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ha többet akar Amalgámok

Amalgámok

        NORMALLOY AMALGÁM kApszuLA
kapszulás finom forgácsokból (73,5%) és gömbrészecskékből (26,5%) álló NG2 amalgám.  
Összetétel: 69,2% ag, 18,6% sn, 11,9% Cu, 0,3% Zn. 50 kapszula/csomag.
000 127  méret 1, sárga, 360 mg por, 380 mg Hg 1 csomag 16.495
000 128 méret 2, narancs, 540 mg por, 570 mg Hg 1 csomag 20.595
000 129 méret 3, zöld, 900 mg por, 950 mg Hg 1 csomag 26.995

Az ezüst világpiaci árának változása az amalgám termékek eladási árát jelentősen befolyásolhatja. 
Az esetleges árváltozásról a megrendelt áru szállítása előtt tájékoztatjuk Önt.

már 16.495 Ft-tól

Epoque 70 Duett (Nordiska)

magas ezüsttartalmú, diszperziós amalgám. Összetétel: ag 69,3%, sn 19,4%, Cu 10,9%, Zn 0,4%.
 Epoque 70 Duett:  
 400 tabletta 390 mg,  
 400 higany zacskó 390 mg,  
498 110 8 többszörhasználatos kapszula, 1 csipesz  1 csomag 146.495

Epoque 2000 Duett (Nordiska)

Non-Gamma-2. a legfinomabb szemcséjű amalgám, szilárd, mégis krémszerű konzisztenciával, 
magas réztartalommal. Összetétel: ag 43,0%, sn 29,6%, Cu 25,4%, Hg 2,0%
 Epoque 2000 Duett:  
 400 tabletta 390 mg,  
 400 higany zacskó 390 mg,  
498 100 8 többszörhasználatos kapszula, 1 csipesz  1 csomag 110.995

         AMALGÁMpisztOLY
kiváló minőségű műanyagból készült, 140°C-ig autoklávozható amalgámpisztoly.
000 134 egyenes 1 db 3.995
000 135 hajlított 1 db 3.995
000 136 pisztolyvég, egyenes 1 db 1.995
000 137 pisztolyvég, hajlított 1 db 1.995

csak 3.995 Ft

1

Amalcap Plus (ivoclar vivadent)

Önaktiváló rendszerű NG2, 70% amalgám kapszulák, 50 darabos kiszerelésben.
091 110 méret 1, regular: 420 mg por, 400 mg Hg 1 csomag 19.995
091 115 méret 2, regular: 605 mg por, 590 mg Hg 1 csomag 27.995
091 118 méret 3, regular: 890 mg por, 900 mg Hg 1 csomag 32.895
191 110 méret 1, fast: 420 mg por, 400 mg Hg 1 csomag 19.995
191 115 méret 2, fast: 620 mg por, 590 mg Hg 1 csomag 27.995
191 118 méret 3, fast: 915 mg por, 900 mg Hg 1 csomag 32.895
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Csonkfelépítő kompozitok

Mirafit Core (Hager & Werken)
Gyanta alapú, szálerősített, dual kötésű csonkfelépítő anyag. fluoridot tartalmaz és radiopak. 
kiváló a nyomószilárdsága, teljes kerámia vagy kompozit restaurációk alá is ajánlott. Csapok ce-
mentezésére vagy preparált fogak restaurációs anyagaként is alkalmas.
 2 x 4 ml dupla fecskendő,  
 5-5 db keverőcsőr és applikációs csúcs: 
122 160 a2 1 csomag 24.425
122 161 a3 1 csomag 24.425
122 163 kék 1 csomag 24.425
122 164 opak fehér 1 csomag 24.425

         peRMApLAst buiLd-up csONkfeLépítő
duálkötésű, folyékony csonkfelépítő anyag praktikus automix fecskendőben. Gyökércsapok bera-
gasztására is alkalmas. 
 M+W Permaplast Build-up:5 ml automix fecskendő a2,  
000 107 5 keverőcsőr, 5 intraorális csúcs 1 csomag 13.995
000 109 endo-csúcs, 10 db 1 csomag 2.275
000 110 barna keverőcsőr, 10 db 1 csomag 2.995
000 111 intraorális csúcs, 10 db 1 csomag 1.995

Visalys Core (Kettenbach)
kompozitbázisú, fluorid tartalmú dualkötésű csonkfelépítő anyag. röntgenárnyékot ad, optimális 
kötést biztosít minden egy- és többrétegű adhezívvel. Csiszolhatósága a dentinéhez hasonlatos, 
stabil, tartós, nyomásszilárdsága magas, kiváló folyási tulajdonságokkal rendelkezik. közvetlenül 
használható gyökércsapok beragasztására is. Bisphenol-A-mentes.
 1 x 5 ml Automix fecskendő, 10 keverőcsőr, 5 intraorális csúcs, 5 endo csőr: 
140 229 fehér 1 csomag 19.495
140 237 dentin 1 csomag 19.495
 2 x 5 ml Automix-fecskendő, 20 keverőcsőr, 10 intraorális csúcs, 10 endo csőr: 
037 130 fehér 1 csomag 38.495
037 131 dentin 1 csomag 38.495
 1 x 25 ml kartus, 20 keverőcsőr, 20 intraorális csúcs: 
037 132 fehér 1 csomag 59.995
037 133 dentin 1 csomag 59.995
037 134 applyfix 8 adagolópisztoly 1 db 25.795
 keverőcsőr, 50 db: 
037 135 4,2 mm, sárga 1 csomag 15.795
037 136 2,5 mm, barna 1 csomag 15.795
 intraorális csúcs, 50 db: 
037 137 4,2 mm, sárga 1 csomag 9.995
037 138 2,5 mm, barna 1 csomag 9.995
037 139 endo csőr, 2,5 mm, barna, 50 db 1 csomag 9.995

csak 13.995 Ft

Alfacomp LC (VOCO)

fényrekötő csonkfelépítő- és tömőanyag kis- és nagy örlőfogak területére. a kiváló minőségű hib-
rid anyag - remek hajlítószilárdságának, kopásállóságának, valamint minimális zsugorodásának 
köszönhetően - tartós ellátást biztosít . szürke színével könnyen megkülönböztethető a fogállo-
mány és a tömőanyag egymástól. ez nagy fognyaki pótlás esetén vagy szubgingivális preparációs 
határoknál különösen előnyös. kiválóan alkalmas caries profunda-kezelésnél ideiglenes lezárásra is. 
röntgenopak és bármely zománc-és dentinadhezívvel használható. 
375 127 fecskendő, 4 g 1 csomag 16.425

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

1

Csonkfelépítő kompozitok
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ha többet akar Fényrekötő kompozitok és bondrendszerek

LuxaCore Z-Dual (DMG)

Cirkon-oxid tartalmú prémium csonkfelépítő anyag. minden más anyagnál jobban közelíti a dentin ter-
mészetes tulajdonságait. a csonkfelépítésre és gyökércsap beragasztásra alkalmas kompozit a dentinhez 
hasonlóan csiszolható. a cirkon-oxidnak köszönhetően nyomásszilárdsága és csiszolhatósága még a 
luxaCore dual anyagét is meghaladja. egy lépésben használható, nem igényel rétegtechnikát. automa-
tikusan keverhető és közvetlenül applikálható. (a 48 gr-os kartushoz a 25 ml-es anyagokhoz használatos 
kinyomópisztoly szükséges.)
 LuxaCore Z-Dual Automix, 48 g kartus, 30 sárga keverőcsőr,  
 20 intraorális csúcs, 10 endo csúcs: 
098 120 a3 1 csomag 67.595
098 121 világos opak 1 csomag 67.595
098 124 kék 1 csomag 67.595
298 265 adagoló pisztoly 25 ml-es kartushoz (1:1) 1 db 26.995
 LuxaCore Z-Dual Smartmix, 2 x 9 g dupla fecskendő,  
 20 smartmix csúcs, 10 intraorális csúcs, 10 endo csúcs: 
098 122 a3 1 csomag 35.875
098 123 világos opak 1 csomag 35.875
813 529 kék 1 csomag 35.875
098 129 smartmix-tips endo, 50 db 1 csomag 18.175
098 130 smartmix-tips Combi, 50 db 1 csomag 18.175

Build-It FR (Pentron)

Üvegszálerősítésű, stiftek beragasztására is alkalmas, duálkötésű csonkfelépítő anyag. kiváló folyási 
tulajdonságokkal és magas stabilitással rendelkezik. fizikai tulajdonságai a dentinéhez hasonlóak.
 Build-It FR Core készlet 
 25 ml/48 g auto-mix kartus a2, 1 kinyomópisztoly 1:1,  
659 130 20 keverőcsőr, 20 intraorális csúcs  1 csomag 40.945
 25 ml/ 48 g Auto-Mix kartus, 20 keverőcsőr, 20 intraorális csúcs: 
659 131 a2 1 csomag 23.845
659 132 a3 1 csomag 23.845
659 133 kék 1 csomag 23.845
659 134 arany 1 csomag 23.845
659 135 opak-fehér 1 csomag 23.845
 4 x 4 ml Mini-Mix fecskendő, 20 keverőcsőr, 20 intraorális csúcs: 
659 136 a2 1 csomag 31.495
659 137 a3 1 csomag 31.495
659 138 blau 1 csomag 31.495
659 139 arany 1 csomag 31.495
659 140 opak-fehér 1 csomag 31.495
 tartozékok 25 ml-es kartushoz:  
659 141 intraorális csúcs, sárga, 48 db 1 csomag 8.245
659 142 keverőcsőr, kék, 48 db 1 csomag 10.445
659 143 kinyomópisztoly 1:1 1 csomag 24.995
 tartozék Mini-Mix fecskendőhöz: 
659 144 48 keverőcsőr / 48 intraorális csúcs 1 csomag 11.435

Fényrekötő kompozitok és bondrendszerek

        peRMApLAst buLk
fényrekötő, egyszerű és gyors feldolgozású rágófogkompozit bulk-fill technikához. optimális folyé-
konyságával kitűnően illeszkedik a kavitás aljához valamint falához. kiváló fizikai tulajdonságai mi-
nőségi és tartós rágófog-restaurációt eredményeznek. Hatékony, 4mm-ig rétegezhető, univerzális 
dentin színben. az m+w permaplast bulk bis-Gma mentes és erősen röntgenopak.
 fecskendő, 2g 
100 114 10 applikációs kanül 1 csomag 7.275
 applikációs kanül, 100 db
098 103 45⁰-ban hajlított, 10 mm hosszú, Ø0,5 mm. 1 csomag 8.395
 kapszula
100 113 20 x 0,3 g 1 csomag   18.995

csak 7.275 Ft

1
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Fényrekötő kompozitok és bondrendszerek

         peRMApLAst Lh hYbRid
fényrekötő, röntgenárnyékot adó hibrid kompozit valamennyi (i-V) kavitás osztályba, Vita színek-
ben. előnyei: nem ragad, magas szilárdságú, kopásálló, színstabil, jól polírozható. töltőanyagok ará-
nya: 83 súly%, 75 térfogat%.
 fecskendő, 3 g: 
000 171 a2 1 csomag 4.995
000 170 a3 1 csomag 4.995
000 174 a3.5 1 csomag 4.995
000 175 b1 1 csomag 4.995
000 172 b3 1 csomag 4.995
000 173 C3 1 csomag 4.995
 3 csomagtól csomagonként 4.745
 kapszula, 20 x 0,3 g: 
100 130 a2 1 csomag 11.675
100 131 a3 1 csomag 11.675
100 132 a3.5 1 csomag 11.675
100 133 b2 1 csomag 11.675
100 134 b3 1 csomag 11.675
100 135 C3 1 csomag 11.675
 3 csomagtól csomagonként 10.995

         peRMApLAst Lh NANO
kiválóan polírozható, fényrekötő, ultrafinom, röntgenárnyékot adó, kerámia töltőrészecskékkel töltött 
kompozit az adhezív töméstechnikához. az ultrafinom töltőrészecskéknek köszönhetően az anyagból 
különösen homogén és magasfényűre polírozható restaurációk készíthetők. az ún. kaméleon-effektus-
ból adódóan színilleszkedése optimális. töltőanyagok aránya: 83 súly%, 75 térfogat%. indikációk: direkt 
front- és rágófog restaurációk valamennyi (i-V) kavitás osztályban, indirekt restaurációk, inlay-k, onlay-k, 
héjak, kiterjedt barázdazárások premoláris és moláris területen, csonkfelépítés, meglazult fogak sínezé-
se, forma- és színkorrekciók.
 fecskendő, 4 g: 
100 115 a2 1 csomag 5.925
100 116 a3 1 csomag 5.925
100 117 a3.5 1 csomag 5.925
100 118 b2 1 csomag 5.925
100 119 b3 1 csomag 5.925
100 120 C3 1 csomag 5.925
 3 csomagtól csomagonként 5.595
 kapszula, 20 x 0,3g: 
100 121 a2 1 csomag 12.995
100 122 a3 1 csomag 12.995
100 123 a3.5 1 csomag 12.995
 3 csomagtól csomagonként 12.275

már 4.745 Ft-tól

már 10.995 Ft-tól

már 12.275 Ft-tól

már 5.595 Ft-tól

         peRMApLAst Lh fLOw
fényrekötő, röntgenárnyékot adó, folyékony hibrid kompozit Vita színekben. töltőanyagok aránya: 
55 súly%, 36 térfogat%.  indikációk: premoláris és moláris barázdazárás, V osztályú tömések (fognyaki 
káriesz, gyökérerózió, ék formájú defektusok), minimálinvazív tömések az i és ii osztályban a rágással 
csak enyhén terhelt felületeken, iii osztályú tömések, fogzománc hibák javítása, alámenő részek javítása, 
kisebb zománc forma - és színkorrekciók.
 2 g fecskendő, 10 applikációs kanül: 
100 105 a1 1 csomag 4.695
100 106 a2 1 csomag 4.695
100 107 a3 1 csomag 4.695
100 108 b3 1 csomag 4.695
 3 csomagtól csomagonként 4.375
 applikációs kanül, 100 db
098 103 45⁰-ban hajlított, 10 mm hosszú, Ø0,5 mm. 1 csomag 8.395

már 4.375 Ft-tól

1
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        peRMApLAst Lh ViscOus fLOw
fényrekötő, erős röntgenárnyékot adó, magasviszkozitású, folyékony hibrid kompozit, nano-
optimalizált töltőrészecskékkel. (töltőanyag 77 súly%). kiváló fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, 
folyékony és mégis szilárd, ezért kiválóan használható kavitásfalakhoz és fognyaki tömésekhez. ko-
pásállósága magas, jól polírozható. indikációk: i, ii és V osztályú restaurációk, tejfog tömések, kom-
pozit restaurációk javítása, barázdazárások, alábélelések, minimal invazív tömések.                                                    
 fecskendő 2g, 10 applikációs kanül:  
100 165 a1 1 csomag 4.995
100 166 a2 1 csomag 4.995
100 167 a3 1 csomag 4.995
100 168 b3 1 csomag 4.995
 3 csomagtól csomagonként 4.625
 applikációs kanül, 100 db
098 103 45⁰-ban hajlított, 10 mm hosszú, Ø0,5 mm. 1 csomag 8.395

        peRMAbONd
fényrekötő egykomponensű bond total-etch technikára. az m+w permabond továbbfejlesztett 
változata. elegendő csupán egy rétegben felhordani, így használata időtakarékos. optimális kötés 
biztosít úgy a dentinhez, mint a zománchoz. Valamennyi fényrekötő kompozithoz használható.
000 185 5 ml  1 csomag 9.345

        peRMAbONd se
Önsavazó, fényrekötő egykomponensű zománc és dentin bond. Víz-etanol bázisú,  minden fényrekötő 
kompozit és  kompomerhez ajánlott. időtakarékos felhasználás, mert a  bondot csak egyszer kell 
felvinni: 10 mp felvitel, 20 mp hatóidő, 5 mp szárítás és 10 mp megvilágítás = csak 45 mp. kiváló kötési 
erő. az önsavazó technikának köszönhetően posztoperatív érzékenység nem fordul elő.
000 181 5 ml 1 csomag 15.495

már 4.625 Ft-tól

csak 9.345 Ft

csak 15.495 Ft
Valux Plus (3M)

univerzális fényrekötő hibrid kompozit.
 fecskendő, 4 g*: 
917 160 a1 1 db 5.875
917 161 a2 1 db 5.875
917 162 a3 1 db 5.875
917 163 a3.5 1 db 5.875
917 164 b2 1 db 5.875
917 165 b3 1 db 5.875
917 166 C2 1 db 5.875
917 167 ud 1 db  5.875

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes

1
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Fényrekötő kompozitok és bondrendszerek

Filtek Z550 (3M)

bármilyen direkt restaurációra alkalmas új nano-hybrid kompozit. erős, kopásállósága kiváló. köny-
nyen polírozható, polírozottságát sokáig megtartja. 12 népszerű színben kapható.
 7050TK Filtek Z550 próbakészlet: 
 4 x 4g filtek Z550  (a2, a3, a3.5, oa2) 1 x 6g adper single bond 2,  
917 553 1 x 3 ml scotchbond savazógél 1 készlet  62.495
 Utántöltő, 4g:  
917 554 a1 1 db 13.995
917 555 a2 1 db 13.995
917 556 a3  1 db 13.995
917 557 a3.5  1 db 13.995
917 558 a4  1 db 13.995
917 559 b1  1 db 13.995
917 560 b2  1 db 13.995
917 561 b3  1 db 13.995
917 562 C2  1 db 13.995
917 563 d3  1 db 13.995
917 564 oa2  1 db 13.995
917 565 oa3  1 db 13.995

Filtek Z250 (3M)

esztétikus univerzális kompozit valamennyi restaurációra. 
 fecskendő, 4 g*: 
917 243 a1 1 db 11.545
917 244 a2 1 db 11.545
917 245 a3 1 db 11.545
917 246 a3.5 1 db 11.545
917 247 a4 1 db 11.545
917 250 b2 1 db 11.545
917 251 b3 1 db 11.545
917 252 C2 1 db 11.545
917 255 d3 1 db 11.545
917 257 ud (universal dentin) 1 db 11.545

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes

1

Filtek Universal (3M)

univerzális fényrekötő nanokompozit. kiemelkedő esztétikát érhetünk el a 8+2 (extra fehér és pink opak)  
egyszerűsített színárnyalttal az anterior régióban, de az erős, kopásálló tulajdonságoknak köszönhető-
en a posterior régióban is kiválóan használható.  az anyag univerzális opacitása – mely Naturalmatch 
technológiának köszönhető - lehetővé teszi, hogy a tömés tökéletesen illeszkedjen a környezetéhez. 
a szabadalmaztatott igazi nanokompozittal készített felszín fénye sokkal jobb és tartósabb, mint más 
kompozitoké. melegíthető, röntgenárnyékot ad.
 Filtek Universal fecskendős készlet: 
917 790 5 x 4 g fecskendő(a1, a2, a3, a3.5, po)  1 csomag 96.795
 Filtek Universal kapszulás készlet: 
 20 x 0,2 g kapszula (a1, a2, a3, a3.5)  
917 791 10 x 0,2 gr kapszula po 1 csomag 86.995
 Filtek Universal fecskendő, 4 g: 
917 089  a1 1 db 21.995
917 090  a2 1 db 21.995
917 091  a3 1 db 21.995
917 092  a3.5 1 db 21.995
816 146  a4 1 db 21.995 
816 147  b1 1 db 21.995
816 148  b2 1 db 21.995
816 149  d3 1 db 21.995
816 150  Xw 1 db 21.995
816 151 po 1 db 21.995
 Filtek Universal kapszula, 20x0,2 g: 
917 780  a1 1 db 21.995
917 781 a2 1 db 21.995
917 782 a3 1 db 21.995
917 783 a3.5 1 db 21.995
816 156 a4 1 db 21.995
816 157 b1 1 db 21.995
816 158 b2 1 db 21.995
816 159 d3 1 db 21.995
816 160 Xw 1 db 21.995
 Filtek Universal kapszula, 10x0,2 g: 
816 161 po 1 db 17.495

ÚJDONSÁG
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  3M Dental Solutions 
www.3m.hu/filtekuniversal

Természetes  
árnyalatok,  
határtalan kreativitás
Válassza vadonatúj   
3M™ Filtek™ Universal  
nanotechnológiás 
kompozit tömőanyagunkat!
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Fényrekötő kompozitok és bondrendszerek

Filtek Ultimate (3M)

az első tényleges nanotechnológiával készült kompozit, ami kizárólag preferált nano tartományba 
eső részecskéket tartalmaz. Használható akár a két-, akár a többárnyalatos fogrestaurációs techni-
kához. Egyszerű használat: - kitűnő kezelhetőség - több body szín az egyárnyalatos technikához - 
könnyen kiválasztható a megfelelő szín és opacitás.  Mesteri esztétika: - könnyű elérni a tökéletes 
polírozást - széles színválaszték - továbbfejlesztett fluoreszcencia - továbbfejlesztett zsugorodás  
Egyedülálló nanotechnológia: - Hosszan tartó polírozottság - tartósabb, mint a többi vezető 
tömőanyag - kiváló, mind a front, mind a poszterior régióba.
 utántöltő fecskendő, 4 g: 
917 405 a1d 1 db 23.745
917 406 a2d 1 db 23.745
917 407 a3d 1 db 23.745
917 408 a4d 1 db 23.745
917 409 b3d 1 db 23.745
917 410 C4d 1 db 23.745
917 411 wd 1 db 23.745
917 412 a1b 1 db 23.745
917 413 a2b 1 db 23.745
917 414 a3b 1 db 23.745
917 415 a3.5b 1 db 23.745
917 416 a4b 1 db 23.745
917 417 a6b 1 db 23.745
917 418 b1b 1 db 23.745
917 419 b2b 1 db 23.745
917 420 b3b 1 db 23.745
917 421 b5b 1 db 23.745
917 422 C1b 1 db 23.745
917 423 C2b 1 db 23.745
917 424 C3b 1 db 23.745
917 425 d2b 1 db 23.745
917 426 d3b 1 db 23.745
917 427 wb 1 db 23.745
917 428 Xwb 1 db 23.745
917 429 a1e 1 db 23.745
917 430 a2e 1 db 23.745
917 431 a3e 1 db 23.745
917 432 b1e 1 db 23.745
917 433 b2e 1 db 23.745
917 434 d2e 1 db 23.745
917 435 we 1 db 23.745
917 436 Xwe 1 db 23.745
917 437 Ct 1 db 23.745
917 438 bt 1 db 23.745
917 439 Gt 1 db 23.745
917 440 at 1 db 23.745

1

Filtek One Bulk Fill (3M)

a filtek one bulk fill tömőanyag jobb esztétikai eredményt ad a megnövekedett opacitás miatt. a 
nagy mechanikai ellenállást és a kiváló polírozhatóságot a nanofiller töltőanyag, a 3m technológi-
ája garantálja. az anyagot kitűnő szilárdság és alacsony kopási tulajdonság jellemzi, ez biztosítja a 
tartósságot és a megfelelő esztétikát. optimalizált optikai tulajdonságainak és feszültségmentesítő 
gyanta rendszerének köszönhetően 5 mm rétegvastagságban is használható.
 20 x 0,2 g kapszula 
917 920 a1 1 csomag 24.995
917 921 a2 1 csomag 24.995
917 922 a3 1 csomag 24.995
917 923 b1 1 csomag 24.995
917 924 C2 1 csomag 24.995
 1 x 4 g fecskendő 
917 925 a1 1 csomag 24.995
917 926 a2 1 csomag 24.995
917 927 a3 1 csomag 24.995
917 928 b1 1 csomag 24.995
917 929 C2 1 csomag 24.995

ÚJDONSÁG
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Filtek Ultimate Flowable (3M)

fényrekötő, folyékony nanokompozit, magas szilárdsággal és nagy kopásállósággal rendelkezik. 
A 3M egyedülálló nanotechnológiája szebb esztétikát biztosít • Hosszantartóbb magasfényre 
polírozott felszínek • A fogorvosok által kedvelt „igény szerinti” megfolyási képesség • Jobb in vitro 
kopásállóság a többi folyékony kompozithoz képest • 12 színben kapható • A ritkábban használa-
tos színek egyes kiszerelésben szállíthatók.
 Utántöltő 2 x 2 g*: 
917 482 a1  1 csomag 18.995
917 483 a2 1 csomag 18.995
917 484 a3 1 csomag 18.995
917 485 a3.5 1 csomag 18.995
917 486 a4 1 csomag 18.995
 Utántöltő 1 x 2 g: 
917 487 b1 1 csomag 12.495
917 488 b2 1 csomag 12.495
917 489 C2 1 csomag 12.495
917 490 d2 1 csomag 12.495
917 491 w 1 csomag 12.495
917 492 Xw 1 csomag 12.495
917 493 oa3 1 csomag 12.495

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes

Filtek P60 (3M)

tömöríthető, csekély zsugorodású (2,2 térfogat%) kompozit, tartós rágófog tömésekhez. Új rezin 
formula, új töltőanyagok (cirkónium/szilícium - 61 térfogat%, 83 súly%).
 bevezető készlet nr. 4720 E:  
 3 x 4 g fecskendő (a3, b2, C2), 3 ml single bond 2,   
917 197 3 ml scotchbond sav, tartozékok, színkulcs 1 készlet 65.625
 fecskendő, 4 g*: 
917 124 a3 1 csomag 16.145
917 125 b2 1 csomag 16.145
917 126 C2 1 csomag 16.145

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes

Adper Single Bond (3M)

Víz/etanol bázisú adhezív. a rendkívül kis nanotöltőrészecskék alkalmazása a részecskék stabilitását 
eredményezi, melynek köszönhetően az üvegcsét használat előtt nem szükséges felrázni. tökéletes 
tapadást biztosít mind a zománc-bond, mind a dentin-bond határon, ezért kiválóan alkalmas min-
den fotopolimerizációs direkt és indirekt indikációra. a kiváló ragasztási teljesítménynek köszönhe-
tően a posztoperatív érzékenység alacsony.
917 196 6 ml* 1 db 18.995

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Adper Easy One (3M)

a 3m 7. generációs egylépéses adhezív rendszere. elég egy rétegben felvinni. alkalmas fognyaki 
érzékenység kezelésére, nedves és száraz dentin-, valamint zománcfelületen is erős kötést biztosít.
917 297 5 g* 1 db 22.995

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes

1

Filtek Bulk Fill Flowable (3M)

Gyors és egyszerű megoldást kínál a poszterior régió töméseire. feldolgozhatósága megegyezik a 
folyékony kompozitokéval, de nagy tömegben, 4mm-es rétegvastagságig alkalmazható, mini-
malizált zsugorodási stressz mellett. indikációk: i. és ii. osztályú kavitások direkt helyreállítása, 
alábélelés, barázdazárás, csonkfelépítés.
 Filtek Bulk Fill Flowable 2x2 g fecskendő: 
316 187 a1  1 csomag 23.995
316 188 a2 1 csomag 23.995
316 189 a3 1 csomag 23.995
316 190 univerzális 1 csomag 23.995
 Filtek Bulk Fill Flowable 15x0,2 g kapszula: 
316 191 a1 1 csomag 21.795
316 192 a2 1 csomag 21.795
316 193 a3 1 csomag 21.795
316 194 univerzális 1 csomag  21.795
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Fényrekötő kompozitok és bondrendszerek

Charisma Classic (Kulzer)

fényrekötő mikrohybrid kompozit tömőanyag, melynek a neve mindent elárul: a Charisma Classic 
annak a Charisma tömőanyagnak az új generációja, mellyel több mint 20 év alatt több millió 
tömést készítettek világszerte.  
Ugyanaz az egyszerű kezelhetőség: a Charisma Classic-ot használva rá fog ismerni a Charisma 
megszokott könnyű kezelhetősére és krémes konzisztenciájára. ugyanaz az egyszerű mintázha-
tóság, polírozhatóság találkozik a kiváló minőséggel és megbízhatósággal. ebben semmi sem 
változott, igy Önnek sem kell változtatni megszokott munkamódszerén. 
A Microglass® töltőanyag technológia második generációja: az új technológia a már sokszo-
rosan bizonyított elődtől, a Charismától 56%-kal jobb színilleszkedést és eddig még soha nem 
tapasztalt belső ragyogást biztosít. a Charisma Classic az első kompozit, amelyben bemutatkozik a 
microglass töltőanyag technológia legújabb generációja. az esztétikus restauráció elkészítése még 
soha nem volt ennyire egyszerű.
 Charisma Classic Combi Kit 8 X 4g + Gluma 2Bond 
 8 fecskendő: a1; a2; a3; a3.5; b2; C2; oa2; oa3; 
917 631 1 x4 ml Gluma 2bond, 2x2.5ml Gluma etch 35 Gel 1 készlet 75.795 
 Charisma Classic Combi Kit 6 X 4g +Gluma 2Bond 
 6 fecskendő: 2xa2; 2xa3; 2xa1; 1xa3.5;  
 1x4ml Gluma 2bond; 2x2.5ml Gluma etch 35 Gel;  
917 598 képes használati útmutató 1 készlet 58.995
 Charisma Classic  készlet 4 X 4g  
 4 fecskendő:  a1; a2; a3; oa2; fogszínkulcs,  
917 599 képes használati útmutató 1 készlet 36.995
917 600 fogszínkulcs 1 db 7.495
 Charisma Classic  utántöltő, 1 x 4g: 
917 601 a1 1 db 8.995
917 602 a2 1 db 8.995
917 603 a3 1 db 8.995
917 604 a3.5 1 db 8.995
917 605 a4 1 db 8.995
917 606 b1 1 db 8.995
917 607 b2 1 db 8.995
917 608 b3 1 db 8.995
917 609 C2 1 db 8.995
917 610 oa2 1 db 8.995
917 611 oa3 1 db 8.995
917 612 oa3.5 1 db 8.995

