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Promocja Polska

Październik - Grudzień 2015

 ZESTAW: 5x dowolne uzupełnienie SonicFill 2 
+ instrument dźwiękowy SonicFill!1

1950 zł 

TYLKO TERAZ! 
Sprawdzona jednoetapowa procedura stała się jeszcze lepsza.

• Doskonała adaptacja do tkanek.
• Niski skurcz i minimalne naprężenia polimeryzacyjne.
• Duża głębokość polimeryzacji przy zachowaniu przezierności umożliwiającej uzyskanie 

dobrych efektów estetycznych.
• Nowy nanowypełniacz z tlenku cyrkonu, który gwarantuje doskonałą wytrzymałość, 

odporność na ścieranie oraz polerowalność.
• Mniejsza wrażliwość na światło lampy zabiegowej.

Zawartość uzupełnienia: 
20 x 0,25 g kapsułek z materiałem 
kompozytowym, instrukcja użycia.
Dostępne odcienie: A1, A2, A3, B1.

NOWOŚĆ! Herculite XRV Ultra Flow2

88 zł

SPECJALNA CENA!
Teraz, w wersji płynnej, Herculite™ XRV Ultra Flow łączy dziesiątki lat doświadczeń 
klinicznych z innowacyjnymi rozwiązaniami!

• Technologia inteligentnej aplikacji. 
• Wyjątkowa wytrzymałość na zginanie. 
• Mały skurcz.
• Ponad 300% kontrast na zdjęciach rtg. 
• Doskonałe utrzymanie połysku.

35407-35418 Herculite XRV Ultra Flow
Zawartość: 2 x 2 g strzykawka                   
z wybranym odcieniem.
Dostępne odcienie: A2, A3, A3.5, A4, B1, 
B2, C2, D2, XL1, XL2, UO.
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NOWOŚĆ! Maxcem Elite Refill3

339 zł
Nowa, ulepszona formuła:
• O 90% mocniejsze łączenie z zębiną! 
• Łatwość oczyszczania One-Peel™ gwarantująca powtarzalność efektów!
• Odporność na zmianę koloru - dla lepszej estetyki! 
• Zgodność ze wszystkimi typami substratów protetycznych. 
• Łatwość stosowania.
• Skuteczny mechanizm polimeryzacji chemicznej. Wiąże całkowicie bez udziału światła.

34058-34062 Maxcem Elite Refill
Zawartość: 2 x 5 g strzykawka 
w dowolnym odcieniu.

Przy zakupie 
1 Maxcem Elite 
Refill, 1 strzykawka 
TempBond Clear with 
Triclosan Automix 
GRATIS!

OptiDisc General Assorted Kit5

221 zł

SPECJALNA CENA!
Krążki o wysokiej wydajności, gwarantujące łatwiejszą identyfikację!
• Przezierność. Doskonała widoczność pola zabiegowego.
• Elastyczność. Cienkie krążki zapewniają lepszy dostęp i dostosowanie do opracowywanej 

powierzchni.
• Trwałość. Podłoże wykonane z trwałego poliestru i cząstki abrazyjne z tlenku glinu 

gwarantują optymalne wykorzystanie krążków.
• Precyzja. Opatentowany system zamocowania krążka i powłoka pokrywająca trzymadełko 

zapewniają precyzję pracy oraz zapobiegają uszkodzeniu i przebarwieniu opracowywanej 
powierzchni i tkanek.

• Warstwa abrazyjna gotowa do pracy. Wysoka 
skuteczność pracy od pierwszego obrotu krążka 
dzięki odsłoniętym cząstkom abrazyjnym.

