شركة المنارة للمستلزمات الطبية
FENER DENTAL MEDICAL
المقدمة:
هي شركة متخصصة في المستلزمات الطبية وبشكل خاص السنية
منها وتشمل كا مايخص طبيب اﻻسنان
تاسست منذ  13سنة حيث كانت بداياتها في سورية في مدينة حلب
ثم انتقل مقر الشركة الى مدينة اسطنبول في تركيا وتابعت نموها
اكثر من السابق وكان التطور ملحوظة في كافة مجاﻻت عمل
الشركة
وطان للشركة اهتمام خاص في اﻻستيراد والتصدير
المت الشركة بكادر متميز للعمل بها حاصلين على شهادات رفيعة
في طب اﻻسنان والهندسة الميكانيكية
تلتزم شركة المنارة بالجودة والمصداقية والموثوقية وتقدم ضمانات
على منتجاتها والمتابعة التالية للعمﻼء التقديم كل الخدمات الممكنة
وتم توقيع عقد مع شركة ZIVECOاﻻيطالية عام  2016للوكالة
الحصرية للزرعات السنية في تركيا والشرق اﻻوسط والخليج
العربي والعراق وايران وروسيا ورفدت شركة المنارة وكﻼء لها
في الدول السابقة الذكر
المنتجات التي تباع في شركة المنارة
 -1الكراسي السنية ذات الجودة العالية وملحقاتها
 -2المعقمات السنية ) اﻻتوغﻼف  +المعقمات الحرارية(
 -3موتورات زرع ايطالية وصينية

 -4كمبرسورات ذات جودة ممتازة
 -5اجهزة التصليب الضوئي نوع ممتاز
 -6اجهزة تبيض بالليزر
 -7كاميرات تصوير ضوئي WIFI
 -8اجهزة التحضير اﻻلي
 -9اجهزة تحديد الذروة
 -10اجهزة تصوير شعاعي )بانوراما  +اشعة (X
شركة الزرعات السنية اﻻيطالية ZIVECO
هي شركة ايطالية بالكامل لها دور مهم في المجموعة اﻻوروبية
الدولية
نتيجة مشروع تم تطويره وتنظيمه في ايطاليا في مجال الزرع
هي تتالف من مجموعة من اﻻختصاصيين الذين عملوا في مجال
الزرع السني لعدة سنوات وذووا خبرة ممتاذة
لها خبرة واسعة في مجال التطوير والبحث واﻻنتاج وهذا ما جعل
شركة ZIVECOتعتمد مبدا التطوير الذاتي وذلك خﻼل فترة
قصيرة لتصبح شركة رائدة عالمية
تعتني شركة  ZIVECOباﻻبتكار والجودة والمصداقية
والخصوصية
خطوط انتاج شركة  ZIVECOتقدم حلول قابلة للتطبيق على جميع
الحاجات اﻻساسية للزرع وتعطي للذرع تعطي القدرة لتلبية
متطلبات كل مرحلة من مراحلها الطبية

قسم الدعم الفني والتطوير في شركة  ZIVECOموجود في الحقيقة
ومتاح وهو يعمل بطواقم كاملة  24ساعة متواصلة ليؤمن اجابات
وحلول لجميع الطلبات المقدمة
التعاون مع مراكز اﻻبحاث والشركات من جميع انحاء العالم في ما
يخص الدعم التقني والتصميم واﻻنتاج والتسويق
صناعة الزرعات في ايطاليا بنسبة  %100وهي مطابقة لجميع
المواصفات اﻻوربية وغرفة التجارة اﻻيطالية واﻻوربية وحاصلة
على جميع الشهادات العالمية المتخصصة بمجال الزرع
جميع منتجات الزرع يطبع عليها صنع في ايطاليا .
كراسي اﻻسنان وملحقاتها:
ثﻼث موديﻼت:
 -1موديل M1
 -2موديل M2
 -3موديل M3
ذو منشا اوربي )موتور الماني – خراطيم ايطالي(
تجميع صيني )فرش – هيكل(
الكفالة سنتان
ملحقاته
اﻻساسية
الفرش سوبر ديلوكس

