Akční nabídky
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OptiDisc

®

Vysoce výkonné leštící a konturovací disky

Ceny v tomto letáku jsou doporučené a včetně DPH.

OptiDisc

®

Sada 4 balení leštících disků a mandrelů OptiDisc
za speciální cenu!

Disky pro dokončování a leštění

x4
+1
+1

od 80
do 100
ks / bal.

refill
Standardní mandrel (5ks)

Cena za 1 disk
už od
Kč
10 / 0,36 €

Krátký mandrel (5 ks)

Na výběr jsou 3 průměry a 4 hrubosti.
Možnost výběru velikosti:
OptiDisc refill 9,6 mm: hrubý 80 ks (4197) | středně hrubý 100 ks (4181) |
jemný 100 ks (4182) | velmi jemný 100 ks (4183)
OptiDisc refill 12,6 mm: hrubý 80 ks (4198) | středně hrubý 100 ks (4184) |
jemný 100 ks (4185) | velmi jemný 100 ks (4186)
OptiDisc refill 15,9 mm: hrubý 80 ks (4199) | středně hrubý 100 ks (4191) |
jemný 100 ks (4192) | velmi jemný 100 ks (4193)

Vysoce výkonné disky pro dokončování a leštění.
Systém dokončováni a leštění OptiDisc™ umožňuje
dosáhnout přirozeného a dlouhotrvajícího
konečného výsledku u všech typů výplní. Disky
jsou vyrobeny z odolného polyesteru potažené
částicemi oxidu hlinitého a mají čtyři stupně
hrubosti.

Typ disku

Extra hrubý

4 004 Kč
Původní cena 5 738 Kč

Pôvodná cena 206,82 €

Systém barevného značení umožňuje na první
pohled rozpoznat stupeň hrubosti.
Mandrel nevyčnívá nad povrch disku, aby bylo
možné disk správně umístit bez rizika poškrábání
povrchu. Kromě standardního mandrelu je
k dispozici také krátký mandrel, který usnadňuje
přístup v distálním úseku a dalším obtížně
přístupným oblastem.

Povrchy zubů ve
frontální oblasti

Indikace

144,32 €

Povrchy zubů
v distální oblasti

Inter-proximální
oblast

HRUBÉ SNÍŽENÍ A KONTUROVÁNÍ
• Úprava primárního geometrického tvaru.

Hrubý/Střední

DOKONČOVÁNÍ
• Odstranění přebytku kompozitu, vytvarování
okluzní anatomie, lingválních fisur a sekundární
anatomie.

Jemný

LEŠTĚNÍ
• K vyhlazení nerovností na povrchu a ke snížení
drsnosti povrchu pod Ra = 0,35 μm.

Extra jemný

LEŠTĚNÍ DO VYSOKÉHO LESKU
• Snížení drsnosti povrchu na vysoký lesk pod Ra
= 0,2 μm.
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BRUSNÁ
VRSTVA

Připravené ihned k použití
a odolné

LEPIDLO

OptiDisc disky jsou vyrobeny z polyesteru potažené
vrstvou částic oxidu hlinitého. Brusné částice
nemají vnější vrstvu, což znamená, že můžete
pracovat ihned po nasazení disku na mandrel.
POLYESTER

2 typy mandrelu – krátký a standardní
Díky kratšímu mandrelu a možnosti ohýbání disku dosáhnete do distální oblasti a dalších hůře přístupných oblastí bez omezení.

Krátký, délka 16 mm

PŘESNÝ

FLEXIBILNÍ

TRANSPARENTNÍ

Standardní, délka 24 mm

4 barvy
4 stupně hrubosti
Systém OptiDisc nabízí výběr ze čtyř stupňů hrubosti disků
pro konturování, dokončování, leštění a leštění do vysokého
lesku. Je vhodný pro kompozity, skloionomery, amalgámy,
polodrahokamy a drahé kovy.
Disky jsou k dispozici také ve třech různých velikostech průměru
v závislosti na vaší potřebě: 9,6 mm, 12,6 mm a 15,9 mm.

Extra hrubý

Hrubý/Střední

Jemný

Extra jemný

Konturování

Dokončování

Leštění

Leštění do
vysokého
lesku

Barevně odlišené disky vám pomohou snadno určit požadovanou
hrubost jasně a zřetelně.

