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OptiShade™

Zjednodušený univerzální kompozitní systém
 
Pouhé 3 odstíny a dosáhnete vynikajících výsledků

Novinka!
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Objednací informace

37111 Stříkačka 4 g, Light 1 575 Kč   56,75 € 

37112 Stříkačka 4 g, Medium 1 575 Kč   56,75 € 

37113 Stříkačka 4 g, Dark 1 575 Kč   56,75 € 

37114 Stříkačka 4 g, Bleach white 1 575 Kč   56,75 € 

37115 Stříkačka 4 g, Universal opaque 1 575 Kč   56,75 €

37116 Unidózy - balení po 20 ks, Light 1 890 Kč   68,11 € 

37117 Unidózy - balení po 20 ks, Medium 1 890 Kč   68,11 € 

37118 Unidózy - balení po 10 ks, Dark 1 260 Kč   45,39 € 

37119 Unidózy - balení po 10 ks, Bleach white 1 260 Kč   45,39 € 

37120 Unidózy - balení po 10 ks, Universal opaque 1 260 Kč  45,39 €

Novinka!

AKCE
2+1

ZDARMA*
na unidózy

Zjednodušte si vyhledání odstínu
Výběr odstínu je snazší a rychlejší. OptiShade pokrývá všech 16 klasických odstínů VITA  
s použitím pouhých 3 odstínů: Light, Medium a Dark. 

Adaptive Response Technology (ART) – adaptivní responzivní technologie
Osvědčená technologie Harmonize™ s využitím sítě plniv na bázi ART Vám pomůže dosáhnout  
realistických výplní s výjimečnou pevností a nepřekonatelnou estetikou.

Efektivní management skladových zásob
Ušetřete si čas a peníze s minimálním počtem odstínů, které uspokojí téměř všechny Vaše potřeby  
v oblasti kompozitních materiálů. Uvolněte si místo ve skladě, vyhněte se zátěži při objednávání velkého  
počtu produktů a snižte nebo zcela eliminujte zásoby produktů s prošlou dobou použitelnosti.

Univerzální použití pro všechny typy zubních kazů
Používejte systém OptiShade s důvěrou u všech zubních kavit bez nutnosti použití podkladového materiálu

OptiShade™ 
Zjednodušený univerzální kompozitní systém
Pouhé 3 odstíny pokryjí škálu 
všech 16 odstínů VITA

Představujeme Vám 

* Akce platí od 1.2. do 31.3.2021 nebo do vyprodání zásob. Vzorek zdarma bude pro zákazníky v ČR distribuován společností Kerr.

AKCE
1+1

ZDARMA*
na stříkačky
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Maxcem Elite™

Samoleptací a samoadhezivní cement 

• duálně tuhnoucí cement

• o 90% větší pevnost vazby na dentin  

díky optimalizované pryskyřicové matrici

• kompatibilní se všemi materiály pro nepřímé náhrady

• One-Peel™ metoda odstranění přebytků

Gel Etchant Jumbo
• 37,5 % kyselina fosforečná určená  

k leptání dentinu a skloviny

• jasná fialová barva zaručuje skvělou viditelnost  

v průběhu aplikace

• hustější konzistence – nestéká

OptiBond™ FL
• 4. generace adheziv

• zlatý standard v adhezi

• technika leptání: total-etch

• indikace: přímé vazby

Herculite XRV Ultra Flow
Nanohybridní flow kompozit

• s příjemnou konzistencí a nízkým objemovým 

smrštěním (2,79 %)

• díky své vysoké radiopacitě (325 %) snadno patrný 

na rentgenových snímcích

OptiBond FL Kit (26684 E): 

1 x Primer (8 ml), 1 x Adhezivum (8 ml), 1 x 3g Gel Etchant, 10 Gel Etchant koncovek, 

50 aplikačních koncovek, 25 míchacích misek

Herculite XRV Ultra Flow refill: 

2× 2g stříkačka, 20× aplikační kanyla

Možnost výběru odstínu: 

A1 (35407), A2 (35408), A3 (35409), A3.5 (35410), A4 (35411), B1 (35412), B2 (35413),

C2 (35414), D2 (35415), XL1 (35416), XL2 (35417), univerzální opákní (35418)

