
Endo With Eighteeth
الوكيل الحصري المعتمد في سورية شركة الكرم للتجهيزات السنية
Exclusive Agent in Syria Alkaram Dental Supplies

@AlKaramDentalSupplies

0212666929Aleppo-Syria

096223347 7 Damas

0962233550 Lattakia0940666929 Aleppo

alkaramdent.com

CATALOGUE
PRODUCTS

Eighteeth as the Dental Brand under Changzhou Sifary Technology Co., Ltd,
was founded in 2016 .
Eighteeth set R&D, manufacture, marketing and service integration.
Eighteeth regards "Innovative, Dedicated and Professional" as our tenet. Only in few years,
Eighteeth dental products are recommeded by many professional dentists all over the world,
exported to 129 countries.
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E-connect

“

”

Endomotor With Built-in 
Apex Locator

الكل في واحد..
سهولة استخدام
خيــارات واســــعة 

إمكانيات ال محدودة

جهاز روتاري مع تحديد ذروة

يعتبر جهاز E- connect S  نقلة نوعية
في سهولة وسرعة المعالجات اللبية.

OLED Screen

Torque Calibration

Ambidextrous Display

Powerful Battery

وضعيات العمل

الخصائص

الذي يعمل على حماية المبارد من الكسر أثناء تحضير األقنية المنحنية
و الضيقة بحيث عند تجاوز التورك المحدد للمبرد تتغير الحركة اتوماتيكياً
لحركه ريسبروك (تبادلية) لتجاوز التضيق أو اإلنحناء ثم يتابع
بالحركة الطبيعية.

دوران مستمر في اتجاه عقارب الساعة

دوران مستمر في اتجاه عكس عقارب الساعة

محرك مفتوح السلكي من الدرجة األولى في فئته مع زوايا دوران قابلة
للتعديل تتراوح من 30 إلى 370 درجة للمعاملة بالمثل حسب حاجة
المستخدم ميزة هي األولى في فئتها لضبط السرعة في وضع المعاملة
بالمثل .

طريقة عرض توافقية
قابلية تدوير الشاشة لتتوافق مع
مستخدمي اليد اليسرى و اليمنى

حساب عزم دوران بشكل دقيق
معايرة عزم الدوران

OLED شاشة عرض
OLED شاشة عرض ديجيتال نوع

OLED

بطارية طويلة األمد
بطارية ليثيوم ذات سعة 1500 ميلي امبير
قــابلة للشــحن توفــر ســــاعات عمل طويلة

FWD
REV

REC Reciprocation Movement

ATC Adaptive Torque Control  

Rotational Speed Range
Torque Range
Memory Programs
Battery Capacity

:  120-1000 rpm
:  0.5-4.0 N.cm
:  11 (M0 to M10)
:  1500 mAh

- جهاز تحديد ذروه مدمج لتحديد الطول العامل قبل و أثناء التحضير األلي .
كفالة حقيقية لمدة 18 شهر

Eighteeth Endo Motor

. 1000 rpm 120 إلى rpm سرعة الدوران من -
- حركة رأس القبضة 340 درجة لسهولة االستخدام بكافة

الزوايا داخل الفم .
الفتحة  لمرضى  مناسب  الحجم  صغير  القبضة  رأس   -

الفموية الصغيرة  .
كر يمكن ضبطها حسب طلب الطبيب .  - 10 ذوا

- معظم  أنظمة التحضير العالمية  مضبوطة مسبقا مع 
قابلية التحديث لكافه أنظمة التحضير األلي . 

- توفير حركات تبادلية reciproc بزوايا تقليدية وزوايا حره 
تضبط مسبقاً من قبل الطبيب . 

أثناء  الراحة  و  األمان  لتوفير  متطورة  ذكية  أنظمة   -
المعالجة .



E-connect

“

”

Endomotor With Built-in 
Apex Locator

الكل في واحد..
سهولة استخدام
خيــارات واســــعة 

إمكانيات ال محدودة

جهاز روتاري مع تحديد ذروة

يعتبر جهاز E- connect S  نقلة نوعية
في سهولة وسرعة المعالجات اللبية.

OLED Screen

Torque Calibration

Ambidextrous Display

Powerful Battery

وضعيات العمل

الخصائص

الذي يعمل على حماية المبارد من الكسر أثناء تحضير األقنية المنحنية
و الضيقة بحيث عند تجاوز التورك المحدد للمبرد تتغير الحركة اتوماتيكياً
لحركه ريسبروك (تبادلية) لتجاوز التضيق أو اإلنحناء ثم يتابع
بالحركة الطبيعية.

