
Adhese Universal 

- niezawodny w każdym środowisku

PROMOCJE
CLINICAL
lipiec - wrzesień 2016

suchym mokrymwilgotnymwzględnie suchym

1 x Adhese Universal Rell Bottle 5 g

Cena zestawu: 399,00 PLN*

Światłoutwardzalny, stabilny kolorystycznie, adhezyjny
cement kompozytowy.

Jednoskładnikowy, światłoutwardzalny, uniwersalny materiał
łączący ze szkliwem i zębiną, stosowany w procedurach łączenia
uzupełnień pośrednich i bezpośrednich, do stosowania w połą-
czeniu z techniką samowytrawiania, selektywnego trawienia
szkliwa lub techniką całkowitego trawienia szkliwa i zębiny.

1 x Variolink Esthetic LC Ref. 2 g neutral**

facebook.com/
IvoclarVivadentPolska



Akcesoria ułatwiające pracę z kompozytem 
                 
                        

4 x Tetric EvoFlow Rell 2 g
        (kolory do wyboru)

5 x Empress Direct Rell 3 g 
         (kolory do wyboru)

1 x Empress Direct Rell 3 g A3 Dentin**
                             

                                lub
1 x Empress Direct Rell 3 g A3 Enamel**

1 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Ref. 2 g IVA**

             

            1 x  Tetric EvoFlow Rell 2 g A2**
                     
             

                                       lub
     1 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Ref. 2 g IVA**

Płynny, światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony dający kontrast na zdjęciach rtg,  występujący
w 8 kolorach szkliwnych, 3 zębinowych i 3 odcieniach do zębów wybielonych. 

Heliobond
Światłoutwardzalny materiał łączący
ze szkliwem pozwalający uzyskać
optymalny efekt łączenia, przy zasto-
sowaniu ze światłoutwardzalnymi
materiałami wypełniającymi oraz
przy łączeniu kompozytów ze sobą. 

OptraScuplt
Narzędzie do modelowania materia-
łów złożonych przy wykonywaniu
wypełnień, kształtowaniu guzków
i bruzd przy użyciu silikonowych
końcówek.

OptraScuplt Pad
Światłoutwardzalny materiał o wła-
ściwościach kryjących, przeznaczony
do maskowania przebarwień zębiny
na dnie ubytku oraz odsłoniętej po-
wierzchni metalu uszkodzonych
uzupełnień protetycznych.

Empress Direct Opaque 
Instrument do modelowania kom-
pozytów przy wykonywaniu uzupe-
łnień bezpośrednich kl.III,IV,V. 
Szczególnie przydatny do konturo-
wania powierzchni licowych mode-
lowanych wypełnień. 

4 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Rell 2 g
                  (kolory do wyboru)

Płynny, światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony
przeznaczony do bezpośredniego wypełniania ubytków kl. I i II.

Cena zestawu: 529,00 PLN*
              

Cena zestawu: 1 140,00 PLN*
              

Światłoutwardzalny materiał nanohybrydowy przeznaczony
do bezpośredniego wypełniania ubytków w zębach przednich
i zębach bocznych. 

Cena zestawu: 529,00 PLN*
              

* Niewiążąca cena sugerowana z  VAT   ** Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG Schaan  



1 x Te-Econom Plus System Pack 8 x 4 g
                 
                        

3 x Te-Econom Flow Rell 2 g
           (kolory do wyboru)

Cena zestawu: 363,00 PLN*

Światłoutwardzalny, nanohybrydowy,
samowytrawiający materiał łączący do szkliwa
i do zębiny.

1 x Te-Econom Flow Rell 2 g A2**
                     
             

3 x Te-Econom Plus Rell 4 g A2**
                     
             

                             lub 
3 x Te-Econom Plus Rell 4 g A3**
                     
             

Światłoutwardzalny, hybrydowy materiał złożony o płynnej konsystencji.

Światłoutwardzalny, hybrydowy materiał kompozytowy
przeznaczony do wypełniania ubytków klas I-V,
dający kontrast na zdjęciach rtg.

3 x Evetric Rell 3.5 g
  (kolory do wyboru)
                 

1 x Evetric Bond Rell 6 g***
                    

Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał
kompozytowy dający kontrast na zdjęciach rtg,
przeznaczony do wykonywania uzupełnień
bezpośrednich, występujący w 10 odcieniach.