15,9 mm

12,6 mm

9,6 mm

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU!

www.facebook.com/KerrDentCZSK

Akční nabídky | 3

OptiShade

Zjednodušený univerzální kompozitní systém
pouhé 3 odstíny pokryjí škálu všech 16 odstínů VITA
ART technologie pro výjimečnou pevnost
a nepřekonatelnou estetiku
jednoduché použití a vynikající manipulační vlastnosti
pro všechny zubní kavity bez nutnosti použití podkladového
materiálu

•
•
•
•

SonicFill™3

• sonicky aktivovaný kompozitní systém bulkfill
• lepší manipulace
• lepší tvarovatelnost
• nanáší se v jedné vrstvě, až do výše 5 mm

3
za cenu
2
OptiShade: 4 g stříkačka

SonicFill™3 refill

Možnost výběru odstínu:

Možnost výběru odstínu:

Light, odpovídá A1, B1, B2, C1, D2 (37111), Medium odpovídá A2, A3, C2, D3, D4 (37112),

A1 (36711), A2 (36712), A3 (36713), B1 (36714)

Dark odpovídá A3.5, A4, B3, B4, C3, C4 (37113), Bleach White pro vybělené zuby
(37114), Universal Opaque pro zakrytí zabarvení zubu (37115)

1 219 Kč

48,75 €

Původní cena 1 625 Kč

Pôvodná cena 65 €

OptiBond™ Gel Etchant
•
•
•

6 752 Kč

37,5% gel kyseliny fosforečné je určen pro maximální
účinnost leptání
jasná fialová barva poskytuje vynikajicí kontrast
a viditelnost
optimální viskozita - zůstává tam, kam ji umístíte

Původní cena 10 128 Kč

213,62 €
Pôvodná cena 320,43 €

Softclamp

Univerzální svorky pro fixaci kofferdamu
univerzální svorky na moláry pro fixaci kofferdamu
autoklávovatelné
béžová barva minimalizuje světelné odlesky

•
•
•

OptiBond Gel Etchant (34632):

Softclamp General kit (5250)

30g stříkačka, 2× prázdná intraorální stříkačka, 30× jednorázová

5 ks

koncovka, 1× konektor pro plnění intraorálních stříkaček

1 666 Kč
Původní cena 2 082 Kč
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60,06 €
Pôvodná cena 75,08 €

1 131 Kč
Původní cena 1 414Kč
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40,78 €
Pôvodná cena 50,97 €
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Maxcem Elite™
& Maxcem Elite™ Chroma

• 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

Maxcem Elite refill

2 723 Kč

2× 5g stříkačka
Možnost výběru odstínu: čirý (34058), bílý (34059),

Původní cena 3 404 Kč

bílý opákní (34060), žlutý (34061)

94,69 €
Pôvodná cena 118,36 €

nový
design
balení,
stejná
kvalita

Maxcem Elite Chroma refill
(s barevným indikátorem),
2× 5g
Možnost výběru odstínu: čirý (36372), bílý (36373), žlutý (36374)

3 652 Kč
Původní cena 4 565 Kč

127,02 €
Pôvodná cena 150,77 €

Vertise™ Flow

Samoadhezivní flow kompozit
velice oblíbený materiál u dětských pacientů
podložky, výplně, pečetění fisur
opravy nepřímo zhotovených náhrad (keramika,
pryskyřice, kov)

•
•
•

Vertise™ Flow refill:
2× 2g stříkačka, 20× aplikační kanyla,
20× štěteček

2 037 Kč

Možnost výběru odstínu: A1 (34401), A2 (34402),
A3 (34403), A3.5 (34404), B1 (34405), B2 (34406),
univerzální opákní (34407), XL (34408), translucentní (34409)

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU!