دوران مستمر في اتجاه عقارب الساعة

دوران مستمر في اتجاه عكس عقارب الساعة

محرك مفتوح السلكي من الدرجة األولى في فئته مع زوايا دوران قابلة
للتعديل تتراوح من 30 إلى 370 درجة للمعاملة بالمثل حسب حاجة
المستخدم ميزة هي األولى في فئتها لضبط السرعة في وضع المعاملة
بالمثل .

طريقة عرض توافقية
قابلية تدوير الشاشة لتتوافق مع
مستخدمي اليد اليسرى و اليمنى

حساب عزم دوران بشكل دقيق
معايرة عزم الدوران

OLED شاشة عرض
OLED شاشة عرض ديجيتال نوع

OLED

بطارية طويلة األمد
بطارية ليثيوم ذات سعة 1500 ميلي امبير
قــابلة للشــحن توفــر ســــاعات عمل طويلة

FWD
REV

REC Reciprocation Movement

ATC Adaptive Torque Control  

Rotational Speed Range
Torque Range
Memory Programs
Battery Capacity

:  120-1000 rpm
:  0.5-4.0 N.cm
:  11 (M0 to M10)
:  1500 mAh

- جهاز تحديد ذروه مدمج لتحديد الطول العامل قبل و أثناء التحضير األلي .
كفالة حقيقية لمدة 18 شهر

Eighteeth Endo Motor

. 1000 rpm 120 إلى rpm سرعة الدوران من -
- حركة رأس القبضة 340 درجة لسهولة االستخدام بكافة

الزوايا داخل الفم .
الفتحة  لمرضى  مناسب  الحجم  صغير  القبضة  رأس   -

الفموية الصغيرة  .
كر يمكن ضبطها حسب طلب الطبيب .  - 10 ذوا

- معظم  أنظمة التحضير العالمية  مضبوطة مسبقا مع 
قابلية التحديث لكافه أنظمة التحضير األلي . 

- توفير حركات تبادلية reciproc بزوايا تقليدية وزوايا حره 
تضبط مسبقاً من قبل الطبيب . 

أثناء  الراحة  و  األمان  لتوفير  متطورة  ذكية  أنظمة   -
المعالجة .



“

”
جهاز التحضير اآللي

 ذو األداء المتميز

جهاز روتاري Cordless Endo Motor

E-connect

قبضة معالجة لبية قادرة على التوصيل مع
جهاز محدد الذروة سلكيا حسب الرغبة

Ambidextrous  Display

Torque Calibration

Powerful 1500 mAh Lithium Battery

Digital OLED Display

Integration Option

Low Noise Motor

Screen Cast / Mirroring

*User can rotate the Endomotor Screen
towards left or right

*In connect function Endomotor mirrors
Apex Locator’s screen

حساب عزم دوران بشكل دقيق
معايرة عزم الدوران

(MO) خمسة أوضاع تبادلية
كرة قابلة تسعة برامج ذا

(M9 إلى M1) للتعديل

ميزة االندماج (التكامل) OLED
OLED شاشة عرض
OLED شاشة عرض ديجيتال نوع

محرك منخفض الضوضاء

طريقة عرض توافقية
قابلية تدوير الشاشة لتتوافق مع
مستخدمي اليد اليسرى و اليمنى

بطارية طويلة األمد
بطارية ليثيوم ذات سعة 1500 ميلي امبير
قــابلة للشــحن توفــر ســــاعات عمل طويلة

rpm 1000 سرعة قصوى تصل إلى

360 درجة حركة دوران مع عقارب الساعة

إعدادات ضبط السرعة و عدد الدورات بالدقيقة

قابلية ضبط إعدادات عزم الدوران

دوران  باتجاه مع عقارب الساعة

دوران  باتجاه عكس عقارب الساعة

عكس عزم الدوران التلقائي

شاشة قابلة لالنعكاس
• يمكن للمسـتخدم تدوير شاشة
الجهاز نحو اليسار أو اليمين
• عكس شاشة جهاز تحديد الذروة
E-connect pro عند توصيله بجهاز

وضــع اتجــاه واحــد عكــــــسي :
دوران مع و عكس عقارب الساعة

 Fwd 30o - Rev 150o

للمبارد التبادلية

إعادة التوجيه / أربعة أوضاع :
دوران مع و عكس عقارب الساعة

Fwd 150o - Rev 30o

 Fwd 210o - Rev 30o

Fwd 180o - Rev 30o

 Fwd 250o - Rev 30o

لجميع مبارد الدوران المستمر

RPM

360o

T

One Piece
Contra Angle Head

Able to connect
with E-PEX عنق رأس القبضة مستدق رفيع

يسهل الدخول ضمن الحفرة الفموية.