M1
اﻻضافية
تسع لمبات ليزية يمكن التحكم
بشدتها

عشرة درجات لﻼضاءة من
الصينية قياس وسط
اﻻبيض حتى اﻻصفر
التحكم بالحركة من ثﻼثة
كرسي طبيب
اطراف
 -1الصينية
 -2الدعاسة
 -3الصينية اﻻضافية
ثمانية ذواكر اضافية للتحكم
كمبروسور
بالحركة التلقائية
نظام التحريك هيدوليكي
كافيترون
نظام حماية عامة للضغط
شاشة LCD
والكهرباء
نظام لتسخين ماء الكاس
اضاءة ليزرية
مستودع ماء احتياطي مضاعف زراع اضافية لتحميل الشاشة
وجهاذ التبيض
زراع شفاف لتحميل الكاسات
صينية اضافية للمرضة
صينية خاصة لحمل علبة
جهاز تصليب ضوئي
المحارم

اﻻساسية
الفرش سوبر ديلوكس
الصينية قياس وسط
كرسي طبيب

M2
اﻻضافية
اربع لمبات ليزية يمكن التحكم
بشدتها
ثﻼث درجات لﻼضاءة الصفراء
التحكم بالحركة من ثﻼثة
اطراف
 -1الصينية
 -2الدعاسة
 -3الصينية اﻻضافية

كمبروسور
كافيترون
اضاءة ليزرية
مستودع ماء احتياطي
صينية اضافية للمرضة
جهاز تصليب ضوئي

اﻻساسية
الفرش سوبر ديلوكس
الصينية قياس وسط
كرسي طبيب

كمبروسور
كافيترون
جهاز تصليب ضوئي
مستودع ماء احتياطي
صينية اضافية للمرضة

ثﻼثة ذواكر اضافية للتحكم
بالحركة التلقائية
نظام التحريك هيدوليكي
نظام لتسخين ماء الكاس
نظام حماية عامة للضغط
والكهرباء
زراع شفاف لتحميل الكاسات
صينية خاصة لحمل علبة
المحارم
M3
اﻻضافية
لمبة قابلة للتبديل يمكن التحكم
بشدتها
درجاتان لﻼضاءة الصفراء
التحكم بالحركة من ثﻼثة
اطراف
 -1الصينية
 -2الدعاسة
 -3الصينية اﻻضافية
ثﻼثة ذواكر اضافية للتحكم
بالحركة التلقائية
نظام التحريك هيدوليكي
نظام لتسخين ماء الكاس
نظام حماية عامة للضغط
والكهرباء
زراع شفاف لتحميل الكاسات
صينية خاصة لحمل علبة
المحارم

جهاز التبيض الليزري
الخصائص
اﻻجزاء اﻻساسية
جهاز تحكم عن بعد
 240واط
 12لمبة ليزرية
نظارات واقية للعين عدد 2
مدة حياة اللمبة الليزرية
شاحن خارجي
راس متحرك بجميع اﻻتجاهات  50000ساعة
ضوء ازرق 490-390
هيكل المينيوم غير قابل للصدأ

اﻻجزاء اﻻساسية
بطارية 3.7
جهاز شحن خارجي
راس قبضة قابل للتعقيم
قبضة ﻻسلكية

الراوتاري
الخصائص
سعة البطارية 800
مدة الشحن  4ساعات
الوزن 230غ
سرعته  60هزة بالدقيقة
يحوي ستة ذواكر لسهولة
اﻻستخدام

موتور الزرع اﻻيطالي ماريوتي
الخصائص
اﻻجزاء اﻻساسية
المنشأ ايطالي
جهاز الموتور مزود بشاشة
الكترونية LED
عامود السيروم
سرعة تصل الى  40000دورة
بالدقيقة
قبضته قابلة للتعقيم باﻻوتوكﻼف
قبضة الزرع اﻻصلية
داخل في تركيبه معدن التيتانيوم
دعاسة الموتور