Charisma Flow (Kulzer) 

folyékony, fényrekötő, röntgenárnyékot adó hibrid kompozit. indikációk: barázdazárások, kiter-
jesztett barázdazárások, V osztályú kavitások, minimálinvazív tömések az i és ii osztályok rágóerő-
vel nem terhelt részeiben, iii osztályú kavitások, kisebb dentin/zománc szín- és formakorrekciók, 
direkt és indirekt restaurációk kisfelületű javítása (megfelelő bondanyaggal), alábélelés, sínezés, 
brackettek rögzítése. 
 1,8 g fecskendő, 5 applikációs csúcs: 
917 622 a1 1 csomag 6.995
917 613 a2 1 csomag 6.995
917 614 a3 1 csomag 6.995
917 623 a3.5 1 csomag 6.995
917 624 b2 1 csomag 6.995
917 625 b3 1 csomag 6.995
917 628 baseliner 1 csomag 6.995
917 626 oa2 1 csomag 6.995
917 627 oa4 1 csomag 6.995

1

Single Bond Universal (3M)

kombinált total-etch, self-etch adhezív. Nedves és száraz dentinen is egyaránt erős tapadást biz-
tosít. minimalizált posztoperatív érzékenység. Nagy kötéserő minden indirekt restaurációs felszín-
hez (cirkónium, alumínium-oxid, üveg-kerámiák és fémek) külön primer nélkül. kiváló széli záródás 
a magas esztétikájú restaurációknál. egy lépéses, egy rétegű alkalmazás. Önkötő és kettőskötésű 
kompatibilitás (single bond dCa aktivátorrral). Nincs szükség hűtésre, szobahőmérsékleten is tá-
rolható két évig. flip top (felhajtható) cseppadagolós kupakkal. Scotchbond Universal Etchant: 
továbbfejlesztett, könnyen applikálható savazógél.
 Single Bond Universal utántöltő: 
917 397 1x5 ml adhezív 1 db 30.795
 Single Bond Universal DCA:  
917 399 1x5 ml kettős kötés aktivátor 1 db 26.995  
 Scotchbond Universal Etchant savazógél:  
016 120 2 x 3 ml, 50 db applikátor 1 csomag 14.495
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Charisma Topaz (Kulzer)

a Charisma topaz fényrekötő, röntgenárnyékot adó, szabadalmaztatott tCd-mátrix alapú (bis-Gma 
mentes) nano-hibrid kompozit tömőanyag. indikációs területe az anterior és posterior területen 
adhezív technikával készülő fogszínű restaurációk. innovatív összetételének köszönhetően gyorsan 
és egyszerűen elérhető a kimagasló esztétikai végeredmény és a hosszantartó csillogó polírozott 
felszín. a Charisma topaz egyesíti a Charisma kompozitok összes előnyét: a kiváló fizikai tulajdonsá-
gokat, a könnyű felhasználást és a változatosságot a rétegezési technika területén.
 Charisma Topaz Basic Kit 
 6 fecskendő: a2; a3; a3.5; b2; Cl; om 
 1x4ml Gluma bond universal; 1x2,5ml Gluma etch 35 Gel; 
917 750 rétegezési útmutató, képes használati útmutató  1 csomag 89.995
 Charisma Topaz Master Kit 
 10 fecskendő: a1; a2; a3; a3.5; b2; C2; Cl; ol; om; od 
 1x4ml Gluma bond universal; 1x2.5ml Gluma etch 35 Gel; 
917 751 rétegezési útmutató, képes használati útmutató   1 csomag 144.995 
 utántöltő, 4g: 
917 752 a1 1 db 14.995
917 753 a2 1 db 14.995
917 754 a3 1 db 14.995
917 755 a3.5 1 db 14.995
917 756 a4 1 db 14.995
917 757 b1 1 db 14.995
917 758 b2 1 db 14.995
917 759 b3 1 db 14.995
917 760 C2 1 db 14.995
917 761 ol (opaque light) 1 db 14.995
917 762 om (opaque medium) 1 db 14.995
917 763 od (opaque dark) 1 db 14.995
917 764 Cl (Clear) 1 db 14.995
917 765 Co (Clear opal) 1 db 14.995
917 766 bl (bleach light) 1 db 14.995
917 767 ob (opaque bleach) 1 db 14.995

Charisma Diamond (Kulzer) 

a Heraeus létrehozta a természetes szépség új dimenzióját, a minimális zsugorodású, optimális 
szilárdságú, magas kopási ellenállású nano-hibrid kompozitot. kiválóan megmunkálható, model-
lálható, feldolgozási ideje még az operációs lámpa fénye mellett is hosszú. segítségével tökéletes 
restauráció készíthető egy színből, vagy a rétegezéstechnika felhasználásával. tökéletesen illeszke-
dik a környező fogszövet színéhez (kaméleon effektus), biztosítva ezzel a restauráció természetes 
megjelenését. a nano részecskék könnyű polírozhatóságot, különösen hosszú ideig megmaradó 
csillogást eredményeznek.
 Charisma Diamond Intro Kit: 
917 441 3x4g fecskendő (a2, a3, om, fogszínkulcs 1 csomag 56.995
 Charisma Diamond Basic Kit: 
917 442 6x4g fecskendő (2xa2, a3, a3.5, om, od) 1 csomag 109.995 
 Charisma Diamond Master Kit: 10x4g fecskendő (a2, a3,  
 a3,5, a4, b2, C2, om, od, Cl, bl), Gluma 2bond, 
917 443 Gluma etch gel, fogszínkulcs, tartozékok 1 csomag 176.995
 Charisma Diamond fecskendő, 4g: 
917 445 a1 1 db 18.795
917 446 a2 1 db 18.795
917 447 a3 1 db 18.795
917 448 a3.5 1 db 18.795
917 449 a4 1 db 18.795
917 450 b1 1 db 18.795
917 451 b2 1 db 18.795
917 452 b3 1 db 18.795
917 453 C2 1 db 18.795
917 454 C3 1 db 18.795
917 455 d3 1 db 18.795
917 456 ol (opaque light) 1 db 18.795 
917 457 om (opaque medium) 1 db 18.795
917 458 od (opaque dark) 1 db 18.795
917 459 bl (bleach light) 1 db 18.795
917 460 bXl (bleach extra light) 1 db 18.795
917 461 ob (opaque bleach) 1 db 18.795
917 462 Cl (Clear) 1 db 18.795 
917 463 am (amber) 1 db 18.795
917 464 Co (Clear opal) 1 db 18.795 
917 465 Yo (Yellow opal) 1 db 18.795

1
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Gluma Desensitizer (Kulzer) 

fognyaki érzékenységet csökkentő egykomponensű, keverést és fotopolimerizációt nem igénylő 
anyag.
917 158 5 ml 1 db 18.795

iBond Self Etch (Kulzer)

all-in-one adhezív - sav, bond, primer és érzékenységcsökkentő egyben. az új anyag minőségét 15 
kutatási központ vizsgálta világszerte. kiváló széli záródást, magas kötési értékeket biztosít a zomán-
con és dentinen egyaránt. egy rétegben használandó, így az applikáció egyszerű és gyors. a javított 
csepegtető egyrészt pontosabb adagolást biztosít, másrészt megakadályozza a flakon bedugulását. 
szobahőmérsékleten tárolható. minden csomag színes, képes használati útmutatót tartalmaz. indikációk: 
direkt, fényrekötő adhezív kompozit restaurációk, indirekt restaurációk adhezív rögzítése fényrekötő 
ragasztó kompozittal, érzékeny területek kezelése.
 iBond self Etch üveges készlet:  
442 115 4 ml bond, 50 applikátor csúcs, csésze  1 csomag 35.495
 iBond üveges gazdaságos csomag:  
442 116 3 x 4 ml bond  1 csomag 82.495

Gluma Self Etch (Kulzer) 

a Gluma self etch formulája lehetővé teszi a savazást, primerezést, bondozást és deszenzibilizálást 
mindössze egy réteg applikálásával. minden érzékeny terület kezelésére alkalmas, használatra 
kész. indikációk: direkt és indirekt restauráció, fogak érzékeny területeinek kezelése. 
917 566 4 ml 1 csomag 20.995

Gluma Bond Universal (Kulzer)

univerzális, minden bondozási technikához (teljes-, szelektív- vagy önsavazás) és minden fogászati 
anyaghoz használható bond, hosszútávon sikeres restaurációk készítéséhez. Használható direkt és 
indirekt restaurációkhoz, valamint indirekt javításokhoz.
917 871 Gluma bond universal utántöltő, 4 ml 1 csomag 20.995
 Gluma Bond Universal Professional Kit 
 4 ml Gluma bond universal, 4 ml Gluma Ceramic primer 
 2,5 ml Gluma sav, 25-25 db zöld (vékony) és  
917 870 piros (normál) applikátor,  10 kanül 1 csomag 33.795 
917 872 Gluma Ceramic primer, 4 ml 1 csomag 22.495

Gluma 2Bond (Kulzer)

a Gluma 2bond a Heraeus ötödik generációs adhezívje. a Gluma 2bond kifejlesztése a Heraeus 
adhezívekkel szerzett 25 éves tapasztalatain alapul. a Gluma 2 bond egyflakonos, külön savazási 
lépést igénylő bond. mindössze egy rétegben biztosítja a kiváló ragasztást és a dentin deszenzibi-
lizálását. Bond és desensitizer egyben. 
- egyszerű és biztonságos felhasználás 
- ideális deszenzibilizáló hatás 
- klinikailag bizonyított, erős ragasztás 
- optimális konzisztencia 
Indikációk: direkt és indirekt restaurációk adhezív rögzítése, túlérzékeny területek kezelése.
917 351 Gluma 2bond utántöltő, 4 ml 1 flakon 19.995

1
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Gradia Direct Flo (GC)

fényrekötő, folyékony, röntgenárnyékot adó hibrid kompozit. ideálisan alkalmazható linerként, kompo-
zit tömések alá. Nem túl folyékony és nem ragadós állaga miatt könnyen használható, a kavitás falaira 
egyszerűen felvihető. alkalmazási területek: liner/alábélelő mély kompozit tömések alatt, alagút tömések 
készítése, apró, minimálinvazív tömések, meglazult fogak rögzítése, sérült kompozit tömések javítása.
 fecskendő, 2 x 1,5 g: 
047 175 a1 1 csomag 16.745
047 176 a2 1 csomag 16.745
047 177 a3 1 csomag 16.745
047 178 a3.5 1 csomag 16.745
047 179 ao3 1 csomag 16.745
047 180 CV (cervical) 1 csomag 16.745
047 181 bw (fehérített fogszín) 1 csomag 16.745
 3 csomagtól csomagonként 15.995
047 182 applikátor, 20 db 1 csomag 5.995

Töltse le az ingyenes 
alkalmazást!

fényrekötő, kompozit tömőanyag,  egyszínes vagy rétegzési eljárásra. lehetővé teszi gyors és kimagas-
lóan természetes megjelenésű és tartós helyreállítások készítését. egyetlen színárnyalat használatával is 
kiváló eredmény érhető el, több színárnyalat alkalmazásával művészi megjelenés hozható létre, három 
anterior illetve két poszterior színárnyalatot kombinálva. 
 bevezető készlet: 7 x 4 g fecskendő, a következő színekben:  
047 110 a2, a3, a3.5, ao3, CV, Ct, p-a2, 1 fogszínkulcs 1 csomag 98.995
 kapszulás (Unitip) induló készlet:  színenként 5 x 0,24 g kapszula  
 (Unitips) a következő színekben:  
047 111 a2, a3, a3.5, ao3, CV, Ct, p-a2, 1 fogszínkulcs 1csomag 41.825

Gradia Direct (GC)     

szín fecskendő  
1 x 4 g

kapszula 
10 x0,24 g

kapszula 
20 x0,24 g

anterior bw (fehérített fehér) 047 114 047 147 –
anterior a1 047 115 – 047 142
anterior a2 047 116 – 047 143
anterior a3 047 117 – 047 144
anterior a3.5 047 118 – 047 145
anterior a4 047 119 047 148 –
anterior b1 047 120 047 149 –
anterior b2 047 121 047 150 –
anterior b3 047 122 047 151 –
anterior Xbw (extra fehérített fehér) 047 123 047 152 –
anterior C3 047 124 047 153 –
anterior CV (cervikális) 047 125 – 047 146
anterior CVd (cervikális sötét) 047 126 047 154 –
anterior inside ao2 047 127 047 155 –
anterior inside ao3 047 128 – 047 156
anterior inside ao4 047 129 047 157 –
anterior outside dt (transzlucens sötét) 047 130 – 047 158
anterior outside Ct (transzlucens világos) 047 131 047 159 –
anterior outside Gt (transzlucens szürke) 047 132 047 160 –
anterior outside Nt (transzlucens természetes) 047 133 – 047 161
anterior outside wt (transzlucens fehér) 047 134 047 162 –
anterior outside CVt (transzlucens cervikális) 047 135 047 163 –
posterior p-a1 047 136 – 047 164
posterior p-a2 047 137 – 047 165
posterior p-a3 047 138 – 047 166
posterior p-a3.5 047 139 – 047 167
posterior outside p-wt (transzlucens fehér) 047 140 – 047 168
posterior outside p-Nt (transzlucens természetes) 047 141 – 047 169
X-a1 047 190 – 047 185
X-a2 047 191 – 047 186
X-a3 047 192 – 047 187
X-a3.5 047 193 – 047 188
X-wt 047 196 – 047 195
X-ao2 047 194 047 189 –
 Ár 16.795 13.295 25.495
3 csomagtól 15.995

1
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Fényrekötő kompozitok és bondrendszerek

Töltse le az ingyenes 
alkalmazást!

szín fecskendő,
1 x 2,7 ml

kapszula 
20 x 0,16 ml

kapszula 
10 x 0,16 ml

anterior bw (bleach white) 247 102 – 247 138
anterior a1 247 103 247 130 –
anterior a2 247 104 247 131 –
anterior a3 247 105 247 132 –
anterior a3,5 247 106 247 133 –
anterior a4 247 107 – 247 139
anterior b1 247 123 – 247 151
anterior b2 247 108 – 247 140
anterior b3 247 109 – 247 141
anterior C3 247 110 – 247 142
anterior CV (cervical) 247 111 247 135 –
anterior CVd (cervical dark) 247 112 – 247 143
anterior ao2 247 113 – 247 144
anterior ao3 247 114 247 134 –
anterior ao4 247 115 – 247 145
Anterior JE 247 116 – 247 146
anterior ae 247 117 247 136 –
anterior te 247 118 – 247 147
anterior ie 247 119 247 137 –
anterior se 247 120 – 247 148
anterior CVe 247 121 – 247 149
anterior Xbw (extra bleach white) 247 122 – 247 150
posterior p-a1 247 124 247 152 –
posterior p-a2 247 125 247 153 –
posterior p-a3 247 126 247 154 –
posterior p-a3,5 247 127 247 155 –
Posterior P-JE 247 128 247 156 –
posterior p-ie 247 129 247 157 –
1 csomag 21.795 30.995 15.995

a G-aenial anterior konzisztenciája megegyezik a Gradia direct anterior konzisztenciájával. a G-aenial 
poszterior konzisztenciáját annak megfelelően adaptálták, hogy a poszterior régióban történő alkal-
mazás gyakran tömöríthetőbb anyagot kíván. ezzel a konzisztenciával a G-aenial poszterior könnyen 
formázható, tixotróp és jól tapad a kavitás falaihoz.

G-ænial (GC)     

G-aenial fecskendő

Gradia Direct LoFlo (GC)

fényrekötő, folyékony helyreállító kompozit. kopásállósága és törési szilárdsága a poszterior kompozitok 
szintjén áll, és 55%-kal kisebb a zsugorodása. a nano-szilikát töltőanyag technológia jelentősen növeli 
a tartósságot, polírozhatóságot és a radiopacitást. fluor-alumínium-szilikát üveggel való keverése ext-
ra védelmet nyújt a másodlagos szuvasodással szemben. indikációk: i.-V. osztályú kavitások, tejfogak 
helyreállítása, alagút-technika és minimálinvazív tömések, túlérzékeny területek lezárása, liner/alábélelő 
kompozit tömések alatt, meglazult fogak rögzítése, sérült kompozit tömések javítása.
 fecskendő, 2 x 1,3 g: 
147 100 a1 1 csomag 16.745
147 101 a2 1 csomag 16.745
147 102 a3 1 csomag 16.745
147 103 a3.5 1 csomag 16.745
147 104 ao3 1 csomag 16.745
147 105 CV 1 csomag 16.745
147 106 bw 1 csomag 16.745
 3 csomagtól csomagonként 15.995
047 182 applikátor, 20 db 1 csomag 5.995

ellenálló nanokompozit, minden osztályú kavitáshoz, egyszerűen extrudálható, radiopak, magas 
hajlítószilárdság, kiváló esztétikum 
lásd tábl. 1 x 1 ml 1 csomag 12.145

G-ænial Universal Injectable (GC)     

szín XBW BW A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 CV CVD A01 A02 A03 JE AE
cikkszám 347 181 347 182 347 183 347 184 347 185 347 186 347 187 347 188 347 189 347 190 347 191 347 192 347 193 347 194 347 195 347 196

1
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fényrekötő, röntgenárnyékot adó folyékony kompozit. alacsony viszkozitásának köszönhetően op-
timálisan használható alábélelések készítésére, könnyen adaptálható a kavitás falaihoz. már vékony 
rétegben is erős röntgenárnyékot ad (1 mm - 303 %, 0,5 mm - 284 %), így az esetleges szekuder 
káries a röntgenképeken könnyen felismerhető. egy vékony kanül segítségével könnyen applikálha-
tó az új, ergonómikus kialakítású fecskendőből. 
lásd tábl. 2 ml 1 csomag 21.745

G-ænial Flo X  (GC)     

szín A1 A2 A3 A3,5 A4 CV AO2 AO3
cikkszám 347 130 347 131 347 132 347 133 347 134 347 135 347 136 347 137

univerzális fényre keményedő, folyékony kompozit röntgenárnyékkal. a G-aenial universal flo 
a folyékonyság és a viszkozitás egy exkluzív kombinációját nyújtja, ami egyszerű és kényelmes 
behelyezést biztosít, kimagasló fizikai tulajdonságokkal vegyítve, melyek biztonságos és tartós 
helyreállításokat garantálnak: i, ii, iii, iV és V. osztályú kavitások esetében, mint direkt helyreállító 
anyag, mi kavitások helyreállítására, sínezésre (mozgó fogak rögzítése). 
lásd tábl. 1 x 2 ml, 20 applikációs csúcs, 1 fényvédősapka 1 csomag 22.295

G-ænial Universal Flo (GC)     

szín A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 C3 AO2 AO3 BW CV JE AE
cikkszám 247 170 247 171 247 172 247 173 247 174 247 175 247 176 247 177 247 178 247 179 247 180 247 181 247 182 247 183 247 184

G-Bond (GC)

egykomponensű, önsavazó, fényrekötő bondanyag. a GC G-bond egy korszerű, könnyen használható 
ragasztó anyag, mely a kémiai és mechanikai kötés elveit egyesíti. a két funkcionális monomer, a 4-met 
és a foszforsav-észter nanotöltőanyaggal kombinálva egy egyedülálló és stabil felszínt hoz létre a den-
tinen: a Nano Kölcsönhatási Zónát (NKZ). Jellemzői és előnyei: a zománc és a dentin enyhe savazásának 
köszönhetően a tubulusok zárva maradnak, ezzel az utóérzékenység kockázata nagyon alacsony; a két 
különböző funkcionális monomer jelenléte kémiai kötést hoz létre a fog felszínével; a demineralizáció és 
a monomer egyidejű behatolása jobban záró hibrid réteget eredményez, a nano-repedések kockázata 
csekély; egykomponensű rendszer egyszerűsített alkalmazási technikával, mellyel időt takaríthat meg 
- 30 másodperces eljárás; könnyű használat, kevésbé érzékeny a dentin nedvességére, az adhézió meg-
bízható; kapható üvegben és higiénikus egyadagos kiszerelésben is; Hema-mentes, ezért az allergiás 
reakciók elkerülhetők; stabil formulájú, így szobahőmérsékleten tárolható. 
 bevezető készlet, üveges: 
047 105 5 ml, 50 microtip applikátor, 1 nyél, 1 tálka  1 készlet 39.995

G-Premio Bond (GC)

együveges, univerzális bondrendszer, mely kompatibilis minden savazási módszerrel, és ami nem csak 
direkt bondozáskor használható, hanem javításokhoz és túlérzékenység kezelésekor egyaránt. a savazás 
módjától függetlenül kiválóan köt a zománchoz és a dentinhez is. köszönhetően az optimális nedvesí-
tési képességének, penetrációjának - intenzív szárítás (5 másodperc maXimÁlis légnyomással) mellett 
- a G-premio boNd különlegesen vékony, 3 μm-es rétegvastagságot ér el. a könnyű felhasználás és az 
alacsony technikai érzékenység kombinációjával a G-premio boNd teljes bíztonságot nyújt a bondozási 
folyamat során.
347 143 5 ml  1 flakon 29.995

G-ænial Bond (GC)

egykomponensű, önsavazó, fényre keményedő adhezív, szelektív zománc savazással. a szelektív savazásos 
megközelítéssel a G-ænial bond mindkét lehetőség legjavát ajánlja: egy önsavazó adhezív egyszerűségét 
és csökkentett posztoperatív  érzékenységet, valamint nagyobb kötési erőt ad, ami eredendően csak a 
„savazásos és öblítéses” adhezívekkel volt elérhető. A G-ænial kimagasló önsavazó kötési ereje különle-
ges formulájának köszönhetően mind a zománchoz, mind a dentinhez egyaránt elérhető. a dimetakrilát 
monomer növeli az anyag peremabilitását a dentinbe és zománcba, míg a megnövekedett foszfát-észter-
monomer tartalom optimalizálja a savazást. a dentin és az adhezív között eredményezett illeszkedési felü-
let (a nano-interakciós zóna), valamint a Hema-mentes formula a kulcspontjai a kimagasló, hosszabb távú 
kötési erőnek, melyet a G-ænial bond ajánl.
247 201 5 ml 1 flakon 33.995
247 200 3 x 5 ml 1 csomag 94.995

1
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EverX Posterior (GC)

a GC everX posterior egy üvegszállal megerősített kompozit a dentin helyreállítására, más hagyo-
mányos kompozitokkal (pl. G-aenial posterior) történő együttes használatra kifejlesztve. a GC everX 
posteriorban lévő rövid üvegszálak tökéletessé teszik bármilyen nagy kiterjedésű kavitás kompozit 
tömésének alapjaként. az üvegszálak megakadályozzák és megállítják a tömésen belüli repedések 
kialakulását és továbbterjedését, mely köztudottan a kompozit tömések elvesztésének fő oka. 
347 100 15 x 0,13 ml (0,25 g) kapszula  1 csomag 25.375
347 125 50 x 0,13 ml (0,25 g) kapszula  1 csomag 76.175

EverX Flow (GC)

Üvegszállal erősített folyékony kompozit, dentin pótlására. kiválóan alkalmas minden direkt kom-
pozit restaurációra, beleértve a mély rágófog kavitások ellátását és a csonkfelépítést. az anyag 
törésszilárdsága a dentinéhez hasonló. két változatban szállítható. bulk: mivel 5,5 mm rétegvas-
tagságig alkalmazható, optimális megoldás a mély rágófog kavitások ellátására. dentin: 2 mm ré-
tegvastagságban használható, ideális csonkfelépítésre és magas esztétikai igényű restaurációkhoz.
 2 ml fecskendő, 20 adagoló csőr, fényvédő sapka 
447 115 dentin 1 csomag 19.995
243 599 bulk 1 csomag 19.995

Tetric EvoCeram (ivoclar vivadent)

„A plasztikus kerámia”: a kerámia töltőanyagok aránya eléri a 75%-ot. Valamennyi kavitás osztályban 
használható. szilárd, kiválóan modellezhető, fluoridot ad le. 
 Tetric Evo-Line System fecskendő készlet: 
 3 g tetric evoCeram bulk fill iVa, 2 g tetric evoflow bulk fill iVa,  
 3-3 g tetric evoCeram a2, a3, a2 dentin, 2 g tetric evoflow a3,  
 20-20 luer lock kanül 1,2 mm és 0,9 mm fekete,  
119 176 2 ml adhese universal Vivapen, 30 kanül, 20 védőhuzat 1 csomag 89.995
 Tetric Evo-Line System cavifil készlet: 
 10 x 0,2 g tetric evoCeram bulk fill iVa,  
 10 x 0,2 g tetric evoflow bulk fill iVa, 10 x 0,2 g tetric evoCeram a2,  
 10 x 0,2 g tetric evoCeram a3, 5 x 0,2 g a2 dentin,  
 10 x 0,2 g tetric evoflow a3, 2 ml adhese universal Vivapen,  
119 177 30 kanül, 20 védőhuzat 1 csomag 72.995

szín fecskendő, 1 x 3 g fecskendő, 3 x 3 g kapszula, 20 x 0,2 g
a1 991 142 991 161 991 182
a2 991 143 991 162 991 183
a3 991 144 991 163 991 184
a3.5 991 145 991 164 991 185
a4 991 146 991 165 991 186
b1 991 122 – 991 128
b2 991 147 991 166 991 187
b3 991 148 991 167 991 188
C1 991 149 – 991 189
C2 991 150 991 169 991 190
C3 991 151 991 170 991 191
d2 991 123 – 991 129
d3 991 152 991 171 991 192
a2 dentin 991 121 991 125 991 127
a3.5 dentin 991 153 991 172 991 193
a4 dentin 991 154 – 991 194
b2 dentin 991 155 – 991 195
t 991 156 991 175 991 196
bleach Xl 991 157 991 176 991 197
bleach l 991 158 – 991 198
bleach i 991 159 – 991 199
bleach m 991 160 – 991 135
Ár 18.495 53.495 26.975

1
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Nano-optimalizált folyékony kompozit.

Tetric EvoFlow (ivoclar vivadent) 

szín fecskendő, 1 x 2 g kapszula, 20 x 0,2 g
a1 191 101 091 187
a2 191 102 091 188
a3 191 103 091 189
a3.5 191 104 091 190
a4 191 106 091 192
b3 191 105 091 191
a3.5 dentin 191 108 091 194
t 191 107 091 193
bleach Xl 191 109 091 195
bleach l 191 131 091 196
bleach m 191 133 091 198
Ár 12.495 26.975

Tetric EvoCeram Bulk Fill (ivoclar vivadent)

fényrekötő nanohibrid kompozit rágófogak tömésére akár 4 mm-es rétegvastagságban. a három 
univerzális szín természetes transzparenciájú, kiváló esztétikai eredményt biztosít. remekül alakítható 
konzisztenciájának köszönhetően az anyag nagyon jól adaptálható a kavitásfalakhoz.
 3 g fecskendő:  
119 165 iVa 1 db 18.495
119 166 iVb 1 db 18.495
119 167 iVw 1 db 18.495
 3 x 3 g fecskendő: 
119 168 iVa 1 csomag 53.495
 20 x 0,2 g kapszula:  
119 171 iVa 1 csomag 26.975
119 172 iVb 1 csomag 26.975
119 173 iVw 1 csomag 26.975

1

Tetric Power Fill (ivoclar vivadent)

kiválóan mintázható, 4 mm rétegvastagságig tömhető, fényrekötő bulk fill kompozit. indikációk: i, ii és 
V osztályú tömések, csücskök felépítése, felépítő tömések, tejfog tömések. 3 univerzális színe - a külö-
nösen magas stabilitás mellett - kiváló esztétikai megjelenést nyújt. az anyag a bluephase powerCure 
lámpával (3.000mw/cm²) 3 másodperc alatt polimerizálható.
 készlet (fecskendős): 
 3 g tetric powerfill iVa, 2 g powerflow iVa,  
219 130 2 ml adhese universal Vivapen, tartozékok 1 csomag 58.995
 készlet (vegyes):  
 20 x 0,2 g tetric powerfill iVa, 2 g powerflow iVa,  
219 131 2 ml adhese universal Vivapen, tartozékok 1 csomag 77.945
 3 g fecskendő: 
219 132 iVa 1 csomag 18.495
219 133 iVb 1 csomag 18.495
219 134 iVw 1 csomag 18.495
 3 x 3 g fecskendő: 
219 135 iVa 1 csomag 53.495
 20 x 0,2 g kapszula: 
219 136 iVa 1 csomag 26.975
219 137 iVb 1 csomag 26.975
219 138 iVw 1 csomag 26.975
219 146 tetric powerfill/ power flow fogszínkulcs 1 db 2.495

ÚJDONSÁG

Több mint 20.000 termék nagyszerű áron
Válasszon webáruházunk több mint 20.000 cikkszáma közül és  
takarítson meg további 2%-ot online kedvezményünkkel!