رأس قبضة صغير قادر على الدوران 340 درجة
ليؤمن أفضل دخول بالحفرة الفموية و خاصة المرضى ذوي الفتحة

الفموية الصغيرة واألطفال .. إلخ

340o

قابلية فك و تركيب الرأس بسهولة

رأس القبضة قابل للتعقيم باألوتكالف.
134oC

Eighteeth Endo Motor
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محرك مبتكر , خفض الضوضاء من الداخل
مما يتيح لك تجربة الهدوء مميزة .

“

أصغر  | أهدأ”
و األخـــف وزنـــاً

من أي وقت مضى

E-xtreme
Innovative Endo Motor

مبتكر روتاري  جهاز 

Make Essence to Extreme
Smaller | Lighter | Quieter

than ever

One Piece
Contra Angle Head

Reciprocation function

built-in file system

Lighter Model
Weight(grams)
Torque range
Power supply
Frequency
Output

: E-xtreme
: 99 g
: 0.5 N.cm-4.0 N.cm
: 100 V-240 V
: 50 Hz / 60 Hz
: DC 5 V/ 1 A

حركة رأس القبضة ° 360 درجة

زاويــة كونتــور مصغــرة لرؤيــة أفضــل و وصول 

الخلفــي أســهل .

رأس قبضة مبتكر صغير مناسب للمعالجات في حال كانت فتحة 

الفم صغيرة

الجودة التي تنتظرها
E-xtreme

تصميم نحيف ومضغوط لتوفير أقصى قدر 

من الراحة والتنقل

رأس سوبر ميني صغير
بزاوية معكوسة و عنق رفيع

كر ! لتؤمن كافة الخيارات حسب   9 ذوا
متطلبات الطبيب .

كرة للحركة التبادلية بخمس زوايا  *ذا
مختلفة  .

أنظمة ذكية متطورة لتوفير األمان والراحة 
أثناء المعالجة .

أشهر أنظمة مبارد العالم مبرمجة بالجهاز .

وظيفة التبادل :
خمــــس زوايا اختياريـــة

األخــف وزنــاً علــى اإلطــاق أقــل من 100 جرام
لتقليــل إجهــاد اليــد أثنــاء العــاج ، و توفيــر تجربــة E-xtreme المطلقــة .

50 50
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Unlimited Possibilities

سرعة الدوران 

من 120 الى 1000 دورة/دقيقة

كــر يمكــن ضبطهــا حســب  10 ذوا
طلــب الطبيــب , معظــم  أنظمــة 
مضبوطــة  العالميــة   التحضيــر 
التحديــث   قابليــة  مــع  مســبقاً 
اآلـلـي التحضيــر  أنظمــة  لكافــة 

الــذي   ATC Function – Adaptive Torque Control نظــام 
األقنيــة  تحضيــر  أثنــاء  الكســر  مــن  المبــارد  حمايــة  عـلـى  يعمــل 
المحــدد  التــورك  تجــاوز  عنــد  بحيــث  والضيقــة  المنحنيــة 
)تبادليــة(  ريســبروك  لحركــة  أتوماتيكيــاً  الحركــة  تتغيــر  للمبــرد 
الطبيعيــة بالحركــة  يتابــع  ثــم  االنحنــاء  أو  التضيــق  لتجــاوز 

وزوايــا  تقليديــة  بزوايــا   reciprocation تبادليــة  حــركات  توفــر 
حــرة بيــن 30 الــى 370 درجــة تضبــط مســبقاً مــن قبــل الطبيــب

المعالجــة أثنــاء  األمــان والراحــة  لتوفيــر  أنظمــة ذكيــة متطــورة 

A
L
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N
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E

Mini Contra Angle
رأس القبضة صغير الحجم مناسب لمرضى

الفتحة الفموية الصغيرة .

معـايرة عــزم الــدوران
حساب عزم دوران بشكل دقيق .

 رأس قبضة قابل للدوران ° 360
حركة رأس القبضة ° 360 درجة لســهولة

االســتخدام بكافة الزوايا داخل الفم .

طريقة عرض توافقية
قابلية ضبط شاشة الجهاز لألطباء

مستخدمي اليد اليسرى .

OLED شاشة عرض
OLED شاشة عرض ديجيتال نوع

built-in file system
أشهر أنظمة مبارد العالم مبرمجة بالجهاز .

