bu sabitlemelerin yapıldığı noktalar sağlam olmalı, aksi 
takdirde tehlikeli kazalar yaşanabilir. Özellikle cihazın monte edileceği duvar sağlam değil ise 
iki adet , yerden tavana kutu profil güçlendirmesi yapılmalı ve cihaz bu iki adet kutu profile 
monte edilmelidir. 

 Oda içerindeki duvarlar minimum 2mm kalınlığında ve yerden en az 2 metre 
yüksekliğe kadar kurşun ile kaplanmalıdır. Oda kapısı da yine kurşun kaplama bir kapı 
olmalıdır. 

 Cihazınızı satın aldığınızda teknik ekibimizden montaj öncesi yer keşfi talep 
edebilirsiniz. Teknik ekibimiz cihazın montajının yapılacağı odayı inceledikten sonra sizlere 
gerekli işlemler için ayrıntılı bilgileri verecektir. 

 Oda içerisinde Cihazın montajının yapılacağı duvarda, yerden yüksekliği 30 cm 
olacak şekilde, 2 adet UPS elektrik prizi ve network bağlantısı için Cat 6 network 
kablosu bulunmalıdır. 

 Hasta pozisyonlaması yapıldıktan sonra çekim dışarıdan kumanda panelinden 
yapılmaktadır. Cihaz ile kumanda paneli arasına iki ucu boşta kalacak şekilde Cat 6 
kablo çekilmelidir. Kapı dışında kumanda paneli yüksekliği 150 cm olmalıdır. 

 Kumanda panelinden çekim butonuna basılırken aynı anda içerdeki hastayı 
görebileceğiniz bir konumda olmanız çok önemlidir. Acil bir durumda elinizi çekim 
düğmenizden çekmeniz gerekebilir. İçeriyi görmeden çekim yapmak ciddi kazalara 
sebebiyet verebilir 
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Orthophos

E / S / SL / 
SL3D / Ceph

XG3D / XG3 / 
XG3DReady / 

Ceph
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 Hasta ve çalışan güvenliği için yapılacak güçlendirmenin doğru ve eksiksiz yapılması 
çok önemlidir. Ayrıca cihaz montajı ne kadar doğru yapılırsa, elde edeceğiniz görüntüler o 
kadar net olacaktır.
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Cihaz 
montajının 
yapılacağı 

duvara mutlaka 
güçlendirme 

yapılmalıdır !
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 Oda içerisindeki havalandırma hem radyasyonun dışarı atılması hemde 
cihazınızın arıza yapmaması için çok önemlidir. Oda mutlaka serin ve nemsiz hava ile 
havalandırılmalıdır.
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Oda içerisinde 
bulunması 

gerekenler ve 
Radyasyon 
güvenliği 
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 Özellikle 3D görüntüleri ciddi miktarda yer kapladığından ve veri 
güvenliğini doğru sağlayabilmek adına, günlük planlanan çekim sayısına göre 
ayrıca bir depolama ünitesi kullanılması tavsiye edilmektedir. 

 Bu sistemlerin kapasiteleri seçilirken, en az 5 yıllık bir plan yapılması 
önerilir. 

 Aşağıda, teknik ekibimizin daha önce hastane ve büyük kliniklerde 
kullandığı ve test ettiği marka modelleri bulabilirsiniz. Unutmayın, bu 
sistemlerin güvenliği ve yedekleme sistemleri tamamen müşterilerimize aittir. 
Herhangi bir veri kaybı ve teknik arıza durumunda, teknik ekibimiz sistemlere 
müdahale edemez. Yazılım hariç teknik bir sorun durumunda, Depolama 
ünitesini aldığınız firmadan destek almanız gerekmektedir. 

 3D görüntülerin boyutları 500 Mb ile 1.3 GB arasında değişmektedir. 
DentsplySirona en iyi performans için işletim sistemi sürücüsüne ek bir sabit 
diskin olmasını önerir. Sidexis 4'ün performansı, ana depolama klasörü olan 
PDATA için, HDD okuma ve yazma hızlarından doğrudan etkilenir. Daha yavaş 
sürücüler kullanılıyorsa veya sürücülerle ilgili sorunlar varsa, Sidexis 4 
performansı olumsuz yönde etkilenir. NAS cihazları, depolama alanını 
genişletmek için kullanılan bir yoldur, Bu cihazlardaki büyük farklılıklar 
nedeniyle, DentsplySirona'nın herhangi bir marka veya modeli tavsiye etmesi 
mümkün değildir. Bir NAS cihazı kullanmadan önce, cihazın NTFS dosya 
sistemini tamamen desteklediğini doğrulamanız gerekmektedir. Ayrıca, 
DentsplySirona Linux tabanlı sistemler ile ilgili sorunları gideremez. Basit bir 
sabit disk hatası nedeniyle sizi veri kaybından korumak için bir RAID sistemi 
kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.