Regisztráljon hírlevelünkre online akcióinkért!

www.mwdental.hu
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1

Új nano-hybrid kompozit, 10 különböző transzlucenciájú dentin és zománc színben.
 Evetric készlet (Evetric önsavazó bonddal):  
917 867 2 x a2, 2 x a3, 6 g evetric bond 1 csomag 42.995 
 Evetric Assortment:  
 8 x 3,5 g (1 x a1, 1 x a2, 1 x a3, 1 x a3.5, 1 x b2, 1 x C2,  
917 376 1 x t, 1 x a3.5 dentin), fogszínkulcs 1 csomag 63.975
 utántöltő, 3,5g 
917 377 a1 1 csomag 10.795
917 378 a2 1 csomag 10.795
917 379 a3 1 csomag 10.795
917 380 a3.5 1 csomag 10.795
917 381 a3.5 dentin 1 csomag 10.795
917 382 b2 1 csomag 10.795
917 383 b3 1 csomag 10.795
917 384 C2 1 csomag 10.795
917 385 t 1 csomag 10.795
917 386 b2 dentin 1 csomag 10.795

Evetric (ivoclar vivadent) 

Te-Econom Plus  (ivoclar vivadent)

univerzális hibrid kompozi rendkívül kedvező áron. 
 Te-Econom Plus System készlet (8 x 4 g): 
 2 x 4 g a1, 2 x 4 g a2, 1 x 4 g a3, 1 x 4 g a3.5, 2 x 4 g b2 
 1 x 2 g eco-etch, 1 x 5 g te-econom bond, fogszínkulcs, 
917 313 kanülök, applikátorok 1 készlet 40.995
 Te-Econom Plus Intro készlet (4 x 4 g): 
 a2, a3, a3.5, b2 színben, 1 x 2 g eco-etch, 1 x 5 g  
917 302 te-econom bond, fogszínkulcs, kanülök, applikátorok 1 készlet 23.495
 Te-Econom Plus Intro készlet (2 x 4 g): 
 a2, a3 színben, 1 x 2 g eco-etch,  
917 303 1 x 5 g te-econom bond, kanülök, applikátorok 1 készlet 14.995
 Te-Econom Plus fecskendő, 4 g: 
917 304 a1 1 db  5.895
917 305 a2 1 db   5.895
917 306 a3 1 db   5.895
917 307 a3.5 1 db   5.895
917 308 b2 1 db   5.895
917 309 C3 1 db   5.895

Tetric EvoFlow Bulk Fill (ivoclar vivadent)

folyékony, 4 mm rétegvastagságig bulk-kompozit rágófogakhoz. Használata első rétegként ajánlott i 
és ii osztályú restaurációk esetén. a dentinéhez hasonló transzlucenciájának köszönhetően alkalmas az 
elszíneződött fogszövet elrejtésére.
 2 g fecskendő, 5 Luerlock kanül 1.2 mm fekete:  
119 185 iVa (enyhén vöröses) 1 csomag 12.495
119 186 iVb (enyhén sárgás) 1 csomag 12.495
119 187 iVw (enyhén világos) 1 csomag 12.495
 20 x 0,2 g Cavifil: 
119 188 iVa (enyhén vöröses) 1 csomag 26.975
119 189 iVb (enyhén sárgás) 1 csomag 26.975
119 190 iVw (enyhén világos) 1 csomag 26.975

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Tetric PowerFlow (ivoclar vivadent)

folyékony, 4 mm rétegvastagságig tömhető, fényrekötő bulk fill kompozit. indikációk: tejfog tömések, 
liner réteg i és ii osztályú rágófog töméseknél. 3 univerzális színe - a különösen magas stabilitás mellett 
- kiváló esztétikai megjelenést nyújt. az anyag a bluephase powerCure lámpával (3.000mw/cm²) 3 
másodperc alatt polimerizálható.
 2 g fecskendő: 
219 140 iVa 1 csomag 12.495
219 141 iVb 1 csomag 12.495
219 142 iVw 1 csomag 12.495
 20 x 0,2 g kapszula: 
219 143 iVa 1 csomag 26.975
219 144 iVb 1 csomag 26.975
219 145 iVw 1 csomag 26.975
219 146 tetric powerfill/ power flow fogszínkulcs 1 db 2.495
219 147 applikátor, fekete, 50 db 1 csomag 3.945

ÚJDONSÁG
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1

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60

Evetric® & Evetric® Bond
A legkorszerűbb tömőanyag

Fedezze fel a 
   láthatatlan 
tömések 
             titkát!

Önsavazó adhezív

Evetric® Bond
Univerzális nano-hybrid kompozit

Evetric® 
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Fényrekötő kompozitok és bondrendszerek

Te-Econom Flow (ivoclar vivadent)

folyékony hibrid kompozi rendkívül kedvező áron. a te-econom plus folyékony változata.
 Te-Econom Flow fecskendő, 2 g: 
917 310 a2 1 db   5.895
917 311 a3 1 db   5.895

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Evetric Bond (ivoclar vivadent) 

Nanotöltött, fényrekötő, önsavazó bond direkt kompozit és kompomer tömésekhez. Használható 
továbbá önkötő, fényrekötő, és duálkötésű kompozitokkal készített csonkfelépítésekhez, valamint 
érzékeny fognyakak deszenzibilizálására. alkalmas a szelektív zománc savazási technikára is, gyors 
munkavégzést biztosítva ezzel minden kavitásosztályban. a nano töltőrészecskék homogén és stabil 
film  képződést, valamint erős kötést biztosítanak. 
917 866 evetric bond 6 gr 1 csomag 16.995

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Te-Econom Bond (ivoclar vivadent)

fényrekötő, egykomponensű, előzetes foszforsavas kondicionálás után egy rétegben használható 
bondanyag direkt kompozit és kompomer restaurációkhoz. 
917 312 flakon, 5 g 1 db 7.395

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

AdheSE Universal (ivoclar vivadent) 

fényrekötő, egykomponensű adhezív, az összes savazási technikára, direkt és indirekt ellátásokhoz.  
2 ml adhese universal Vivapen kb. 190 applikációra elegendő. ez milliliterenként közel háromszoros app-
likációt jelent a hagyományos üveges kiszereléshez képest.
 AdheSE Universal VivaPen kezdő készlet:  
092 101 0,5 ml, 10 kefe, 20 védőfólia 1 csomag 12.995
 System VivaPen:  
092 107 2 ml, 100 kanül kefével, 20 védőhuzat 1 csomag 32.975
 AdheSE VivaPen utántöltő:  
092 102 1 x 2 ml  1 csomag 21.995
092 108 3 x 2 ml 1 csomag 59.795
591 128 Vivapen kanül kefével, 100 db 1 csomag 13.795
 AdheSE Universal flakon: 
092 103 1 x 5 g 1 csomag 36.475
092 104 2 x 5 g 1 csomag 65.995
092 105 zöld applikátor, 50 db 1 csomag 3.995

Telio CS Desensitizer (ivoclar vivadent)

a dentin túlérzékenység valamint a posztoperatív fájdalom megelőzésére illetve minimalizálására 
szolgáló folyadék, a systemp.desensitizer továbbfejlesztett változata. Használható szabad, vagy lecsiszolt 
dentinfelületen, preparált kavitásban és csonkokon, dentinsérülések kezelésére az ideiglenes pótlások 
beragasztása előtt, valamint érzékeny fognyakakon.
091 153 flakon, 5 g 1 csomag 20.795

1
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Admira Fusion (VOCO)

az első szilicium-oxid tartalmú, tisztán kerámia bázisú nanohybrid-ormoCer tömőanyag. az innovatív 
ormoCer technológiának köszönhetően, polimerizációs zsugorodása rendkívül alacsony (1,25 térfo-
gat %), így a zsugorodási stressz minimális. biokompatibilis, színstabilitása kiváló, transzlucenciája és 
opacitása kimagaslóan esztétikus tömések készítését teszi lehetővé úgy a front- mint a rágófogak terü-
letén. magas felületi keménységének köszönhetően hosszútávon is elsőosztályú megoldást biztosít.
 fecskendős készlet, Nr. 2750: 
 5 x 3 g fecskendő (a2, a3, a3.5, Ga3.25,  
 admira fusion x-tra universal), fogszínkulcs,  
675 120 20 futurabond u singledose, tartozékok 1 csomag 94.795*

 próba csomag Nr. 2778: 
 9 x 0,2 g kapszula (3-3 db a2, a3, a3.5) admira fusion,  
 2 g admira fusion flow a3 fecskendő, 3 x 0,2 g kapszula  
675 165 admira fusion x-tra universal, tartozékok 1 csomag 23.995
 fecskendő, 3 g:  
675 121 Nr. 2754, a1 1 csomag 24.995
675 122 Nr. 2755, a2 1 csomag 24.995
675 123 Nr. 2756, a3 1 csomag 24.995
675 124 Nr. 2757, Ga3.25 1 csomag 24.995
675 125 Nr. 2758, a3.5 1 csomag 24.995
675 126 Nr. 2759, a4 1 csomag 24.995
675 127 Nr. 2760, Ga5 1 csomag 24.995
675 128 Nr. 2762, b1 1 csomag 24.995
675 129 Nr. 2763, b2 1 csomag 24.995
675 130 Nr. 2764, b3 1 csomag 24.995
675 131 Nr. 2766, C2 1 csomag 24.995
675 132 Nr. 2768, d3 1 csomag 24.995
675 133 Nr. 2770, oa1 1 csomag 24.995
675 134 Nr. 2771, oa2 1 csomag 24.995
675 135 Nr. 2772, oa3 1 csomag 24.995
675 136 Nr. 2773, oa3.5 1 csomag 24.995
675 137 Nr. 2775, bl 1 csomag 24.995
675 138 Nr. 2776, inzisal 1 csomag 24.995
 kapszulás készlet, Nr. 2780: 
 75 x 0,2 g kapszula (15-15 x a2, a3, a3.5, Ga3.25,  
 admira fusion x-tra universal), fogszínkulcs,  
675 139 20 futurabond u singledose, tartozékok  1 csomag 94.795*

 kapszula, 15 x 0,2 g: 
675 140 Nr. 2782, a1 1 csomag 24.995
675 141 Nr. 2783, a2 1 csomag 24.995
675 142 Nr. 2784, a3 1 csomag 24.995
675 143 Nr. 2785, Ga3.25 1 csomag 24.995
675 144 Nr. 2786, a3.5 1 csomag 24.995
675 145 Nr. 2787, a4 1 csomag 24.995
675 146 Nr. 2788, Ga5 1 csomag 24.995
675 147 Nr. 2790, b1 1 csomag 24.995
675 148 Nr. 2791, b2 1 csomag 24.495
675 149 Nr. 2792, b3 1 csomag 24.995
675 150 Nr. 2794, C2 1 csomag 24.995
675 151 Nr. 2796, d3 1 csomag 24.995
675 152 Nr. 2798, oa1 1 csomag 24.995
675 153 Nr. 2799, oa2 1 csomag 24.995
675 154 Nr. 2800, oa3 1 csomag 24.995
675 155 Nr. 2801, oa3.5 1 csomag 24.995
675 156 Nr. 2803, bl 1 csomag 24.995
675 157 Nr. 2804, inzisal 1 csomag 24.995
675 158 Nr. 2806, sorozat: 3-3 x b1, b3, d3, bl, inzisal 1 csomag 24.995
675 159 fogszínkulcs 1 csomag 16.495

Admira Fusion x-tra (VOCO)

4 mm rétegvastagságig használható, biokompatibilis nanohybrid-ormocer tömőanyag. az ormocer 
technológiának köszönhetően polimerizációs zsugorodása minimális. (1,25 térfogat %) a minimális 
zsugorodási feszültség optimális peremzárást tesz lehetővé. a magas felületi keménység és a kiváló 
polírozhatóság elsőosztályú eredményt biztosít hosszútávon is. kaméleonhatású színének köszönhető-
en univerzálisan használható. minden hagyományos bonddal kompatibilis.
675 161 Nr. 2811, kapszula 15 x 0,2 g universal 1 csomag 24.995
675 160 Nr. 2810, fecskendő 3 g universal 1 csomag 24.995

amennyiben admira fusion / fusion x-tra / fusion 
flow tömőanyagot vásárol, a gyártó által kiállított 
igazolást küldünk Önnek, mellyel betege számára 
tanusíthatja, hogy biszfenol-a mentes, valamint 
bisGma, teGdma, Hema és más klasszikus mo-
nomereket nem tartalmazó, biokompatibilis tö-
mőanyagot használ. (kérésére német vagy angol 
nyelven is.)

*tartósan kedvező ár, visszavonásig 
érvényes!

CERTIFIKÁCIÓ
A

fogászati klinika a világ első tisztán kerámia alapú 
helyreállító anyaga, az  Admira® Fusion felhasználója.Az Admira® Fusion-t kiváló biokompatibilitás és

jelentős mértékben csökkentett allergia lehetősége jellemzi.Biszfenol-A mentes

Nem tartalmaz BisGMA, TEGDMA, HEMA vagy más klasszikus monomereket

Citotoxikológiailag teszteltKiemelkedően esztétikus100 % Made in GermanyEN ISO 13485MDD 93/42 EEC-Annex II

VOCO GmbH · Cuxhaven · Németország

Admira Fusion

Olaf Sauerbier(Vezérigazgató) Karsten Schulz(Területi vezető)
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ZERTIFIKAT

Die

ist eine zertifizierte Dentalklinik, welche das weltweit erste rein keramisch basierte  

Universal-Füllungsmaterial Admira® Fusion einsetzt.

Admira® Fusion zeichnet sich durch exzellente Biokompatibilität und  

ein deutlich reduziertes Allergiepotenzial aus.

Frei von Bisphenol-A

Frei von BisGMA, TEGDMA, HEMA oder anderen klassischen Monomeren

Zytotoxisch getestet

Hoch ästhetisch

100 % Made in Germany

EN ISO 13485

MDD 93/42 EEC-Annex II

VOCO GmbH · Cuxhaven · Deutschland

Admira Fusion

Olaf Sauerbier

(Geschäftsführer)

Karsten Schulz

(Area Manager)
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CERTIFICATE
The

is a certified dental clinic using the world’s first purely ceramic-based

restorative material: Admira® Fusion.
Admira® Fusion is characterised by 

excellent biocompatibility, minimized allergy potential.
Free from Bisphenol-A

Free from BisGMA, TEGDMA, HEMA or other classic monomers 

Cytotoxicologically testedHigh esthetic100 % Made in Germany
EN ISO 13485

MDD 93/42 EEC-Annex II

VOCO GmbH · Cuxhaven · Germany

Admira Fusion

Olaf Sauerbier 
(Managing Director)

Karsten Schulz(Area Manager)
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Fényrekötő kompozitok és bondrendszerek

Admira Fusion Flow (VOCO)

univerzális nanohibrid ormoCer ® restaurációs anyag, a világ első tisztán kerámia alapú, klasszi-
kus monomerektől mentes folyékony helyreállító anyaga (bpa mentes). polimerizációs zsugorodása 
rendkívül alacsony (2,75 térfogat%). semleges, így rendkívül biokompatibilis, az elszíneződésekkel 
szemben nagy mértékben ellenáll. Csak nyomás alatt áramlik folyékonyan, az applikálást követően 
stabilan megmarad az üregben és modellezhető („Flow-on-demand”). Kompatibilis az összes ha-
gyományos ragasztóval.
 Fecskendős készlet Nr. 2816: fogszínkulcs, tartozékok 
675 180 5 x 2 g fecskendő a1, a2, a3, a3.5, wo 1 csomag 56.795*

 2 x 2 g fecskendő:  
675 181 Nr. 2818, a1 1 csomag 29.995
675 182 Nr. 2819, a2 1 csomag 29.995
675 183 Nr. 2820, a3 1 csomag 29.995
675 184 Nr. 2821, a3,5 1 csomag 29.995
675 185 Nr. 2822, a4 1 csomag 29.995
675 186 Nr. 2824, b1 1 csomag 29.995
675 187 Nr. 2825, b2 1 csomag 29.995
675 188 Nr. 2826, C2 1 csomag 29.995
675 189 Nr. 2828, inzisal 1 csomag 29.995
675 190 Nr. 2829, oa2 1 csomag 29.995
675 191 Nr. 2831, bl 1 csomag 29.995
675 192 Nr. 2832, wo 1 csomag 29.995

 
*tartósan kedvező ár, visszavonásig érvényes!

Admira Fusion x-base (VOCO)

tisztán kerámia töltött folyékony bulkfill tömőanyag (Nanohybrid-ormorcer). 4 mm rétegvastagsá-
gig biztonságosan átvilágítható. polimerizációs zsugorodása, valamint a polimerizációs stressz rendkívül 
alacsony, így peremzárása kiváló. biokompatibilis. színstabil, minden hagyományos bonddal és kompo-
zittal (ormocerrel) kompatibilis. indikációk: alsó tömésréteg i és ii osztályú kavitásokban, kicsi, okklúzi-
óval nem terhelt i osztályú tömések, iii és iV osztályú tömések, kiterjesztett barázdazárások, alávágások 
kiblokkolása, kisebb zománchibák javítása, esztétikus indirekt restaurációk vagy ideiglenes pótlások ki-
sebb hibáinak javítása, csonkfelépítés.
675 163 Nr. 2812, 2 x 2 g fecskendő, univerzális színben 1 csomag 29.995

Futurabond M+ (VOCO)

fényrekötő univerzális adhezív direkt és indirekt restaurációkhoz, fényrekötő kompozitokból 
készített csonkfelépítésekhez. külön primer nélkül használható kompozit-, kompomer-, vagy 
ceromer tömések, kerámia leplezések, fémmentes kerámiák szájban történő javítására. alkalmas 
érzékeny fognyakak kezelésére. alkalmazható még üvegionomer tömések védőlakkjaként, kavi-
tások védőbevonataként amalgám tömések esetén.
675 101 Nr. 1515: 5 ml flakon, tartozékok 1 csomag 41.195
675 100 Nr. 1516: 3 x 5 ml flakon, tartozékok 1 csomag 102.995

1

VisCalor bulk (VOCO)

thermo-viszkózus bulk-fill kompozit. a melegítés hatására az anyag az applikáció során folyékony, 
majd azt követően azonnal mintázható. optimálisan illeszkedik a peremekhez és alámenős része-
khez, minimálisra csökkentve ezzel a széli repedések keletkezésnek veszélyét. légbuborékmen-
tesen applikálható, a 4 mm vastag bulk-fill tömés nem igényel fedő réteget. a VisCalor adagoló 
pisztoly 2 melegítő programmal rendelkezik: egy a VisCalor bulk és egy a további Voco kompozitok 
számára. a kapszulamelegítő 3 hőmérséklet fokozata segítségével - a klinikai szituáció függvényé-
ben - a kívánt konzisztenciára melegíthetjük a kompozit kapszulákat.
 Adagolópisztoly készlet: 
 80 x 0,25 g (16 x univerzális, 16 x a1,  
775 149 16 x a2, 32 x a3), 1 VisCalor melegítő-adagoló pisztoly 1 csomag 225.000*

 Kapszulamelegítő készlet: 
 80 x 0,25 g (16 x univerzális, 16 x a1,  
775 154 16 x a2, 32 x a3), 1 kapszula melegítő 1 csomag 199.000*

 kapszula, 16 x 0,25 g: 
775 150 univerzális 1 csomag 25.795
775 151 a1 1 csomag 25.795
775 152 a2 1 csomag 25.795
775 153 a3 1 csomag 25.795

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes

ÚJDONSÁG



27

Cikkszám  Termékleírás Rendelési egység Ft

ha többet akar Fényrekötő kompozitok és bondrendszerek

MINDEN CSEPP NYERESÉG Futurabond M+ 

Rugalmas és megbízható megoldások minden bondozási helyzetben 

• Foszforsavas maratással vagy a nélkül is egyaránt alkalmazható

• Kiválóan alkalmas direkt vagy indirekt restaurációkhoz 

• Biztos adhézió fémek, cirkónium-, vagy alumínium-oxid,  

	 valamint	szilikát-kerámia	esetén	is,	kiegészítő	primer	nélkül

•	Egyetlen	rétegben	applikálandó,	35	másodperc	alatt	kész	a	teljes	bondozás

Soko ld a lú teh ets é g va gy ok ! 

VOCO	GmbH	·	Anton-Flettner-Straße	1-3	·	27472	Cuxhaven	·	Németország	·	Tel.	+49	4721	719-0	·	www.voco.com	

ÚJ

VOCO képviselő
tel.	06	70-6	07	13	62	
tel.	06	20-4	82	03	08	
info@voco.com

VOCO_MagFog_0115_Futurabond M+_210x297mm.indd   1 28.01.2015   17:50:36
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Fényrekötő kompozitok és bondrendszerek

az első integrált adhezívvel rendelkező folyékony hibrid kompozit. indikációk: kisméretű i osztályú 
restaurációk, alábélelés i és ii osztályban, barázdazárás, zománchibák és kerámia restaurációk 
javítása, alámenős részek kiblokkolása, kis okkluzális felépítések rágással nem terhelt felületeken, 
incizális kopások.
 próba készlet: 1 x 2g fecskendő (a2),  
436 180 10 kefe, 10 applikációs csőr, 1 használati útmutató  1 csomag 14.995
 készlet: 4 x 2g (a2, a3, a3.5, universal opaque),  
436 181 40 kefe, 40 applikációs csőr, 1 használati útmutató  1 csomag 45.495
 pedodontic készlet: 
 4 x 2g (a1, b1, Xl, transzlucens),  
 40 kefe, 40 applikációs csőr,  
436 182 1 használati útmutató  1 csomag 45.495
 utántöltő, 2 x 2g:  
436 183 a1 1 csomag 24.995
436 184 a2 1 csomag 24.995
436 185 a3 1 csomag 24.995
436 186 a3.5 1 csomag 24.995
436 187 b1 1 csomag 24.995
436 188 b2 1 csomag 24.995
436 189 universal opaque 1 csomag 24.995
436 190 Xl 1 csomag 24.995
436 191 transzlucens 1 csomag 24.995

Vertise Flow (Kerr)     

OptiBond Solo Plus (Kerr)

ethanol bázisú, fényrekötő, üvegtöltött egykomponensű adhezív kompozitokhoz és kompomerekhez. 
direkt- és indirekt restaurációkhoz egyaránt használható.
036 185 optibond solo plus, 5 g 1 flakon 27.825

OptiBond All-In-One (Kerr) 

fényrekötő, önsavazó adhezív rendszer direkt és indirekt restaurációkhoz. egy lépés elegendő, nincs 
szükség keverésre: sav, primer és bond egyesül egy anyagban. 7. generációs önsavazó adhezív rendszer 
nanotechnológiával, a legnagyobb kötőerőt biztosítja a dentinhez és a zománchoz, csakúgy mint a 
kerámiához.
 flakonos készlet: 5 ml adhezív, 50 kerr applikátor,  
036 195 25 egyszerhasználatos tálka 1 készlet 39.995

egyszerűen használható, fluoridot leadó, 48%-ban üvegtöltött dentin/zománc ragasztó rendszer, minden 
kompozithoz. Nem szükséges keverni, egy polimerizálás elegendő.
 OptiBond FL készlet:  
 8 ml primer, 8 ml adhezív,  
 3 g fecskendős sav, 10 eh. kanül savhoz,  
036 191 25 keverőtálka, 50 eh. applikátor  1 készlet 54.595
036 192 optibond fl primer, 8 ml 1 flakon 26.745
036 193 optibond fl adhezív, 8 ml 1 flakon 26.745

OptiBond FL (Kerr) 

OptiBond Universal (Kerr) 

egykomponensű ragasztó, mely egyesíti a szabadalmaztatott optibond Gdpm technológiát az egy-
szerű felhasználhatósággal. az innovatív háromszoros oldószer rendszer gondoskodik a kiváló tapa-
dásról a zománcon és a dentinen egyaránt. Hidrofil tulajdonságának köszönhetően mélyen behatol 
a dentintubulusokba, megakadályozva ezzel a repedések keletkezését illetve a posztoperatív érzé-
kenységet. egyaránt alkalmas a total-etch, a self-etch és a selektive-etch technikákra. Összetétele 
egyesíti a primert, az adhezívet és a savat egyetlen flakonban és egyetlen munkalépésben.
 készlet: 5 ml adhezív, 100 applikátor, 3 g sav,  
036 115 10 sav applikációs csúcs, 25 keverő tálka 1 csomag 39.995
036 116 utántöltő: 5 ml adhezív 1 csomag 34.995
 unidose készlet: 100 x 0,18 ml unidose, 100 applikátor,  
036 117 3 g sav, 25 sav applikációs csúcs 1 csomag 99.995
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Prime&Bond universal (Dentsply Sirona)

univerzális, etch&rinse (total etch), self etch és selective etch technikával egyaránt használható 
bond. alkalmazható direkt és indirekt restaurációk készítéskor. lehetővé teszi a zománchoz, 
dentinhez történő ragasztást, kompozitok, cirkónia és fémek esetén egyaránt. 4 ml / flakon
917 918 1 flakon (4 ml) 1 db 18.545

Prime&Bond NT (Dentsply Sirona)

univerzális, egykomponensű, egyrétegű adhezív rendszer kompozitokhoz és dyract kompomer-
hez. töltőrészecskéi mindössze 7 nanométer (7/100.000 mm) nagyságúak, így bejuthatnak a 
legszűkebb dentincsatornába is, elegendő ezáltal az anyagot csupán egyszer felhordani.
188 196 2 x 4,5 ml prime&bond Nt 1 csomag 67.995
188 179 100 miniapplikátor  1 csomag 7.995

SDR flow+ (Dentsply Sirona)

az sdr flow+ az sdr folyékony bulkfill kompozit új, továbbfejlesztett generációja. a csekély zsugorodási 
feszültségű folyékony anyag lehetővé teszi a bulkfill technikát 4 mm-es rétegvastagságig, önterülő ké-
pessége kiváló adaptációt eredményez. a korábbinál jobb kopásállósággal és erősebb röntgenárnyékkal 
rendelkezik. az univerzális szín mellett már a1, a2 és a3 színekben is szállítható. indikációk: iii, V, vala-
mint i és ii osztályú kavitások.
 bevezető készlet Prime&Bond active bonddal: 
 45 x 0,25 g sdr u kapszula (univerzális szín),  
 2,5 ml prime&bond active, 1 CliXdish, 1 kinyomópisztoly,  
688 160 1 tárolódoboz 1 csomag 88.425
 utántöltő, 15 x 0,25 g kapszula: 
688 162 a1 1 csomag 26.995
688 163 a2 1 csomag 26.995
688 164 a3 1 csomag 26.995
688 161 u (univerzális szín) 1 csomag 26.995
 gazdaságos utántöltő, 50 x 0,25 g kapszula: 
688 165 u (univerzális szín) 1 csomag 75.995
688 166 utántöltő 2 x 1 g fecskendő, 15 applikációs kanül: 
 u (univerzális szín) 1 csomag 14.495
 gazgaságos utántöltő 10 x 1 g fecskendő, 60 applikációs kanül: 
688 167 u (univerzális szín) 1 csomag 62.555
688 168 applikációs kanül, 60 db 1 csomag 9.575

One Coat 7.0 (COLTèNE)

Önsavazó, fényrekötő egykomponensű 7. generációs adhezív. primer és bond egyben, így kitűnő kötési 
erőt biztosít zománchoz és dentinhez. 35 másodperces gyors applikáció, nem kell újra felvinni és várni. 
Nincs szükség gyorsan elillanó aceton alapú oldószerre. a nanotechnológia homogén bondréteget 
eredményez. Javított tulajdonságai: mechanikus szilárdság, kopásállóság és peremzárás. Ez utóbbi 
csökkenti a posztoperatív érzékenység kialakulásának lehetőségét. a one Coat 7.0 antibakteriális 
hatása igazolt.
026 151 5 ml 1 csomag 21.195

Bond-1 SF (Pentron)

Önsavazó adhezív fényrekötő és dualkötésű kompozitokhoz. Nem tartalmaz oldószert, így nem fog 
besűrűsödni és nem változik az összetétele. Gyorsan applikálható, direkt felvihető, nem igényel 
savazást és szárítást. magas kötőerejének köszönhetően elég egy rétegben használni.
659 125 2 x 1 ml fecskendő, 20 pamacsos applikáló kanül (25 ga) 1 csomag 14.195
659 126 100 pamacsos applikáló kanül (25 ga) 1 csomag 18.195



30

Cikkszám  Termékleírás Rendelési egység Ft

ha többet akar

Telefon: +36 1 436 9790 • Fax: +36 1 436 9799 • e-mail: dental@mwdental.hu • honlap: www.mwdental.hu

Savak, kanülök

Beautifil II (SHOFU)

Tartós fluorid leadású esztétikus fogtömőanyag. Az un. “Giomerek” közé tartozik, melyek egyesítik az 
üvegionomerek ls a kompozit műgyanták előnyeit. fluorid felvevő és leadó képessége mellett anti-
plakk hatással bír, fénytörése, fluoreszenciája a természetes fogéhoz hasonlatos, erős röntgenárnyékot 
ad, színstabil, anyag- és feldolgozási tulajdonságai kedvezőek. felhasználási terület: i, iii, iV, V és részben 
ii osztályú kavitások, fognyaki eróziók, gyökérkaries, frakturált metsző élek javítása, leplező héjak, 
csonkfelépítések, közvetlen kozmetikai korrektúrák.
 4,5 g fecskendő: 
572 120 a1 1 csomag 17.475
572 121 a2 1 csomag 17.475
572 122 a3 1 csomag 17.475
572 123 a3,5 1 csomag 17.475
572 124 a4 1 csomag 17.475
572 125 bw (bleaching white) 1 csomag 17.475
 20 x 0,25 g kapszula: 
572 110 a1 1 csomag 23.485
572 111 a2 1 csomag 23.485
572 112 a3 1 csomag 23.485
572 113 a3,5 1 csomag 23.485
572 114 a4 1 csomag 23.485
572 115 bw (bleaching white) 1 csomag 23.485