الجهــاز مــزود ببطاريــة ذات ســعة 
1500 ميلي أمبير قابلة للشــحن 
طويلــة عمــل  ســاعات  توفــر 

Brushless Motor
فعاليــة  , ديمومــة   , بالثقــة  جديــر 



E-value
Brushless Endo Motor

جهاز روتاري بدون فراشي

“

“
 الكل في

واحد

E-value الكل في واحد ..... جهاز روتاري األحدث
سهولة استخدام , خيارات واسعة و إمكانيات ال محدودة  

ALL IN ONE

Eighteeth Endo Motor



Cordless Ultrasonic Activator

mAh 1500 بطارية قوية
مؤشر لمستوى البطارية

4.5 ساعة عمل مستمر

إمكانية التوصيل المباشر 
أثناء العمل

Battery

Key Features

ميزات العمل  /

بروتوكول العمل

In Action
تأثير التجويف : إنها عملية تكوين مايين فقاعات الغاز في محلول الري. تنمو فقاعات الغاز هذه في الحجم ،

و تتأرجح في اتجاهات مختلفة وتنفجر في السائل ، مما ينتج عنه عملية تنظيف قوية

تدفق األمواج الصوتية : إنه تدفق أحادي االتجاه للسائل تنتجه الموجات فوق الصوتية. تنتج حركة الطرف 
تأثيًرا خاًصا يسمى االضطراب الصوتي الذي يسرع حركة السائل داخل قناة الجذر

و  التشــكيل  أدوات  بمســاعدة  المطلــوب  الحجــم  الجــذر حتــى  قنــاة  جهــز 
. التشــطيب 

اختــر المطهــرات وعوامــل التنظيــف المرغوبــة لتنظيــف و إنضــار وتعقيــم 
القنــوات .

 Ultra X امــأل محلــول الــري المختــار ـفـي القنــاة ، وال تقــم مطلًقــا بتشــغيل
بــدون محلــول الــري

حــدد طــرف Ultra X بالحجــم والطــول المرغــوب فيــه والــذي يائــم القنــاة 
ــا بقصــر 2 - 3 مــم مــن الــذروة بشــكل ســلبي ، واحتفــظ دائًم

قــم بتنشــيط المحلــول باســتخدام ضربــات رأســية قصيــرة ألعلــى وألســفل 
لمــدة 30 ثانيــة. احــرص علــى عــدم خــرق الــذروة 2 مــم

اســتخدم الجهــاز برفــق وال تضغــط أبــًدا أو تــدق الطــرف داخــل القنــاة. إذا 
فــوق  الموجــات  طــرف  باســترداد  فقــم   ، نقــاط مقاومــة  أي  هنــاك  كانــت 

الصوتيــة
قــم بتجديــد محلــول الــري ، اســتخدم الشــفط إلزالــة الحطــام الســائب. كــرر 

الــدورة مــن 4 إلــى 5 مــرات
قم بتجفيف القناة تماماً وافردها مع اختيار مادة الحشو

يوصى دائماً بعزل الســـن باســـــــــتخدام الســــــد المطاطي واســـــــتخدام 
حواجز الحماية الشخصية مثل معدات الرأس والقناع و النظارات وما إلى 

ذلك

جهــاز تنشــيط باألمــواج 

فــوق الصوتيــة

عدة رؤوس لكل 

االستخدامات

وضعين للطاقة 

مع مؤشر ليد

تصميم بزاوية 

عكسية
تواتر عالي KHz 45راحة و وزن خفيف



Ultra
Cordless Ultrasonic Activator
جهاز تنشيط إرواء السلكي مزود بثالث رؤوس

 للحاالت االعتيادية األقنية المستقيمة

مرونة عالية لاقنية المنحنية

حاالت تحرير اإلبر المكسورة وبعض بقايا 
األجسام األجنبية أثناء المعالجة .

 45khz جهاز تنشيط باألمواج فوق الصوتية بتواتر
ضعف تواتر األجهزة الصوتية العادية .

“

“

 قبضة واحدة ...

عّدة استخدامات

Gold

Silver

Blue

Available Tips
Size

#20 2% 18 & 21

18 & 21#25 2%

Length(mm)

Cordless lrrigation
Device

Eighteeth Activator



ذروة تحديــد   جهــاز 
يمكنــك الوثــوق بــه

وظيفة االتصال

دليل شاشة العرض

Screen Display & Its Meaning

تقنيــة التــرددات المتعــددة المتقدمــة
دقــة عاليــة فــي القنــوات الرطبــة والجافة

شاشة ملونة
شاشــة LCD كبيــرة مقــاس 3.5 بوصــة 

المعايرة التلقائية
المســتقر التصميــم  و  الحجــم  صغيــر 

نظام تشغيل و إيقاف تلقائي

عكس ذروي

تباطؤ ذروي

 Endomotor دمــج 
Apex Locator مــع

الواجهةالواجهةالواجهةالواجهة

العرض

القيمة 1  2 0  9 0  0 - 3

المعنى
قيمة المقياس المقابل هي 

2 ، مما يشير إلى أن المسافة 
عن الذروة حوالي 2 مم

صوت إنذار Didi لفاصل زمني 
طويل

يصبح الفاصل الزمني لصوت 
إنذار Didi أقصر

صفير طويل مستمر صوت إنذار Didi سريع جداً

تشير إلى أن المسافة عن 
الذروة حوالي 1.5 مم

 endo يشير إلى أن الفايل
يصل إلى الذروة

يشير إلى أن الفايل في قناة 
الجذر قد تجاوز الذروة

التنبيه



E-PEX

“
“

 ذكي , دقيق
و موثوق به

Smart Apex Locator
جهاز تحديد ذروة

جهاز تحديد الذروة E-PEX قراءة دقيقة و موثوق به من كبار أخصائي المداواة اللبية بالعالم .