 
 Not: RAID, verilerinizi belirli donanım arızalarından, kullanıcı 
hatalarına, yangına, suya veya elektrik fırtına hasarına karşı 
korumayacağı için bir yedekleme sisteminin yerine geçmez. 
 

 Not2: NAS Sunucu veya herhangi bir sunucu kullanılacaksa Network 
bağlantısı ve Switchler Gbit olmalıdır. 

 Yedekleme ve depolama sistemi alırken, uyumluluk kontrolü için teknik 
ekibimizden destek alabilirsiniz 
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Görüntüleme 
sistemleri için 
veri depolama 

kapasiteleri 
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 Mevzuat gereği Klinikte en az bir adet periapikal röntgen cihazı olmak 
zorundadır. 

 Röntgen cihazınızı yerin uygunluk durumuna göre duvara astırabilir, ünit 
üzerine taktırabilir veya tekerlekli mobil olarak tercih edebilirsiniz. 

 Duvara monte ettirmeyi düşünürseniz duvarınızın sağlamlık durumu için 
lütfen teknik ekibimizden keşif isteyiniz. Aksi durumlarda ciddi kazalar 
yaşanabileceğini unutmayın. 

 Röntgen cihazının, duvardan tetiyere kadar olan uzaklığı 179 cm’yi 
geçmemelidir. 

 Ağız içi radyoloji görüntülemeleri için, sensör yada fosfor plak tarayıcı 
tercih edebilirsiniz. 

 Görüntüleme cihazları kendi yazılımları ile gelmekte olup, klinik takip 
programlarınıza entegrasyonu mümkündür. Klinik içerisindeki kullanılacak 
yazılımların kendi aralarında haberleşmesi ve tek bir veri kaynağında toplanması 
iş akışınızı inanılmaz derecede hızlandıracak ve çalışma kolaylığı sağlayacaktır. 

 Yazılımların entegrasyonunun uygunluğu ve bu yazılımların kullanılacağı 
bilgisayarların özellikleri ile ilgili teknik ekibimizden destek alabilirsiniz. 
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Periapikal 
Röntgen 
Cihazları

Sensörler

Fosfor Plak
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 ** Periapikal Röntgen cihazlarının ünite monte modelleride mevcuttur. 
Sağlam bir duvar veya güçlendirme bulunmadığı takdirde bu seçeneğide 
değerlendirebilirsiniz. 

Ünite monte Röntgen cihaz daha fazla kablo gereksinimine ihtiyaç duymaktadır. 
Mutlaka teknik ekibimiz ile irtibata geçiniz.. 

*** Ayrıca tavana monte periapikal röntgen cihazlarıda mevcuttur. Bu model 
cihazlarımızı tek başına alabileceğiniz gibi, reflektör ile birlikte de tercih 
edebilirsiniz. 
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Periapikal 
Röntgen 
Cihazları

Sensörler

Fosfor Plak
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 Dijital Dişhekimliği için CadCam 
sistemleri bir kl iniğ in olmazsa 
olmazıdır.

 Cerec cihazları için gereken tüm 
altyapı ve gereksinimleri bu bölümde 
bulabilirsiniz.

CadCam 
Sistemleri
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 Modern kliniklerin vazgeçilmezi Cerec AC Omnicam görüntüleme cihazı 
için kliniğinizde mutlaka yer ayırın. Cihazınızın tetiyer arkasında ve mümkünse 
asistan tarafında duracağını hesaplayarak kliniğinizi dizayn etmenizi tavsiye 
ediyoruz. 

 Sadece normal şehir şebekesi elektrik bağlantısına ihtiyaç duyan Cerec 
Omnicam cihazınızın bağlantısını, teknik ekibimizi çağırarak kullanmış 
olduğunuz tedavi ünitesinden alınmasını talep edebilirsiniz. Böylece etrafta daha 
az kablo gözükmesini sağlayarak rahatça kullanabilirsiniz. 

 Odalar arası taşıma sırasında sizlere vakit kazandırmak amacıyla 5 dakika 
süreyle cihazınıza elektrik sağlayacak 
batarya cihazla beraber gelmektedir. 

 MC XL Milling ünitesi, gerek 
duyduğu suyu kendi içerindeki su 
tankından sağlamaktadır. Böylece sadece 
cihazı şehir şebekesine bağlamak yeterli 
olacaktır. 