ZAPRASZAMY NA SYMPOZJUM!
IPS e.max - system prac cełoceramicznych
Rzeszów, 30 września 2016 r.

szczegóły na: www.ivoclarvivadent.pl

Cena zestawu: 180,00 PLN*
              

Cena zestawu: 445,00 PLN*

                                                                                                                     * Niewiążąca cena sugerowana z  VAT  

** Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG Schaan         *** Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent Polska



1 x SpeedCEM Plus Promo Pack
                 
                        

1 x Multilink Automix System Pack Easy/M+
                       (kolory do wyboru)

Variolink Esthetic DC/LC System Kit e.max

W nowych zestawach cementów
Variolink Esthetic DC / LC System Kit for IPS e.max 
zamiast silanu Monobond Plus znajdziemy
Monobond Etch & Prime - materiał przeznaczony
do jednoczesnego trawienia i silanizacji uzupełnień
pprotetycznych wykonanych z IPS e.max.

                      

Zestaw zawiera:

SpeedCEM Plus Transparent 9 g
SpeedCEM Plus Transparent 2.5 g
Ivoclean 5 g
końcówki mieszające
                    

             

NOWOŚĆ

NOWE ZESTAWY

1 x  Multilink Automix Starter Pack 
                     Transp Easy**
                     
             

Ivoclean

Cement o podwójnym mechanizmie polimeryzacji przeznaczony do adhezyjnego cementowania uzupełnień wykonanych
na podbudowach ze stopów metali i cyrkonu (licowanych materiałami ceramicznymi), a także uzupełnień całoceramicznych
i kompozytowych. 

Uniwersalna pasta oczyszczająca
wewnętrzne powierzchnie uzupeł-
nień protetycznych zanieczyszczo-
nych podczas przymiarki oraz kon-
troli w jamie ustnej.

IPS Ceramic Etching Gel
5% kwas uorowodorowy służący
do trawienia ceramiki szklanej 
(np. IPS e.max®), w celu stworzenia
powierzchni retencyjnych do adhe-
zyjnego cementowania uzupełnień
protetycznych. 

OptraStick
Bezlateksowy rozwieracz warg i po-
liczków ułatwiający przeprowadze-
nie szlifowania zębów, pobierania
wycisków, cementowania uzupeł-
nień protetycznych i zabiegów
prolaktycznych.

OptraGate
Transfer do precyzyjnego przeno-
szenia i osadzania uzupełnień prote-
tycznych, przydatny przy osadzaniu
drobnych uzupełnień pośrednich. 
Lepka końcówka mocno utrzymuje
przenoszony element, choć nie po-
zzostawia na nim śladów.

Materiały przydatne przy cementowaniu prac protetycznych
                  

Cena zestawu: 1 025,00 PLN*
              

Promocyjna cena zestawu: 413,00 PLN*

Regularna cena zestawu: 681,00 PLN

* Niewiążąca cena sugerowana z  VAT      ** Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG Schaan   



SpeedCEM® Plus jest samoadhezyjnym, chemoutwardzalnym cementem
kompozytowym z opcją polimeryzacji światłem. Cement ten stanowi idealną
kombinację wydajności i łatwości stosowania.  Zoptymalizowana formuła materiału
pozwala na jego zastosowanie w połączeniu z uzupełnieniami wykonanymi z tlenku
cyrkonu, stopów metali licowanych ceramiką oraz podczas cementowania uzupełnień
na łącznikach implantów.

Więcej informacji
na stronie www:
www.ivoclarvivadent.com/
speedcemplus

Ze względu na właściwości samoadhezyjnego łączenia, SpeedCEM Plus
eliminuje potrzebę użycia kwasu ortofosforowego jako wytrawiacza
i systemów łączących do tkanek zęba. Nie jest również wymagany primer
do cementowania uzupełnień wykonanych z tlenku cyrkonu i uzupełnień
na podbudowie z metalu1. Dotyczy to również osadzania uzupełnień
na łącznikach tytanowych implantów lub łącznikach wykonanych z tlenku
ccyrkonu.

Szybkie usuwanie nadmiarów cementu jest jedną z cech wyróżniających
SpeedCEM Plus. Biorąc pod uwagę opcję polimeyzacji światłem, nadmiar
materiału może zostać wstępnie utwardzony, a następnie usunięty 
za pomocą skalera.

DLA CYRKONU

www.ivoclarvivadent.pl
Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 78 | 00-175 Warszawa | Polska | Tel. +48 22 635 54 96 | Fax +48 22 635 54 69

To zintegrowany czynnik łączący (MDP bonding agent) odpowiedzialny jest za tworzenie trwałego, silnego i stabilnego wiązania
chemicznego, z jednej strony do powierzchni szkliwa i zębiny, a z drugiej do powierzchni materiału, z którego wykonane jest
uzupełnienie protetyczne, np. tlenku cyrkonu lub stopów metali1. Czynnik ten tworzy bardzo stabilne wiązania, które są 
niezwykle odporne na rozpad hydrolityczny, a to decyduje bezpośrednio o sile tego połączenia.