Eighteeth Apex Locator
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LAY IT DOWN , CHARGE IT UP
اشحنه بكل بساطة

فقط ضع الجهاز على قاعدة الشحن

ألول مــرة الفايــل كليــب والهــوك يتــم وصلهــا مباشــرة بالجهــاز بــدون 
أســالك وســطية تضعف و تســتهلك اإلشــارات الكهربائية لألبيكس 

ممــا يزيــد دقــة وســرعة الجهــاز . 
تقليل مشاكل الوصالت واألسالك 

الوزن 15 غرام فقط .



أول جهاز  Wireless بأفضل تكنولوجيا للجيل 
السادس واألصغر حجماً في العالم .

AirPex
Wireless Apex Locator

جهاز تحديد ذروة السلكي

Eighteeth Apex Locator



خصائص الجهاز

Tips 3

نطاق درجة الحرارة
مئويــة درجــة   250 ل  درجــة   90 مــن  حــرارة  مســتويات  الجهــاز  يؤمــن 
كــرة لتخصيــص درجــة الحــرارة ووقــت التوقــف حســب مــادة الحشــو  خمســة برامــج ذا

المســتخدمة أو أي اســتخدام آخــر مقصــود للجهــاز .

رأس تسخين داخلي
يتــم تســخين طــرف العمــل فقــط )4-6 مــم( مــن الطــرف - لتجنــب الحاجــة إـلـى جلــب 

األكمــام العازلــة
يتم عزل الطرف غير العامل ويبقى بارًدا لتجنب حرق األنسجة الرخوة

تجربة بيئة العمل
360 درجــة يتيحهــا لــك زر اإليقــاف و التشــغيل إلمســاك الجهــاز 

بــأي زاويــة مريحــة لــك
عملي لمستخدمي اليد اليمنى و اليسرى

قبضة مريحة وخفيفة الوزن

تحكم حراري رائد
PDL التســـــــخين الســــــــــــريع : التسخين السريع يمنع تلف

طــرف  طــول  عـلـى   GP اتبــاع  عــدم  الســريع  التبريــد  يضمــن   : الســرعة  فائــق  التبريــد 
لتســخين ا

بطــــــارية قويـــــة
بطارية ليثيوم 2600 مللي أمبير عالية الكفاءة

التوصيــل و التشــغيل المباشــر - ـفـي حالــة انخفــاض البطاريــة ، 
اســتخدم الجهــاز مباشــرة مــع المحــول

seconds for 200 °C  , 0.5 seconds for 250 °C 0.2وقت التســخين

ثانيتان للتبريد

ساعتان حتى الشحن الكامل

 250°C أربع ساعات من العمل المستمر بدرجة

وقــــــــــت التبريــــد

مـــــدة الشــــــــحن

ساعات العمل

Fast-Pack



Eighteeth Obturation System

“

“

 الجهاز األول في
 العالم لتقنية

الحشو الحراري

Fast-Pack
Obturation Pack Handpiece

3D Obturation system 
Down fill

جهاز حشي حراري السلكي



• طرف خرطوشة قابل لالستخدام ، تصميم اقتصادي
• عبوة بيليه GP في الجهاز ، سهولة الصيانة

• دفــع و إيقــاف بمحــرك gutta-percha تحكــم أفضــل 
فــي التدفــق

rest gutta percha العرض الرقمي لـ •
عــرض درجــة الحــرارة فــي الوقــت الحقيقــي مجموعــة مــن 

100 ~ 200 درجــة مئويــة

• الجهــاز مــزود بــرؤوس قابلــة للتعديــل والثنــي بســهوله ذات قياســين مختلفيــن لألقنيــة الضيقــة 
و الرفيعــة .

• الجهاز األكثر اقتصاديا بإستقبال خرطوشات الكوتا فقط دون أي حافظة بالستكية أو معدنية.
• كل كبسولة )خرطوشة ( كافية لحشي 3-5 اقنية تقريباً .