Gel Etchant Jumbo (34632): 

30g Gel Etchant Jumbo stříkačka, 2× prázdná intraorální stříkačka, 

30× jednorázová koncovka, 1× konektor pro plnění intraorálních koncovek

Pôvodná cena 168,68 €

Pôvodná cena 49,20 € Pôvodná cena 67,78 €

Původní cena 4 938 Kč

Původní cena 1 440 Kč Původní cena 1 914 Kč

151,81 €

41,82 € 54,22 €

4 444 Kč

1 224 Kč 1 531 Kč

Pôvodná cena 112,73 €Původní cena 3 300 Kč

90,18 €2 640 Kč

Maxcem Elite refill: 
2× 5g stříkačka

Možnost výběru odstínu: čirý (34058), bílý (34059),

bílý opákní (34060), žlutý (34061)
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Opti1Step Polisher
• jednokrokový leštící systém – opracovává i leští

• změnou tlaku na nástroj určujete jeho účinek

• autoklávovatelné

Occlubrush
• kartáčky ve třech tvarech napuštěné leštící látkou

• odpadá použití leštící pasty

• leštění do vysokého lesku je čisté a jednoduché

• autoklávovatelné

Softclamp
Spony pro fixaci kofferdamu

• univerzální spony na moláry pro fixaci kofferdamu

• autoklávovatelné, nepoškrábou zub, neodrážejí světlo

OptiClean
• rychleji, snadněji a úplně odstraní provizorní cement

• šetrný k měkké tkání

Softclamp General kit (5250): 

5 ks

OptiClean Kit (950): 

12 nástrojů

Occlubrush (2520): 

5× Occlubrush standardní kalíšek,

5× Occlubrush malý kalíšek, 5× Occlubrush špička

Pôvodná cena 46,01 €

Pôvodná cena 28,72 € Pôvodná cena 112,40 €

Původní cena 1 299 Kč

Původní cena 811 Kč Původní cena 3 173 Kč

41,41 €

22,98 € 101,16 €

1 169 Kč

649 Kč 2 856 Kč

Pôvodná cena 31,99 €Původní cena 903 Kč

27,19 €768 Kč

Opti1Step Minikit (8004): 
2x plamínek, 2x kalíšek, 2x disk
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Pôvodná cena 16,19 €

Pôvodná cena 31,97 €

Pôvodná cena 205,46 €Pôvodná cena 76,34 €

Pôvodná cena 38,15 €

Původní cena 457 Kč

Původní cena 903 Kč

Původní cena 5801 KčPůvodní cena 2079 Kč

Původní cena 1 077 Kč

14,57 €

27,17 €

164,37 €61,07 €

34,34 €

411 Kč

768 Kč

4 641 Kč1 663 Kč

969 Kč

Premolárové a Molárové 
matrice
• anatomicky tvarované, 0.075 mm tloušťka

• transparentní verze je barevně kódovaná pro snazší výběr

• žádné zbarvení při kontaktu s leptacími gely, bondy a primery

• mohou být použité s SuperMat systémem

Hawe Adapt 
Matrice

Hawe Konturované 
Matrice

Transparentní - refilly:
50 ks premolárové matrice (773)

50 ks molárové matrice (774)

SuperMat™

univerzální upínací systém pro transparentní a ocelové 
matrice pro distální zuby

• rychlá, snadná, standardizovaná aplikace

• jsou k dispozici ve dvou výškách pásky a jednom tvaru pro 

moláry i premoláry, v oceli a transparentním plastu

SuperMat Assorted Kit (2150):
1 SuperLock upínací nástroj, 14 ks různých Adapt 

SuperCap ocelových matric, 6 ks různých 

Adapt SuperCap transparentních matric

SuperMat®

System

SuperMat®

System

SuperMat®

System

390

391

392

393

394

395

30 ks v balení - možnost výběru: 

premolárové, oboustranné (390)

molárové, oboustranné (391)

premolárové, jednostranné: 0.045 mm tloušťka (392)

premolárové, jednostranné: 0.045 mm tloušťka (393)

molárové, jednostranné: 0.045 mm tloušťka (394)

molárové, jednostranné: 0.045 mm tloušťka (395)

