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SonicFill™3
• sonicky aktivovaný kompozitní systém bulkfill

• lepší manipulace

• lepší tvarovatelnost

• nanáší se v jedné vrstvě, až do výše 5 mm Akce 
2+1

ZDARMANovinka!

Pôvodná cena 286,38 €Původní cena 9 213 Kč

190,92 €6 142 KčSonicFill™3 refill 
možnost výběru odstínu:

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

Vertise™ Flow
Samoadhezivní flow kompozit 

• příjemná konzistence a nízké objemové smrštění (2,79 %)

• díky své vysoké radioopacitě (325 %) snadno patrný  

na rentgenových snímcích

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

Možnost výběru odstínu: A1 (34401), A2 (34402), A3 (34403), A3.5 (34404), 

B1 (34405), B2 (34406), UO (34407) , XL (34408), translucentní (34409)

Pôvodná cena 79,15 €Původní cena 2 317 Kč

67,28 €1 969 Kč

OptiBond™ Universal
• 8. generace adheziv 

• univerzální jednokrokový systém v jedné lahvičce

• technika leptání: self-etch, selective-etch, total-etch

• indikace: přímé i nepřímé vazby

Pôvodná cena 93,06 € Pôvodná cena 215,74 €Původní cena 2 724 Kč Původní cena 6 315 Kč

65,14 € 140,23 €1 907 Kč 4 105 Kč

OptiBond Universal refill 
(36519):
 5 ml lahvička

Maxcem Elite Standard Kit (34055): 
5 × 5g stříkačka (odstíny: 2 × čirý, 1 × bílý, 1 × bílý opákní, 1 × žlutý), 24 × automix 

koncovka, 16 × míchací koncovka, 8 × intraorální koncovka, 8 × endodontická 

koncovka

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)

OptiDisc™ Refill
Leštící systém bez vystupujícího mandrelu

Pôvodná cena 34,02 €Původní cena 960 Kč

28,93 €816 Kč
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CaviCide™ 
Povrchová dezinfekce

• klinicky relevantni údaje o účinnosti – bakteriocidní, virucidní, fungicidní, tuberkulocidní.

• zničí většinu patogenů za tři minuty nebo méně  – pomáhá snížit riziko křížové kontaminace.

• ihned připravený k použití

• nízký obsah alkoholu – méně než 20 %, což nabízí vynikající kompatibilitu se všemi materiály

• šetří čas – čistí a dezinfikuje v jednom

Akce 
3+1

ZDARMA

Akce 
3+1

ZDARMA

Akce 
3+1

ZDARMA

Původní cena 5 612 KčPůvodní cena 1 436 KčPůvodní cena 819 Kč

4 209 Kč1077 Kč614 Kč

Nexus™ Universal
Univerzální adhezivní cement

• eliminuje potřebu použití primerů nebo aktivátorů

• nemusíte měnit svůj pracovní postup

• vhodný ke všem univerzálním bondům, jako je např. 

OptiBond™Universal

• Nexus™ Universal v odstínu Chroma navíc nabízí barevný 

indikátor - jakmile cement bledne je správný čas pro 

odstranění přebytků

293,08 €8 579 Kč

Nexus Universal Intro kit (36989): 
4 x 5g stříkačka (čirá, čirá chroma, bílá, žlutá), 

1x lahvička OptiBond Universal, příslušenství

Novinka!

ZABÍJÍ NOVÝ 
KORONAVIRUS
(COVID-19)1

EN14476 COMPLIANT

200 ml 700 ml 5 l
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Možnost výběru velikostí: 
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

Akce 
3+1

ZDARMA

Akce 
3+2*

ZDARMA

Akce 
3+2*

ZDARMA

Elements™ Gutta Percha 
Cartridges
• speciálně navržená, vysoce odolná jehla může být 

ohnuta tak, aby se přizpůsobila anatomii kanálku

• o 5 mm delší jehla, což umožňuje lépe dosáhnout 

pracovní délky kanálku 

• unikátní měděné a zlaté opláštění pro efektivnější 

vedení teplé gutta-perči z jehly do kanálku 

• vytlačí o 7% více gutta perči oproti předchozí verzi 

cartridge

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

Pôvodná cena 295,43 € Pôvodná cena 93,98 €Původní cena 8 643 Kč Původní cena 2 653 Kč

Pôvodná cena 182,29 €Původní cena 5 147 Kč Pôvodná cena 182,29 €Původní cena 5 147 Kč