Beautifil Flow Plus (SHOFU) 

a beautifil flow plus ötvözi a folyékony kompozit és a jól tömöríthető hibrid-kompozit jó tulajdonságait: 
könnyen applikálható, szilárd, tartós és esztétikus. minden indikációhoz ajánlott az okkluzális felületeket 
és approximális peremeket is beleértve. előnyei: könnyen, injektálva felvihető, kaméleon-effektus termé-
szetes esztétikával, tartós fluorid szabadon bocsátás és felvétel, rendkívüli röntgenopacitás. a beautifil plus 
flow kétféle konszisztenciában létezik: Zero flow (F00) közepesen folyó, rendkívül jól modellezhető vele 
az okkluzális anatómia, peremek és bonyolult felületi részletek. Low Flow (F03) hígan folyó, fisszura resta-
urációkhoz, gingiva közeli deffektusokhoz és baselinerként is alkalmazható.
 Standard Kit 2000S:  
 2 - 2 g Zero flow fecskendő a2, a3,  
 2 - 2 g low flow fecskendő a2, a3,   
913 276 10 one Gloss ps, 2 super-snap single pack 1 csomag 37.295
 Zero Flow (F00) fecskendő, 2 g: 
572 100 a1 1 csomag 10.395
572 101 a2 1 csomag 10.395
572 102 a3 1 csomag 10.395
572 107 a3.5 1 csomag 10.395
 Low Flow (F03) fecskendő, 2 g: 
572 103 a1 1 csomag 10.395
572 104 a2 1 csomag 10.395
572 105 a3 1 csomag 10.395
572 106 a3.5 1 csomag 10.395

Savak, kanülök

        biG-etch
A “nagy sav”. Optimális konzisztenciájú, tixotróp, zöld színű 36%-os foszforsav a zománc és a dentin sa-
vazására. a gazdaságos 50 ml/62 g-os fecskendőből a savat egy praktikus adapter segítségével magunk 
adagolhatjuk az applikációs fecskendőkbe.
 M+W Big-Etch:  
 50 ml-es „tároló” fecskendő,  
 10 applikációs fecskendő, 1 adapter,  
100 100 50 applikációs csúcs 1 csomag 19.995

        sAV
optimális konzisztenciájú, tixotróp, kék színű 37%-os ortofoszforsav a zománc és a dentin savazásá-
ra, két különböző kiszerelésben.
000 178 2 ml fecskendő, 3 kanül 1 csomag 2.785
 3 csomagtól csomagonként 2.645

csak 19.995 Ft

1

már 2.645 Ft-tól
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Ultra-Etch (ULTRADENT)

a dentin és a zománc kondícionálására szolgáló, viszkózus, 35% foszforsav tartalmú ultra-etch évek óta 
a legnépszerűbb savazóanyag. ideális viszkozitása megakadályozza a gél szétfolyását, ugyanakkor képes 
behatolni a legkisebb gödröcskék és a szűk barázdák mélyére is. az ultra-etch csak egy behatárolt mély-
ségig savazza meg a dentint. ez a mélység nem haladja meg az 1.9 mikront, még az előírt idő túllépése 
esetén sem, ezáltal ideális körülményeket teremt az erős bondkötés létrejöttéhez és kiküszöböli az utófáj-
dalmat.Víz/levegő spray-vel egyszerűen és maradéktalanul lemosható.
 ultra-etch gyűjtőfecskendő 
917 540 30 ml ultra-etch gyűjtőfecskendő 1 csomag 18.995

Scotchbond Universal (3M)

34 % foszforsav, dentin és zománc savazásra
016 120 scotchbond universal etchant savazógél: 2 x 3 ml 1 csomag 14.495

Eco Etch (ivoclar vivadent)

37%-os foszforsav zománc savazására, valamint „total etch” technikára.
917 100 fecskendő, 2 x 2 g 1 csomag 4.995

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

        AppLi-etch
optimális konzisztenciájú, tixotróp, zöld színű 36%-os foszforsav a zománc és a dentin savazására.
 M+W Appli-Etch:  
100 101 9 x 1,4 ml applikációs fecskendő, 25 applikációs csúcs 1 csomag 11.955

Vococid (VOCO)

35%-os ortofoszforsav.
075 166 fecskendő, 5 ml, applikációs csúcs typ. 42 1 csomag 7.945
075 165 flakon, 2 x 3 ml 1 csomag 6.455

Etching Gel (DMG)

37%-os foszforsav zománc és dentinsavazáshoz. a kék szín erős kontrasztot ad a fog felszínén.
 2x2 ml fecskendő, közepes viszkozitás,  
198 178 6 luer-lock-tip 1 csomag 6.195

csak 11.955 Ft
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Savak, kanülök

Foszforsav gél (Kerr)

37%-os foszforsav gél zománc és dentin savazásra.
 óriás fecskendő:  
 30 g óriás fecskendő, 2 üres fecskendő, 30 kanül,  
136 189 1 luer csatlakozó a fecskendők egyszerű töltéséhez 1 csomag 21.995
 készlet:  
136 188 3 x 3 g fecskendő, 30 kanül 1 csomag 19.995

        AppLikÁciós kANüLök
eygszerhasználatos kanülök luer- és luer lock fecskendőkhöz.
000 179 egyenes, 36 mm hosszú, Ø 0,4 mm, 50 db  1 csomag 3.275
100 102 45°-ban hajlított, 10 mm hosszú, Ø 0,7 mm, 25 db 1 csomag 3.425
098 103 45°-ban hajlított, 10 mm hosszú, Ø 0,5 mm, 100 db 1 csomag 8.395

Anel egyszerhasználatos kanülök
45°-ban hajlított, steril kanülök (18 x 0,6 mm), luer-lock csatlakozással tasaköblítéshez, illetve alacsony 
viszkozitású savak (pl. m+w sav 2) applikálására.
198 519 100 db 1 csomag 6.245

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Black Micro Tips (ULTRADENT)
tompa, műanyag csúcs hajlított fém kanüllel, Ø 0,7 mm finom applikáláshoz.
338 190 up194, 20 db 1 csomag 4.145
338 191 up1085, 100 db 1 csomag 16.995

már 3.275 Ft-tól

000 179

100 102

098 103

Black Mini Brush Tips (ULTRADENT)
műanyag, hajlított, kefés csúcs alacsony viszkozitású anyagok applikálására.
338 137 up190, 20 db 1 csomag 6.995
338 138 up1169, 100 db 1 csomag 24.495

Black Micro FX Tips (ULTRADENT)
fekete, műanyag, kefés csúcs fém kanüllel, 22 ga Ø 0,70 mm.
076 128 up1357, 100 db 1 csomag 18.995

Black Mini Tips (ULTRADENT)
Hajlított, kevésbé viszkózus anyagokhoz.
338 186 up196, 20 db 1 csomag 4.145
338 187 up514, 100 db 1 csomag 16.995

1
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Blue Micro Tips (ULTRADENT)
tompa, műanyag csúcs hajlított fém kanüllel pontszerű applikáláshoz. Ø 0,50 mm.
338 188 up158, 20 db 1 csomag 4.145
338 189 up127, 100 db 1 csomag 16.995

InSpiral Brush Tips (ULTRADENT)
belső spiráljárattal és kefével. Viszkózus anyagok applikálásához.
338 193 up710, 20 db 1 csomag 7.795
538 190 up123, 100 db 1 csomag 28.595

Metal Dento-Infusor Tip (ULTRADENT)
Új metal dento-infusor tip szabadalmaztatott lok-tite kötéssel és dupla luer csavarmenettel.
076 131 up2558, 20 db 1 csomag 7.275
076 132 up2559, 100 db 1 csomag 29.635

Micro 20 ga Tips (ULTRADENT)
sötétkék műanyag végződés tompa, hajlított fém kanüllel (20ga Ø 0,90 mm) finom applikációkhoz.
076 837 up1168, 20 db 1 csomag 4.145
076 838 up1252, 100 db 1 csomag 16.995

Micro Capillary Tip (ULTRADENT)
a legkisebb átmérőjű, hajlított, műanyag fecskendő vég (Ø 0,40 mm) megerősített nyaki résszel gyökér-
csatorna öblítéséhez, fogínytasakba vagy gyökércsatornába történő applikáláshoz.
076 526 up1120, 5 mm zöld, 20 db 1 csomag 6.245
076 527 up1121, 10 mm kék, 20 db 1 csomag 6.245

Dyract eXtra (Dentsply Sirona)

kompomer tömőanyag valamennyi kavitásosztály ellátására úgy front, mint moláris területen. 
kiváló tulajdonságait számos tanulmány és tudományos publikáció igazolja. feldolgozása 
egyszerű, köszönhetően a különösen rövid megvilágítási időnek és a krémszerű, nem ragadós 
konzisztenciájának. folyamatos fluorid leadása bizonyíthatóan helyi védelmet nyújt a káriesz ellen.
 kapszula, 20 x 0,25 g: 
388 171 b1 1 csomag 27.425
388 172 a2 1 csomag 27.425
388 173 C2 1 csomag 27.425
388 174 a3 1 csomag 27.425
388 175 a3.5 1 csomag 27.425
388 176 a4 1 csomag 27.425
388 177 b3 1 csomag 27.425
388 178 C3 1 csomag 27.425
388 179 o-a2 1 csomag 27.425
388 180 o-b3 1 csomag 27.425

Dyract XP (Dentsply Sirona)

fényrekötő kompomer tömőanyag valamennyi kavitásosztályba. 
 20 x 0,25 g kapszula / csomag 
917 914 a2 1 csomag 22.995
917 915 a3 1 csomag 22.995

Kompomerek
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K+B javító anyagok

Dyract Posterior + (Dentsply Sirona)

fehér-opak, fényrekötő tömőanyag, amely kifejezetten kis-és nagyörlő fogakhoz ajánlott, hogy köny-
nyebben megkülönböztethető legyen a fog és a fogtömés. dyract posterior+ folyamatosan ad le fluo-
ridot és savpufferként funkcionál – ezáltal még jobban véd káriesz ellen. kiváló fizikai tulajdonságok és 
rendkívüli kopásállóság jellemzi, amelyek rágóerő terhelés szempontjából nagy jelenetőséggel bírnak.
 utántöltő: 
188 155  20 x 0,25 g kapszula fehér-opak  1 csomag 26.495
 gazdaságos csomag:  
188 156 5 x 20 x 0,25 g kapszula fehér-opak  1 csomag 113.925

Dyract Flow (Dentsply Sirona)

fényrekötő, folyékony kompomer tömőanyag, kicsi, rágóterhet nem viselő tömésekhez, front- és rágófo-
gakhoz, lapos V. osztályú tömésekhez, tömések széli záródásának javítására, alábélelésre.
 2 x 1,8 g fecskendő, 25 applikációs csúcs: 
288 131 a2 1 csomag 27.495
288 132 a3 1 csomag 27.495
288 133 a4 1 csomag 27.495
288 134 b1 1 csomag 27.495
288 137 o-a3 1 csomag 27.495
288 138 applikációs kanül, fekete, 25 db 1 csomag 3.495

Twinky Star (VOCO)

fényrekötő kompomer tömőanyag tejfogakhoz, vidám színekben.
 készlet nr. 1680: 
275 185 40 x 0,25 g kapszula vegyes színekben, színskála 1 csomag 54.495
 utántöltő, 25 x 0,25 g kapszula: 
275 186 Nr. 1681, arany 1 csomag 35.795
275 187 Nr. 1682, ezüst 1 csomag 35.795
275 188 Nr. 1683, kék 1 csomag 35.795
275 189 Nr. 1684, pink 1 csomag 35.795
275 194 Nr. 1685, zöld 1 csomag 35.795
275 195 Nr. 1686, narancs 1 csomag 35.795
275 196 Nr. 1687, citrom 1 csomag 35.795
375 129 Nr. 1688, áfonya  1 csomag 35.795

Twinky Star Flow (VOCO)

 fényrekötő kompomer tömőanyag tejfog restaurációkhoz.
375 105 2 g fecskendő: nr. 1693, kék 1 csomag 12.895
375 106 2 g fecskendő: nr. 1694, pink 1 csomag 12.895

K+B javító anyagok

Javítókészlet (GC)

Csupán 3 termékből álló készlet üvegkerámia, hibrid kerámia, cirkon, aluminium-oxid, kompozit és 
fémalapú restaurációk intraorális javítására. a single-dose kiszerelésnek köszönhetően gazdaságos, 
nincs anyagmaradék, nem pazarlódik. a készlet G-premio univerzális bondot, speciális - kerámiához és 
hibrid kerámiához való - Ceramic primer ii folyadékot, és - a fémvázak elfedésére - 1 fecskendő Gradia 
plus opakert tartalmaz.
 készlet: 
 5-5 unit dose G-premio bond és Ceramic primer ii,  
347 180 2 ml Gradia plus opaque oa1, tartozékok 1 csomag 34.995 

1
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Porcelánjavító készlet (Ultradent) 

OpalDam: fényrekötő rezin, amely elszigeteli a szomszédos fogakat és lágy szöveteket az in-
traorálisan kivitelezett mikroabrázios eljárás során. 
EtchArrest: szódabikarbonát tartalmazó zselé, amely védi a környező szöveteket az erős savak 
használatakor és semlegesíti azokat a lemosást megelőzően. 
Porcelánsav: Élénksárga színű, pufferolt, 9,5% hidrofluorsav tartalmú gél a porcelán kondicioná-
lásához. 
Silane: egykomponensű silane oldat, amely jelentősen megnöveli a porcelán és a kompozit közötti 
kötődést. 
PQ1: primer és bond egyben, fényrekötő rezin kompozit tömések készítéséhez és javításához. 
PermaFlo Dentin Opaquer: fényrekötő folyékony kompozit a fém elfedésére porcelán javításkor.
 Porcelánjavító készlet  
 1,2 ml porcelánsav, 1,2 ml silane,  
 1,2 ml opaldam ínyvédő,  
 1,2 ml etch arrest savsemlegesítő,  
 1,2 ml pQ1 bondanyag,  
 1,2 ml permaflo opaker színű folyékony kompozit,  
917 543 80 db fecskendő vég 1 csomag 44.295
 Porcelánsavazó készlet: 
 2 x 1,2 ml porcelánsav,  
 2 x 1,2 ml szilán,  
 20 db black mini brush vég,  
917 186  20 db insprial brush vég 1 csomag 20.395
917 542 2 x 1,2 ml porcelánsav 1 csomag 10.275
917 541 2 x 1,2 ml szilán 1 csomag 6.695

Ceramic Repair (ivoclar vivadent)

teljes rendszer kerámia és kompozit leplezések intraorális javítására.
 készlet: 
 4 x 3 g tetric evo Ceram (a1, a2, a3, a 3.5 dentin),  
 5 g monobond plus, 1,8 g ips empress direct opaque,  
091 185 6 g Heliobond, tartozékok 1 készlet 94.295

Monobond Plus (ivoclar vivadent)

egykomponensű ragasztó adhezív kötés létrehozására a ragasztókompozit és bármely indirekt restau-
ráció között. (Üveg- és oxidkerámia, fém, kompozit, szálerősített kompozit.)
191 124 utántöltő: 5 g 1 csomag 26.995

Monobond  Etch & Prime (ivoclar vivadent)

az első egykomponensű kerámia primer, mely egy lépésben savazza és szilanizálja az üvegkerámia 
felületét, egyúttal eltávolítja a nyálmaradékot.
191 120 utántöltő: 5 g 1 csomag 47.835

IPS Empress Direct Opaque (ivoclar vivadent)

fényrekötő opaker kiváló minőségű front-és rágófog restaurációkhoz, univerzális opak színben. 
alkalmazási terület: szabaddá vált fémfelületek takarása illetve a fog elszíneződéseinek maszkolása. 
kiváló takaróerejének köszönhetően rendkívül vékony rétegben használható. 
119 140 ips empress direct opaque, 1,8 g fecskendő 1 csomag 13.645
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Végleges üvegionomer tömőanyagok

         sziLANizÁLó fOLYAdék
felületkezelő anyag, mely a retenciós felszín előzetes kialakítása után tartós kémiai kötést biztosít fém-
kompozit, kerámia-kompozit és kompozit-kompozit között. az anyag szilán tartalma tökéletes széli záró-
dást tesz lehetővé a fenti felületeken. 
000 910  8 ml 1 flakon 15.995

         keRÁMiA sAV
5%-os fluorsav kerámia restaurációk savazására. a kerámiafelület és a kompozi közötti kötést 
retentív úton erősíti. a gél optimális konzisztenciája pontos és könnyű applikálást tesz lehetővé.  
Kizárólag extraorális felhasználásra!
000 989 applikációs üveg, 6 ml 1 db 13.995

         peRMAbONd LAb „New fORMuLA”
könnyen használható fém primer. Csupán fel kell hordani és 1 percig szárítani. fénypolimerizáció nem 
szükséges. a szag-semleges anyag univerzálisan, minden fémen használható, tartós kötést biztosít.
500 950 m+w permabond lab New formula, 5 ml 1 flakon 20.495

csak 15.995 Ft

csak 13.995 Ft

csak 20.495 Ft

Végleges üvegionomer tömőanyagok

Ketac Molar Easymix A.R.T (3M)

könnyen keverhető, amalgámszerűen tömöríthető, kémiai kötésű üvegionomer tejfogtömésre, csonk-
felépítéshez, alábélelésre, illetve szendvics-technikához.
 készlet:  
 12,5 g por a3, 8,5 ml folyadék, 1 adagolókanál,  
917 168 1 keverőlap, 2 használati útmutató 1 készlet 15.495*

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

        GLAsfiLL
Vízzel keverendő gyorskötésű üvegionomer töműanyag i, iii és V osztályú kavitások valamint 
tejfogak tömésére. további ragasztóanyag használata nélkül is kiválóan köt a fogszövethez. 
kopásállósága kiváló. szín: univerzális (lY)
400 101 15 g por, 1 vízadagoló flakon, 1 adagoló kanál 1 csomag 10.395

1

csak 10.395 Ft
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Ketac Universal (3M)

röntgenárnyékot adó üvegionomer tömőanyag. felhasználása során nincs szükség külön savazásra 
illetve kondicionálásra, kémiai kötést alakít ki a fogzománc és dentin rétegeivel. flouridot ad le. 
szájállósága kiváló, így hosszútávú tömések készítésére is kiválóan alkalmas. Nedvesség tűrőképessége 
meghaladja a kompozitokét. konzisztenciája könnyű applikálást tesz lehetővé. 
Indikációk: • Több felszínű tömések az I és II osztályban, csonk felépítés, elsődleges tömés, nyaki tömé-
sek, ideiglenes tömés, barázdazárás.
 Ketac Universal bevezető készlet: 
 1x12,5 g por a3 színben, 1x8,5 ml folyadék, 1 adagoló kanál,  
917 869 1 keverőlap, használati útmutató  1 csomag 18.895 

Ketac Molar Easymix (3M)

röntgenárnyékot adó üvegionomer cement rágófogak ellátására tartós provizóriumként, tejfog tömé-
sekhez, kompozit tömések alá, illetve csonkfelépítésre.
320 137 por 12,5 g: por a3, 12,5 g 1 csomag  23.495
320 140 folyadék 8,5 ml 1 csomag 18.475

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

kémiai kötésű üvegionomer cement rágófogak tömésére. tömöríthető, röntgenárnyékot ad, gyorsan 
köt, feldolgozása egyszerű, nyomás- és kopásállósága kiváló. különösen alkalmas tejfogtömésekre, ma-
radó fogak közepesen tartós tömésére, valamint csonkfelépítésre. a kapszulás kiszerelés 0,35 g port és 
0,1 g folyadékot tartalmaz. A teljes kötési idő 6 perc, a „Fast” kapszulák esetében 3 perc.
 készlet: 15 g por a3, 8 g (6,4 ml) folyadék,  
198 172 mérőkanál, keverőblokk 1 készlet 31.145
198 176 folyadék, 8 g (6,4 ml) 1 csomag 13.295
098 187 műanyag keverőspatula, kék 1 db 395

Fuji IX GP (GC)     

szín por, 15 g kapszula, 50 db kapszula fast, 50 db
A2 198 175 198 177 298 194
A3 298 178 298 198 298 195
B3 298 179 298 199 298 196
1 csomag 19.845 46.995 46.995

a kedvelt fuji iX üvegionomer cement továbbfejlesztett változata. az új generációs üveg töltőszemcsék 
az anyagnak magas transzlucenciát és ezáltal élethű esztétikai hatást kölcsönöznek. az új töltőanyag az 
elődjénél hatszor több fluoridot bocsát ki, még magasabb védelmet nyújtva a káriesszel szemben. erős 
röntgenárnyékának köszönhetően jól nyomonkövethető. Nem igényel alávágásokat, fogszövet kímélő 
preparációt tesz lehetővé. indikációk: tejfogak i és ii osztályú restaurációi, tartós helyreállítások az i és 
ii osztály rágóerővel nem terhelt felületein, féltartós helyreállítások az i és ii osztály rágóerőnek kitett 
területein (szendvicstechnika), V osztályú és gyökérfelületi restaurációk, csonkfelépítés.
 készlet, 15 g por, 8 g (6,4 ml) folyadék 
347 102 a2 1 csomag 32.945
347 103 a3 1 csomag 32.945
347 112 folyadék, 8 g (6,4 ml) 1 csomag 14.475

Fuji IX GP Extra (GC)     

szín por, 15 g kapszula, 50 db
A1 347 104 698 140
A2 347 105 698 141
A3 347 106 698 142
A3,5 347 107 698 143
B1 347 108 698 144
B2 347 109 698 145
B3 347 110 698 146
C4 347 111 698 147
készlet* – 698 148
1 csomag 21.125 52.995

* 10-10 db a2, a3, a3.5, b1, b3 kapszula.
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Végleges üvegionomer tömőanyagok

EQUIA (GC)

egyben behelyezhető, radiopak poszterior helyreállító anyag kapszulákban. az eQuia egy kivételes 
helyreállító rendszer, mely egyesíti az üvegrészecskék egy új generációját (eQuia fil kapszulák) egy ma-
gas töltöttségű rezin védőlakkal (eQuia Coat). az eQuia a gyors és egyszerű kezelhetőséget tökéletes 
fizikai tulajdonságokkal és egyedülálló esztétikummal kombinálja valamint újabb lehetőséget nyújt 
Önnek esztétikus poszterior helyreállítások elkészítésére. indikációk: nagy rágónyomású i. osztályú, 
kisebb méretű ii. és V. osztályú kavitások, valamint tejfogak helyreállítására, gyökér káriesz vagy régebbi 
tömések javítására, csonkfelépítésre valamint kiváló alternatíva amalgámhoz és kompomerekhez.
 Intro csomag 
 50 x 0,14 ml kapszula, 4 ml Equia Coat Plus, tartozékok: 
798 185 készlet: 10-10 db a2, a3, a.3.5, b2, b3 kapszula  1 csomag 69.995
798 187 a2 1 csomag 69.995
798 188 a3 1 csomag 69.995
898 140 standard fehér (sw) 1 csomag 69.995
 Promo csomag 
 2 x 50 x 0,14 ml kapszula, 4 ml Equia Coat Plus, tartozékok: 
598 162 a2-a2 1 csomag 114.995
798 194 a2-a3 1 csomag 114.995
798 195 a3-a3 1 csomag 114.995
898 139 standard fehér (sw) 1 csomag 114.995
 utántöltő 
 50 x 0,14 ml kapszula: 
898 141 a2 1 csomag 55.995
898 142 a3 1 csomag 55.995
898 143 a3,5 1 csomag 55.995
898 144 standard fehér (sw) 1 csomag 55.995
 EQUIA Coat:  
 4 ml equia Coat plus, 20 eh. tálka,  
798 197 50 micro tips applikátor, 1 tartó 1 csomag 25.795

töltse le az ingyenes 
alkalmazást!

EQUIA Forte (GC)

bulkfill üveghibrid tömőanyag rágófogakhoz. Gyorsan kötő, esztétikus restaurációs anyag, melynek fi-
zikai tulajdonságait az új üveghibrid technológia jelentősen javította. az integrált kötési technológiá-
nak köszönhetően a kondicionálás és bondozás feleslegessé válik. a nedvességgel szemben toleráns, 
a fog korától függetlenül minden felületen egyaránt kiválóan köt. az eQuia forte Coat úgy működik, 
mint egy híganfolyó, fényes bevonat. ezáltal időt takarítunk meg a polírozásnál és javítjuk a restauráció 
translucenciáját és esztétikáját.
 Intro csomag: 
 20 x 0,14 ml kapszula, 20 x 0,1 ml eQuia forte Coat,  
 25 egyszerhasználatos applikátor 
998 150 a2 1 csomag 31.575
998 151 a3 1 csomag 31.575
998 152 b2 1 csomag 31.575
 Promo csomag: 
 100 x 0,14 ml kapszula, 4 ml eQuia forte Coat,  
 25 egyszerhasználatos applikátor 
998 153 a2 1 csomag 109.995
998 154 a2-a3 1 csomag 109.995
998 155 a3 1 csomag 109.995
998 156 a3-b2 1 csomag 109.995
 utántöltő:  
 50 x 0,14 ml kapszula 
998 157 a1 1 csomag 55.995
998 158 a2 1 csomag 55.995
998 159 a3 1 csomag 55.995
998 160 a3,5 1 csomag 55.995
998 161 b1 1 csomag 55.995
998 162 b2 1 csomag 55.995
998 163 b3 1 csomag 55.995
998 164 C4 1 csomag 55.995
998 165 sorozat, 10-10 kapszula a2, a3, a3,5, b1, b3 1 csomag 55.995
 EQUIA Forte Coat 
998 166 4 ml, 25 egyszerhasználatos applikátor 1 csomag 27.495

1
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EQUIA Forte HT (GC)

Üveg-hibrid bulk-fill anyag i és ii osztályú helyreállításokra. az üvegrészecskék eloszlása és interakciója 
következtében rendkívül szilárd, nem ragad. a nagymolekulájú poliakril sav erősíti a cementmátrixot 
és növeli a kémiai stabilitást. különösen jól tapad a fogszövethez. tökéletes transzlucenciája kiváló 
esztétikai eredményt biztosít.
 Intro csomag, 20 x 0,14 ml kapszula:  
 20 x 0,1 ml unitdose equia forte Coat, 25 egyszerhasználatos applikátor 
447 130 a2 1 csomag 31.575
447 131 a3 1 csomag 31.575
447 132 b2 1 csomag 31.575
 Promo csomag, 100 x 0,14 ml kapszula:  
 4 ml equia forte Coat, 25 egyszerhasználatos applikátor 
447 133 a2 1 csomag 109.995
447 134 a2-a3 1 csomag 109.995
447 135 a3 1 csomag 109.995
447 136 a3-b2 1 csomag 109.995
 Klinikai csomag, 200 x 0,14 ml kapszula: 
 4 ml equia forte Coat, 25 egyszerhasználatos applikátor 
447 137 a2 1 csomag 185.495
447 138 a3 1 csomag 185.495
447 139 b2 1 csomag 185.495
 utántöltő, 50 x 0,14 ml kapszula: 
447 140 a1 1 csomag 55.995
447 141 a2 1 csomag 55.995
447 142 a3 1 csomag 55.995
447 143 a3,5 1 csomag 55.995
447 144 b1 1 csomag 55.995
447 145 b2 1 csomag 55.995
447 146 b3 1 csomag 55.995
447 147 C4 1 csomag 55.995
447 148 10-10 db a2, a3, a3,5, b1, b3 1 csomag 55.995
998 166 equia forte Coat, 4 ml, 25 egyszerhasználatos applikátor 1 csomag 27.495

fényre, valamint kémiailag is kötő, röntgenárnyékot adó üvegionomer tömőanyag (alábélelésre is). 
a kapszulás kiszerelés 0,33 g port és 0,10 g folyadékot tartalmaz.
 készlet:  
298 150 3 x 15 g por (a2, a3, b3), 2 x 8 g folyadék 1 készlet 99.995
298 162 folyadék, 8 g (6,8 ml) 1 csomag 21.425
098 187 műanyag keverőspatula, kék 1 db 395

Fuji II LC Improved (GC)     

szín por, 15 g kapszula, 50 db
A1 298 151 298 180
A2 298 152 298 181
A3 298 153 298 182
A3,5 298 154 298 183
A4 298 155 298 184
B2 298 156 298 185
B3 298 157 298 186
készlet A4–D2* – 298 191
1 csomag 25.275 57.825

* 10-10 db a4, b2, b3, C2 és 5-5 db b4, d2 kapszula.

Dentin / Cavity Conditioner (GC)

kavitás tisztító anyag. egy enyhe 20% poliakrilsavas kondicionáló a smear layer eltávolítására és a 
fogfelületek kondicionálására.
198 168 dentin Conditioner, 10% poliakrilsav, 25 ml 1 csomag 12.795
198 167 Cavity Conditioner, 20% poliakrilsav, 5,7 ml 1 csomag 16.495

ÚJDONSÁG
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Üvegionomer alábélelő és ragasztócementek

1

Üvegionomer alábélelő és ragasztócementek

Ketac Cem Plus (3M)
 műgyanta-módosított üvegionomer ragasztócement. a műgyanta összetevőnek köszönhetően a 
kis felületen is nagy kötéserőre képes (kis csonk, nagy korona). paszta-paszta kiszerelés,  mely köny-
nyű keverést biztosít. Clickeres adagoló, mely lehetővé teszi a komponensek azonos adagolását.  
a kifolyt felesleg könnyen eltávolítható, egy gyors (5 mp) fotopolimerizáció után.
 Clicker  
917 592 1 x 11g  1 csomag 34.345 
320 156 2 x 11g  1 csomag 64.995

Ketac Cem Easymix (3M)

Üvegionomer ragasztócement, a kedvelt ketac-Cem radiopaque granulátum formájú változata. 
könnyű, kiválóan keverhető.
 készlet:  
320 150 30 g por, 12 ml folyadék, 1 keverőblokk 1 készlet 32.925

RelyX Luting (3M)

könnyen kezelhető, műanyaggal megerősített hibrid-ionomer ragasztócement, kémiai kötésű 
üvegionomer ragasztócement koronák és hidak beragasztására. oldékonysága minimális, röntgenezhető, 
fluoridot ad le.
 készlet 3505:  
 16 g relyX luting por, 9 ml folyadék,  
116 170 1 mérőkanál, 2 keverőblokk 1 készlet 49.995

Ketac Cem radiopaque (3M)

röntgenárnyékot adó ragasztó és alábélelő cement.
 klinikai csomag:  
917 198 3 x 33 g por, 3 x 12 ml folyadék 1 csomag 43.495*

 bevezető csomag:  
020 175 33 g por, 12 ml folyadék, keverőlap 1 csomag 29.995
020 176 por, 33 g 1 csomag 21.995
020 177 folyadék, 12 ml 1 csomag 7.695

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényesKiváló minőség,
nagyszerű ár!