Původní cena 2 546 Kč

www.facebook.com/KerrDentCZSK

70,84 €
Pôvodná cena 88,55 €
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ZenFlex™

NiTi Rotační Tvarovací Nástroj

Maximální síla. Minimálně invazivní.
Anatomie kořenového kanálku každého pacienta je jedinečná.
Se systémem ZenFlex budete mít k dispozici efektivitu
řezání a správnou rovnováhu mezi silou a flexibilitou, kterou
potřebujete k tomu, abyste se mohli přizpůsobit širokému
spektru zakřivení i v těch nejsložitějších anatomiích kořenových
kanálků. Prozkoumejte celou řadu odlišujících se funkcí, díky nimž
je ZenFlex chytrou investicí pro vaši endodontickou praxi.
„Na Zenflex nástrojoch oceňujem ich širokú škálu
využitia. Sú použiteľné s bežným rotačným pohybom,
sú dostupné v kónusoch 04. ako aj 06. a s
narastajúcim ISO nástroja sa zvyšuje ich riadená
pamäť (možnosť predhnutia nástroja). Pre
mňa je to nástroj, ktorý môže byť použitý
tak na kompletnú preparáciu v kombinácii
s glidepath nástrojmi ako aj doplnok ku
jednonástrojovým systémom na presnejšiu
preparáciu apikálnej tretiny kanálika.“
MUDr. Roman Blahuta PhD.,
Stonadent spol. s r.o., Bratislava

BALENÍ PO 6 KUSECH
Kónicita

Hrot

21mm

25mm

31mm

.04

.20

818–1206

818–1207

818–1208

.04

.25

818–1256

818–1257

818–1258

.04

.30

818–1306

818–1307

818–1308

.04

.35

818–1356

818–1357

818–1358

.04

.40

818–1406

818–1407

818–1408

.04

.45

818–1456

818–1457

818–1458

.04

.50

818–1506

818–1507

818–1508

.04

.55

818–1556

818–1557

818–1558

.06

.20

818–2206

818–2207

818–2208

.06

.25

818–2256

818–2257

818–2258

.06

.30

818–2306

818–2307

818–2308

.06

.35

818–2356

818–2357

818–2358

.06

.40

818–2406

818–2407

818–2408

.06

.45

818–2456

818–2457

818–2458

.06

.50

818–2506

818–2507

818–2508

.06

.55

818–2556

818–2557

818–2558

SORTIMENTNÍ SADA
Kónicita

Hrot

21mm

25mm

.04

.20
.35

.25
.40

.30
.45

818–1421

818–1425

.06

.20
.35

.25
.40

.30
.45

818–1621

818–1625
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sleva

20 %
1 110 Kč
Původní cena 1 387 Kč

39,92 €
Pôvodná cena 49,90 €

Díky tvaru a patentovanému způsobu
tepelného zpracování, ZenFlex poskytuje
kvalitu a vlastnosti pro zvládnutí i té
nejsložitější anatomie kořenových kanálků.
• Vysoká účinnost řezání
• Minimálně invazivní
• Ideální rovnováha síly
a pružnosti
• Řízená paměť

Doporučené Gutta Perči:
.04 Kónicita – 952–0011, Gutta Percha Medium Fine
.06 Kónicita – 972–0102, Auto Fit Greater Taper .06 Gutta Percha
Pro větší flexibilitu a kontrolu, ZenFlex spolupracuje s vaším
endo motorem a násadci 8:1.

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU!
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Buchanan Heat Plugger
Plugger vhodný do obturačních jednotek Elements free a Elements IC

• jsou opakovatelně použitelné a lze je použít pro ošetření až 30 kořenových kanálků
středni – velky (ML) | .12 Buchanan Plugger | 952-0007

středni (M) | .10 Buchanan Plugger | 952-0006
tenky – středni (FM) | .08 Buchanan Plugger | 952-0005

tenky (F) | .06 Buchanan Plugger | 952-0004
extra tenky (XF) | .04 Buchanan Plugger | 952-0031

2 722 Kč
Původní cena 3 403 Kč

Buchanan Hand Plugger
• dva různé konce – Nikl-titan
a nerezová ocel
• použitelné při každé obturační
•

technice včetně teplé
a studené kondenzace
NiTi konec použitelný
i pro značně zakřivené kanálky

98,15 €
Pôvodná cena 122,69 €

vel. 0: NiTi část vel. 25, nerezová část vel. 75 | 974-0060

vel. 1: NiTi část vel. 40, nerezová část vel. 85 | 974-0058

vel. 2: NiTi část vel. 70, nerezová část vel. 130 | 974-0059

2 333 Kč
Původní cena 2 916 Kč

84,12 €
Pôvodná cena 105,15 €

Rotační nástroj na glide path

Traverse™

• odolný proti stresu, deformaci, poškození
• zjednodušená procedura a úspora času při ošetření
• trojúhelníkový průřez a rotační pohyb pro vysoce účinné
překonávání překážek v k. kanálku
• maximální průměr 1 mm pomáhá lépe zachovávat
přirozenou strukturu zubu