221,43 € 79,88 €6 482 Kč 2 255 Kč

155,83 €4 409 Kč 155,83 €4 409 Kč

Možnost výběru: 
Light Body (972-2501), Medium Body (972-2500), 

Heavy Body (972-2502)

TF® Adaptive NiTi rotační nástroje
• intuitivní, barevně odlišený systém určený  

pro efektivní a snadné použití

• stejně jako na semaforu – začněte se zelenou  

a skončete s červenou

• určený pro rotační i reciproční pohyb

Objednejte si 3 kusy TF Adaptive File 
a získejte 2 kusy TF Adaptive Paper 
points ZDARMA

Objednejte si 3 kusy TF Adaptive File 
a získejte 2 kusy TF Adaptive Gutta 
Percha points ZDARMA

*akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů *akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů

974-0060

974-0058

974-0059
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Traverse
• odolný proti stresu, deformaci, poškození

• zjednodušená procedura a úspora času při ošetření

• trojúhelníkový průřez a rotační pohyb pro vysoce účinné 

překonávání překážek v kořenovém kanálku

• maximální průměr 1 mm pomáhá lépe zachovávat přirozenou 

strukturu zubu

Pôvodná cena 259,94 €Původní cena 7 339 Kč

194,95 €5 504 KčNovinka!
Akce 
3+1

ZDARMA

Rotační nástroje Kerr Traverse™ na glide path

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

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

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

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

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

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

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

818-8256

818-2156

818-2157

818-2158

818-2186

818-2187

818-2188

.25/.08/17 mm + .13/.06/21 mm / Nástroj na otevření kořenového 

kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path

.25/.08/17 mm + .13/.06/25 mm / Nástroj na otevření kořenového 

kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path

.25/.08/17 mm + .13/.06/31 mm / Nástroj na otevření kořenového 

kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path

.25/.08/17 mm + .18/.06/21 mm / Nástroj na otevření kořenového 

kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path

.25/.08/17 mm + .18/.06/25 mm / Nástroj na otevření kořenového 

kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path

.25/.08/17 mm + .18/.06/31 mm / Nástroj na otevření kořenového 

kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path

818-2146 

818-2147 

818-2148 

818-2196 

818-2197 

818-2198

Balení náhradního příslušenství (4 nástroje stejné velikosti): 

Balení náhradního příslušenství (4 nástroje stejné velikosti):

Akce 
4+1*

ZDARMA

Hedstrom Files
• nerezový nástroj

• hloubka závitu se zvětšuje s kuželem, čímž vzniká ostřejší, 

flexibilnější nástroj

• vhodný pro dostatečně rozšířený kořenový kanálek

Pôvodná cena 62,31 €Původní cena 1 759 Kč

49,85 €1 407 Kč

*akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů *akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů

K-files
• nejuniverzálnější z ručních nástrojů s menším 

separačním potenciálem

• nástroje jsou schopny obejít obstrukce s výrazně 

větší lehkostí

• nástroje jsou navrženy tak, aby při práci 

poskytovaly jemné taktilní informace

Pôvodná cena 66,72 €Původní cena 1 884 Kč

55,60 €1 570 Kč

Akce 
5+1*

ZDARMA
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Akční balíčky Kerr Endodontics
Kód Název Akce Původní cena Akční cena Pôvodná cena Akčná cena

973-0600-TYPEF elements IC 1
103 126 Kč 79 000 Kč  3 647,19 €  2 793,94 € 972-2500, 

972-2501, 
972-2502

Elements gutta percha 
cartridge + 2

973-0600-TYPEF elements IC 1

124 613 Kč 82 117 Kč  4 054,54 €  2 903,14 € 

972-2500, 
972-2501, 
972-2502

Elements gutta percha 
cartridge + 3

952-0003 Buchanan Pluggers 
PK/5 + 1

974-0058, 
974-0059, 
974-0060

Buchanan Hand Plugger
+ 3

815-1702
elements™ 
e-motion motor 1

104 525 Kč 75 498 Kč  3 702,19 €  2 674,08 € 972-0090 Apex ID + 1
* TF Adaptive Files + 10

815-1702
elements™ e-motion 
motor 1

97 212 Kč 72 815 Kč  3 443,15 €  2 597,06 € 
* TF Adaptive Files + 25

Balíček 1

Balíček 3

Balíček 2

Balíček 4

* akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů

elemens™IC 

Posuňtě 

Vaši endodontickou 

praxi na vyšší úroveň

Více informací naleznete na: 

www.kerrdental.com

Představujeme Vám elements ™IC - 

nejnovější bezdrátový systém pro uzavírání 

kanálků a Váš spolehlivý partner při cestě 

za přesnými, rychlými a vynikajícími 

klinickými výsledky.