ANA Glass (Nordiska)
magas fluorid leadású, nagy nyomásszilárdságú (300 mpa) univerzális üvegionomer tömőanyag. 
Jól mintázható, nem ragad a műszerre. Konzisztenciája szabályozható.
 25 x 0,56 g kapszula:  
559 144 a2 1 csomag 24.995
559 145 a3 1 csomag 24.995

A legnagyobb választék a leggyorsabban

• 98% feletti szállítási készség

•  a 15 óráig megrendelt áru Budapesten kettő, Budapesten  
kívül három munkanapon belül átvehető a megadott címen

• ingyenes házhozszállítás 20.000 Ft rendelési érték felett
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Fuji I (GC)

kémiai kötésű, röntgenárnyékot adó ragasztó- és alábélelő üvegionomer cement. Használható tej-
fogtömésekre is. Nem alkalmas műanyag koronák beragasztására. por/folyadék vagy kapszulás kiszerelés-
ben kapható (1 kapszula: 0,33 g por, 0,18 g folyadék).
 készlet: 35 g por, világossárga nr. 3, 25 g folyadék,  
098 170 mérőkanál, keverőspatula, keverőblokk 1 készlet 37.995
098 173 por, 35 g, világossárga, mérőkanál 1 csomag 24.175
098 175 folyadék, 25 g 1 csomag 14.595
098 187 műanyag keverőspatula, kék 1 db 395
 Fuji I kapszula, 50 db:  
198 170 világossárga 1 csomag 42.495

Fuji Plus (GC)

műgyantával erősített univerzális üvegionomer ragasztócement, fémvázas fogművek, kerámia inlay-k, 
mindennemű akrilát, kompozit korona, inlay, onlay és híd végleges rögzítésére. a GC fuji plus ewt meg-
növelt munkaideje lehetővé teszi nagy fesztávú hidak, kombinált munkák vagy több restauráció egyidejű 
beragasztását.
 készlet:  
298 134 15 g por a3, 7 ml folyadék, 6,5 ml kondicionáló 1 készlet 43.995
 por, 15 g: 
298 163 sárga 1 csomag 22.475
298 135 a3 1 csomag 22.475
298 136 transzlucens 1 csomag 22.475
 EWT A3 por, 15 g: 1 perccel hosszabb idő alatt  
298 167 kötő változat (a normál folyadékkal használható) 1 csomag 22.475
298 164 folyadék, 7 ml 1 csomag 14.495
298 165 fuji plus kondicionáló, 6,5 ml 1 csomag 11.495
098 187 műanyag keverőspatula, kék 1 db 395
 Fuji Plus kapszula, 50 db: 
298 166 sárga 1 csomag 55.995
298 137 a3 1 csomag 55.995

FujiCem 2 Slide & Lock (GC)

A változatlan összetételű FujiCem 2 ragasztóanyag az új “Slide & Lock” rendszerrel szállítható. 
A “Slide & Lock” rendszer új kialakítású kartust és keverőcsőröket jelent, melyek könnyebben 
felhelyezhetők és eltávolíthatók. (az új sl keverőcsőrök az új fujiCem 2 sl kartusokkal kompatibi-
lisek.
 utántöltő, kézi keverés: 
898 170 2 x 13,3 g (7,2 ml) sl kartus, 1 keverőlap 1 csomag 73.175
 utántöltő, Automix: 
898 171 2 x 13,3 g (7,2 ml) sl kartus, 44 sl keverőcsőr  1 csomag 99.495
898 174 sl keverőcsőr, 20 db 1 csomag 15.695
898 175 sl endo keverőcsőr, 10 db 1 csomag 8.695
898 149 műanyag adagoló 1 db 8.245
398 162 fém adagoló 1 db 32.895 

FujiCem Evolve (GC)

műanyaggal erősített üvegionomer cement fém és fémkerámia, kompozit, valamint cirkon-oxid 
indirekt restaurációk beragasztására. kiváló kötést biztosít a fog és a pótlás között. fénykötési 
opciójának köszönhetően a felesleg könnyen eltávolítható. erős röntgenárnyékot ad. (> 250 al %)
 Single Pack induló készlet:  
 5 ml fecskendő,  
447 125 15 push + Click mixtips regular keverőcsőr 1 csomag 31.395
 Triple Pack, kézikeverés:  
447 126 3 x 5 ml fecskendő, 1 keverő lap 1 csomag 68.495
 Triple Pack Automix:  
 3 x 5 ml fecskendő,  
447 127 45 push + Click mixtips regular keverőcsőr 1 csomag 79.995
447 128 push and Click tip regular keverőcsőr, 15 db 1 csomag 6.135
447 129 push and Click tip endo csőr, 15 db 1 csomag 9.195

ÚJDONSÁG
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Riva CEM (SDI)

műanyaggal erősített üvegionomer ragasztócement. kiváló kötés-, hajlító- és nyomásszilárd-
sággal rendelkezik. a feleslegek eltávolítása egyszerű. fluoridot ad le, bpa-mentes. színstabil, 
transzlucenciája magas, rendkívül jó peremzárást biztosít. Használható indirekt restaurációk (pl. 
fém- és műanyag inlay-k, onlay-k, koronák, hidak, fémmentes kerámia restaurációk aluminium-oxid 
vagy cirkónium-oxid vázon), fogszabályozó készülékek, illetve implantátumra épített pótlások be-
ragasztására.
459 138 8,5 g fecskendő 1 csomag 20.495

Kapszulakinyomók (GC)

precíz, ergonómikus, könnyen tisztítható, autoklávozható kapszulakinyomók GC kapszulákhoz.
098 188 fuji kapszulakinyomó iii 1 db 20.995
098 197 fuji kapszulakinyomó iV 1 db 33.495

iii iV

Aqua Meron (VOCO)

rögzítésekhez. különösen folyékony, vízzel kell keverni.
075 190 por, 35 g 1 csomag 25.695

Ionoseal (VOCO)

fényrekötő, röntgenárnyékot adó, egykomponensű üvegionomer kompozit cement alábélelésre, baráz-
dazárásra.
075 159 tubus, 2 x 4 g  1 csomag 39.995
075 197 3 x 2,5 g fecskendő, applikációs csúcs typ. 41 1 csomag 49.795
175 100 applikációs csúcs typ. 41, 100 db 1 csomag 11.945

Meron Plus QM (VOCO)

Önsavazó és önkötő, folyamatos fluorid leadást biztosító, csekély filmréteget képző, rezinnel erősí-
tett üvegionomer ragasztócement. széli záródása precíz, a hagyományos üvegionomer cementek-
nél magasabb tapadási értékkel rendelkezik. 
475 168 8,5 g fecskendő 1 csomag 23.275
475 167 3 x 8,5 g fecskendő - 3 db fecskendő 2 db árában 1 csomag 61.295 

Vivaglass Cem PL  (ivoclar vivadent)

Önkötő üvegionomer cement leplezett fémrestaurációk (inlay-k, onlay-k, koronák, hidak), valamint 
fogszabályzó készülékek beragasztására. transzparens, erősen köt a dentinhez, a felesleg eltávolí-
tása egyszerű. röntgenárnyékot ad.
 Vivaglass Cem pl készlet: 
791 150 30 g por, 10 ml folyadék, adagoló kanál, keverőlap 1 csomag 21.995
791 153 Vivaglass Cem pl folyadék, 10 ml 1 csomag 5.895
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Kompozit ragasztócementek

        M+w AttAchMeNt-kLebeR ziRcONiA
transzparens, önkötő ragasztó kompozit cirkon és nemes- valamint nem nemesfém, továbbá cirkon és ke-
rámia közti adhezív rögzítésre. az adagoló csőrök az anyagot használatra kész állapotra keverik. Nem igé-
nyel fénypolimerizációt. az ethanol bázisú m+w cirkon attachment primer tartós és biztos kötést biztosít.
 m+w select cirkon attachment ragasztó,  
074 917 2 x 4 g, 5 keverőcsőr 1 csomag 17.995
074 918 m+w select cirkon attachment primer, 5 ml 1 csomag 20.995
074 922 10 keverőcsőr  1 csomag 2.495
   

G-Cem LinkAce  (GC)

a GC G-Cem linkace dual kötésű, önragasztó univerzális rezin cement dupla dugattyús automix 
fecskendőben, kerámia- fém- vagy kompozit indirekt helyreállítások adhezív ragasztásához. Önkö-
tő módban legmagasabb polimerizációs konverziós rátával, G-Cem linkace tökéletes eredményt 
biztosít a beragasztandó protetikai anyag típusától függetlenül. a G-Cem linkace-ben lévő foszfát 
monomerek felülmúlhatatlan tartósságot garantálnak a ragasztásnak. a magas kopásállóság és a 
szín megtartása mellett nyugodtak lehetünk a Cad-Cam és fémmentes helyreállítások beragasztá-
sakor is.
 2 x 2,7 ml fecskendő, 15 automix keverőcsőr regular,  
 5 automix keverőcsőr, endo: 
347 115 a2 1 csomag 48.675
347 116 transzlucens 1 csomag 48.675
347 117 ao3 1 csomag 48.675
347 118 bo1 1 csomag 48.675
347 119 automix keverőcsőr, regular, 10 db 1 csomag 3.555
698 191 automix keverőcsőr, endo, 10 db 1 csomag 3.855

G-Cem LinkForce  (GC)

univerzális adhezív rezincement, mely minden anyaghoz erős kötést biztosít – minden indikáció-
nál, kompromisszumok nélkül. az inlay-, onlay-, overlay-től kezdve, a héjon és okkluzális héjon át a 
Cad/Cam fogpótlásokig, a különböző típusú helyreállítások széles skáláján, a hagyományos és az új 
anyagok, mint például a cirkónium-dioxid, a lítiumdiszilikát és a hibrid kerámia esetében egyaránt 
használható. könnyű automix adagolás közvetlenül a helyreállításba, vagy az endo csőr segítsé-
gével a gyökércsatornába. a 4 μm-es rétegvastagsága garantálja a pótlás tökéletes adaptációját a 
csonkhoz. a felesleg 1-2 másodperces részpolimerizálása megkönnyíti az eltávolítást. az aktivátorok 
tökéletes arányának köszönhetően biztosított a polimerizáció, még akkor is, ha a fény nem tud átjut-
ni a helyreállításon. kiváló kopásállóság, még az okkluzális felületek szélein is.
 System Kit: 
 5 ml G-Cem linkforce a2, 5 ml G-Cem linkforce translucent,  
 5 ml G-premio boNd, 3 ml G-premio boNd dCa,  
 5 ml G-multi primer, 1,2 ml G-Cem linkforce try-in paszták (a2, translucent),  
 3,6 ml GC etchant, 30 normál automix keverőcsőr,  
347 145 kiegészítő eszközök 1 csomag 114.995
 Starter Kit:  
 5 ml G-Cem linkforce, 5 ml G-premio boNd,  
 5 ml G-multi primer, 20 normál automix keverőcsőr,  
 kiegészítő eszközök: 
347 146 a2 1 csomag 64.295
347 147 transzlucens 1 csomag 64.295
 utántöltő:  
 5 ml G-Cem linkforce, 20 normál automix keverőcsőr 
347 148 a2 1 csomag 50.725
347 149 transzlucens 1 csomag 50.725
347 150 opak 1 csomag 50.725
347 151 bleach 1 csomag 50.725
347 156 G-premio bond dCa, 3 ml 1 flakon 15.995
347 157 G-multi primer,5 ml 1 flakon 21.945

csak 17.995 Ft
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G-Cem Veneer  (GC)

fényrekötő kompozit ragasztócement 2 mm-nél vékonyabb héjak esztétikus rögzítésére. kiváló 
viszkozitása és csekély filmvastagsága egyszerű és pontos applikációt, valamint könnyű felesleg el-
távolítást tesznek lehetővé. kimagasló kopásállósága és hajlítószilárdsága tartós, erős kötést bizto-
sítanak a héj és a fogszövet között. 4 színárnyalata, valamint magas fluoreszcenciája a természetes 
fogaknak megfelelő esztétikát nyújtanak. 
 Induló készlet:  
 1-1 ml (1,7-1,7 gr) G-Cem Veneer a2 illetve  
 transzlucens fecskendő, 2-2 ml try-in-paste a2 illetve transzlucens,  
 5 ml G-multi primer, 5 ml G-premio bond, 45 adagoló  
447 120 kanül, 2 fényvédő sapka, 50 mikro kefe, 20 adagoló csésze 1 csomag 84.995
 1 ml (1,7 gr) fecskendő:  
447 121 a2 1 csomag 12.245
447 122 transzlucens 1 csomag 12.245
447 123 opak 1 csomag 12.245
447 124 bleach 1 csomag 12.245
 Try-in (bepróbáló) paszta 1,2 ml: 
 G-Cem Veneer és G-Cem linkforce anyagokhoz.   
447 110 a2 1 csomag 12.495
447 111 transzlucens 1 csomag 12.495
447 112 opak 1 csomag 12.495
447 113 bleach 1 csomag 12.495

1

RelyX U200 (3M)

a relyX u200 a legújabb generációja az önkondícionáló cementeknek. kettős kötésű önkondícionáló 
ragasztócement • Nagyobb kötéserő • Könnyű kezelhetőség • Színstabilitás • Clicker kiszerelés
 kézi keverésű paszta/paszta Clicker kiszerelés, 11 g: 
917 368 transzlucens 1 csomag 53.495
917 369 a2 universal 1 csomag 53.495
917 370 a3 opaque 1 csomag 53.495

RelyX U200 Automix (3M)

a relyX u200 automix egy második generációs önkondícionáló műgyanta cement.  
mivel kémiai összetételük megegyezik, ugyanazon anyagtani tulajdonságokkal bír, mint clickeres 
változata. 1 fecskendő (8,5 g) kb. 16 applikációra elegendő. a relyX u200 automix 8 spirált tartal-
mazó keverőcsőrt használ, a csőrben keletkező anyagveszteség maximálisan csupán 0,357g. 
 RelyX U200 Automix fecskendő:  
 1 x 5 ml automix fecskendő, 10 keverőcsőr,  
 5 keverő (széles) és endo csőr 
917 567 transzlucens 1 csomag 37.995
917 568 a2 universal  1 csomag 37.995
917 569 a3 opaque 1 csomag 37.995
716 188 standard keverőcsőr, 30 db 1 csomag 11.995

G-Cem (GC)

Új, dual kötésű univerzális műgyanta ragasztócement minden indirekt restaurációhoz (korona, híd, 
inlay, onlay), valamint fém, üvegrost és kerámia csapokhoz. kiváló kötőerőt biztosít a zománchoz, den-
tinhez, fémhez, kompozithoz és cirkónium-oxid kerámiához. előnyei: gyors – nem kell bondozni. tartós, 
színtartó, röntgenárnyékot ad, jó fluoridionleadó. a felesleg könnyen eltávolítható.
 kapszula, 50 db:  
498 196 a2 1 csomag 78.995
498 197 ao3 1 csomag 78.995
498 198 transzlucens 1 csomag 78.995
498 199 bo1 1 csomag 78.995

RelyX Ultimate (3M)

a relyX ultimate Clicker egy műgyanta cement, melynek a fogfelszínhez rögzüléséhez külön bond 
(pl. a 3m single™ bond universal) használata szükséges, hogy a relyX u200 tapadási erejét felülmúló 
kötéserősséget érjünk el. a relyX ultimate ezért elsősorban üveg-kerámiák és műgyanta alapú (re-
zin) nano-kerámiák cementálására ajánlott. megfelel a legkényesebb esztétikai követelményeknek, 
és 4 színárnyalatban kapható – mindegyik a valós foghoz hasonló fluoreszcenciával.
Erős kötés kiváló esztétikával párosítva • Beépített aktivátorral rendelkezik • Nincs szükség további 
helyreállítási primerekre • Könnyű kezelhetőség - Kevesebb komponens • Színstabilitás
 Clicker 1x 4.5g: 
917 591 transzlucens 1 csomag 33.995
917 590 a1 1 csomag 33.995
917 588 b0.5 1 csomag 33.995
917 589 a3 opaque 1 csomag 33.995

ÚJDONSÁG
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A nagy cement választó
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Fém, fém alapú pótlás
Inlay, onlay + + + +
Korona, híd + + + + +
Gyökércsapok + + + + +
Maryland híd + + + -
Implantátumra rögzített pótlás + + + + +
Üvegkerámiák (ide értve a diszilikátokat) (pld. e-max®, VITA Mark II, IPS Empress2
Inlay, onlay + + + -
Korona, híd + + + + -
Héj + - -
Implantátumra rögzített pótlás + + -
 Oxidkerámiák (pld. Lava™ Plus, BruxZir®, Procera®

Inlay, onlay + + + + +
Korona, híd + + + +
Gyökércsap + + + +
Maryland híd + + + -
Implantátumra rögzített pótlás + + + + +
 Rezin nanokerámiák (pld. Lava™ Ultimate CAD/CAM pótlás)
Inlay, onlay + + - -
Héj + - -
Rezin kompozitok
Inlay, onlay + + + -
Korona + + + + -
Gyökércsapok + + + -
Héj + - -
Implantátumra rögzített pótlás + + + + -

 *  Az adott indikációhoz jobb teljesítmény, vagy egyszerűbb használhatóság, azonos teljesítmény mellett

Nagy_cement_valaszto_Hirdetes_A4_v2.indd   1 2019. 08. 27.   13:20
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1

SpeedCEM Plus (ivoclar vivadent)

Önragasztó, önkötő kompozit ragasztó cement fényrekötő opcióval fém, fémkerámia, nagy szilárdságú 
fémmentes kerámia, szálerősített kompozit pótlások gyors és egyszerű rögzítésére, további ragasztó és 
foszforsavas kondicionálás nélkül. magas hajlítószilárdságának, dimenzióstabilitásának, valamint csekély 
oldékonyságának köszönhetően a speedCem plusz tartósan stabil kompozit mátrixot alkot. erős röntgen-
árnyékot ad, a röntgenképen kiválóan felismerhető. a feleslegek könnyen eltávolíthatók. különösen alkal-
mas gyökércsapok beragasztására és cirkónium-oxid pótlások rögzítésére implantátum abutmenteken.
 Induló készlet, transzparens: 2,5 g automix fecskendő,   
119 195 1 g ivoclean,  4 keverőcsőr, tartozékok 1 csomag 13.995
 utántöltő: 9 g automix fecskendő, 15 keverőcsőr,  
119 196 transzplarens 1 csomag 41.495
119 197 sárga 1 csomag 41.495
119 198 opak 1 csomag 41.495
 gazdaságos csomag:  
 3 x 9 g automix-fecskendő, 3 x 15 keverőcsőr, 3 x 5 gyökércsatorna kanül: 
119 193 transzparens 1 csomag 104.995
119 194 sárga 1 csomag 104.995

Variolink Esthetic (ivoclar vivadent)

erős röntgenárnyékot adó esztétikus ragasztó kompozit, kerámia- és kompozit pótlások végleges rögzí-
tésére. a Variolink ii és a Variolink Veneer továbbfejlesztett változata. a Variolink esthetic dC duálkötésű 
anyagot elsősorban üvegkerámia, lítium-diszilikát és kompozit inlay-k, onlay-k, részleges koronák, koro-
nák és hidak végleges beragasztására ajánljuk. a Variolink esthetic lC fényrekötő anyag a kisebb falvas-
tagságú (< 2mm), üvegkerámia, lítium-diszilikát és kompozit pótlások (pl. héjak) rögzítésére szolgál. a két 
„light“ (világos) szín a restauráció célzott világosítására, míg a két „warm” (meleg) szín a célzott sötétítésére 
használatos. A „neutral“ szín – magas transzlucenciája által – színsemleges ragasztást biztosít. A felesleg 
fénnyel rövid ideig polimerizálható, majd az elasztikus fázisban a szokásosnál könnyebben eltávolítható.
 LC System Kit (Pen): 2-2 g esthetic lC light, neutral, warm,  
 1,7-1,7 g esthetic try-in paszta light, neutral, warm,  
 2 g total etch, 2 ml adhese universal Vivapen,  
135 393 5 g monobond plus, 2,5 g liquid strip, tartozékok 1 csomag 111.485
 DC System Kit (Pen): 5-5 g esthetic dC light, neutral, warm,  
 1,7-1,7 g esthetic try-in paszta light, neutral, warm,  
 2 g total etch, 2 ml adhese universal Vivapen,  
135 548 5 g monobond plus, 2,5 g liquid strip, tartozékok 1 csomag 154.995

Esthetic LC, 
2g, 

5 applikációs 
kanül

Esthetic DC, 
5g, 

10 keverőcsőr

Esthetic DC, 
9g, 

15 keverőcsőr

Esthetic DC, 
3 x 9g, 

3x15 keverőcsőr

Esthetic Try-In, 
5g, 

5 applikációs 
kanül

light + 219 102 219 107 - 219 112
light 219 103 219 108 135 385 219 119 219 113
neutral 219 104 219 109 134 349 219 120 219 114
warm 219 105 219 110 135 632 219 121 219 115
warm+ 219 106 219 111 - 219 116
1 csomag 15.995 35.995 62.995 139.995 8.795

Multilink Automix (ivoclar vivadent)

kompozit bázisú önkötő ragasztócement automix fecskendőben inlay-k, onlay-k, koronák, hidak, ma-
ryland hidak beragasztására. az önsavazó primernek köszönhetően szükségtelenné válik a total-etch 
technika. konzisztenciája krémszerű, könnyen feldolgozható, a felesleg egyszerűen eltávolítható. perem-
zárása kiváló, kötésereje nagy.
 Multilink Automix easy utántöltő,  
 9 g Automix fecskendő, 15 keverőcsőr: 
691 196 transzparens 1 csomag 62.895
691 197 sárga 1 csomag 62.895
691 198 opak 1 csomag 62.895
 Multilink Automix gazdaságos csomag, 
 3 x 9 g Automix-fecskendő, 3 x 15 keverőcsőr: 
891 149 sárga 1 csomag 139.995
891 148 transzparens 1 csomag 139.995
 Multilink Automix Try-in 1,7 g: 
891 152 transzparens 1 csomag 7.995
891 153 sárga 1 csomag 7.995
891 154 opak 1 csomag 7.995
691 166 multilink keverőkanül, 15 db 1 csomag 5.495
491 146 3-3 g multilink primer a+b 1 csomag 28.995

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG
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www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60

Variolink® Esthetic
Az esztétikus ragasztó kompozit

ÚJ

Ragasztó kompozit rendkívüli esztétikához, 
felhasználóbarát megmunkálással …

• Kiegyensúlyozott és tömör Effect árnyalat-rendszer
• Kiváló színstabilitás az amin mentes összetételnek köszönhetően
• Könnyű, kontrollált felesleg eltávolítás

“Bámulatosan egyszerű
   esztétika!”

PA
TENTED

LIGHT INITIA
TO

RIvocerin
®

Variolink_Esthetic_INS_hu_217x297.indd   1 19.07.18   09:35
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Ivoclean (ivoclar vivadent)

tisztító paszta, mely megtisztítja a pótlások felszínét a szennyeződésektől, különösen a bepróbálás során 
rátapadó proteinektől. az eredmény optimálisan előkészített felület az adhezív rögzítéshez. Használata 
egyszerű, bármely restaurációs anyaghoz alkalmazható. 
119 155 5 g flakon 1 csomag 11.295

Visalys CemCore (Kettenbach)

Kettőskötésű adhezív ragasztó- és csonkfelépítő anyag. Az „ Active-Connect-Technology „ (ACT) optimális 
kötéserőt biztosít. a csonkfelépítés egyszerűen, matrica nélkül elvégezhető. a pótlás alól kifolyó felesleg 
rövid megvilágítással egyszerűen eltávolítható. a pontos színválasztáshoz valamennyi színben try-in 
(bepróbáló) paszta áll rendelkezésre.
 induló csomag Universal (A2/A3) színben: 
 2,5 ml automix fecskendő Visalys CemCore,  
 2 ml tooth primer, 2 ml restorative primer,  
 5-5 hegyes illetve tompa kék keverőcsőr,  
037 140 3 intraorális csúcs, 2 endó csőr 1 csomag 49.995
 normál csomag:  
 5 ml automix fecskendő Visalys CemCore,  
 10-10 hegyes illetve tompa kék keverőcsőr,  
 6 intraorális csúcs, 4 endó csőr: 
037 141 universal a2/a3 1 csomag 51.185
037 142 opaque 1 csomag 51.185
037 143 translucent 1 csomag 51.185
037 144 bleach 1 csomag 51.185
037 145 dark a4 1 csomag 51.185
 1,4 ml Visalys CemCore Try In Paste fecskendőben,  
 5 applikációs kanül: 
037 146  universal a2/a3 1 csomag 8.495
037 147 opaque 1 csomag 8.495
037 148 translucent 1 csomag 8.495
037 149 bleach 1 csomag 8.495
037 150 dark a4 1 csomag 8.495
037 151 Visalys tooth primer, 4 ml 1 csomag 25.495
037 152 Visalys restorative primer, 4 ml 1 csomag 25.495
037 153 keverőcsőr kék, tompa, 50 db 1 csomag 15.995
037 154 keverőcsőr kék, hegyes, 50 db 1 csomag 15.995

Liquid Strip (ivoclar vivadent)

Glicerin gél, mely megakadályozza a kompozitokon keletkező oxigén-inhibiált réteg kialakulását kompo-
zit és kerámia pótlások beragasztása során.
091 169 normál csomag: 1 fecskendő 2,5 g, 5 kanül 1 csomag 6.795

PermaCem (DMG)

univerzális ragasztó cement valamennyi protetikai munkához. fémhez, kompozithoz és fémmentes 
kerámiához egyaránt használható. tartós fluorid leadással rendelkezik, nem oldódik. a csekély filmvas-
tagság pontos illeszkedést biztosít.
 permaCem automix kartus (52g),  
698 125 35 db kék mixing-tips  1 csomag 19.995
698 126 automix keverőcsőrök: kék 1:1, 50 db 1 csomag 12.945
298 265 adagolópisztoly 1 db 26.995

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

1
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ÚJ

A VISALYS® CEMCORE
NAGY N 2 AZ 1-BEN

CEMENTEZÉS ÉS CSONKFELÉPÍTÉS Hány féle anyagot használ? A Visalys®  
CemCore két indikációra is hatékony kombináció. Kettős kötésű anyag, mely széleskörű 
megoldást nyújt és garantálja az optimális ragasz tókötést és ugyanakkor kiemelke-
dő stabilitást nyújt, matrica használata nélkül is, az Aktív-Connect- Technológiának 
köszönhetően. A Visalys® CemCore természetesen szintén bisphenol A-mentes. 
kettenbach-dental.com

IDENTIUM®

PANASIL®

FUTAR®

SILGINAT®

VISALYS® CEMCORE

VISALYS® CORE

VISALYS® TEMP 16
99

81
_2

71
9
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1

PermaCem 2.0 (DMG)

a permacem 2.0 az önkötő ragasztó kompozitok új generációját képviseli. a kötésért felelős mono-
mer speciális receptúrája természetes önkötést biztosít a cirkon-dioxidon. az eredmény: kiváló kötési 
értékek a cirkon kerámián és tökéletes biztonság a felhasználó számára. remekül feldolgozható: a 
feleslegek eltávolítása egyszerű, nem csöppen, és - a flow 2.0 formulának köszönhetően - mindenhová 
befolyik.
 9 g Smartmix-fecskendő,  
 15 Smartmix-Tips rövid, 5 Smartmix-Tips endo M: 
898 130 a2 1 csomag 41.995
898 131 a3 opak 1 csomag 41.995
898 132 transzparens 1 csomag 41.995
 gazdaságos csomag: 3 x 9 g Smartmix-fecskendő,  
 45 Smartmix-Tips rövid, 15 Smartmix Tips Endo M: 
134 822 a2 1 csomag 89.995
138 103 a3 opak 1 csomag 89.995
138 568 transzparens 1 csomag 89.995

PermaCem Universal (DMG)

univerzális adhezív kompozit cement. egyaránt kiváló kötéserővel bír indirekt kerámia, fém és kompozit 
pótlások rögzítésekor. magas kopásállósága tartósan megbízható peremminőséget, a pótlás számára 
hosszú élettartamot biztosít. a felesleg eltávolítása egyszerű. röntgenárnyékot ad, színstabil, optimális 
floureszcenciával rendelkezik.
 9 g Smartmix-fecskendő, 10 rövid Smartmix-keverőcsőr: 
759 160 a1 1 csomag 54.995
759 161 a2,5 1 csomag 54.995
759 162 a4 1 csomag 54.995
759 163 transzparens 1 csomag 54.995
759 164 bl 1 csomag 54.995