MetaFix™

• matrice all-in-one s integrovaným  
systémem utahování / otevírání

• ideální řešení pro kompozitní výplně II. třídy

• nepotřebujete žádný další nástroj

MetaFix - refilly:
50 ks MetaFix malé (3601)

50 ks MetaFix střední (3602)

50 ks MetaFix velké (3603)

376

375

378

377

380

379

382

30 ks v balení

Hawe Adapt Matrice, 0.045 mm tloušťka (375)

Hawe Adapt Matrice, 0.045 mm tloušťka (376)

Hawe Adapt Matrice, 0.045 mm tloušťka (377)

Hawe Adapt Matrice, 0.045 mm tloušťka (378)

Hawe Adapt Matrice, 0.045 mm tloušťka (379)

Hawe Adapt Matrice, 0.045 mm tloušťka (380)

Hawe Adapt Matrice, 0.045 mm tloušťka (382)
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Sealapex
• originální polymerní sealer s hydroxidem vápenatým

• neobsahuje eugenol

• podporuje rychlé hojení a utváření tvrdých zubních tkání

Identoflex
Tříkrokový dokončovací a leštící systém pro kompozity

• tříkrokový systém: konečná úprava, leštění a vysoký 

lesk, aplikuje se ihned po konturování

• určený pro všechny povrchy

Tubli-Seal™ EWT Xpress
• pečetidlo kořenových kanálků

• dodávané ve stříkačce s automatickým mícháním pro 

snadné míchání v poměru 1:1

Identoflex testovací sada - žlutá (ID 5101/8): 

2x disk, 2x plamínek, 2x kalíšek

Doplňková balení bez aproximálních 
tvarovacích svorek  
100 transparentních Adapt sekčních matric, 

výška 5,0 mm, tloušťka 0,05 mm, mírné zakřivení (756)

100 transparentních Adapt sekčních matric,   

výška 6,5 mm, tloušťka 0,05 mm, mírné zakřivení (757)

100 transparentních Adapt sekčních matric,

výška 5,0 mm, tloušťka 0,05 mm, větší zakřivení (758)

100 transparentních Adapt sekčních matric,

výška 6,5 mm, tloušťka 0,05 mm, větší zakřivení (759)

Tubli-Seal EWT Xpress (33641):
2x 10,8g stříkačka

Pôvodná cena 31,89 €Pôvodná cena 116,28 €

Pôvodná cena 89,28 €

Původní cena 900 KčPůvodní cena 3 283 Kč

Původní cena 2 613 Kč

27,11 €104,65 €

80,35 €

765 Kč2 955 Kč

2 352 Kč

Pôvodná cena 35,32 €Původní cena 1 034 Kč

31,79 €931 Kč

Sealapex (18432):
12g báze, 12g katalyzátor, míchací blok

Transparentní 
Adapt sekční matrice

756

758

757

759
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s Chlorhexidinem

Váš spojenec 
pro zdraví úst
• Ověřené receptury jsou dostupné na švýcarském trhu už 40 let.

• Pro zařazení do vaší běžné ústní hygieny k prevenci tvorby plaku.

• Působí jako ústní voda, ústní sprej nebo gel přesně tam, 

kde to chcete, a s požadovanou intenzitou.

• Gelovitá receptura zůstává na místě a nestéká.

• Pro použití doma i v zubní ordinaci.
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Kontakty

Pavel Netopil
Commercial Leader CZ/SK/HU
Kerr Restoratives & Endodontics 
+420 724 176 442
pavel.netopil@kavokerr.com

Pavla Blažková
Obchodní zástupkyně Morava 
Kerr, Pentron, SpofaDental
+420 606 686 402
pavla.blazkova@kavokerr.com

Věra Heroutová
Obchodní zástupkyně Čechy 
Kerr, Pentron, SpofaDental
+420 602 104 114
vera.heroutova@kavokerr.com

Radka Musilová
Obchodní zástupkyně Čechy
Kerr, Pentron, SpofaDental
+420 702 206 382
radka.musilova@kavokerr.com

Obchodní oddělení

Veronika Dvořáková
Marketing Manager CZ/SK/HU 
+420 725 365 162
veronika.dvorakova@kavokerr.com

Marketingové oddělení

Distribuce