• جهاز تسخين الكوتا ديجتل بشاشة رقمية تٌظهر درجة الحرارة و كمية الكوتا في الجهاز

3 نطاقات سرعة دفع ، منخفضة - متوسطة - عالية

بطارية عالية الكفاءة

Cordless
Obtutation
System



3D Obturation system 
Down fill

“

“
الجهاز الالسلكي 

األول عالميا 

لحقن الكوتا

Eighteeth Obturation System

Fast-Fill
Obturation Fill Handpiece
جهاز حشي حراري السلكي



شريحة تحكم ذكية
يحافظ على اتساق ناتج الضوء

شدة الضوء :
1000 ميجا واط / سم 2 
1500 ميجا واط / سم 2 
2300 ميجا واط / سم 2

600 ميغاواط / سم 2  )وضع الكشف(

رأس قابل للدوران
قابلية التحكــم برأس الضـــوء 360 درجــــة وذلك للوصــــــول لكـــــافة 
أنحاء الحفرة الفموية مما يؤمـــــــن ســــــهولة وصــــول الضوء وبالتالي 

كبــر في تصليب الترميمات فعالية أ

• يدعم الجهاز ميزة التصليب السريع بثانية واحدة فقط .
Ramp mode نظام شّدة ضوء  بباية تصاعدية مع استقرار الشدة •

• نظام شّدة متقطعة plus mode و ذلك للتخفيف من ارتفاع درجة 
حرارة الترميم و بالتالي أي أذية محتملة للب

• الجهاز مزود بكاشف لآلفات النخرية .
• مساعد لرؤية اللويحة الجرثومية عند أعناق األسنان .

• وزن الجهاز ال يتجاوز 100 غرام مما يؤمن سهولة و مرونه لالستخدام .
• يكفــي شــــحن الجهــــاز ألكثر من 3600 ثانية عمل في كــــل مــــرة يشــــحن 

الجهاز بشكل كامل .

يؤمن طول موجة من 385 - 510 نانو متر

خيارات لشدة الضوء و قدرة االختراق 
تحدد مسبقا

Technical parameter :
Dimension : 24*21*230(mm)
Net Weight: 109g
Lens size: 11mm
Power supply:
>1200 times, 3 Sec
Maximum light intensity

Wavelength : 385515-nm
3 Blue, 1 Violet , 10w LED

360°  rotatab l e  head

W i r e l e s s
L i g h t w e i g h t
Fast & Accurate



“

“
أول جهاز تصليب 
ضــوئي مزود بـ 4  

لمبات ليد مع
كاشف نخر

جهاز تصليب ضوئي السلكي , مزود ب 4 لمبات ليد 
و شريحة تحكم ذكية مع كاشف للنخر

CuringPen
4 LEDs curing light
جهاز تصليب ضوئي

Eighteeth Curing Light



الجهاز الذي ليس لديه منافس سعراً وجودًة .

كثــر مــن 50000 صــورة بنفــس  • يســتطيع أخــذ أ

الجــودة العاليــة و بكلفــة أقــل بنســبة 10/1 مــن 

تكلفــة األفــالم العاديــة . 

- فيه أحدث تكنولوجيا في العالم :

A- AED Technology :

) Automatic Exposure Detection (
From Chest Radiography  يعمــل تقريبــاً مــع كل 
أنــواع أجهــزة األشــعة .
B- APS CMOS Technology : From Aerospace 
industry. 
أطــول  وعمــر  ممكنــة  صــورة  جــودة  أعـلـى  ضمــان 
. أقــل  طاقــة  واســتهالك 
C- Direct Deposition CSI Technology : From 
Chest Radiography.
يضمــن أقــل جرعــة مــن األشــعة ويحافــظ علــى جــودة 
الصــورة .. أي أمــان كامــل .
 Detector Technology : APS CMOS
Resolution : 251 pixels per mm.
Dynamic Range : 16 bit.

حصل سلك الجهاز تحت اختبار Bending test  على
Bending RA Test Passed +70.000

يأتي مع ضمان شامل على الجهاز كله لمدة سنة ونصف .
سهولة في الضبط في أقل من 4 خطوات تستطيع تعديل الصورة .

4.4mm الجهاز األرفع في العالم سمكه 

فــي ظهــر الكابــل مــكان مخصــص للضغــط 
عليــه لحمايــة السينســور وضمــان ضغــط 

مريــح للطبيــب وللمريــض

Ultra-thin body design

Strong & Reliable

 Leading technologies
The 1st in dentistry

Robust cable connection

• حاصل على تقييم الحمـــاية IP68 الموجود في أغلى 
موبايــل ـفـي العالــم Iphone 11 pro أي أعـلـى جــودة 
حمايــة تــم الوصــول إليهــا ضــد الصدمــات وضــد الميــاه 

والســوائل .