Calibra (Dentsply Sirona)

esztétikus duálkötésű cement inlay-k, onlay-k, héjak, gyökércsapok, koronák, illetve - prime & bond 
és dentsply sirona self Cure activator használatával - bármely indirekt restauráció beragasztására. 
a katalizátor paszta két konzisztenciában szállítható. magas viszkozitású: megakadályozza a lecsep-
penést a restauráció behelyezésekor. alacsony viszkozitású, különösen jó folyási tulajdonságokkal 
bír koronák és hidak beragasztásához. 
 fecskendő 2 g:  
288 173 bázis, világos 1 csomag 15.495
288 174 bázis, közepes 1 csomag 15.495
288 175 bázis, sötét 1 csomag 15.495
288 176 bázis, tl (transzlucens) 1 csomag 15.495
288 177 bázis, opak 1 csomag 15.495
288 178 katalizátor, normal viszkozitású 1 csomag 15.495
288 179 katalizátor, magas viszkozitású 1 csomag 15.495
588 135 kanül, 50 db 1 csomag 26.995
 szilán: 
288 180 1 db 3 ml-es fecskendő, 25 applikációs tű 1 csomag 12.145

Bifix SE (VOCO)

dualkötésű, önsavazó kompozit bázisú ragasztócement, koronák hidak, inlay-k, onlay-k csapok végleges 
rögzítésére.
 készlet 1784:3 x 5 g fecskendő (univerzális, transzparens,  
475 140 fehér opak) typ 14 és typ 15 keverőcsőrök  1 csomag 69.995
 utántöltő, 5 g fecskendő, typ 14 és typ 15 keverőcsőrök 
475 141 univerzális, nr. 1785 1 csomag 25.995
475 142 transzparens, nr. 1786 1 csomag 25.995
475 143 fehér opak, nr. 1787 1 csomag 25.995
475 144 keverőcsőrök typ 14 (standard), nr. 2194, 50 db 1 csomag 16.725
475 145 keverőcsőrök typ 15 (gyökércsatornákhoz), nr. 2195, 50 db 1 csomag 21.585
275 118 applikációs feltét typ 1 Nr. 2139 (gyökércsatornákhoz), 50 db 1 csomag 13.995

ÚJDONSÁG
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Maxcem Elite (Kerr)

a még tökéletesebb színállóság magasabb esztétikai megjelenés biztosít. az anyagfelesleg még egysze-
rűbben, egy rétegben eltávolítható. Nem szükséges hűtve tárolni. a fecskendőket légmentes alumínium 
fólia védi. tixotróp. kompatibilis a leggyakrabban alkalmazott fogmű anyagokhoz illetve fogmű alapok-
hoz. Használható fémmentes anterior/poszterior kerámia, szerves kerámia, fémvázas, nemesfém, Cad/
Cam, cirkónium-oxid pótlásokhoz.
 Standard Kit:5 x 5 g dual fecskendő (2 x clear, 1 x fehér, 1 x fehér opak, 1 x sárga), 
 24 keverőszár normál méret, 16 széles végű keverőszár,  
225 130 8 intraorális csúcs, 8 gyökércsatorna csúcs 1 db 69.995
 Value Kit: 2 x 5 g dual fecskendő clear,  
 11,7 g tempbond Ne automix (önkeverő) fecskendőben,  
 8 keverőszár normál méret, 8 széles végű keverőszár,  
225 131 8 intraorális csúcs, 8 tempbond keverőszár 1 csomag 41.995
 Mini Kit:5 g dual fecskendő clear, 4 keverőszár normál méret,  
225 132 4 széles végű keverőszár, 4 intraorális csúcs 1 csomag 22.995
 utántöltő:2 x 5 g fecskendő, 10 keverőszár normál méret,  
 8 széles végű keverőszár, 8 intraorális csúcs: 
225 133 clear 1 csomag 34.995
225 134 fehér 1 csomag 34.995
225 135 fehér opak 1 csomag 34.995
225 136 sárga 1 csomag 34.995
225 138 keverőszár, normál méret, 40 db 1 csomag 18.995
225 139 8 széles végű keverőszár, 8 intraorális csúcs 1 csomag 4.995
225 140 8 széles végű keverőszár, 8 gyökércsatorna csúcs 1 csomag 4.995

www.KerrDental.eu

Kerr Dental EMEA - P.O. BOX 272, 6934 Bioggio, Switzerland
Phone +41 91 610 05 05 - Fax +41 91 610 05 14 - info@kerrdental.eu

90% Greater Bond Strength to Dentine 

One-Peel™ Cleanup                               
for Consistent Outcomes

Photo: Dr. Sam Halabo, DMD 
Chula Vista, CA

 Ease of use. No need to refrigerate, easy cleanup, and 
no hand mixing required.

Compatible with all indirect restorations. Anterior 
or posterior ceramics, PFMs and metal restorations, and 
CAD/CAM materials.

Efficient self-cure mechanism. Sets up completely in 
the absence of light.

Source: Tufts University. Data on file.
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Maxcem Elite™ New & Improved
Maxcem Elite™

RelyX™

 Unicem 2
G-CEM

   LinkAce™ 

SpeedCem™

Enamel

Dentine

90% improvement
over current formula
on dentin

  PART # MAXCEM ELITE KIT

34055 Maxcem Elite standard kit

Contents: 5 x 5g syringes (2 x clear, 1 x white, 1 x white opaque, 1 x yellow); 24 x automix tips 
(regular); 16 x automix tips (wide opening); 8 x intraoral tips; 8 x root canal tips; technique guide

34056 Maxcem Elite value kit

Contents: 2 x 5g syringes (clear); 11.7g TempBond NE automix syringe; 8 x automix tips (regular); 
8 x automix tips (wide opening); 8 x intraoral tips; 8 x TempBond automix tips; technique guide

34057 Maxcem Elite mini kit

Contents: 1 x 5g syringe (clear), 5 x automix tips (regular); 4 x automix tips (wide opening); 4 x 
intraoral tips; technique guide

  PART #   MAXCEM ELITE REFILL

34058 Clear

34059 White

34060 White opaque

34061 Yellow

Refills include: 2 x 5g syringe, 8 x automix tips regular, 8 x automix tips with wide opening, 8 x 
intraoral tips; technique guide.

  PART #   ACCESSORIES

34074 40x Maxcem Elite mixing tips (regular)

34075 8x Maxcem Elite intraoral tips; automix tips (wide)

34076 8x Maxcem Elite root canal tips; automix tips (wide)

Bond Strength of Several Self-Adhesive Cements        
to Enamel and Dentine. 
Maxcem Elite™ employs the same unique adhesive 
monomer used in Kerr’s OptiBond family of bonding 
agents. The optimized resin matrix and filler systems 
improve wettability, resulting in greater adhesion to dentine.  

Maxcem Elite’s thixotropic property facilitates the 
placement of material and easy cleanup. 

All trademarks are property of their respective owners. RelyX™ Unicem 2 is a trademark of 3M. 
G-CEM LinkAce™ is a trademark of GC America. SpeedCEM manufactured by Ivoclar Vivadent.

No Colour Shift for Better Aesthetics
Before aging

After aging

The colour change in Maxcem Elite is imperceptible, 
when compared to systems that contain tertiary amines. 

Colour shift over time is better than leading self-adhesive 
or adhesive resin cements.

After aging for 4 weeks in 60°C water.  (~1.5 years in 37°C water).
Data on file. Kerr Corporation.

Other Features

Breeze (Pentron)

Önsavazó, önragasztó esztétikus dualkötésű kompozit cement. Használata időtakarékos, hiszen nem igé-
nyel savazást, bondozás illetve keverést. kiváló kötéserőt biztosít a dentinhez, zománchoz és a pótláshoz 
egyaránt. Használható koronák, hídak, inlay-k, onlay-k és csapok beragasztására.
 Induló készlet: 3 x 4 ml a2 fecskendő a2,  
 1 x 4 ml transzparens fecskendő, 1 x 4 ml opak-fehér fecskendő,  
659 120 3 ml szilán, 40 auto-mix keverőcsőr, 10 intraoralális csúcs 1 csomag 49.995
 utántöltő, 4 ml / 7,8 gr fecskendő, 12 keverőcsőr: 
659 121 a2 1 csomag 12.995
659 122 transzparens 1 csomag 12.995
659 123 opak-fehér 1 csomag 12.995

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Karboxilát és foszfát cementek
Harvard Cement (HARVARD)

Cinkfoszfát cement normál- és gyorskötésű változatban koronák, többtagú hidak és inlay-k 
beragasztására. a normálkötésű változat alkalmas továbbá fogszabályozó készülékek rögzítésére, 
alábélelésre és ideiglenes tömések készítésére.
 folyadék, 40 ml:  
062 110  normál  1 csomag 4.795
062 111 gyors 1 csomag 4.795

szín por, normál, 100 g por, gyors, 100 g
fehér (1) 062 117 062 118
sárgásfehér (3) 062 100 062 105
világossárga (4) 062 101 062 106
sárga (5) 062 102 062 107
rózsaszín (15) 062 104 062 109
Ár 7.995 7.995

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Harvard Polycarboxylat Cement (HARVARD)

Gyorsan kötő cink-polykarboxilát cement koronák és inlay-k beragasztására illetve alábélelésre.
 por 100 g: 
062 140 nr. 3, sárgásfehér 1 csomag 8.795
062 141 nr. 4, világossárga 1 csomag 8.795
062 142 folyadék, 40 ml 1 csomag 7.495

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!
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Alábélelők, pulpasapkázók

Alábélelők, pulpasapkázók
Calasept (Directa)

steril, röntgenárnyékot adó kálcium-hidroxid direkt-applikáló fecskendőben. Gyökértömések ide-
iglenes tömésére, pulpasapkázáshoz és alábélelőanyagként mély kavitásokhoz.
 2 x 1,5 ml luer-lock-fecskendő,  
198 340 10 applikációs kanül 1 csomag 8.325
 4 x 1,5 ml luer-lock-fecskendő,  
198 341 20 applikációs kanül 1 csomag 13.995
198 342 applikációs kanül, 100 db 1 csomag 12.475

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Calasept Plus (Directa)

röntgenárnyékot adó kalcium-hidroxid paszta. a paszta magas (>41%) kalcium-hidroxid tartalmának 
és a magas hidroxil ion koncentrációnak köszönhetően tartós kalcium ion leadást biztosít. magas pH 
értéke (12,4) miatt antibakteriális hatással bír. Használható foggyökércsatornák ideiglenes tömésére, 
pulpasapkázásra és mély kavitások alábélelésére. a flexi-tips csúcsok megkönnyítik az anyag pontos és 
mély applikációját.
198 343 4 x 1,5 ml, 20 flexi-tips 1 csomag 15.495
198 345 flexi-tips, 100 db 1 csomag 21.995

Biodentine (septodont)

bioaktív dentinpótló anyag. fizikai tulajdonságai az ép dentinéhez hasonlóak. Helyettesíteni képes a 
dentint a koronában és a gyökérben egyaránt. a legjobb feltételeket teremti meg a fogbél vitalitásának 
megőrzéséhez azáltal, hogy a dentin felszínén nagyon szoros zárást létesít. biztosítja, hogy a beavatko-
zás után nem jelenik meg érzékenység, és az élő fogban a helyreállítás hosszú élettartamú lesz. indiká-
ciók a koronai részben: ideiglenes zománc, végleges dentin helyreállítás; mély és/vagy nagy kiterjedésű 
koronai szuvasság helyreállítása (szendvics technika); mély nyaki és/vagy gyökéri hiányosság helyreállí-
tása; pulpasapkázás; pulpotómia. indikációk a gyökéri részben: gyökérperforációk, furkáció perforációk, 
perforáló belső illetve külső reszorpciók helyreállítása; apexifikáció; gyökércsúcsi tömés endodonciai se-
bészetben (retrográd gyökértömés). 3,5 mm aluminiumnak megfelelő röntgenárnyékot ad.
038 100 15 por kapszula, 15 egység folyadék  1 csomag 65.495

Calci-Line (Hager & Werken)

pontszerűen applikálható, röntgenárnyékot adó 45%-os kalciumhidroxid paszta. magas pH értéké-
nek köszönhetően (11,5) antibakteriális hatású. minden alábélelő és tömőanyag alá használható.
098 337 fecskendő 2 ml, 2 kanül 1 csomag 7.595

1

Ledermix kálcium-hidroxid paszta (RIEMSER)

röntgenárnyékot adó, használatra kész paszta fecskendőben. indirekt és direkt pulpasapkázáshoz 
és ideiglenes gyökértöméshez.
098 329 paszta, 2 ml 1 csomag 7.475

Calcipro (lege artis)

por kálcium-hidroxid paszta elkészítéséhez, egyéni állag előállításához (desztillált vízzel kell össze-
keverni). a pulpa közvetlen befedésére illetve ideiglenes gyökértöméshez.
044 310 por, 10 g 1 csomag 8.735
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Calcimol / Calcimol LC (VOCO)

röntgenezhető kalcium-hidroxid paszta indirekt pulpasapkázásra és alábélelésre, önkötő és fényrekötő 
változatban.
 Calcimol (önkötő) 
075 341 13 g bázis, 11 g katalizátor  1 csomag 8.495
 
 Calcimol LC (fényrekötő) 
075 355 tubus, 2 x 5 g 1 csomag 18.695
075 356 fecskendő, 2 x 2 ml, applikációs csúcs typ. 41 1 csomag 17.675

Opacal (PD)

krémes konzisztenciájú, röntgenárnyékot adó paszta direkt és indirekt pulpasapkázásra, valamint ideigle-
nes gyökértömésre. pulpasapkázó anyagként használva lúgos pH értéke semlegesíti a cinkfoszfát- és szili-
kát cementek savasságát. elősegíti a szekunder dentint regenerációját és csökkenti a dentin érzékenységét.
359 129 3 ml fecskendő, 8 applikátor 1 csomag 8.295

Life (Kerr)

röntgenezhető, nagy teherbírású kálcium-hidroxid alábélelő cement.
 regular, normál csomag:  
036 315 12 g bázis, 12 g katalizátor, keverőblokk 1 csomag 6.995
 gyors, normál csomag:  
036 317 12 g bázis, 12 g katalizátor, keverőblokk 1 csomag 6.995

Calcicur (VOCO)

röntgenárnyékot adó kalcium-hidroxid paszta fecskendőben, direkt és indirekt pulpasapkázáshoz, 
illetve ideiglenes gyökértöméshez.
075 343 2 ml 1 db 13.475
075 300 3x2 ml 1 db 34.995
075 347 applikációs kanülök, 30 db 1 csomag 8.425

Dycal (Dentsply Sirona)

röntgenezhető kalcium-hidroxid paszta, pulpasapkázáshoz és kompozit tömések alábélelésére. szín: 
elefántcsont.
088 301 13 g bázis, 11 g katalizátor, 1 keverőblokk 1 csomag 10.995
 gazdaságos csomag:  
088 302 6 x 13 g bázis, 6 x 11 g katalizátor  1 csomag 57.995
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Ideiglenes tömőanyagok

Ideiglenes tömőanyagok

Cavit (3M)

röntgenezhető ideiglenes tömőanyag, három különböző keménységben: Cavit (kemény), Cavit w (lágy), 
Cavit G (inlay preparációhoz).
 tégely, 28 g*: 
917 275 Cavit (kemény) 1 db 5.555
917 276 Cavit w (lágy) 1 db 5.555
917 277 Cavit G (fúró nélkül eltávolítható) 1 db 5.555

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes

        pROVisO
Cinkoxid-műanyag bázisú, fluor tartalmú önkötő ideiglenes tömőanyag. tixotróp tulajdonságának kö-
szönhetően tökéletesen adaptálható a kavitás falához. eugenolmentes, a szájban gyorsan köt, ellenáll a 
rágóerőnek.
 tégely, 40 g: 
100 160 fehér (normál) 1 csomag 3.275
100 161 piros (kemény) 1 csomag 3.275
100 162 szürke (lágy) 1 csomag 3.275
 3 csomagtól csomagonként 3.145

már 3.145 Ft-tól

Provis (FAVODENT)

műanyag alapú ideiglenes tömőanyag. kiválóan köt a nedves dentinhez, nem irritálja a pulpát. Cink-
oxidot tartalmaz. szondával vagy exkavátorral könnyen eltávolítható.
098 136 tégely, 40 g 1 csomag 2.725
098 135 tégely, 3 x 40 g 1 csomag 6.495

Fermin (DETAX)

Használatra kész, szájüregben (nedves közeg) önkötő, ideiglenes tömőanyag. kiváló kötési erővel bír a 
kavitásban. könnyen eltávolítható.
030 115 üveg tégely, 40 g 1 csomag 3.425

Coltosol F (COLTéNE)

eugenolmentes, nedves közegben önkötő ideiglenes tömőanyag. fluoridot ad le, röntgenezhető.
026 160 tégely, 38 g 1 tégely 4.395
026 161 tégely, 3 x 38 g 1 csomag 12.795
026 162 fecskendő, 5 x 8 g 1 csomag 8.345

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

1

DuoTemp (COLTéNE)

dual kötésű, eugenolmentes, röntgenopak, cinkoxid/cinkszulfát bázisú, fehér ideiglenes tömőanyag. 
a 40 másodperces megvilágítás után már terhelheti is a páciens a fogtömést, ami nyállal keveredve is 
szilárdul. Csökkenti a baktériumok kárieszbe jutásának esélyét. ideiglenes tömésekhez, endodonciai 
ideiglenes lezárásokhoz valamint inlay-, onlay-preparációk ideiglenes ellátásához használható.
026 131 single kiszerelés: 5 g fecskendő 1 csomag 6.595
026 132 gazdaságos csomag: 5 x 5 g fecskendő 1 csomag 27.995
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Telio CS Inlay/Onlay (ivoclar vivadent)

telio Cs inlay/onlay fényrekötő, egykomponensű, ideiglenes tömőanyag i és ii-es osztályú kavitások 
ellátásához ideiglenes cement használata nélkül. elődeihez, fermit és systemp. inlay/onlay képest egy-
szerűbb a kezelhetősége. egyszerűen és gyorsan applikálható valamint könnyen és szintén gyorsan el is 
távolítható egy darabban. antibakteriális hatását triklozán tartalmának köszönheti.
 Telio CS Inlay, 3 x 2,5 g fecskendő: 
119 121 univerzális 1 csomag 17.895
119 122 transparens 1 csomag 17.895
 Telio CS Onlay, 3 x 2,5 g fecskendő: 
119 123 univerzális 1 csomag 17.895
119 124 transparens 1 csomag 17.895
 Telio CS Inlay 30 x 0,25 g kapszula: 
119 125 univerzális 1 csomag 19.945
119 126 transparens 1 csomag 19.945
 Telio CS Onlay 30 x 0,25 g kapszula: 
119 127 univerzális 1 csomag 19.945
119 128 transparens 1 csomag 19.945

Guttapercha rúd (Dentsply Sirona)

fehér guttapercha rudak kavitások ideiglenes lezárására, a fogíny visszatolására, fogak ideiglenes szepará-
lására.
088 130 28,4 g 1 csomag 10.995

Clip / Clip F (VOCO)
egykomponensű, fényrekötő ideiglenes tömőanyag. mivel egy darabban eltávolítható, különösen alkal-
mas az inlay/onlay technikára. a Clip f fluoridot ad le.
 Clip  
075 101 fecskendő nr. 1284: 2 x 4 g 1 csomag 16.645
075 100 fecskendő tripack nr. 1285: 3 x 4 g 1 csomag 22.355
175 125 kapszula nr. 1287: 25 x 0,25 g 1 csomag 23.495
 Clip F  
175 126 fecskendő nr. 1289: 2 x 4 g 1 csomag 16.645
175 127 fecskendő, tripack nr. 1283: 3 x 4 g 1 csomag 22.355

Clip Flow (VOCO)

folyékony, fényrekötő tömőanyag inlay/onlay kavitások ideiglenes ellátására, implantátum csavarnyílások 
lezárására. Használható továbbá alábélelő anyagként ideiglenes koronákhoz, hidakhoz, fogsorívek aláme-
nő részeinek kiblokkolására (pl. lenyomatvételkor), fogínyszegélyek letakarására, műanyag matricák rögzí-
tésére, ideiglenes tömésekre, gyökércsatornabementek lezárására. könnyen, a preparációs határok meg-
sértése nélkül, egy darabban eltávolítható, jól terhelhető, nem oldékony, nem ragad, rugalmas.
175 130 Nr. 1282, 2 x 1,8 g fecskendő 1 csomag 11.345

Lakkok
Fuji Varnish (GC)

Önkötő lakk, üvegionomer tömések felszíni lezárására.
098 185 lakk, 10 g 1 csomag 8.295
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Fuji Coat LC (GC)

fényrekötő védőlakk üvegionomer tömésekhez.
298 174 5,2 ml 1 csomag 16.595

Riva Coat (SDI)

fényrekötő védőlakk üvegionomer tömésekhez.
459 144 Coat, 5 ml 1 csomag 10.995

Segédeszközök

VITAPAN classical fogszínkulcs (VITA)

fogszínkulcs 16 fogszínmintával fogszín meghatározásához a VitapaN classical színcsoporton belül.
089 934 VitapaN classical fogszínkulcs 1 db 26.795

VITAPAN 3D-Master fogszínkulcs (VITA)

a Vita 3d-master fogszínkulcs segítségével minden természetes fogszínt biztosan és szisztematikusan 
megállapíthat. a színmeghatározás a három dimenzió alapján történik (3d): világosság (Value), intenzitás 
(Chroma) és tónus (Hue).
089 937 Vita 3d-master fogszínkulcs 1 db 26.795

VITA Linearguide 3D-MASTER (VITA)

a Vita linearguide 3d-master segítségével könnyen és pontosan meghatározható a fogszín. a modern 
külső és a rendszerezett felépítés lehetővé teszi a gyors és megfelelő 3d-master szín megtalálását. meg-
könnyíti a hagyományos fogszínkulcsokról való áttérést a pontosabb Vita sYstem 3d-master-re.
089 909 Vita linearguide 3d-master 1 db 47.145

1

         fLexibRush
Hajlítható, 10,5 cm hosszú ecsetek folyadékok és gélek (lakkok, linerek, gyógyszerek, bondok) app-
likálására. 100 db/csomag.
005 120 közepes, kék 1 csomag 2.895
005 121 közepes, sárga 1 csomag 2.895
005 122 extra finom, türkizkék 1 csomag 2.895
 3 csomagtól  csomagonként 2.645

közepes közepes extra
finom

már 2.645 Ft-tól



57

Cikkszám  Termékleírás Rendelési egység Ft

ha többet akar Segédeszközök

1

miniatűr applikátorok hajlítható műanyag nyéllel, 4 színben, különféle folyadékok és gélek (lakkok, 
linerek, savak, adhezívek) pontos applikálására. Csomagolás: praktikus adagolódoboz.  
100 db/csomag.
000 531 violakék 1 csomag 3.825
000 532 kék 1 csomag 3.825
000 533 zöld 1 csomag 3.825
000 534 barack 1 csomag 3.825

Microbrush (MICROBRUSH)

Microbrush Plus (MICROBRUSH)

kiváló minőségű miniatűr applikátorok hajlítható, hosszú műanyag nyéllel, különféle folyadékok és 
gélek (lakkok, linerek, savak, adhezívek) pontos applikálására. 100 db/csomag (adagoló nélkül).
100 590 szuper finom, fehér 1 csomag 4.195
100 591 finom, sárga 1 csomag 4.195
100 592 regular, kék 1 csomag 4.195
100 593 regular, zöld 1 csomag 4.195
100 594 regular, narancs 1 csomag 4.195
100 595 regular, violakék 1 csomag 4.195
100 599 microbrush spender sion (adagoló) 1 db 4.195

         MicROtips
kiváló minőségű miniatűr applikátorok műanyag (nem sterilizálható) nyéllel, különféle folyadékok és 
gélek (lakkok, linerek, savak, adhezívek) pontos applikálására.
098 118 készlet: 4 x 100 microtips, 2 nyél  1 készlet 7.575
 utántöltő, 100 db: 
098 114 piros 1 csomag 1.995
098 115 zöld 1 csomag 1.995
098 116 sárga 1 csomag 1.995
098 117 kék 1 csomag 1.995
 3 csomagtól  csomagonként 1.845
098 119 2 db nyél (1-1 db fehér és piros) 1 csomag 995
 3 csomagtól csomagonként 895

már 1.845 Ft-tól

Vékony, hosszúfejű applikátor, segítségével a legnehezebben elérhető helyeken is egyenletesen 
hordhatjuk fel az anyagot. rövid és erős sörtéi már egy csepp töredékét is pontosan a kívánt helyre 
juttatják. Használható a microbrush spender sion adagolóval.  
100 db/csomag.
100 589 fekete 1 csomag 7.275

Microbrush X (MICROBRUSH)

        uNiVeRsAL tips
Hajlítható miniapplikátorok folyadékok és zselék applikálására praktikus, higiénikus hengerben. 
Hossza kb. 10 cm. 100 db/csomag.
500 507 kék (normal) 1 csomag 2.245
500 508 sárga (finom) 1 csomag 2.245
500 510 világoskék (x-finom) 1 csomag 2.245
500 511 zöld (normál)* 1 csomag 2.245
500 512 lila (finom)* 1 csomag 2.245
 3 csomagtól  csomagonként 1.995
 *várhatóan 2019. decemberétől szállítható

normál finom extra finom

már 1.995 Ft-tól

ÚJDONSÁG
ÚJDONSÁG

folyadékok és paszták pontos applikálásához. a végek letörhetők, így gazdaságos és könnyen 
használható a nehezen hozzáférhető helyeken is. saválló bondokkal és más anyagokkal szemben. 
022 535 közepes, kék nyél, 100 db 1 csomag 2.245
022 536 finom, fehér nyél, 100 db 1 csomag 2.245
022 539 finom, fehér nyél, 5 x 100 db 1 csomag 9.995
022 537 kónikus, zöld nyél, 100 db 1 csomag 2.475

Apply-Tips applikáló ecset (Hager & Werken)
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         ecset
 
098 110 m+w ecsetvég, piros, 50 db 1 csomag 1.995
098 111 m+w ecsetvég, fehér, 50 db 1 csomag 1.995
 3 csomagtól  csomagonként 1.695
098 112 m+w ecsetnyél 1 db 595

már 1.695 Ft-tól

         keVeRőLApOk
egyik oldalukon speciálisan bevont, szakadásmentes papírból készült keverőlapok, két szélén  blok-
ká ragasztva.
000 237 univerzális méret, 60 lap, 9,5 x 7 cm  1 csomag 1.595
 5 darabtól csomagonként 1.425
000 238 nagy, 25 lap, 18 x 12,5 cm 1 csomag 1.695
 5 darabtól csomagonként 1.475
000 239 extra nagy, 35 lap, 24 x 15 cm  1 csomag 2.495
 5 darabtól csomagonként 2.275már 1.425 Ft-tól

         keVeRőbLOkkOk
lenyomatokhoz, cementekhez és kompozitokhoz. pergamenből, csúszásmentes hátlappal.
000 115 4 x 4 cm, 75 lap 1 csomag 725
 5 csomagtól csomagonként 625
000 118 6,2 x 6,2 cm, 50 lap 1 csomag 745
 5 csomagtól csomagonként 675
000 116 7 x 10 cm, 75 lap 1 csomag 975
 5 csomagtól csomagonként 885
000 117 14 x 20 cm, 75 lap 1 csomag 1.995
 5 csomagtól csomagonként 1.745

már 625 Ft-tól

1

         NeMesAcéL ecsetNYéL
autoklávozható nemesacél ecsetnyél 
098 109 m+w nemesacél ecsetnyél 1 db 1.295

csak 1.295 Ft

         fóLiÁzOtt keVeRőbLOkk
fóliázott keverőblokkok, különféle anyagok keverésére.
043 100 6,4 x 5 cm, 35 db 1 csomag 1.115
 5 csomagtól csomagonként 985

már 985 Ft-tól

Fóliázott, csúszásmentes keverőblokk (MGK)

kifejezetten cementek számára. stabil, csúszásgátló réteggel az alján. a sötét háttér kiváló kontrollt bizto-
sít a keveréshez.
043 203 7 x 8 cm, 100 db 1 csomag 1.795
 5 csomagtól csomagonként 1.645
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Üveglap (Larident)

fogorvosi hatóanyagok keverésére alkalmas, egyik oldalán matt üveglap. Vastagsága 0,5 cm.
459 080 7 x 7 cm 1 db 995
459 081 9,5 x 7 cm 1 db 1.125

Kapszulakinyomó-pisztoly (3M)

az új kinyomó pisztoly lehetővé teszi a kapszulás kompozitok egyszerű és biztos applikációját. 
ergonómikus kialakításának köszönhetően kiválóan illeszkedik a kézbe, jelentősen csökkenti a szük-
séges erőkifejtést. speciális rögzítő mechanizmusa megkönnyíti a kapszulák behelyezését és eltávo-
lítását, egyúttal biztosan helyén tartja őket az applikáció során. autoklávozható.
316 100 kapszula-kinyomó pisztoly 1 db 16.995 ft

        kApszuLAkiNYOMó-pisztOLY
Valamennyi szokásos kapszulához (cavifil, plt, stb.) használható kinyomó pisztoly. ergonómikus kiala-
kításának köszönhetően az anyag - csekély erőkifejtés mellett - tökéletesen kinyomható a kapszulából. 
134°C-ig autoklávozható.
400 105 m+w kapszulakinyomó pisztoly 1 db 36.995

csak 36.995 Ft

Cavifil Injector (ivoclar vivadent)

adagolópisztoly kapszulák direkt applikálásához. a hosszú pisztolyvégnek köszönhetően a hátsó zónában 
is könnyen használható. autoklávozható.
291 120 Cavifil injector 1 db 10.275

