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1 x Cervitec F Starter Kit Tube 4 g
Pierwszy na świecie lakier ochronny, który pozwala jednocześnie
na przeprowadzenie procedury uoryzacji oraz ograniczenie
liczebności bakterii bytujących w jamie ustnej. Zawiera uor, 
chlorheksydynę oraz chlorek cetylpirydyny (CPC), który pomaga
zapobiegać narastaniu płytki nazębnej oraz występowaniu
zapalenia dziąseł. Ponadto wzmacnia efekt działania chlorheksydyny.
CCervitec® F jest zalecany jako podstawowy środek ochronny
w przypadkach nadwrażliwości, u osób podatnych na próchnicę
oraz zapalenia tkanek miękkich. Lakier ten jest odpowiedni 
dla pacjentów w każdym wieku**.

**dotyczy dzieci z wykształconym odruchem połykania i wypluwania

Cena: 196 PLN*

1400 ppm uoru
0.3 % chlorheksydyny
0.5 % CPC (chlorku cetylpirydyny)

NOWOŚĆ

facebook.com/
IvoclarVivadentPolska



Akcesoria do polerowania kompozytu 
                 
                        

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

5 x Tetric EvoFlow 2 g 
  (kolory do wyboru)

1 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Rell 2 g IVA**
                             

                                l

1 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Rell 20 x 0.2 g IVA**

             

            1 x  Tetric EvoFlow 2 g A3**
                     
             

            1 x  Tetric EvoFlow 2 g A3**
                     
             

Politip
Dwuetapowy system gumek do po-
lerowania z wodą, przeznaczony do
polerowania na wysoki połysk wy-
pełnień wykonanych z materiałów
złożonych i amalgamatów.

Astrobrush
Szczoteczki do ostatecznego polero-
wania powierzchni wypełnień, bez
konieczności stosowania past poler-
skich. 

Astropol
Jednoetapowy system gumek do
polerowania z wodą, zawierający w 
swoim składzie drobinki diamentu. 
Przeznaczony do polerowania mate-
riałów kompozytowych i amalgama-
tów.

OptraPol 
Trzyetapowy system do polerowania
z wodą uzupełnień bezpośrednich
wykonanych z materiałów złożonych
i amalgamatów.

3 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Rell 20 x 0.2 g
                        (kolory do wyboru)

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill Rell 3 g
                   (kolory do wyboru)

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

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

Cena zestawu: 660 PLN*
              

Cena zestawu: 895 PLN*
            (1 x 0.2 g = 11,20 PLN)        

Cena zestawu: 610 PLN*
              

Nanohybrydowy kompozyt, który daje się bardzo łatwo modelować. 
Przeznaczony do wypełnień w zębach bocznych, w warstwach 
o grubości do 4 mm.

Cena zestawu: 660 PLN*
               (1 x 2 g = 110 PLN)
              

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



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

 Cena zestawu: 1 600 PLN*
             

1 x OptraSculpt Pad Assortment**
          

5 x Evetric Rell 3.5 g (kolory do wyboru)
                        Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał kompozytowy dający kontrast na zdjęciach rtg, przeznaczony
do wykonywania uzupełnień bezpośrednich, występujący w 10 odcieniach.

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

2 x Fluor Protector S Rell 20 x 0.26 g

2 x Fluor Protector S Rell 7 g

1 x SpeedCEM Plus Promo Pack

1 x Evetric Rell 3.5 g A2**

             

Lakier ochronny zawierający uor, chroniący zęby przed nadwrażliwością, próchnicą oraz erozją szkliwa. 
1 x Fluor Protector S Rell   g**
          
             

1 x Fluor Protector S Rell 20 x 0.26 g**
          
             

Cena zestawu: 605 PLN*
         (1 x 3.5 g = 100,80 PLN)

Promocyjna cena zestawu: 413 PLN*
Regularna cena zestawu: 707 PLN

Samoadhezyjny, chemoutwardzalny cement kompozytowy,
z opcją  polimeryzacji światłem. 

Zestaw zawiera: 
SpeedCEM Plus Transparent 9 g, SpeedCEM Plus Transparent 2.5 g,
Ivoclean 5 g, końcówki mieszające
    
             

Cena zestawu: 535 PLN*
                (1 x 7 g = 178 PLN)

Cena zestawu: 535 PLN*
             (1 x 0.26 g = 8,90 PLN)

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



1 x Multilink Automix Rell Easy 9 g
                 (kolory do wyboru)
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.