4200 OptiDisc General Assorted Kit
Zawartość: ø 9,6 mm: 30/Extra-Coarse, 30/Coarse, 
30/Fine, 30/Extra-Fine; ø 12,6 mm: 30/Extra-Coarse, 
30/Coarse, 30/Fine, 30/Extra-Fine; 3 standardowe 
trzymadełka, 2 krótkie trzymadełka, 1 x OptiShine.

cena regularna: 316 zł

RABAT 30%

Herculite XRV Ultra Intro Kit4

675 zł

SPECJALNA CENA!
Universalny, nanohybrydowy materiał 
kompozytowy
• Polerowalność i długotrwały połysk, które 

wpływają na doskonały efekt estetyczny.
• Optymalna opalescencja i fluorescencja 

wpływające na naturalny wygląd wypełnień.
• Wyjątkowo łatwe modelowanie i doskonała 

adaptacja do ścian ubytku, bez klejenia do 
narzędzi i spływania.

• Wysoka odporność mechaniczna, niska 
ścieralność i stabilność koloru.

33858 Herculite XRV Ultra Intro Kit
6 x 4 g strzykawek (szkliwo: A1, A2, A3, A3,5, D2, 
zębina: A2), 1 x 5 ml OptiBond Solo Plus, 
1 x 1,7 g strzykawka Premise Flowable, 
1 x 3 g strzykawka wytrawiacza Kerr Gel Etchant, 
1 x OptiDisc Sample Kit, akcesoria.

cena regularna: 795 zł

RABAT 15%
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CaviWipes Flatpack6

68 zł
CaviWipes to wygodne, gotowe do użycia chustki do czyszczenia 
i dezynfekcji twardych, nieporowatych powierzchni w gabinetach 
stomatologicznych, medycznych i weterynaryjnych!

4731245 CaviWipes Flatpack
Zawartość: 45 szt. chustek o wymiarach 17,5 x 22,5 cm

Przy zakupie 
3 opak. 
chustek 
CaviWipes, 
1 opak. 
GRATIS!

Cleanic in Tube7

219 zł
Pasta Cleanic in Tube jest uniwersalną pastą profilaktyczną o zmiennych właściwościach 
abrazyjnych, która umożliwia jednoetapowe, skuteczne oczyszczanie i polerowanie 
powierzchni zębów.

3180 Cleanic in Tube Mint
1 x 100 g tuba z pastą o smaku mięty 
pieprzowej, z fluorem.
3182 Cleanic in Tube Green Apple
1 x 100 g tuba z pastą o smaku zielonego 
jabłka, z fluorem, bez mentolu.
3183 Cleanic in Tube without Fluoride
1 x 100 g tuba z pastą o smaku mięty, 
bez fluoru.
3184 Cleanic Light 
1 x 100 g tuba z pastą Cleanic Light, z fluorem.
3186 Cleanic Berry Burst
1 x 100 g tuba z pastą o smaku jagodowym, z fluorem.

Przy zakupie 
3 dowolnych Cleanic 
in Tube, 
1 dowolne 
opakowanie Hawe 
Click Probe GRATIS!

Pro-Cup Latch Type8

69 zł

SPECJALNA CENA!
Gumki profilaktyczne na kątnicę zapewniające ekonomiczną 
aplikację past profilaktycznych, bez rozpryskiwania.
991/30, 990/30 Pro-Cup
Zawartość: 30 szt.

cena regularna: 87 zł

RABAT 20%

OptiDam Refill9

148 zł

SPECJALNA CENA!Pierwszy trójwymiarowy koferdam, zaopatrzony w wypustki! 
Połączenie tak unikalnego kształtu z anatomicznie 
ukształtowaną ramką sprawia, że OptiDam doskonale 
dopasowuje się do kształtu twarzy, zapewniając znacznie lepszy 
dostęp do pola zabiegowego.  

Dostępny w dwóch wersjach – do zębów przednich i bocznych 
5201 OptiDam Posterior, 30 szt.
5204 OptiDam Anterior Refill, 30 szt.

cena regularna: 185 zł

RABAT 20%
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Take 1 Advanced Tray Volume10

399 zł

SPECJALNA CENA!
To pierwsza masa A-silikonowa o optymalnej kombinacji własności mechanicznych: 
odporności, elastyczności, stabilności wymiarów i zdolności do rejestracji szczegółów         
w każdym środowisku.