Kapszulakinyomó-pisztoly (Dentsply Sirona)

Valamennyi szokványos kapszula közvetlen applikálásához. 134°C-ig autoklávozható.
188 158 kapszulakinyomó-pisztoly 1 db 10.995

        eGYszeRhAszNÁLAtOs keVeRőtÁLkÁk
egyszerhasználatos keverőtálkák, 12 mélyedéssel.
098 500 egyszerhasználatos keverőtálca 1 db 2.295

csak 2.295 Ft

1

ÚJDONSÁG
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Vivapad (ivoclar vivadent)

műanyag keverőlap négy mélyedéssel, fényvédő tetővel.
091 144 Vivapad 1 db 3.995

Stripmat (POLYDENTIA)

Vékony, nagy szakítószilárdságú transzparens poliészter matricaszalag fényrekötő anyagokhoz, praktikus 
adagolóban. Hossza 15 m.
000 162 0,05 mm x 6 mm  1 csomag 4.695
000 163 0,05 mm x 8 mm 1 csomag 4.695
000 164 0,05 mm x 10 mm  1 csomag 4.695

Hawe Striproll Nr. 686 (Kerr)

Vékony, nagy szakítószilárdságú poliészter matricaszalag adagolóban. Hossza 15 m.
125 120 0,05 mm x 8 mm 1 csomag 4.695

Hajlítható, egyik végén tapadós applikátor a koronák, inlay-ek és veneer-ek gyors és precíz felvé-
teléhez.
022 637 30 db/csomag 1 csomag 3.695

Pick Up Stick (Hager & Werken)

Hawe Posterior matricák (Kerr)

025 177 nr. 773 premoláris matricák, transzparens, 50 db 1 csomag 11.435
025 178 nr. 774 moláris matricák, transzparens, 50 db 1 csomag 11.435

Hawe Lucifix Matrix System (Kerr)

feszíthető transzparens matricák, rágófogak fényrekötő töméseihez. 50 db/csomag.
025 198 nr. 775, premoláris matricák 1 csomag 19.995
025 199 nr. 776, moláris matricák 1 csomag 19.995

tapadós végű applikátotorok koronák, inlayk, héjak behelyezéséhez.
298 640 50 db 1 csomag 7.275

Stik’n’Place (Directa)

1
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Transzparens fényvezető ékek (POLYDENTIA)
a lágy interdentális ékek lehetővé teszik a fényrekötő anyagok tökéletes polimerizációját az approximális 
területen. 200 db/csomag.
000 159 vegyes 1 csomag 10.495
000 160 finom 1 csomag 10.495
000 161 közepes 1 csomag 10.495

Hawe Transparent Adapt-Strip Nr. 680 (Kerr)

frontfogtömés elkészítéséhez. poliészterből, anatómiailag formázott, 0,075 mm vastag.
025 114 6 mm széles, 100 db 1 csomag 2.745

Tofflemire előformázott matricák (POLYDENTIA)

rozsdamentes, anatómiailag előformázott matrica kis-és nagyörlőfogakhoz. 30 db/ csomag.
198 153 mikrovékony 0,025 x  5,5 mm 1 csomag 9.795
198 154 mikrovékony 0,025 x  6,3 mm 1 csomag 9.795
198 155 szupervékony 0,04 mm x 5,5 mm 1 csomag 8.245
198 156 szupervékony 0,04 mm x 6,3 mm 1 csomag 8.245

Hawe Luciwedge soft (Kerr)

fényvezető ékek. 100 db/csomag.
025 162 nr. 770 s, ultra vékony 1 csomag 13.525
025 163 nr. 771 s, kicsi 1 csomag 13.525
025 168 nr. 772 s, közepes 1 csomag 13.525

QuickMat Deluxe részleges matrica rendszer (POLYDENTIA)

Segít a tökéletes, nagy felületű optimális approximális kontakok és az anatómiailag helyes “hasas” moláris 
fogforma kialakításában. a rendszer könnyen áttekinthető, egyszerűen használható. a rendszer különle-
gessége, hogy különösen nagy kavitások esetén a feszítő gyűrűkre szilikon gyűrűk helyezhetők, melyek 
megakadályozzák, hogy a feszítő gyűrűk “lábai” behatoljanak az interdentális területre. Lehetségessé 
válik ezáltal két egymás melletti mod kavitás párhuzamos kezelése. a feszítő gyűrűk egyszerű kofferdam 
fogóval helyezhetők fel. a szilikon- és feszítő gyűrűk egyaránt 134°C-ig autoklávozhatóak.
 3 Quick gyűrű re-force betéttel, 6 hengeres szilikon cső,  
 10 delta szilikon cső, 20-20 db kontúrozott mikro vékony (0,025 mm)  
 5 mm és 6,4 mm matrica, 50-50 db kontúrozott vékony (0,04 mm)  
398 117 5 mm és 6,4 mm matrica, 140 db faék vegyes színekben  1 készlet 49.495
 QuickMat részleges matricák, vékony, 0,04 mm :  
398 106 5 mm 1 csomag 17.345
398 107 6,4 mm 1 csomag 17.345
 QuickMat részleges matricák, mikro vékony 0,025 mm: 
398 148 5 mm, 100 db 1 csomag 17.345
398 149 6,4 mm, 100 db 1 csomag 17.345
 QuickMat Deluxe részleges matrica speciális kiterjedéssel: 
 vékony, 0,04 mm 
498 179 6,4 mm, 50 db 1 csomag 13.125
 Transzaprens részleges matrica:  
798 140 5 mm, 100 db 1 csomag 17.345
798 141 6,4 mm, 100 db 1 csomag 17.345
 Transzparens részleges matrica speciális kiterjedéssel: 
798 142 6,4 mm, 50 db 1 csomag 13.125
 
398 108 10 szilikon cső, 5 Quick gyűrű 1 csomag 12.475
398 109 30 szilikon cső 1 csomag 3.995
498 178 Quickmat fogó 1 db 24.995

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

1
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Composi-Tight Original (Garrison Dental Solutions)

a Composi-tight original részleges matrica rendszer (mely megfelel a korábbi 3m részleges matri-
ca rendszenek) lehetővé teszi anatómiailag tökéletes kontaktpontok kialakítását a rágófogak ii osz-
tályú kompozittöméseinél. Öt különféle nemesacél matrica áll rendelkezésünkre: premolárisokhoz, 
premolárisokhoz szubgingivális kiterjesztéssel, molárisokhoz, valamint mély cervikális tömésekhez. a mat-
ricák formája megakadályozza a molárisok okkluzális túltömését. a matricák háromdimenziós kialakítása 
segít a pontos, megfelelő magasságú kontakt kialakításában. a matricák vastagsága csupán 0,033 mm, így 
a kontaktpontok szűkek és pontosak. a rugalmatlan, rendkívül puha anyag kiválóan illeszkedik a szomszé-
dos foghoz. a Composi-tight szeparáló gyűrűk erősek, szélesen és szorosan tartanak, konvergáló lábacs-
káik megakadályozzák a gyűrű leugrását. a gyűrű szeparáló fogó segít a gyűrűk biztos felhelyezésében.
 System-Kit 2: 4 szeparáló gyűrű standard, 3 szeparáló gyűrű hosszú,  
 100-100 db standard és kicsi matrica, 25 db nagy matrica,  
498 121 1 gyűrű szeparáló fogó 1 csomag 149.995
 szeparáló gyűrű, 3db:  
498 122 standard 1 csomag 30.175
498 123 hosszú 1 csomag 30.175
 matrica, 0,033 mm:  
498 124 pedo, 50 db 1 csomag 23.495
498 125 kicsi-cervikális, 50 db 1 csomag 23.495
498 126 kicsi, 100 db 1 csomag 23.495
498 127 standard, 100 db 1 csomag 23.495
498 128 nagy, 50 db 1 csomag 23.495
498 129 gyűrű szeparáló fogó 1 db 27.995

pedo

kicsi-cervikális

kicsi

standard

nagy

Composi-Tight 3D (Garrison Dental Solutions)

a részleges matricarendszer újdonsága a soft face 3d gyűrű, amellyel a matricaszalag optimálisan 
a fog köré helyezhető. a puha alkalmazkodó matricalábaknak köszönhetően nem maradnak vissza 
kompozitdarabok. kemény műanyag magja az interproximális területre irányítja a nyomást. Gyorsan és 
könnyen felhelyezhetők. a rugalmatlan, háromdimenzionális szalagok vastagsága 0,033 mm és 6 különbö-
ző méretben választhatók. a tapadásmentes matricák (slick bands) 92%-kal csökkentik a bondokhoz való 
tapadást. a színkódolt rugalmatlan, kontúrozott slick bands matricák vastagsága 0,038 mm.
 Composi-Tight 3D készlet KMW-00: 
 2 soft face 3d gyűrű, 1 soft face 3dXr gyűrű,  
 100 matrica vegyesen, 100 wedge wands műanyag ék,  
798 129 1 gyűrűszeparáló fogó 1 csomag 164.995
 szeparáló gyűrű:  
698 162 soft face 3d gyűrű (narancs), 2 db 1 csomag 59.995
698 163 thin tine G-gyűrű (szürke), 3 db 1 csomag 34.695
498 139 gyűrű szeparáló fogó  1 db 28.895
 M matrica, 0,033 mm:  
698 164 pedo, 50 db 1 csomag 25.475
698 165 kicsi, 100 db 1 csomag 25.475
698 166 kicsi-cervikális, 50 db 1 csomag 25.475
698 168 standard, 100 db 1 csomag 25.475
698 167 közepes, 100 db 1 csomag 25.475
698 169 nagy, 50 db 1 csomag 25.475
 Slick Bands tapadásmentes SM matrica, 0,038 mm:  
798 130 szürke kicsi, 100 db 1 csomag 32.235
798 131 piros kicsi-cervikális, 60 db 1 csomag 32.235
798 132 lila közepes, 100 db 1 csomag 32.235
798 133 zöld standard, 100 db 1 csomag 32.235
798 134 kék nagy, 60 db 1 csomag 32.235

soft face 3d thin tine G 

slick bands

pedo

kicsi

kicsi-cervikális

közepes

standard

nagy

1

Composi-Tight 3DXR (Garrison Dental Solutions)

részleges matricarendszer innovatív, biztonságos szeparáló gyűrűkkel, melyek a legmagasabb retenciót 
biztosítják nehéz anatómiai helyzetekben is, mint pl. rövid vagy ferde fogak, illetve a szemfogak és az első 
premolárisok közt. a gyűrűk a kontakt terület alatt fognak a leugrás veszélye nélkül. a továbbfejlesztett 
soft face silikon biztosítja a matricák pontos adaptációját, csökkentve ezzel a kompozit felesleget és így 
a finírozási időt. a nagy cervikális matricák kiváló megoldást nyújtanak szubgingivális kavitások esetén. 
 szeparáló gyűrűk:  
898 163 soft face 3dXr gyűrű (kék), 2 db 1 csomag 69.675
698 162 soft face 3d gyűrű (narancs), 2 db 1 csomag 59.995
498 139 gyűrű szeparáló fogó 1 db 28.895
 Slick Bands SM, tapadásmentes matricák, 0,035 mm: 
898 164 szürke, kicsi, 100 db 1 csomag 32.235
898 165 narancs, kicsi cervikális, 60 db 1 csomag 32.235
898 166 lila közepes, 100 db 1 csomag 32.235
898 167 zöld standard, 100 db 1 csomag 32.235
898 168 kék, nagy cervikális, 60 db 1 csomag 32.235

soft face 3dXr gyűrű

soft face 3d gyűrű
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Composi-Tight 3D Fusion (Garrison Dental Solutions)

a kedvelt Composi-tight 3dXr rendszer továbbfejlesztett változata. az innovatív szeparáló gyűrűk nehéz 
anatómiai esetekben is (pl. rövid vagy ferde fogak, szemfogak és első premolárisok között) erős retenciót 
biztosítanak. a gyűrű csúcsok benyúlnak a kontakt terület alá, kizárva ezzel a gyűrűk leugrását. a lágy soft 
face szilikon kiválóan adaptálódik a matrica szalaghoz, így csökkenti a kompozit felesleget és ezáltal a 
finírozásra fordított időt. a 3d fusion matricák erős görbülete körbeveszi a fogat és nincs útban a gyűrű 
felhelyezésekor. tapadásmentes bevonata, valamint a kis tartófülek megkönnyítik a matricák behelyezé-
sét és eltávolítását. a nagy cervikális matrica megoldást kínál szubgingivális kavitások esetében. 
 
Új FX szeparáló gyűrűk: 
FX400 premoláris gyűrű, kék:  
patkó formája megkönnyíti a gyűrű nyitását és felhelyezését. különösen jól használható rövid és ferdén 
álló fogaknál, kofferdam kapocs felett, valamint disztálisan, szemfogak esetén.  
 
FX500 moláris gyűrű, narancs:  
a javított gyűrű forma megkönnyíti a gyűrű nyitását és felhelyezését. retenciós csúcsai megakadályozzák, 
hogy lecsússzon. Jól tart nagy és magas molárisokon, illetve parodontológiai betegek esetén.  
 
FX600 Wide Prep gyűrű, zöld:  
kiterjedt tömésekhez. Hiányzó csücskök esetében is tart. széles szilikon lábacskái megakadályozzák a 
matrica benyomódását a kavitásba.
 induló készlet (Fusion FX gyűrűkkel): 
 1-1 3d fusion gyűrű kék/rövid, narancs/hosszú, zöld/ 
 nagyméretű kavitáshoz, 70 3d fusion matrica (5 méretben),  
 80 3d fusion ék (4 méretben),  
140 411 1 új típusú gyűrűszeparáló-fogó 1 csomag 189.995
 teljes készlet (Fusion FX gyűrűkkel): 
 1-1 3d fusion gyűrű kék/rövid, narancs/hosszú, zöld /  
 nagyméretű kavitáshoz, 70 3d fusion matrica (5 méretben),  
 80 3d fusion ék (4 méretben), 1 új típusú gyűrűszeparáló- 
140 584 fogó, 1 matrica fogó bfa-1, 1 kompozit műszer tN009  1 csomag 279.995
 szeparáló gyűrűk:  
698 162 soft face 3d gyűrű (narancs), 2 db 1 csomag 59.995
898 163 soft face 3dXr gyűrű (kék), 2 db 1 csomag 69.675
898 176 fX400 premoláris gyűrű, kék, 2 db 1 csomag 70.825
898 177 fX500 moláris gyűrű, narancs, 2 db 1 csomag 70.825
898 178 fX600 wide prep gyűrű, zöld, 2 db 1 csomag 70.825
 3D Fusion matricák FX, 0,038 mm: 
898 186 utántöltő készlet, 210 matrica vegyesen  1 csomag 88.395
898 189 szürke, kicsi (4,4 mm), 50 db 1 csomag 19.995
898 188 szürke, kicsi (4,4 mm), 100 db  1 csomag 36.395
898 193 lila, közepes (5,6 mm), 50 db 1 csomag 19.995
898 192 lila, közepes (5,6 mm), 100 db 1 csomag 36.395
898 195 zöld, standard (6,6 mm), 50 db 1 csomag 19.995
898 194 zöld, standard (6,6 mm), 100 db 1 csomag 36.395
898 191 narancs, kicsi cervikális (6,0 mm füllel), 30 db 1 csomag 19.995
898 190 narancs, kicsi cervikális (6,0 mm füllel), 60 db 1 csomag 36.395
898 197 kék, nagy cervikális (8,7 mm füllel együtt), 30 db 1 csomag 19.995
898 196 kék, nagy cervikális (8,7 mm füllel együtt), 60 db 1 csomag 36.395
898 179 gyűrűszeparáló-fogó 1 db 31.195

soft face 3dXr gyűrű

soft face 3d gyűrű

fX 400 gyűrű

fX 600 gyűrű

fX 500 gyűrű

1

        MAtRicAfOGó
keményfém bevonatú, dupla rugós matricafogó. stabilan tartja még a legvékonyabb matricát is. 
segítségével könnyen eltávolítható a matrica az approximális területről.
300 120 m+w matricafogó 1 db 33.275

csak 33.275 Ft
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Palodent V3 (Dentsply Sirona)

a palodent V3 részleges matricarendszer segítségével anatómiailag korrekt kontakpontok alakíthatók ki 
gyorsan és biztosan a ii osztályú restaurációk készítése során. a szoros gingivális zárásnak köszönhetően 
kevesebb az anyagfelesleg, így kisebb a finírozási szükséglet. a matricarendszer a következő elemekből 
áll: Nikkel-titán gyűrűk (2 méret: univerzális, kicsi), anatómiailag kialakított ékek (kicsi, közepes, nagy), 
wedgeGuard a szomszédos fog approximális védelmére a preparáció során (kicsi, közepes, nagy), előfor-
mázott matricák gingivális köténnyel, valamint gyűrűvel a biztos megfogáshoz behelyezéskor és eltávolí-
táskor (5 méret), speciális csipesz a matrica gyűrűjének, illetve az ékeknek biztos megfogására, applikációs 
fogó lehajlított véggel a gyűrűk biztos tartására. a rendszer komponensei egymáshoz illeszkednek és egy-
szerű használatot, valamint megbízható eredményt biztosítanak.
 Induló készlet: 15 matrica 5,5 mm, 5 matrica 4,5 mm,  
 5-5 ék (kicsi, közepes, nagy), 5 wedgeGuard (közepes),  
 2 gyűrű (univerzális), 1 applikációs fogó, 1 speciális csipesz,  
588 150 4 kapszula sdr  1 csomag 121.995
 Teljes készlet: 25-25 matrica 3,5 mm, 4,5 mm,  
 5,5 mm és 6,5 mm, 25-25 ék kicsi, közepes, nagy,  
 10-10 wedgeGuard kicsi, közepes, nagy,  
 1-1 gyűrű univerzális, kicsi, 1 applikációs fogó,  
588 151 1 speciális csipesz  1 csomag 163.995
 matrica utántöltő:  
588 152 3,5 mm, 50 db 1 csomag 18.245
588 153 4,5 mm, 50 db 1 csomag 18.245
588 154 5,5 mm, 50 db 1 csomag 18.245
588 155 5,5 mm, 100 db 1 csomag 32.425
588 156 6,5 mm, 50 db 1 csomag 18.245
588 157 7,5 mm, 50 db 1 csomag 18.245
 gyűrű: 
588 158 univerzális 1 db 39.995
588 159 univerzális, 2 db 1 csomag 67.495
588 160 kicsi, 2 db 1 csomag 67.495
 ék: 
588 161 kicsi, 100 db 1 csomag 13.995
588 162 közepes, 100 db 1 csomag 13.995
588 163 nagy, 100 db 1 csomag 13.995
 WedgeGuard: 
588 164 kicsi, 50 db 1 csomag 21.495
588 165 közepes, 50 db 1 csomag 21.495
588 166 nagy, 50 db 1 csomag 21.495
588 167 applikációs fogó 1 db 27.695
588 168 speciális csipesz 1 db 27.695

Palodent V3 EZ Coat (Dentsply Sirona)

Új formájú, mikrovékony matrica, tapadásmentes felülettel, mely még különösen szűkös fogközi helyeken 
is könnyebbé teszi a matrica eltávolítását. a matricák domborulata anatómiailag korrekt formát ad nagy 
és mély kavitások esetén is. a színkódolásnak köszönhetően a méretválasztás egyszerű.
588 169 eZ Coat 3,5 mm, 50 db 1 csomag 21.445
588 170 eZ Coat 4,5 mm, 50 db 1 csomag 21.445
588 171 eZ Coat 5,5 mm, 50 db 1 csomag 21.445
588 172 eZ Coat 5,5 mm, 90 db 1 csomag 36.795
588 173 eZ Coat 6,5 mm, 50 db 1 csomag 21.445
588 174 eZ Coat 7,5 mm, 50 db 1 csomag 21.445

Palodent (Dentsply Sirona)

a rendszer szabadalmaztatott bitine acélgyűrűkből, és különböző előformált fém matricákból áll. a ru-
gós bitine gyűrűk biztosítják a kíméletes szeparálást, már a kavitás preparációja során is, elegendő he-
lyet biztosítva a speciálisan kialakított matrica felhelyezéséhez. az előformált palodent matricák segítik 
a természetes kontúrok és a tökéletes interproximális kontaktok kialakítását minden ii osztályú kavitás 
esetén, rendkívül időtakarékosan, akár 30 mp alatt. szükségtelenné válik az ékek használata. a standard 
méretű matrica ideális szinte valamennyi moláris töméshez. a mini matricák 20%-kal keskenyebbek a 
standard méretűeknél, így kiválóan alkalmasak tejfogtömésekhez, továbbá szűk, lapos preparációkhoz. 
A nagy méretű “plusz” matricák elsősorban a mély preparációkhoz használatosak. A matricák kofferdam 
fogóval applikálhatók.
388 152 standard matrica, 100 db 1 csomag 29.945
388 153 standard matrica, 50 db 1 csomag 19.995
388 154 mini matrica, 50 db 1 csomag 19.995
388 156 bitine kerek acélgyűrű, 4 db 1 csomag 19.995

1
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Hawe SuperMat (Kerr)

matricafeszítő-rendszer moláris fogakhoz, acél és műanyag matricákhoz. előnye, hogy a tömés során már 
nincs matricafeszítő a szájban, ezáltal a munkaterület jobban látható, a beteg komfortosabban érzi magát 
és semmi sem akadályozza az ékek elhelyezését. Nincs emelőhatás. több tömés is készíthető párhuza-
mosan egy kvadránson belül. autoklávozható.
 készlet nr. 2150: 1 Hawe superlock matricafeszítő,  
 20 Hawe adapt superCap matrica (3-3 db nr. 2161,  
225 120 nr. 2162, nr. 2171, nr. 2172 és 4-4 db nr. 2181, nr. 2182) 1 készlet 65.995
 Hawe Adapt SuperCap Matrix, előszerelt tekercsben:  
 acélmatrica »dead-soft« (lágy), 0,03 mm, 50 db: 
225 121 5,0 mm széles, nr. 2161 1 csomag 19.995
225 122 6,3 mm széles, nr. 2162 1 csomag 19.995
 transzparens műanyag matrica, 0,05 mm, 50 db:  
225 123 5,0 mm széles, nr. 2171 1 csomag 19.995
225 124 6,3 mm széles, nr. 2172 1 csomag 19.995
 acél matricák: »Non-dead-soft« - (kevésbé lágy)  
 0,038 mm, 50 db: 
225 125 5,0 mm széles, nr. 2181 1 csomag 23.925
225 126 6,3 mm széles, nr. 2182 1 csomag 23.925
 Hawe SuperCap üres tekercsek az egyéni matrica  
 választáshoz, nem sterilizálható, 100 db: 
125 131 5,6 mm, kék, nr. 2010 1 csomag 13.525
125 114 6,7 mm, zöld, nr. 2015 1 csomag 13.525

Rugalmatlan acél matricaszalag (POLYDENTIA)

Jól formálható, lágy matricaszalag adagolóban. 0,05 mm/3 m.
063 101 5 mm széles 1 db 4.495
063 102 6 mm széles 1 db 4.495
063 103 7 mm széles 1 db 4.495

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Omni-Matrix (Ultradent)

az omni-matrix speciális, belső csavarrendszere segítségével a matricaszalag mérete egyszerűen beállít-
ható a fogkoronának megfelelően. mivel a fejrésze forgatható bármely quadránsban könnyen illeszkedik 
a fogakra, nincs szükség a szalag kézzel történő állítgatására. Használat után a tömés sérülése nélkül 
eltávolítható. Négyféle méretben és színkódolt csomagolásban kapható. Lila fém: premoláris és gyerek-
fogakhoz. Narancssárga fém: moláris fogakhoz (vékony).  Zöld fém: moláris fogakhoz (vastagabb). Piros 
műanyag: frontfogakhoz. 8 db/csomag.
917 570 lila 1 csomag 4.945
917 571 narancs 1 csomag 4.945
917 572 piros 1 csomag 4.945
917 573 zöld 1 csomag 4.945

Matricaszalag (Meba)

rozsdamentes, 0,05 mm vastag, 10 m hosszú matricaszalag, körkörös matricafeszítőhöz.
023 100 5 mm széles 1 db 6.245
023 101 6 mm széles 1 db 6.245
023 102 7 mm széles 1 db 6.245

10 méter!

        MAtRicAszALAG
rozsdamentes matricaszalag matricafeszítőhöz. 0,03 mm, 10 m adagolóban.
100 170 5 mm széles, supermathoz is 1 tekercs 4.375
100 171 6 mm széles, supermathoz is 1 tekercs 4.375
100 172 7 mm széles 1 tekercs 4.375

10 méter!

csak 4.375 Ft
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Tofflemire matrica (Kerr)

rozsdamentes.
 vékony, 0,05 mm, 30 db: 
025 143 nr. 1001 1 csomag 1.925
125 142 nr. 1002 1 csomag 1.925
125 140 nr. 1003 1 csomag 1.925
125 143 nr. 1013 1 csomag 1.925
125 141 nr. 1015 1 csomag 1.925
025 145 nr. 1001 C (kontúrozott) 1 csomag 5.995
 extra vékony, 0,038 mm, 30 db: 
025 144 nr. 1101 1 csomag 1.925
125 145 nr. 1102 1 csomag 1.925
125 146 nr. 1103 1 csomag 1.925
125 147 nr. 1113 1 csomag 1.925
125 148 nr. 1115 1 csomag 1.925
025 146 nr. 1101 C (kontúrozott) 1 csomag 5.995

rozsdamentes acél, 0,05 mm / 3 m.
063 105 5 mm széles 1 tekercs 6.745
063 106 6 mm széles 1 tekercs 6.745
063 107 7 mm széles 1 tekercs 6.745

   nr. 1           nr. 2              nr. 3             nr. 4              nr. 5           nr. 6

Nyström matricák (HAHNENKRATT)

rozsdamentes acél, 0,04 mm, lyuk nélkül. 12 db.
023 190 nr. 1 1 csomag 895
023 191 nr. 2 1 csomag 895
023 192 nr. 3 1 csomag 895
023 193 nr. 4 1 csomag 895
023 194 nr. 5 1 csomag 895
023 195 nr. 6 1 csomag 895

         keskeny                         közepes                                  széles

Ivory matrica (Meba)

rozsdamentes matrica, kerek lyukakkal. 12 db/csomag.
023 131 keskeny 1 csomag 945
023 132 közepes 1 csomag 945
023 133 széles 1 csomag 945

roeko matricaszalagok (COLTéNE)

         tOffLeMiRe MAtRicAszALAG
rozsdamentes, 12 db / csomag.
 0,05 mm: 
059 100 1 forma 1 csomag 695 
059 104 2 forma 1 csomag 695
059 105 3 forma 1 csomag 695
059 101 13 forma 1 csomag 695 
059 106 14 forma 1 csomag 695
059 107 15 forma 1 csomag 695
 0,038 mm: 
059 102 1 forma  1 csomag 695 
059 108 2 forma 1 csomag 695
059 109 3 forma 1 csomag 695
059 103 13 forma 1 csomag 695
059 198 14 forma 1 csomag 695
059 199 15 forma 1 csomag 695

csak 695 Ft

1
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Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

        nr. 11            nr. 12        nr. 13             nr. 14        nr. 15         nr. 16

Ivory matricafeszítő (Meba)

Kis kampóval, “lyukas” matricákhoz.
023 130 ivory matricafeszítő 1 db 5.995

Nyström matricafeszítő (Meba)

rozsdamentes, lyuk nélküli matricákhoz.
023 120 1 pár (balos, jobbos) 1 csomag 10.915

Matricafeszítő (Meba)

rozsdamentes, matricaszalaghoz.
023 105 5 mm széles 1 db 6.995
023 106 6 mm széles 1 db 6.995
023 107 7 mm széles 1 db 6.995

Tofflemire matricafeszítő (Hager & Werken)

rozsdamentes.
000 112 Junior 1 db 5.445
000 113 universal 1 db 5.445
000 114 senior, hajlított 1 db 5.445

Hawe interdentális ék (Kerr)

anatómiailag formált juharfa interdentális ékek a fogtömés optimális kialakítására.
 ékrendszer készlet nr. 830:  1000 db (250-250 db 
025 108 a leghasználatosabb méretekből), 1 ékadapter 1 készlet 29.475
 készlet nr. 827:   
025 109 400 db 6 méretben, lekerekített, színkódolt faékek      1 készlet 13.545
 utántöltő: 
025 118 nr. 822/05, türkíz, 100 db 1 csomag 4.995
025 119 nr. 829/05, türkíz, 1.000 db 1 csomag 26.945
025 110 nr. 822/10, narancs, 100 db 1 csomag 4.995
025 111 nr. 829/10, narancs, 1.000 db 1 csomag 26.945
025 120 nr. 822/20, fehér, 100 db 1 csomag 4.995
025 121 nr. 829/20, fehér, 1.000 db 1 csomag 26.945
025 130 nr. 822/30, zöld, 100 db 1 csomag 4.995
025 131 nr. 829/30, zöld, 1.000 db 1 csomag 26.945
025 140 nr. 822/40, sárga,100 db 1 csomag 4.995
025 141 nr. 829/40, sárga, 1.000 db 1 csomag 26.945
025 150 nr. 822/50, kék, 100 db 1 csomag 4.995
025 151 nr. 829/50, kék, 1.000 db 1 csomag 26.945
025 160 nr. 822/60, piros, 100 db 1 csomag 4.995
025 161 nr. 829/60, piros, 1.000 db 1 csomag 26.945
025 169 nr. 822/70, fehér, 100 db 1 csomag 4.995
 Hawe ékadapter nr. 820, interdentális ékek,  
025 113 ecsetek, kefék behelyezésére  1 db 17.465