• Předvídatelnost, kterou potřebujete

Vysoce kvalitní 3D systém pro uzavírání kanálků.

• Pracujte efektivněji – mějte celý postup pod kontrolou 

Backfill obturační jednotka umožňuje ošetření nejméně 16 

kanálků na jediné nabití při implicitně nastavené teplotě 

přístroje a doporučeném nastavení*. Spolehněte se na 

indikátor plnosti zásobníku s gutaperčou, nastavitelnou 

teplotu a možnost regulovat rychlost motoru.

• Pracujte bezpečně

Downpack tepelná jednotka se po 4 

vteřinách automaticky vypne, aby 

nedocházelo k přehřívání kanálku.

*Data na vyžádání.
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Pôvodná cena 170,16 €

Pôvodná cena 26,30 €

Původní cena 4 981 Kč

Původní cena 770 Kč

160,91 €

20,40 €

4 710 Kč

597 Kč

Breeze™

Samoadhezivní pryskyřičný cement

• přilne k dentinu a ke sklovině bez použití bondu

• duálně tuhnoucí

• jednokroková metoda bez nutnosti leptání

FibreKleer™ 4x
Skelnými vlákny vyztužené kompozitní čepy

• ohýbá se jako dentin

• 4× vyšší rentgenokontrastnost než hliník

• různé velikosti a tvary

Build-It™ FR
Skelnými vlákny vyztužený dostavbový materiál

• vysoká pevnost v tlaku pro pevný a spolehlivý základ

• duálně tuhnoucí bez potřeby vytvrzení ve 2mm vrstvě

Breeze Self etch cement kit (N97): 
5× 4ml stříkačka (odstíny: 3× A2, 1× translucentní,  

1× bílý opákní), 3ml lahvička Silan, 40× automix koncovka, 10× intra-oral/auto-mix 

koncovka

Syringe refill, možnost výběru: 
A2 (N32FS), A3 (N32FSA), Blue (N32FSC), Gold (N32FSB)

Parallel Tapered Original

Obj. č. Název Popis akce Původní cena Akční cena

N83BA, 
N83BB, 
N83BC

FIBREKLEER 4X TAPERED POST REFILL: 
N83BA (10x čep 1,25 - kónický tvar, černý) 
N83BB (10x čep 1,375 - kónický tvar, fialový) 
N83BC (10x čep 1,50 - kónický tvar, zelený)

4+1 
zdarma

 4 050 Kč 
138,35 € 

 3 240 Kč 
110,68 € 

N83CA, 
N83CB, 
N83CC

FIBREKLEER 4X ORIGINAL POST REFILL: 
N83CA (10x čep 1.00mm, červený)  
N83CB (10x čep 1.25mm, žlutý)   
N83CC (10x čep 1.50mm, modrý)

4+1 
zdarma

 6 630 Kč 
 226,45 €  

 5 304 Kč 
 181,16 €  

N83AA, 
N83AB, 
N83AC

FIBREKLEER 4X PARALLEL POST REFILL: 
N83AA (10x čep 1.00mm, červený) 
N83AB (10x čep 1.25mm, žlutý)  
N83AC (10x čep 1.50mm, modrý) 

4+1 
zdarma

 6 630 Kč 
 226,45 €  

 5 304 Kč 
 181,16 €  

N83A
FIBREKLEER 4X PARALLEL POST KIT  
(15x čep - 5x 1.00mm, 5x 1.25mm, 5x 1.5mm, 3x vrtáček - 1x1.00mm, 1x1.25mm, 1x 1.50mm)  

20 %
sleva

 4 443 Kč 
  151,77 € 

 3 554 Kč 
 121,42 € 

N83B
FIBREKLEER 4X TAPERED POST KIT  
(15x čep - 5x 1.25mm,  5x 1.375mm, 5x 1.50mm; 3x vrtáček - 1x 1.25mm, 1x 1.375mm, 1x 1.50mm)

20 %
sleva

 4 443 Kč 
  151,77 € 

 3 554 Kč 
 121,42 € 

N83C
FIBREKLEER 4X ORIGINAL POST KIT  
(15x čep - 5x 1.00mm, 5x 1.25mm, 5x 1.5mm, 3x vrtáček - 1x1.00mm, 1x1.25mm, 1x 1.50mm)

20 %
sleva

 4 443 Kč 
  151,77 €

 3 554 Kč 
 121,42 € 
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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