 C i h a z ı t e z g â h ü s t ü n e 
yerleştirebileceğiniz gibi, özel yapılmış 
ses izolasyonlu dolaplara koyabilir hem 
tozdan koruyabilir hem de gürültüyü 
minimum düzeye indirmiş olursunuz. 

 MCXL Milling ünitesi 2 adet Prize 
ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Cihazlarınızın güvenliği için, 
cihazları bağladığınız prizler, en az 5 
kVA gücünde UPS e bağlı olmalıdır. 
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CAD/CAM

 Cihazları 
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Sterilizasyon Odası mutlaka, kirliden temize doğru ilerleyecek şekilde 
dizayn edilmeli ve bu işlemlere göre cihaz seçimi yapılmalıdır. 

• Yıkama cihazı için su girişi, sterilizasyon cihazları ve DAC 
Universal Otoklav için hava hattı ve pis su gideri gerektiğini 
unutmayın ! 
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STERİLİZASYON 
ODASI
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 Dac Universal, kliniğinizde başlıklarınızın tam sterilizasyonu ve 
ömürlerinin uzamasında ciddi derecede etkilidir. Dünyadaki önde gelen 
başlık üreticilerinin tamamı Dac Universal başlık bakım otoklavını tavsiye 
etmektedir. 

 Dac Universal tezgâh üstünde rahatlıkla kullanılabilir. Cihaz için 
minimum 5 bar hava ihtiyacı vardır. Kullandığı atık suyu atabilmesi için pis 
su giderine ihtiyacı vardır. Pis su gideri cihaza en fazla 150 cm uzaklıkta 
olabilir. Ayrıca pis su giderinin yüksek sıcaklığa dayanabilmesi açısından 
metal olması önerilmektedir. Pis su giderinin çekilemeyeceği durumlarda ve 
cihaz yanına ya da tezgâh altına 5 litre kapasiteli atık su bidonu konabilir. 
Cihazın en az 5 bar basınçlı hava hattına bağlanması gerekmektedir. 
Ayrıntılı bilgileri Teknik ekibinizden talep ediniz. 

 Dac Universal, her hastadan sonra başlıkların iç dış temizliğini yapıp, 
yağlayıp steril etmek ve bir sonraki hastaya hazırlamak için tasarlanmıştır. 
Cihazı gün içeris inde is tediğiniz sayıda çal ışt ı rabi l i rs iniz . 
Cihazı her hastadan sonra kullanabilmek adına kliniğe yakın bir yerde yada 
klinik içerisinde tezgah üstünde kullanmanızı tavsiye ederiz. 

Cihazın ölçüleri : Yükseklik 53 cm / Genişlik 38 cm / Derinlik 37 cm 
(Cihaz kapak açık hali ile) 

 Dac Professional B sınıfı otoklav, sadece 220 V elektrik 
bağlantısına gereksinim duymaktadır. Cihaz yüksek ısı ürettiğinden ortamın 
havalandırması yeterli düzeyde olmalıdır. Cihaz elektrik bağlantısı mutlaka 
3x2.5 mm izoleli kablo ile yapılmalı ve ayrıca sigortası bulunmalıdır. 
Bağlanacak piriz ve kablonun yeterli olup olmadığı kontrol edilmeden cihaz 
bağlanmamalıdır. 

Cihazın çalışmasını tamamlama süresi yaklaşık 35-50 dk. arasındadır. 

Cihaz Ölçüleri : Yükseklik 48.5 / Genişlik 42.5 / Derinlik 63 cm 

Cihaz Ağırlığı: 50 kg 
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OTOKLAV 
CİHAZLARININ 

ALTYAPI 
GEREKSİNİMLERİ
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 Dolaplarınızı, hijyeni sağlamak ve altlarının rahat temizlenebilmesi 
için mutlaka yerden yüksekte kalacak şekilde monte ettirmenizi tavsiye 
ediyoruz. 

	 Hijyen odasını için dolap siparişi verirken, oda içerisindeki 
kullanılacak cihazları baştan hesaplayarak ve konumlarını düşünerek sipariş 
vermek , sonradan yaşanacak karışıklıkları baştan önlemektedir.. 

• Asistanlarınız için mutlaka gerekli çalışma alanı hesaplayın. 

• Dolaplarınızın tedavi ünitesinden çok uzak olmamasına dikkat edin. 

• Oda koşulları izin veriyorsa tetiyer arkasına koyacağınız dolaplarınız 
i ş i n i z i k o l a y l a ş t ı r a c a k t ı r .  