Balení náhradního příslušenství (4 nástroje stejné velikosti):
818-8256

.25/.08/17 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

818-2156

.13/.06/21 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

818-2157

.13/.06/25 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

818-2158

.13/.06/31 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

818-2186

.18/.06/21 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

818-2187

.18/.06/25 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

818-2188

.18/.06/31 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU!

1 613 Kč
Původní cena 2 016Kč

www.facebook.com/KerrDentCZSK

58,16 €
Pôvodná cena 72,70 €
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Kontakty
Obchodní oddělení
Pavel Netopil
Area Manager CZ/SK/HU/RS
Kerr Consumables
+420 724 176 442
pavel.netopil@kerrdental.com

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

Zdenek Ručka
Obchodní zástupce Slovensko
Kerr, Pentron, SpofaDental
+421 948 360 408
zdenek.rucka@kerrdental.com

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

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

Petr Janda
Telesales representative Čechy
+420 703 490 762
petr.janda@kerrdental.com

Jan Slezák
Telesales representative
Slovensko
+421 903 970 292
jan.slezak@kerrdental.com

Marketingové oddělení
Veronika Dvořáková
Trade Marketing Manager CZ/SK/HU/RS
+420 725 365 162
veronika.dvorakova@kerrdental.com

Název: Maxcem™ Elite Universal. Určený účel: Maxcem™ Elite Universal je určen pro všechny nepřímé zubní náhrady, včetně keramických, pryskyřičných a kovových inlejí, onlejí, korunek, můstků, čepů a fazet. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném
používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: Maxcem™ Elite Universal Chroma. Určený účel: Maxcem™ Elite Universal Chroma je určen pro
všechny nepřímé zubní náhrady, včetně keramických, pryskyřičných a kovových inlejí, onlejí, korunek, můstků, čepů a fazet. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: ZenFlex™. Určený účel: ZenFlex™
je rotační nástroj, který se používá k tvarování a čištění kořenových kanálků při endodontickém ošetření. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě
návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: OptiShadeTM. Určený účel: OptiShadeTM je světlem
tvrzený, estetický, pryskyřičný, nanohybridní dentální výplňový materiál určený pro umístění přímých výplní. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: Traverse™ Určený účel: Traverse™ je rotační
endodontický nástroj určený k opracování kořenových kanálků. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném
používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: OptiDisc Určený účel: Systém OptiDisc od výrobce Kerr pro dokončování a leštění je dostupný
ve 4 hrubostech a je určen pro tvarování, konturování, dokončování a leštění dentálních výplní. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: SonicFill 3 Určený účel: SonicFill 3 je určen k přímým výplním
všech tříd kavit ve frontálních i distálních úsecích. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání,
včetně úplného určeného účelu. | Název: OptiBond Gel Etchant Určený účel: OptiBond Gel Etchant je gel na bázi kyseliny fosforečné 37.5% určený
k leptání. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název:
Vertise™ Flow Určený účel: Vertise™ Flow je samoadhezivní a světlem tuhnoucí kompozitní výplňový materiál na bázi pryskyřice určený pro přímé
nanášení. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název:
OptiBond™ FL Určený účel: OptiBond™ FL je adhesivní primerový systém o dvou komponentách, indikovaný pro použití v aplikacích tvrzených
přímým světlem. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. |
Název: SoftClampTM Určený účel: SoftClampTM jsou univerzální svorky určené pro fixaci kofferdamu. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod
k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: Buchanan Heat Plugger Určený účel: Buchanan Heat
Plugger je plugger vhodný do obturačních jednotek Elements free a Elements IC. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: Buchanan Hand Plugger Určený účel: Buchanan Hand Plugger je plugger
použitelný při každé obturační technice včetně teplé a studené kondenzace. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Dostupné na www.kerrdental.com

www.kerrdental.com | infoczsk@kerrdental.com
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