NanoPix
Intraoral X-Ray Sensor
جهاز تصوير داخل فموي ) سنسور(

Eighteeth X-Ray Sensor

جهاز تصوير داخل فموي 
بتقنيات رائــدة , األول من 

نوعه في طب األسنان



Designed with safety in mind
مصممة مع مراعاة السامة

يحتــوي علــى صفيحتيــن مــن الرصاص لحماية 
الطبيب من األشــعة المتبعثرة 

جهاز قفل حماية للوقاية من التعرض لألشعة 
عن طريق الخطأ

واجهــة مســتخدم
بديهـــية تفـــاعلية 

حقق أقصى إمكانات التشخيص

ذو دقــة عاليــة و حــادة مع 

نقطــة ارتــكاز لألشــعة 0.4

Intuitive
user interface

تأثير حجم التركيز البؤري
Effect of focal spot size

نظام يتناسب مع جميع زوايا التعرض الشعاعي

مدمــج بشــكل ممتاز

Maximize your 
diagnostic potential

W 1.8 KG

2500mAh x 4



Eighteeth X-Ray Unit

Eighteeth جهاز األشعة المحمول األحدث من شركة

Hyperlight
Portable x ray unit
جهاز تصوير أشعة فموي ) محمول(

Model
Focal Spot
Tube Voltage
Tube Current

Weight
Battery
Exposure Time Range
Line voltage

: 1.8 kg
: 2500mAh x 4
: 0.02 - 2 Sec
: 100V-240V,
  50Hz/60Hz

: HyperLight
: 0.4mm
: 65kV
: 2.5mA

الحجــم الصغيــر و الــوزن الخفيــف يســهل االســتعمال بيــد 
واحــدة فقط







UltraMint
integrated device

Scaling | Periodontic | Endodontic

Higher Frequency 
More Power

الجهاز يدعم األيندو و التقليح و البيريو 

كبر و  الجهاز الوحيد المصنف كبيزو بمعنى تردد أعلى وقوة أ

رؤوسه فعالة فقط في األطراف مما يعطيه أمان من تشققات 

الميناء والعاج.

- مدعم بشاشة لمس ذكية 

- علبة قابلة لتعقيم القبضة والرؤوس

Satelec أو EMS : متواجد بنوعين -

خصائص الجهاز
من خصائصه نقل المعلومات من الرأس للجهاز عند مالمسة السطح

يقوم بتغيير الترددات و اتجاهه حسب السطح و بالتالي يوفر جلسة بدون ألم حتى مع مرضى 

حساسية األسنان 

كبر و سهولة بالتعامل  تحكم بمستوى المياه الخارجة من القبضة نفسها لتوفير راحة أ



UltraMint
All-round Ultrasonic Scaler 
جهاز األمواج فوق الصوتية )التراسونيك( المتكامل

Eighteeth جهاز االلتراسونيك المتكامل من شركة

“
“

مصنف كـ )بيزو( 
تــــردد أعــلى
كبر و قـوة أ

Eighteeth Ultrasonic Scaler 



UltraMint pro

Scaling | Periodontic | Endodontic

Higher Frequency 
More Power

الجهاز يدعم األيندو,التقليح و البيريو 

كبيــزو  المصنــف  الوحيــد  الجهــاز 

كبــر أ قــوة  و  أعلـــى  تــردد  بمعنــى 

رؤوســه فعالــة فقــط فـــي األطــراف ممــا 

المينــاء  تشــققات  مــن  أمــان  يعطيــه 

والعــاج .

- مدعم بشاشة لمس ذكية 

- علبة قابلة لتعقيم القبضة والرؤوس

Satelec أو EMS : متواجد بنوعين -

- حوجلة سوائل سعة 900 مل

خصائص الجهاز
مــن خصائصــه نقــل المعلومــات مــن الــرأس للجهــاز عنــد مالمســة 

الســطح
يقــوم بتغييــر التــرددات و اتجاهــه حســب الســطح و بالتالــي يوفــر 

جلســة بــدون ألــم حتــى مــع مرضــى حساســية األســنان 
تحكــم بمســتوى الميــاه الخارجــة مــن القبضــة نفســها لتوفيــر راحــة 

كبــر و ســهولة بالتعامــل  أ

مناســب  و  انســيابي  تصميــم  ذو  الصوتيــة  فــوق  األمــواج  جهــاز 
لالســتخدامات الســنية المتعــددة و المعالجــات اللبيــة و اللثويــة 

المتقدمــة 

مــزود بخــزان ســوائل يتــم وضــع الســوائل فيــه حســب الحاجــة مثل 
بأمــواج  تفعيــل  مــع  الصوديــوم  الكلورهيكســدين و هيبوكلوريــد 