KLİNİK 
DOLAPLARI
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 Mümkün olduğunca ihtiyaca yönelik ölçülerde tezgah kullanımı size en 
ergonomik çalışma alanlarını sunacaktır. 

 Odanızın ölçüleri ne olursa olsun, mutlaka asistanınıza yeteri kadar alan 
ayırmayı unutmayın... 
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Klinik 
Dolaplarının 

Yerleşimi
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 Laboratuvar odasında kullanılacak cihazların yerleri için ve 
gereksinimleri için lütfen teknik ekibimizden bilgi alınız. 

• Laboratuvar odasının havalandırması sağlığınız açısından çok 
önem arz etmektedir. 

• Basınçlı hava, temiz su ve lavabo mutlaka gereklidir.  

• Dijital sistemlerle çalışacak bir laboratuvarda, kullanılacak 
sistemler için özel ölçülerde yer ayrılmalıdır. Cihazların elektrtik 
su ve hava gereksinimleri olabilir. Mutlaka teknik ekibimize 
danışın. 

LABORATUVAR 
ODASI
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Teknik oda kliniğin kalbi olarak tanımlanabilir. Unutmayın, bu odada yaşanacak en ufak bir aksaklık tüm 

k l i n iği e t k i l e y e b i l e c eği n d e n h e r d e t a y ı n t e k r a r t e k r a r g ö z d e n g e ç i r i l m e s i g e r e k m e k t e d i r . 
5-8 Ünitelik bir kliniğin ihtiyacı olacak cihazların tamamının konulacağı düşünüldüğünde; 12 metrekarelik bir oda tavsiye 
edilmektedir. 

Oda içerisinde bulunacak cihaz ve sistemler: 

Kompresör sistemleri, vakum sistemleri, klinik su filtre sistemleri, regülatör, kesintisiz güç kaynağı, cihazlara ait elektrik 
panosu ve sigortalar. 

Oda içerisinde ayrıca , Temiz Su Bağlantısı ve Pis Su gideri mutlaka hazır bulunmalıdır. Zemin ıslak zemin olarak 
tasarlanmalı ve gerektiğinde oda yıkanabilir durumda olmalıdır. 

Cihazların hepsi birlikte çalıştığında ciddi miktarda gürültü olacağından, ses yalıtımı mutlaka yaptırılmalıdır. Teknik oda 
içerindeki havalandırma mutlaka bulunmalı, içerdeki hava devamlı olarak bina dışarısına atılmalıdır. 

Vakum motorlarının egzoz bağlantısı için iki adet, bina dışına ve çapları 50 mm’lik boru 
hazır olarak bulundurulmalıdır. 

İçerdeki sıcaklık 18-20 derece arasında sabit olarak tutulmalı ve soğutma işlemi için 
mutlaka 24.000 BTU kapasiteli bir klima kullanılmalıdır. 

Yıllık periyodik bakımlar, cihazlar için hayati önem taşımaktadır. 
Lütfen teknik ekibimizden bakım süreçleri ve bakım anlaşmaları için ayrıntılı bilgi 
talep ediniz. 

EKİPMAN 
ODASI
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 Tamamen dijital ve profesyonel bir hizmet vermeyi amaçlayan departmanımız, 
müşterilerimizin haklarını savunabilmek adına, tüm talepleri kayıt altına alabilmek ve takip etmek 
için gelişmiş CRM yazılımları kullanmaktadır. 

 Uzaktan destek, En yakın teknik ekibin konumu ve iş bitiminde dijital raporlama sistemleri ile 
hiçbir talebiniz atlanmadan takip edilir. 

 1. Sizlerden gelen telefon,e-posta veya whatsapp destek hattına mesajdan sonra, destek 
ekibimiz sizleri arar ve detaylı bilgi alır. 

 
 2. Cihazlarınıza uzaktan bağlanarak sorunun tespiti ve mümkün ise uzaktan çözümü için 
kontrol eder.

  
 3. Uzaktan çözülemeyen sorunlarda, garanti dışı cihazlar için sonradan sürpriz masrafların 
çıkmaması adına, önceden servis ve yedek parça fiyatları konusunda yazılı bilgilendirme yapar.

  
 4. Onayınızın hemen ardından, servis için plan 
oluşturur ve sizlere SMS vs E- Posta yöntemleri ile 
b i l g i v e r i r  

Taleplerinizi : 
444 3 792 , turkey-teknik@dentsplysirona.com veya 
0 543 218 93 48 numaralı whatsapp destek hattımıza 
iletebilirsiniz 

TEKNİK DESTEK 
VE SERVİS 

İHTİYAÇLARINIZ 
İÇİN
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