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3 x Tetric EvoFlow 2g
(kolory do wyboru)

Cena: 512,00 PLN*
Cena promocyjna: 384,00 PLN*

Cena: 1236,00 PLN*
Cena promocyjna: 740,00 PLN*

Oferta dostępna na stoiskach dystrybutorów podczas Targów CEDE 2014.

Cena: 1497,00 PLN*
Cena promocyjna: 1100,00 PLN*

Cena: 1811,00 PLN*
Cena promocyjna: 1377,00 PLN*

Cena: 742,00 PLN*
Cena promocyjna: 550,00 PLN*

Cena: 742,00 PLN*
Cena promocyjna: 550,00 PLN*

Cena: 472,00 PLN*
Cena promocyjna: 354,00 PLN*

1 x Tetric EvoFlow 2g, A3**

PRZY ZAKUPIE OTRZYMASZ

1 x Evetric Assortment 8 x 3.5g

PRZY ZAKUPIE

1 x Evetric Intro Pack***

6 x IPS Empress Direct 3g
(kolory do wyboru)

1 x OptraSculpt Pad Assortment**

1 x IPS Empress Direct Basic Kit 8 x 3g
(bez kluczy kolorów)

2 x IPS Empress Direct 3g**

OTRZYMASZ

Specjalna Jubileuszowa Promocja CEDE 2014!

3 x Evetric 3.5g
(kolory do wyboru)

PRZY ZAKUPIE

1 x Evetric 3.5g**

OTRZYMASZ

Promocje obowiązują w okresie 01.09.2014 - 30.11.2014 lub do wyczerpania zapasów.

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

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

1 x Tetric EvoCeram Bulk Fill 3g, IVA **

3 x Tetric EvoCeram 3g
(kolory do wyboru)

1 x Tetric EvoCeram 3g, A3 **

C

w CEDE 2014

10 lat Tetric EvoCeram!

Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce.

IPS Empress Direct

Specjalna niższa cena!

1 x Adhese Universal Promo VivaPen
Cena: 275,00 PLN*

1 x Multilink Automix System Pack 
Transparent Easy/M+

Cena: 720,00 PLN*
Zestaw zawiera:
1x Adhese Universal VivaPen 2ml
100x szczoteczka Snap on 
do Aplikatora VivaPen
20x rękaw ochronny 
do aplikatora VivaPen

Dodatkowo:
1 x Multilink Automix 2.5g 
Transparent Test Pack 
w prezencie

Materiał wysyłany w jednym 
opakowaniu promocyjnym.

 720,00 PLN

5g 

Cena
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Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
Infolinia: +22  635 54 96
e-mail: info@ivoclarvivadent.com.pl
www.ivoclarvivadent.com.pl

Producent:
Ivoclar-Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan,
Liechtenstein
www.ivoclarvivadent.com

Uniwersalny system adhezyjny 
w nowoczesnym aplikatorze

Adhese® Universal

Firma Ivoclar Vivadent wprowadziła na rynek 
Adhese® Universal, nowy jednoskładnikowy, 
światłoutwardzalny system adhezyjny             
do pośrednich i bezpośrednich procedur 
łączenia. Adhese® Universal zapewnia kompa- 
tybilność ze wszystkimi technikami trawienia 
tkanek: self-etch (samowytrawiania), 
self-enamel-etch (selektywnego trawienia 
szkliwa) i total-etch (całkowitego trawienia 
szkliwa i zębiny). Nowoczesny aplikator 
VivaPen zapewnia szybki i wygodny sposób 
aplikacji bezpośrednio w ustach pacjenta. 

Uniwersalne zastosowanie 
Adhese® Universal pozwala na tworzenie 
silnego połączenia z różnymi rodzajami 
uzupełnień stomatologicznych. Dlatego też, 
może on być stosowany zarówno w pośred- 
nich jak i bezpośrednich procedurach 
łączenia. Niewielka grubość warstwy 
materiału łączącego minimalizuje ryzyko 
powstania jakichkolwiek niedokładności 
podczas osadzania uzupełnienia podczas 
cementowania. Ponadto, nie jest wymagany 
aktywator w procedurze podwójnego 
utwardzania, w czasie cementowania 
uzupełnień protetycznych. 