فــوق صوتيــة لتحقيــق فعاليــة عاليــة 
ممــا  اللثويــة  المعالجــات  ـفـي  المســتخدمة  الحيويــة  الصــادات  و 
يؤمــن وصــول آمــن وفعــال للســوائل للعناصــر التشــريحية ذات 
اللثويــة  الجيــوب  و  الجذريــة  األقنيــة  مثــل  العميــق  التشــريح 

األهــداف لهــذه  خــاص  بشــكل  مصممــة  رؤوس  بواســطة 



UltraMint pro
All-round Ultrasonic Scaler 
جهاز األمواج فوق الصوتية )التراسونيك( المتكامل

Eighteeth جهاز االلتراسونيك المتكامل من شركة
لاستخدامات المتعددة

“
“

مصنف كـ )بيزو( 
تــــردد أعــلى
كبر و قـوة أ

Eighteeth Ultrasonic Scaler 



فبذلــك يمكــن لطبيــب األســنان إجــراء المعالجــات الســنية المختلفــة 
و  الــرذاذ  انتشــار  بمنــع  يقــوم  حيــث  بآمــان   VacStation بوجــود 
الفيروســات و الجراثيــم و الــدم و بالتالــي حمايــة الطبيــب و المريــض

بنفســجي فــوق  ضــوء  عـلـى  الجهــاز  يحتــوي 

مربــع  ســم   / واط  ميكــرو   2260 بشــدة   

و طــول موجــة يتــراوح بيــن 265-285 نانــو متــر 

البكتريــا بفعاليــة عاليــة  الفيروســات و  لقتــل 

MODERN DESIGN
H I G H  S T R E N G T H
LONGER DURABILITY
AND LOWER NOISE

خصائص الجهاز

هــو جهــاز شــفط ســني خــارج فمــوي مــع تصميــم انســيابي 
و مميــز  يمنــع الفيروســات و الجراثيــم و الــدم و اللعــاب و 
الــرذاذ و الجزيئــات الصغيــرة مــن االنتشــار أثنــاء المعالجــات 
المعالجــات  أو  الســني  التحضيــر  أو  الحفــر  الســنية ســواء 

الســنية الليزريــة أو المعالجــات الجراحيــة و غيرهــا
 

 HEPA يحتوي الجهاز على نظام
عالـــي  الجزيئــات  امتصــاص  بنظــام  يعــرف  مــا  أو  للفلتــرة 
الفعاليــة و هــو نظــام متطــور يقــوم بامتصــاص الجراثيــم و 
الفيروســات الصغيــرة بحجــم أقــل مــن 0.3 نانــو ميكــرون 

99.97% إلـــى  بفعاليــة تصــل 

بفعاليــة  اللعــاب  و  الغبــار  بامتصــاص  النظــام  هــذا  يقــوم 
% 99 إلـــى  تصــل 

بعمليــة  يقــوم  إضافـــي  مركــب  فلتــر  علـــى  إيضــا  يحتــوي 
التصفيــة  و  التعقيــم  و  االمتصــاص 

محــرك الجهــاز خــال مــن الفراشــي بتصميــم حديــث بقــوة 
عاليــة و ديمومــة أطــول و ضجيــج أخــف .



جهاز VacStation يعتبر نقلة 
نوعية في عالم األجهزة السنية 

• في وقتنا الحالي و بوجود فيروس كوفيد - 19 يجب أن 
يكون VacStation موجود في كل عيادة سنية 

VacStation
Extraoral Dental Vacuum System
جهاز خارجي لشفط الرذاذ

Eighteeth Vacuum System



E-FLEX

معالجــة حراريــة خاصــة : تعمــل علـــى تحســين 

كبــر للتعــب  كفــاءة القطــع والمرونــة ، ومقاومــة أ

الــدوري

E-FLEX S 
)SX,S1,S2(

E-FLEX BLUE
E-FLEX ONE
E-FLEX REC
E-FLEX GOLD

E-FLEX S
)F1 ,F2 , F3(
E-FLEX
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حافة  األمان : تساعد حافة األمان غير المقطوعة على تقليل 
تكويــن الحافــة و تقليــل نقــل القنــاة و تقليــل البثــق الــذروي

تحديد الطول : يساعد على التحكم في طول العمل أثناء التحضير
مؤشر حجم الحافة : الحلقة الملونة القياسية ISO تشير إلى طرف 

الجهاز .

Strong & Reliable

 Safe | Efficient | Flexible
Simple | Antifatigue



E-FLEX
Endo Files
مبارد للمداوات اللبية

Eighteeth Endo Files

Eighteeth مبارد سنية معالجة حراريا من شركة

Proprietary Heat treated Endo Files