خرطوم السيروم
قاعدة القبضة

نظام حماية عام
نظام تبريد ذاتي

موتور الزرع الصيني سوكو
الخصائص
اﻻجزاء اﻻساسية
المنشأ صيني
جهاز الموتور مزود بشاشة
الكترونية LED
عامود السيروم
سرعة تصل الى 25000دورة
بالدقيقة
قبضته قابلة للتعقيم باﻻوتوكﻼف
قبضة الزرع اﻻصلية
داخل في تركيبه معدن التيتانيوم
دعاسة الموتور
نظام حماية عام
خرطوم السيروم
نظام تبريد ذاتي
قاعدة القبضة
جهاز التصليب الضوئي LED
الخصائص
اﻻجزاء اﻻساسية
اشكال موجته متعددة
قبضة ﻻسلكية
 -1موجات مستمرة
 -2موجات متقطعة
 -3موجات متدرجة
بطارية طويلة اﻻمد تصلح ﻻكثر
شاحن خارجي
من  250مرة )اﻻستخدام(
قطعة بﻼستيكية حامية للعين
اﻻستخدام المستمر لمدة 5
ساعات
قاعدة خاصة للقبضة
شاشة الكترونية

جهاز التصليب الضوئي LED B
الخصائص
اﻻجزاء اﻻساسية
اشكال موجته متعددة
قبضة ﻻسلكية
 -1موجات مستمرة
 -2موجات متقطعة
 -3موجات متدرجة
بطارية طويلة اﻻمد تصلح ﻻكثر
شاحن خارجي
من  500مرة )اﻻستخدام(
قطعة بﻼستيكية حامية للعين
اﻻستخدام المستمر لمدة 10
ساعات
قاعدة خاصة للقبضة
الوزن 145غ
شاشة الكترونية
جهاز التعقيم الرطب OUTUCLAR
الخصائص
اﻻجراء اﻻساسية
تعقيم كامل مثالي
فرن التعقيم
التحكم بالحرارة والضغط
قطاعة اوتوغﻼف
ذواكر دائمة لتحكم الذاتي
قطارة اوتوغﻼف
التحكم بالزمن
خزان الماء العادية
انزار عند الخطأ والخطورة
خزان الماء المقطر
خراطيم التصريف
مشبك لحمل اكياس اﻻتوكﻼف

الزرعات السنية
زرعات السنية اﻻيطالية المنشأ  ZIVECOلها خمس انظمة
 -1كينغ ﻻين KING LINE
 -2زيتان ﻻين ZITAN LINE
 -3يالوس ﻻين YALOS LINE
 -4صن ﻻين SUN LINE
 -5مارك ﻻين MARK LINE
KING LINE
شكل
الزرعة
شكل
الدعامة
ذروة
الزرعة
تقنية
اتصال
الزرعة
بالدعامة
عنق
الزرعة
تقنية
اﻻستخدام
اﻻستخدام

اسطواني
مستطيلي
عاملة

YALOS LINE

ZITA
N
LINE
اسطوا مخروطي
ني
مسدسي مستطيلي
كروي
عاملة عاملة

برغي
تثبيت
عريض

متوسع

قطعتين

قطعتين

 -1زرع فوري زرع
جراحي
 -2زرع
تقويمي

زرع
جراحي

 -1بالطرق بدون برغي
برغي تثبيت تثبيت
 -2عن طريق
برغي التثبيت
عريض متوسع
ضيق

زرع جراحي

قطعتين قطعة واحدة
زرع
جراحي

مخروطي اسطوان
ي
مثمن
مكعبي
غير
عاملة
برغي
تثبيت

برغي تثبيت

قطعتين

SUN
LINE

MARK
LINE

عاملة

 -3زرع
للتعويضات
المتحركة