Właściwości i zalety:
• Wyjątkowa odporność na rozrywanie.
• Mocne, elastyczne masy, które rozciągają się bez 

deformacji w trakcie wyjmowania wycisku z jamy ustnej,
• Hydrofilne masy o małej gęstości.
• Przemieszczają płyny umożliwiając pobranie wycisku           

o perfekcyjnej dokładności, bez tworzenia pustych 
przestrzeni czy pęcherzy.

• Wyciski nie zmieniają wymiarów i nie ulegają deformacji 
wraz z upływem czasu.

• Duży wybór gęstości, czasów wiązania i sposobów 
dozowania.

34963 Take 1 Advanced Tray Volume Fast Set
LUB 34962 Take 1 Advanced Tray Volume Regular Set
Zawartość: 2 x 380 ml; 2 x pierścienie.

cena regularna: 499 zł

RABAT 20%

Take 1 Advanced Putty Fast Set11

214 zł
Zawartość: 1 x 400 g słoik z pastą bazową, 1 x 400 g słoik z pastą katalizatora, 18 pasków 
folii separacyjnej.

Przy zakupie 
1 uzupełnienia Take 1 
Advanced Putty, 
1 opak. 
Take 1 Advanced 
Light Body Wash Fast 
Set GRATIS!

Adapt SuperCap Matrix12

149 zł

SPECJALNA CENA!
Formówki metalowe lub celuloidowe, przeznaczone do rozległych ubytków w zębach 
bocznych. Rozmiar i wyprofilowanie formówek skalkulowano na podstawie statystycznej 
analizy wielkości kształtu zęba.
Formówki dostępne w dwóch wysokościach i jednym uniwersalnym kształcie do trzonowców 
i przedtrzonowców, w wersji stalowej lub z przezroczystego tworzywa
 
Adapt SuperCap
Zawartość: 50 szt. formówek
2161 Zawartość: formówki stalowe 0,03 mm, wys. 5,0 mm
2162 Zawartość: formówki stalowe 0,03 mm, wys. 6,3 mm
2171 Zawartość: formówki celuloidowe 0,05 mm, wys. 5,0 mm
2172 Zawartość: formówki celuloidowe 0,05 mm, wys. 6,3 mm
2181 Zawartość: formówki metalowe 0,038 mm, wys. 5,0 mm
2182 Zawartość: formówki metalowe 0,038 mm, wys. 6,3 mm
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Sprawdzona procedura stała się jeszcze lepsza. 
Doskonała adaptacja, duża głębokość polimeryzacji oraz 
trwała integracja brzeżna, które gwarantują rewolucyjne 
doświadczenia.

To niezwykle innowacyjna procedura.

Zrewolucjonizowała 
mój gabinet.

Together, we’re more.™www.KerrDental.pl
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TF Adaptive Starter Kit13

7900 zł
TF Adaptive jest nowatorskim, jedynym na rynku systemem endodontycznym, umożliwiającym 
opracowanie kanałów korzeniowych z zastosowaniem techniki ruchu adaptacyjnego, która 
zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność opracowania kanałów korzeniowych, w porównaniu 
ze wszystkimi systemami endodontycznymi, dostępnymi w sprzedaży.
W skład systemu wchodzą: endomotor Elements Motor oraz pilniki TF Adaptive.

Zawartość TF Adaptive Starter Kit - (815-1531):
• 1x silnik endodontyczny z kątnicą,
• 5x małe pilniki TF Adaptive o dł. 23 mm,
• 2x małe pilniki TF Adaptive o dł. 27 mm,
• 5x średnie średnie/duże pilniki TF Adaptive o dł. 23 mm,
• 2x średnie/duże pilniki TF Adaptive o dł. 27 mm,
• 2x pilniki K 8 o dł. 25 mm,
• 2x pilniki K 10 o dł. 25 mm,
• 2x pilniki K 15 o dł. 25 mm,
• 1x zestaw wierteł LA Axxess 2.0.