1 tylko stopy z metali nieszlachetnych

Aplikacja przyjazna użytkownikowi

Doskonałe właściwości
wiązania chemicznego

Nie każde cementowane uzupełnienie może być całkowicie i równomiernie
utwardzone światłem. Właściwości silnego wiązania chemicznego
są dodatkową gwarancją niezawodnego łączenia podczas cementowania
uzupełnień nieprzeziernych lub całkowicie opakerowych.

SpeedCEM Plus charakteryzuje się wysokimi wartościami sił łączenia
chemicznego pomiędzy tlenkiem cyrkonu, podbudowami wykonanymi
z metalu (nz metalu (np. tytanu) a zębiną. Zostało to dokładnie sprawdzone
i potwierdzone licznymi badaniami.

SpeedCEM Plus jest odpowiedni do ostatecznego cementowania koron
i mostów na oszlifowanych kikutach zębów lub łącznikach implantów
wykonanych z poniższych materiałów:
• Ceramiki tlenkowej, jak tlenek cyrkonu, np. Zenostar czy IPS e.max ZirCAD
• Metalu lub uzupełnień częściowo metalowych
• • Ceramiki szklanej, dwukrzemianu litu, np. IPS e.max®

NOWOŚĆ

SpeedCEM® Plus



1 x Telio CS CEM Implant Ref. 6 g** 
           (opaque lub transparent)          

Cena zestawu: 329,00 PLN*

1 x Multilink Primer A+B Rell 2 x 3 g 1 x MultiCore Flow Promo Pack 3.5 g medium**

Samowytrawiający primer do tkanek zęba
mieszany w proporcjach 1:1, przeznaczony wyłącznie
do stosowania z cementem Multilink Automix.

Materiał do odbudowy zrębu zęba oraz cementowania
wkładów wzmocnionych włóknem szklanym, polimeryzujący
chemicznie z opcją polimeryzacji światłem. 

1 x SR Connect 5 ml** 
       

Kolornik Ivoclar Vivadent pozwalający na określenie koloru kikutów 
oszlifowanych zębów.

1 x IPS Natural Die Material Shade Guide 

 Cena zestawu: 1 250,00 PLN*
 

Cena: 213,00 PLN*
 

Cement tymczasowy o podwójnym mechanizmie
polimeryzacji niezawierający eugenolu. 

System łączący materiały światłoutwardzalne
z PMMA,  polimerami utwardzanymi
na ciepło i zimno oraz płytami
protez.

1 x IPS e.max CAD CER/inLab LT A2 A14 (L)/5
1 x Telio CAD CER/inLab LT A2 A16 (L)/3

* Niewiążąca cena sugerowana z  VAT     ** Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG Schaan
Zdjęcia produktów w gazetce promocyjnej mają charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty ich wygląd i kolor może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

 Przedstawiciele handlowi Ivoclar-Vivadent:

 Artur Walczyk                           Katarzyna Szydlik                                               Kazimierz Dudek                      Krzysztof Kołdys                                               Leszek Podkowik   
 mazowieckie                                 podlaskie,                                                                    śląskie                                               pomorskie, kujawsko-pomorskie,                     zachodniopomorskie
  tel.: +48 607 216 303                  wsch. część warmińsko-mazurskiego                tel.: +48 509 907 592                    zach. część warmińsko-mazurskiego               tel.: +48 601 338 053  
                                                           (z pow. mrągowskim, kętrzyńskim)                                                                                 (z pow. olsztyńskim)                                              konsultant ds. stomatologii    
                                                                                                                      tel.: +48 603 117 391                                                                                                             tel.: +48 609 082 708                                             na terenie całego kraju

Łukasz Lewczuk                        Marta Hajduga                                                     Piotr Janiaczyk                           Wioletta Tuszyńska                                        Żaneta Jankowska    
lubelslubelskie, podkarpackie              łódzkie, świętokrzyskie                                           dolnośląskie, opolskie                  małopolskie                                                           wielkopolskie, lubuskie    
tel.: +48 609 211 421                    tel.: +48 607 207 620                                               tel.: +48 601 380 609                     tel.: +48 601 342 801                                           tel.: +48 601 058 005     
               
                     
Producent:                                                  Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o.
Ivoclar-Vivadent AG                                 Al. Jana Pawła II 78
Bendererstrasse 2                                     00-175 Warszawa
FL-9494 Schaan                                         Infolinia: +22 635 54 96
Liechtenstein                                             e-mail: info@ivoclarvivadent.com.pl
www.ivoclarvivadent.com                     www.ivoclarvivadent.pl

facebook.com/IvoclarVivadentPolska