Kompatybilność ze wszystkimi technikami 
trawienia
Adhese® Universal posiada zarówno hydro-
filowe jak i hydrofobowe właściwości. Jest 
odporny na wilgoć i jednocześnie doskonale 
penetruje do kanalików zębinowych. Adhese® 
Universal jest umiarkowanie kwasowy pod 
względem pH, co czyni ten materiał kompaty-

Samowytrawianie
Jedna warstwa Adhese® Universal jest wcierana w powierz- 
chnię ubytku przez co najmniej 20 sek.

Selektywne trawienie szkliwa
Wytrawianie szkliwa przez 15-30 sekund za pomocą kwasu 
ortofosforowego. Adhese® Universal - aplikacja na szkliwo        
i zębinę przez co najmniej 20 sekund. 

Całkowite wytrawianie szkliwa i zębiny 
Wytrawianie szkliwa (15-30 sekund) i zębiny (10-15 sekund) 
przy użyciu kwasu ortofosforowego. Następnie Adhese® 
Universal jest wcierany w szkliwo i zębinę przez 20 sekund. 
Dr A. Peschke, IvoclarVivadent AG, Schaan, 2013r.

bilnym z dowolnymi procedurami trawienia 
tkanek (self-etch, selective-enamel-etch, 
total-etch) i w efekcie zapewnia optymalną 
siłę wiązania między strukturą zęba,                        
a uzupełnieniem.

Efektywny aplikator
Prosta aktywacja aplikatora VivaPen pozwala 
zdeponować wymaganą ilość materiału 
adhezyjnego w każdej procedurze łączenia. 
Dozowanie materiału do oddzielnego 
naczynia przed aplikacją na tkanki zęba, nie 
jest już wymagane. W ten sposób straty 
materiału zostały ograniczone do minimum. 
Aplikator VivaPen zawiera 2ml materiału 
łączącego, a ilość ta jest wystarczająca do 
przeprowadzenia ok. 190 pojedynczych 
aplikacji. W porównaniu do tradycyjnej 

buteleczki, to prawie 3 razy więcej aplikacji     
w przeliczeniu na jeden mililitr. (Źródło: 
Berndt & Partner, VivaPen Benchmarking 
Study, sierpień 2013 r.). Adhese® Universal jest 
jednak dostępny zarówno w nowoczesnych 
aplikatorach VivaPen jak i tradycyjnych 
buteleczkach.

Przewidywalne rezultaty
Adhese® Universal tworzy stabilną, homo- 
genną warstwę, która nie jest zależna                  
od zastosowanej techniki aplikacji. Niezmien-
nie wysoka siła wiązania do szkliwa i do 
zębiny jest osiągalna niezależnie od 
przeprowadzonego protokołu wytrawiania 
tkanek przy zastosowaniu pojedynczej 
warstwy materiału łączącego. Ponadto hydro-
filowy rozpuszczalnik zawarty w Adhese® 
Universal, który nie zawiera acetonu, 
zapewnia optymalne zwilżenie powierzchni 
zębiny i szkliwa. Powoduje to zwiększenie 
infiltracji i optymalne uszczelnienie kanalików 
zębinowych. W ten sposób mikroprzeciek            
i związana z nim nadwrażliwość pozabiegowa 
zostaje wyeliminowana.

Efektywny aplikator - do 190 
pojedynczych aplikacji dzięki VivaPen
Uniwersalne zastosowanie – 
w odniesieniu do wszystkich technik 
łączenia i wytrawiania
Przewidywalne rezultaty – wysoka 
siła wiązania zarówno do szkliwa jak 
i do zębiny

Kluczowe zalety:

Przedstawiciele medyczni Ivoclar-Vivadent:
Leszek Podkowik
pomorskie, kujawsko-pomorskie
tel.: +48 601 338 053

Wioletta Tuszyńska
małopolskie
tel.: +48 601 342 801

Katarzyna Szydlik
podlaskie, warmińsko-mazurskie
tel.: +48 603 117 391

Żaneta Jankowska
wielkopolskie, lubuskie
tel.: +48 601 058 005

Robert Heisig
dolnośląskie, opolskie
tel.: +48 601 380 609

Artur Walczyk
mazowieckie
tel.: +48 607 216 303

Marta Hajduga
łódzkie, świętokrzyskie
tel.: +48 607 207 620

Kazimierz Dudek
śląskie
tel.: +48 509 907 592

Łukasz Lewczuk
lubelskie, podkarpackie
tel.: +48 609 211 421 

Marek Musiałek
zachodniopomorskie
tel.: +48 609 082 708
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