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

2 x  MultiCore Flow Promo Pack 3.5 g medium** 
  

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

3 x IPS e.max CAD HT lub LT C14 /5
      CEREC/inLab, Kavo Artica

3 x IPS Empress CAD CEREC/inLab Multi C14/5 
             (kolory do wyboru: A2, A3, A3.5)

2 x IPS Empress CAD CEREC/inLab Multi C14/5 
             (kolory do wyboru: A2, A3, A3.5)

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

1 x SR Connect 5 ml** 

1 x IPS e.max CAD CEREC/inLab MT C14/5**
            (kolor do wyboru: A2 lub A3) 
             1 x Variolink Esthetic Test Pack**                
             1 x Monobond Etch & Prime Test Pack**                

             

1 x OptraFine F Disc Rell**
                   
    
             

1 x OptraFine Assortment**     
          
             

Cena zestawu: 1 250 PLN*

Cena zestawu: 1 520 PLN*

Cena zestawu: 1 100 PLN*

Cena zestawu: 745 PLN*

Cena zestawu: 715 PLN*

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



Adhese® Universal jest jednoskładnikowym, światłoutwardzalnym materiałem łączącym przeznaczonym do stosowania
w połączeniu ze wszystkimi technikami trawienia tkanek zęba, stosowanym w procedurach łączenia uzupełnień
pośrednich i bezpośrednich. Posiada efekt odwrażliwienia zębiny poprzez uniemożliwienie ruchu płynów w kanalikach
zębinowych. W rezultacie ryzyko powstania nadwrażliwości pozabiegowej i mikroprzeciek zostają znacznie ograniczone.

Zwilżanie i infiltracja kanalików zębinowych,
zarówno na suchej jak i wilgotnej zębinie,
są możliwe dzięki hydrofilowym rozpuszczal-
nikom i metakrylanowym monomerom
zawartym w systemie łączącym. Skład wagowy
tego materiału zgodnie z dokumentacją
naunaukową stanowią w 67% wag. metakrylany,
a woda i alkohol, które są rozpuszczalnikiem
25% wag. Zakwaszone komponenty zębiny
zostają wytrącone w postaci nierozpuszczal-
nych soli wapnia, które mechanicznie blokują
i uszczelniają kanaliki zębinowe. Ten zintegro-
wany efekt odwrażliwienia ogranicza ruch
ppłynów w kanalikach zębinowych, przez co
minimalizuje ryzyko powstania mikroprzecieku
i nadwrażliwości pozabiegowej.

Zintegrowana ochrona przed
nadwrażliwością zębiny
Adhese Universal pozwala na efektywne,

mechaniczne blokowanie i uszczelnienie
kanalików zębinowych, zarówno na mokrej
jak i suchej powierzchni zębiny.

W rezultacie powstaje homogenna,
stabilna warstwa systemu łączącego 

wraz z wypustkami „tag formaon” 
wnikającymi do kanalików. To 
decyduje o efekcie zniesienia
nadwrażliwości pozabiegowej.

Najważniejsze cechy systemu łączącego
• Efektywne dozowanie – ok. 190 aplikacji VivaPen w przeliczeniu
   na pojedynczy ubytek
• Uniwersalna aplikacja – do uzupełnień bezpośrednich i pośrednich
   w połączeniu ze wszystkimi technikami trawienia
• Tolerancyjna technika stosowania – niezawodne łączenie do mokrej
    i suchej powierzchni zębiny
• Imponujące • Imponujące rezultaty łączenia – wysoka siła wiązania do szkliwa i zębiny
• Wyjątkowy skład - aż 67% wag. wypełniacza (metakrylanów)  

Zestaw zawiera: 
Adhese Universal System Kit VivaPen 1 x 2 ml
Adhese Universal Starter Kit VivaPen 1 x 0.5 ml

Promocyjna cena zestawu: 378 PLN*
Regularna cena zestawu: 525 PLN

1 x Adhese Universal Promo Pack VivaPen



1 x Bluephase Style 100-240 V**
              (blue, grey, pink)           

Bezprzewodowa lampa oferująca intensywność światła
1.200 mW/cm2, trzy wypróbowane programy oraz dowolnie
obracany światłowód o średnicy 10 mm światła 1.100 mW/cm2
i zakres spektrum: 385-515 nm.

1 x Bluephase 100-240V (G2)

 Cena zestawu: 9 000 PLN*
 

Promocyjna cena: 3 200 PLN*
 

Regularna cena: 5 373 PLN*
 

  OGÓLNOPOLSKI CYKL KURSÓW TEORETYCZNO - PRAKTYCZNYCH Z BPS!!!
           szczegółowe informacje oraz zapisy na: www. ivoclarvivadent.pl 

„Podstawy okluzji w codziennej praktyce klinicznej i laboratoryjnej.  Zastosowanie łuku
twarzowego i artykulatora podstawą dobrej współpracy między lekarzem a technikiem.“

Prowadzący: dr n. med. Piotr Okoński

W programie:
Okluzja statyczna i dynamiczna  - wykład
Montaż łuku twarzowego. Przeniesienie rejestracji łukiem twarzowym
do artykulatora indywidualnie nastawialnego - ćwiczenia praktyczne
Możliwości zastosowania łuku twarzowego i artykulatora w przypadku
pacjentów bezzębnych  - wykład

Stratos 100, 200, 300 oraz UTS 3D

WROCŁAW 13.01.2017
WARSZAWA 03.02.2017
SZCZECIN 10.03.2017

Bezprzewodowa lampa idealnie dopasowana do kształtu dłoni, oferująca intensywność światła 1.100 mW/cm2 
i zakres spektrum: 385-515 nm.

2 x Bluephase Style 100-240 V
               (blue, grey, pink)

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

Cena kursu
   500 PLN

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