Pilniki TF Adaptive14

189 zł
System innowacyjnych pilników, przeznaczonych do pracy ruchem adaptacyjnym, lub 
rotacyjnym. Pilniki powstają przy użyciu technologii Twisted File i R-Phase. Gwarantuje to 
najlepszą odporność i największą elastyczność spośród wszystkich pilników dostępnych 
w sprzedaży, co zapewnia bezpieczeństwo pracy nawet w ekstremalnie zakrzywionych 
kanałach. Rozwiązania te razem z prostym kodem kolorystycznym TF Adaptive sprawiają,      
że praca pilnikami jest intuicyjna, skuteczna i komfortowa.

(817-3003 i pozostałe)

(cena za jedno opak.)

Kup 3 dowolne 
opak. TF Adaptive, 
a 1 opak. ćwieków 
gutaperkowych 
otrzymasz GRATIS!

23 mm 27 mm 23 mm 27 mm

SM1 817-4203 817-4207 ML1 817-8253 817-8257

SM2 817-6253 817-6257 ML2 817-6353 817-6357

SM3 817-4353 817-4357 ML3 817-4503 817-4507

Pilniki K-Files15

24,90 zł
Pilniki K-Files są najbardziej odpornymi narzędziami 
ręcznymi o niskim ryzyku separacji. K-Files 
dużo łatwiej pokonują niedrożności kanału 
korzeniowego. Zostały one stworzone po to, aby 
zapewnić odpowiednie wyczucie kanału w trakcie 
instrumentacji.

TipSnip16

219 zł
Kalibrator do weryfikacji średnicy wierzchołkowej ćwieków gutaperkowych 
lub resilonowych, który, eliminując niedokładność rozmiaru wierzchołka 
ćwieka, gwarantuje uzyskanie optymalnej szczelności w okolicy 
okołowierzchołkowej.

SPECJALNA CENA!

SPECJALNA CENA!
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Apex ID17

2549 zł

SPECJALNA CENA!
Kompaktowy, nowoczesny i bezprzewodowy endometr, 
zapewniający dokładne, powtarzalne i niezawodne 
odczyty długości w każdych warunkach. Posiada 
funkcje, które gwarantują dokładny odczyt bez 
zakłóceń, w czasie rzeczywistym oraz zapewniają 
skuteczne postępowanie zgodne z oceną kliniczną. 
Sygnał dźwiękowy informuje o osiągnięciu wybranego 
punktu zerowego, eliminując potrzebę ciągłego 
sprawdzania wyświetlacza. 

SimpliSEAL18

159 zł

SPECJALNA CENA!
Dwuskładnikowy uszczelniacz kanałowy typu pasta-pasta na bazie żywicy epoksydowej, 
dostępny w dwukomorowej strzykawce, która umożliwia dokładne i równomierne 
wymieszanie obydwu składników. Materiał charakteryzuje długi czas pracy, niska 
rozpuszczalność, niewielki skurcz polimeryzacyjny oraz doskonałe własności 
uszczelniające. Produkt jest widoczny na zdjęciach rtg i może być stosowany we wszystkich 
technikach obturacji kanału.

EndoVac Starter Kit19

1289 zł

SPECJALNA CENA!
Urządzenie do płukania kanałów korzeniowych z zastosowaniem zasysania, które pozwala 
na bezpieczne wprowadzenie płynu irygacyjnego do wierzchołka oraz zapewnia skuteczną 
penetrację warstwy mazistej i kanałów bocznych. Dzięki temu EndoVac zapewnia stałą         
i skuteczną irygację, eliminując ryzyko powstania powikłań związanych z płukaniem 
kanałów. Przy zakupie

1 x EndoVac Starter 
Kit
otrzymasz
1 x mikrokaniule 
EndoVac 25 mm, 
opak. 5 szt. 
(973-3019)
oraz
1 x makrokaniule 
EndoVac 25 mm, 
opak. 5 szt. 
(973-3020)