Ivory matrica (HAHNENKRATT)

rozsdamentes acél matrica, kerek lyukakkal. 12 db/csomag.
023 108 nr. 11, keskeny, premolárisokhoz 1 csomag 925
023 109 nr. 12, közepes, premolárisokhoz 1 csomag 925
023 110 nr. 13, széles, premolárisokhoz 1 csomag 925
023 111 nr. 14, keskeny, molárisokhoz 1 csomag 925
023 112 nr. 15, közepes, molárisokhoz 1 csomag 925
023 113 nr. 16, széles, molárisokhoz 1 csomag 925

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!
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Wedge Wands (Garrison Dental Solutions)

műanyag ék, amely optimálisan illeszkedik a foghoz. a nyélnek köszönhetően nincsen szükség egyéb 
műszerre az ék behelyezéséhez. egyszerűen a jelzett törés helyén 90°-ban meg kell hajlítani, az éket 
elhelyezni, és a nyelet elfordítani (360°). a hajlított vég megelőzi a papilla vagy a kofferdam sérülését. az 
ék speciális végkialakításának köszönhetően nem mozdul ki a helyéről, és mindössze csak négy méretre 
van szükség.
 Wedge Wands készlet:  
498 140 100-100 db kék, orange, zöld, sárga 1 csomag 44.995
 utántöltő, 100 db: 
498 141 kék / kicsi 1 csomag 12.795 
498 142 orange / közepes 1 csomag 12.795
498 143 zöld / nagy 1 csomag 12.795
498 144 sárga / extra kicsi 1 csomag 12.795

Faék (POLYDENTIA)

anatómiailag formált faékek, elsőosztályú juharfából.
000 150 készlet (11, 12, 13, 15 mm), 600 db 1 készlet 21.835
 100 db: 
000 165 11 mm, pink 1 csomag 4.775
000 151 12 mm, kék 1 csomag 4.775
000 152 13 mm, zöld 1 csomag 4.775
000 153 15 mm, sárga 1 csomag 4.775
000 154 17 mm, fehér 1 csomag 4.775
 1.000 db: 
000 166 11 mm, pink  1 csomag 29.995
000 155 12 mm, kék 1 csomag 29.995
000 156 13 mm, zöld 1 csomag 29.995
000 157 15 mm, sárga 1 csomag 29.995
000 158 17 mm, fehér 1 csomag 29.995

Soft Wedge (Garrison Dental Solutions)

extra hosszú, első anatómiailag formált faék. pontos kontaktpont magasság, rendkívül flexibilis hársfa 
alapanyag, a matricaszalaggal együtt hajlik. optimális részleges matricarendszerhez.
 Complete Soft Wedge készlet: színenként 100 db  
798 120 soft wedge sárga, kék, narancs, zöld 1 csomag 31.195
 utántöltő, 300 Soft Wedge:  
798 121 sárga, extra-kicsi 1 csomag 23.395
798 122 kék, kicsi 1 csomag 23.395
798 123 narancs, közepes 1 csomag 23.395
798 124 zöld, nagy 1 csomag 23.395

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Composi-Tight 3D Fusion Wedge (Garrison Dental Solutions)

a különösen jól adaptálható ék szilárd magját lágy bevonat borítja, így az nagyszerűen igazodik az 
interproximális egyenetlenségekhez.. a puha retentív lamellák az ék bevezetésekor minden erőfeszítés 
nélkül behajlanak, majd az interproximális részt elhagyva ismét kiegyenesednek. az ékek bármely matri-
cával használhatók.
 készlet: 
138 107 50-50 ék sárga, kék, narancs és zöld színben 1 csomag 37.495
 utántöltő, 100 db ék: 
138 444 sárga / ultra finom 1 csomag 18.995
138 337 kék / kicsi 1 csomag 18.995
139 073 narancs / közepes 1 csomag 18.995
140 230 zöld / nagy 1 csomag 18.995

1
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FenderWedge (Directa)

A II. osztályú preparációk kb. 2/3-a során károsul a szomszédos fog. A FenderWedge (“rugós ék”) védi 
a szomszédos fogat a preparáció alatt, egyúttal pontos kontaktpontot képez. könnyű pozicionálni, 
pozícióját a preparáció során megőrzi, nem zavarja a munkaterületet. az ékek szélessége: extra kicsi (vio-
lakék = 1,0 mm), kicsi (narancs = 1,4 mm), közepes (zöld = 1,9 mm), nagy (sárga = 2,3 mm). a műanyag 
ékekre erősített nemesacél lapocskák vastagsága minden méret esetében 0,08 mm.
 készlet: 
698 150 36 - 36 db extra vékony, vékony, közepes, nagy 1 csomag 31.495
698 151 extra kicsi, violakék, 36 db 1 csomag 9.995
698 152 kicsi, narancs, 36 db 1 csomag 9.995
698 153 közepes, zöld, 36 db 1 csomag 9.995
698 154 nagy, sárga, 36 db 1 csomag 9.995
698 155 minta csomag: 1 - 1 db méretenként 1 csomag ingyenes

FenderMate (Directa)

a hagyományos ékekhez hasonlóan helyezhető fel, de egyszerre tartalmaz egy éket és egy matricát. 
az anatómiailag megformált szerkezet automatikusan illeszkedik a fog formájához. behelyezéskor a 
FenderMate maradandóan a preparáció köré adaptálódik. A rugalmas oldalsó “szárnyak” önmaguktól el-
helyezkednek az interdentális térben, szoros cervikális zárást biztosítva ezáltal.
 készlet:  
798 115 18-18 db zöld, világoszöld, kék, világoskék 1 csomag 49.995
798 116 zöld, bal, 18 db 1 csomag 14.995
798 117 világoszöld, bal,keskeny, 18 db 1 csomag 14.995
798 118 kék, jobb, 18 db 1 csomag 14.995
798 119 világoskék, jobb, keskeny, 18 db 1 csomag 14.995

Uveneer (ULTRADENT)

egyedülálló minimálinvazív sablonrendszer, melynek segítségével megbízható formájú és szimmet-
riájú, kiváló minőségű valamint esztétikájú kompozit héjakat készíthetünk egy ülésben. Nagyszerűen 
használható színválasztáshoz, mock-upok, valamint kerámia héjak provizóriumának elkészítésére. mind-
egyik újra felhasználható, autoklávozható sablon követi a fog anatómiáját, a mosolytervezés valamint az 
aranymetszés szabályait, figyelembe veszi a szélesség és magasság ideális arányait, az ideális kontúro-
kat, fogközöket és középvonalat. a sablonok pontos anatómiai faciális fogkontúrjainak köszönhetően az 
egyes területeken különböző kompozit vastagságok adódnak (vékonyabb az incizális harmadban és a 
gingivális területen, vastagabb a faciális középső részeken). mivel ezek a különböző rétegvastagságok 
különböző színhatásokat és értékeket eredményeznek, csupán egy szín használatával is természetes ered-
ményt érhetünk el. a rendszer legfontosabb előnyei: lehetővé teszi kiváló minőségű, természetes hatású 
kompozitrestaurációk gyors és megbízható elkészítését; megakadályozza az oxigén inhibiciós réteg kiala-
kulását a polimerizációs során, így kemény és fényes felületet hoz létre; többször felhasználható, autok-
lávozható így használata gazdaságos; bármely kompozittal használható; a sablonon keresztül tökéletes 
fénypolimerizáció érhető el; a megkötött kompozitról könnyen leválasztható; időtakarékos, hiszen csak 
minimális igazításra és polirozásra van szükség; megkönnyíti az applikációt egy- akár több fogra. a készlet 
2-2 darab közepes- illetve nagyméretű, alsó illetve felső sablont tartalmaz a középső metszőfogakra, az 
oldalsó metszőfogakra, a szemfogakra illetve a premolárisokra. (összesen 32 sablon)
 készlet: 16-16 db közepes illetve nagyméretű sablon alsó,  
139 192 illetve felső fogakra (összesen 32 db sablon) 1 csomag 249.000

FenderPrime (Directa)

preparációs védelem és szekcionális matrica egyedülálló kombinációja, tejfogak ii osztályú töméseihez. 
a fenderprime nem más, mint egy faék, mely egy fém lap segítségével helyezhető a szűk approximális 
helyekre. a hegy hajó orrára emlékeztető kialakítása lehetővé teszi a gingiva összenyomását, anélkül, 
hogy megsértenénk azt, csökkentve ezzel a vérzés kockázatát.
798 126 készlet: 2 x 18 db 1 csomag 16.795
798 127 utántöltő, 18 db: rövid, neon sárga 1 csomag 9.995
798 128 utántöltő, 18 db: hosszú, neon zöld 1 csomag 9.995
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Kofferdam

rozsdamentes acélból készült kofferdam kapcsok. a matt felületek megakadályozzák a kellemetlen fény-
visszaverődéseket, megkönnyítve a munkát nagyítós szemüvegben, illetve intraorális kamerával. 
lásd tábl. kofferdam kapcsok egyesével 1 db 5.375
071 115 formatáblázat 1 db ingyenes

Satin Steel kofferdam kapcsok (Hu-Friedy)

felős és alsó frontfogakhoz felső és alsó premolárisokhoz felső molárisokhoz

forma 212 0 1 2 2a 2as 4 8
cikkszám 071 100 071 101 071 102 071 103 071 104 071 138 071 105 071 106

alsó molárisokhoz felső és alsó molárisokhoz

forma 3 7 12a 13a 8a 14 14a 56s
cikkszám 071 107 071 108 071 109 071 110 071 111 071 112 071 113 071 114

Fit-Kofferdam rendszer (Hager & Werken)

 bevezető készlet:1 lyukasztó fogó, 1 kapocsfogó,  
 1 nagyméretű keret felnőtteknek,1 nemesacél  
022 135 kapocstálca 12 leggyakrabban használatos kapoccsal 1 készlet 94.995
022 132 fit kofferdam lyukasztó fogó 1 db 29.995
022 129 fit kofferdam kapocsfogó 1 db 12.995
 Fit Kofferdam keret, autoklávozható: 
022 136 nemesacél, flexibilis, nagy, 108 x 95 mm 1 db 7.995
022 137 nemesacél, flexibilis, kicsi, 80 x 75 mm 1 db 7.995
022 145 műanyag, összecsukható, autoklávozható (“cápaszáj”) 1 db 11.795
098 149 kofferdam-sablon 1 db 3.995
 Fit-kapocstálca: 12 db nemesacél kapocs  
022 131 (1-1 db 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0,2, 2a) 1 db 63.495
022 130 Fit-kapocstálca: nemesacél (üres) 12 kapocshoz 1 db 22.495
lásd tábl. kofferdam kapcsok egyesével 1 db 4.595

Kofferdam

szárnyas premoláris kapcsok labiális ivory kapcsok

forma
cikkszám 122 127 122 102 122 122 122 148

szárnyas moláris kapcsok, mély szárnyas premoláris kapcsok

forma
cikkszám 122 106 122 108 122 126 122 120 122 100 122 146

szárnyas moláris kapcsok

forma
cikkszám 122 117 122 118 122 143 122 130 122 105 122 115

1
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1

Rubber Dam Non Latex  (Dentorama)

Vákuum csomagolt latexmentes kofferdam. 15,2 x 15,2 cm.
559 196 kék, közepes, 20 db 1 csomag 6.495

Dental Rubber Dam (Dentorama)

Vanília ízű, hosszan tárolható kofferdam gumik vákuum csomagolásban. 15,2 x 15,2 cm. 
36 db/csomag.
298 140 világos, közepes 1 csomag 4.975
298 141 zöld, közepes 1 csomag 4.975
298 142 kék, közepes 1 csomag 4.975
298 104 kofferdam keret 1 db 3.995

SIGMA*dam (Sigma)

Púdermentes, kiváló szakítószilárdságú kofferdam. Jól záródik, kellemes, enyhe menta illata van.  
Zöld, 15 x 15 cm. 36 db/csomag.
005 115 vékony 1 csomag 5.475
005 116 közepes 1 csomag 5.475
005 117 erős 1 csomag 5.475
005 118 extra erős 1 csomag 5.475

Isodam Non-Latex kofferdam (Sigma)

latexmentes kofferdam elasztikus, szintetikus polyisopren anyagból latexre allergiás pácienseknek. 
Világoskék, 15,3 x 15,3 cm. 20 db/csomag.
005 110 medium 1 csomag 9.745
005 111 heavy 1 csomag 9.745

Dental Dam (COLTéNE)

tiszta latexből készült ellenálló, nagy szakítószilárdságú kofferdam. Négy vastagságban szállítható: 
vékony ca. 0,15 mm, közepes ca. 0,20 mm, vastag ca. 0,25 mm, és extra vastag ca. 0,30 mm.
 Dental Dam vékony, 15,2 x 15,2 cm, 36 lap:  
035 114 világos 1 csomag 6.495
035 125 zöld 1 csomag 6.495
 Dental Dam közepes, 15,2 x 15,2 cm, 36 lap:  
035 102 világos 1 csomag 6.995
035 103 zöld 1 csomag 6.995
035 126 kék 1 csomag 6.995
 Dental Dam vastag, 15,2 x 15,2 cm, 36 lap:  
035 116 világos 1 csomag 7.845
035 127 zöld 1 csomag 7.845
035 128 kék 1 csomag 7.845
 Dental Dam extra vastag, 15,2 x 15,2 cm, 36 lap:  
035 129 világos 1 csomag 8.245
035 130 zöld 1 csomag 8.245
035 132 sötét 1 csomag 8.245
 
 Fiesta Dental Dam, gyümölcsízű, 15,2 x 15,2 cm, 36 lap:  
035 121 vékony 1 csomag 6.995
035 106 közepes 1 csomag 7.845
035 122 vastag 1 csomag 8.245
035 108 kofferdam-szalvéta, 12,7 x 15,2 cm, 50 db 1 csomag 9.575
 
 Alapkészlet:  
035 107 9 szárnyas kapocs (a leggyakoribb formák) 1 csomag 31.195
035 111 dental dam műanyag keret 1 db 6.655
098 149 kofferdam-sablon 1 db 3.995

035 136 kofferdam lyukasztó fogó 1 db 66.635
035 137 kofferdam kapocs fogó 1 db 35.625



72

Cikkszám  Termékleírás Rendelési egység Ft

ha többet akar

Telefon: +36 1 436 9790 • Fax: +36 1 436 9799 • e-mail: dental@mwdental.hu • honlap: www.mwdental.hu

Parapulpális csapok

roeko Flexi Dam non latex (COLTéNE)

latex- és púdermentes kofferdam. biokompatibilis, szagsemleges. kiválóan nyúlik, szakítószilárdsága 
nagy. Használata latexallergiás, illetve allergiára hajlamos betegeknél ajánlott. kék és violakék színekben 
kapható. a kék szín éles kontrasztot nyújt a munkaterülettel szemben.  
méret: 15 x 15 cm, kb. 0,5 mm vastag.
063 130 violakék, 30 db 1 csomag 13.995
063 132 kék, 30 db 1 csomag 13.995

OptiDam (Kerr)

egyszerűen, gyorsan használható kofferdam. szükségtelenné teszi a sablont és a lyukasztót. az anatómi-
ailag kialakított keret és a háromdimenziós kofferdam gumi könnyű felhelyezést tesz lehetővé. az 
optidam száraz és tiszta munkaterületet biztosít, miközben a beteg könnyen lélegzik. Nem kell a nyelvet 
eltartani, az ajak, az orca illetve a gingiva nem akadályozza a kezelést.
 OptiDam Posterior készlet: 
025 100 10 optidam posterior, 1 kofferdam keret 1 készlet 8.995
025 101 optidam posterior, 30 db 1 csomag 20.995
 OptiDam Anterior készlet: 
025 102 10 optidam anterior, 1 kofferdam keret 1 készlet 8.995
025 103 optidam anterior, 30 db 1 csomag 20.995

KKD Sympatic Dam Non-Latex (KKD)

különösen rugalmas, púdermentes, nagy szakítószilárdságú, latexmentes kofferdam. elaszticitása messze 
meghaladja a latex anyagokét. könnyen felhelyezhető, kényelmes a beteg számára, kiválóan szigetel, 
szagmentes.15 x 15 cm.
259 125 kék, közepes, 30 lap 1 csomag 11.745

Hygenic Wedjets kofferdam fonalak (COLTéNE)

a kofferdam rögzítő fonál alternatívát nyújt a kofferdam kapcsokkal szemben. előnye a könnyebb használ-
hatóság, a gyorsabb kofferdam felhelyezés. segítségével elkerülhetőek a fogíny sérülései. 2,30 méteres 
tekercsben, 3 vastagságban szállítható.
035 123 x-vékony, kék, Ø 0,7 mm 1 csomag 8.495
035 117 vékony, sárga, Ø 1,3 mm 1 csomag 8.495
035 118 vastag, narancs, Ø 1,7 mm 1 csomag 8.495

1

Retopin Stift retenciós rendszer (EDENTA)

Gazdaságos és könnyen kezelhető parapulpális stift elhorganyzási alternatíva. egyetlen, szinte minden 
indikációra alkalmas méretben (0,6 x 4 mm) kapható. a mandrellek újra felhasználhatóak. Gépi és kézi 
behajtásra egyaránt alkalmas.
 standard készlet, aranyozott:  
 25 szerelt, aranyozott stift,  
007 101 1 fúró, 1 nyél kézi behajtáshoz 1 készlet 13.525
 standard készlet, titán:  
 25 szerelt, titán stift,  
007 105 1 fúró, 1 nyél kézi behajtáshoz 1 készlet 17.465
007 102 aranyozott stift, 100 db 1 csomag 25.575
007 106 titán stift, 100 db 1 csomag 30.675
007 107 fúró, 6 db (piros) 1 csomag 10.845
007 108 mandrell, 10 db (piros) 1 csomag 8.675
007 109 nyél, kézi behajtáshoz 1 db 1.795

Parapulpális csapok (pins)
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1

Radix Anker (Dentsply Sirona)

Nemesacél gyökércsapok 3 különböző méretben (nr. 1, 2, 3).
 Integral-készlet: 1 gyökértágító, 1 homlok frézer, 1 spirál fúró,  
 1 mérőeszköz, 1 nyél, 1 kulcs,  
 1 gyökértömő, 12 nemesacél csap:  
018 101 nr. C195C/1 kicsi, sárga 1 készlet 59.995
018 102 nr. C195C/2 közepes, piros 1 készlet 59.995
018 103 nr. C195C/3 nagy, kék 1 készlet 59.995
 utántöltő 12 db:  
018 131 nr. C0193/1, kicsi, sárga 1 csomag 39.995
018 132 nr. C0193/2, közepes, piros 1 csomag 39.995
018 133 nr. C0193/3, nagy, kék  1 csomag 39.995

Radix Anker Titan (Dentsply Sirona)

titán gyökércsapok 4 különböző méretben (nr. 1, 2, 3, 3b).
 Integral-készlet: 1 gyökértágító, 1 homlok frézer,  
 1 spirál fúró, 1 mérőeszköz, 1 nyél, 1 kulcs,  
 1 gyökértömő, 12 titán csap:  
018 111 nr. C195Ct/1, kicsi, sárga  1 készlet 74.995
018 112 nr. C195Ct/2, közepes, piros 1 készlet 74.995
018 113 nr. C195Ct/3, nagy, kék 1 készlet 74.995
018 114 nr. C195Ct/3b, lila 1 készlet 74.995
 utántöltő 12 db: 
018 141 nr. C193t/1, kicsi, sárga 1 csomag 51.495
018 142 nr. C193t/2, közepes, piros 1 csomag 51.495
018 143 nr. C193t/3, nagy, kék 1 csomag 51.495
018 115 nr. C193t/3b, lila 1 csomag 51.495

Gyökércsapok (posts)

Titán csap készlet, praktikus adagolódobozban.  
narancs = normál 0,76 mm, sárga = finom 0,6 mm
 normál csomag: 
022 104 narancs/normál, 20 csap, 1 előfúró 1 csomag 9.795
022 105 sárga/finom, 20 csap, 1 előfúró 1 csomag 9.795
 óriás csomag:  
022 106 narancs/normál, 100 csap, 5 előfúró 1 csomag 36.945
022 107 sárga/finom, 100 csap, 5 előfúró 1 csomag 36.945

Stabilok (Fairfax)

Nemesacél csap készlet, praktikus adagolódobozban.  
zöld = normál 0,76 mm, kék = finom 0,6 mm
 normál csomag: 
022 100 zöld/normál, 20 csap, 1 előfúró 1 csomag 9.795
022 101 kék/finom 20 csap, 1 előfúró 1 csomag 9.795
 óriás csomag 
022 102 zöld/normál, 100 csap, 5 előfúró 1 csomag 36.945
022 103 kék/finom, 100 csap, 5 előfúró 1 csomag 36.945

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Mirapost (Hager & Werken)

aranyozott, aktív, kónikus csapok.
 készlet:  
 240 db csap 6 vastagságban, 4 hosszúságban,  
098 690 1 négyszögletű kulcs, 1 keresztkulcs 1 készlet 43.675
 utántöltő:   
lásd tábl. 12 db (azonos méret) 1 csomag 2.395

Ø 1,05 mm 1,20 mm 1,35 mm 1,50 mm 1,65 mm 1,80 mm

rövid (8 mm) nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

cikkszám 098 670 098 671 098 672 098 673 098 674 098 675

közepes (9,5 mm) nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

cikkszám 098 676 098 677 098 678 098 679 098 680 098 681

hosszú (12 mm) nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6

cikkszám 098 682 098 683 098 684 098 685 098 686 098 687

extra hosszú 14 mm) nr. 4 nr. 6

cikkszám 098 688 098 689

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!
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Üvegszálas és karbon csapok

Tartozékok Mirapost és Mirapost titán csapokhoz (Hager & Werken) 

 tágító (reamer) készlet: 
098 692 nr. 1-6, 6 db 1 készlet 19.575
098 664 nr. 1, 3 db 1 csomag 9.995
098 665 nr. 2, 3 db 1 csomag 9.995
098 666 nr. 3, 3 db 1 csomag 9.995
098 667 nr. 4, 3 db 1 csomag 9.995
098 668 nr. 5, 3 db 1 csomag 9.995
098 669 nr. 6, 3 db 1 csomag 9.995
098 693 négyszögletű kulcs 1 db 1.495
098 694 keresztkulcs 1 db 1.495

Gyökércsatorna csap (Cardex)

ideális gyökércsatorna-lenyomatvételhez és fogtechnikában öntőcsapként is, miután maradék nélkül 
elég.
298 190 100 db 1 csomag 9.875

kónikus titán csapok.
 készlet: 120 db stift 6 vastagságban, 4 hosszúságban,  
067 100 1 négyszögletű kulcs  1 készlet 69.995
 utántöltő:  
lásd tábl. 6 db (azonos méret) 1 csomag 3.945

Ø 1,05 mm 1,20 mm 1,35 mm 1,50 mm 1,65 mm 1,80 mm
rövid (8 mm) nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6
cikkszám 067 101 067 102 067 103 067 104 067 105 067 106
közepes (9,5 mm) nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6
cikkszám 067 107 067 108 067 109 067 110 067 111 067 112
hosszú (12 mm) nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4 nr. 5 nr. 6
cikkszám 067 113 067 114 067 115 067 116 067 117 067 118
extra hosszú (14 mm) nr. 4 nr. 6
cikkszám 067 119 067 120

Mirapost Titan (Hager & Werken)

1

DT Light post (VDW)

magas hajlítószilárdságú, a dentinéhez hasonló elaszticitású, magas anyagfáradási ellenállással bíró 
kvarcszálas csapok. A csapok un. „Double-Taper” alakja megfelel a fog gyökértágítás utáni anatómiájának. 
az egyedülálló rezin mátrix kiváló kémiai kötést biztosít, megakadályozva ezzel a csap kilazulását. bármely 
kettős- és kémiai kötésű dentin bonddal illetve kompozittal használható. a csapok transzlucensek, rönt-
genárnyékot adnak.
 DT Light Post Basic Kit: 
058 135 3-3 csap 0, 1, 2, 3 méretben, 1-1 fúró valamennyi méretben 1 csomag 65.995
 DT Light Post utántöltő, 6 db: 
058 136 Gr. 0, fekete 1 csomag 26.995
058 137 Gr. 1, piros 1 csomag 26.995
058 138 Gr. 2, sárga 1 csomag 26.995
058 139 Gr. 3, kék 1 csomag 26.995
058 118 dt universal drill (fekete), 2 db 1 csomag 7.995
 DT Finishing Drill, 2 db: 
058 119 Gr. 1, piros 1 csomag 7.995
058 120 Gr. 2, sárga 1 csomag 7.995
058 121 Gr. 3, kék 1 csomag 7.995
 dt eltávolító készlet: gyökércsapok eltávolítására -  
058 123 1 dt pilot fúró, 1 dt karbid fúró 1 csomag 16.995

Üvegszálas és karbon csapok
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1

LuxaPost (DMG)

előszilanizált, röntgenopak, üvegszállal erősített kompozit-gyökércsap, a dentinéhez hasonló hajlító-
szilárdsággal. megbízható megoldás arra az esetre, ha nincsen elegendő koronális keményállomány. 
minimalizája az esetleges feszültséget, esztétikus, kitűnő tűrőképességű, kónikus alakjával kíméletes a 
fogállományhoz. retenciós barázdái eredményesebb munkát biztosítanak.
 bevezető csomag:  
 Ø 1,25 mm, 1,375 mm, 1,5 mm csap, Ø 1,25 mm,  
 1,375 mm, 1,5 mm fúró, 30 mélységjelölő,  
198 166 1 mérőkártya 1 csomag 83.495
 utántöltő, 5 csap: 
698 180 Ø 1,25 mm, fekete 1 csomag 22.875
698 181 Ø 1,375 mm, kék 1 csomag 22.875
698 182 Ø 1,5 mm, zöld 1 csomag 22.875
998 190 Ø 1,75 mm, piros 1 csomag 22.875
 utántöltő, 1 fúró: 
698 183 Ø 1,25 mm 1 csomag 13.545
698 184 Ø 1,375 mm 1 csomag 13.545
698 185 Ø 1,5 mm 1 csomag 13.545
998 191 Ø 1,75 mm 1 csomag 13.545

Fibrapost + (PD)

színkódolt üvegszálas csap. Összetétele multiaxiális elrendezésű szálak és epoxid-gyanta-mátrix. Üveg-
szál tartalom: 65%. kiváló a hajlítószilárdsága, röntgenopacitása és a torziós erővel szembeni állóképes-
sége. igényes esztétikai munkákhoz ajánlott. a csap hossza 19 mm.
 készlet: 6-6 db csap nr. 1-4 db, 1-1 fúró nr. 1-4,  
798 105 1 kézi csavarhúzó 1 csomag 59.995
 utántöltő, 5 db: 
798 136 nr. 1, fehér, Ø 1,30 mm, Ø vég 0,85 mm 1 csomag 10.945
798 137 nr. 2, sárga, Ø 1,50 mm, Ø vég 1,06 mm 1 csomag 10.945
798 138 nr. 3, piros, Ø 1,70 mm, Ø vég 1,26 mm 1 csomag 10.945
798 139 nr. 4, kék, Ø 1,90 mm, Ø vég 1,47 mm 1 csomag 10.945
 utántöltő, 12 db:  
798 106 nr. 1, fehér, Ø 1,30 mm, Ø vég 0,85 mm 1 csomag 23.695
798 107 nr. 2, sárga, Ø 1,50 mm, Ø vég 1,06 mm 1 csomag 23.695
798 108 nr. 3, piros, Ø 1,70 mm, Ø vég 1,26 mm 1 csomag 23.695
798 109 nr. 4, kék, Ø 1,90 mm, Ø vég 1,47 mm 1 csomag 23.695
 utántöltő Drill-A-Posts (előfúró), 6 db: 
798 111 nr. 1 1 csomag 23.695
798 112 nr. 2 1 csomag 23.695
798 113 nr. 3 1 csomag 23.695
798 114 nr. 4 1 csomag 23.695

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

ParaPost Fiber Lux (COLTéNE)

transzlucens, röntgenopak, minden esztétikai igényt kielégítő, üvegszál-gyanta alapanyagú gyökércsap. 
(60% üvegszál + 40% gyanta), Visszatükrözi a fog természetes színét, megakadályozva az árnyékképző-
dést a gingivális peremnél kompozit restaurációk készítése során. fényáteresztő képességének köszön-
hetően fényrekötő valamint dual kötésű cementekkel és csonkfelépítő anyagokkal egyaránt használható. 
a lekerekített stift fej csökkenti a csonkfelépítő anyagban keletkező feszültséget, megakadályozva ezzel a 
mikrorepedések kialakulását. Hajlítószilárdsága magas (1.600 mpa)
 bevezető készlet PF170:  
 2-2 db nr. 3, nr. 5.5, nr. 6 csap,  
 3-3 db nr. 4, nr. 4.5, nr. 5 csap,  
 1-1 db fúró méretenként,  
479 165 1 univerzális kézi csavarhúzó 1 készlet 109.995
 utántöltő, 5 csap:  
479 166 pf171-3, nr. 3 1 csomag 26.745
479 167 pf171-4, nr. 4 1 csomag 26.745
479 168 pf171-4.5, nr. 4.5 1 csomag 26.745
479 169 pf171-5, nr. 5 1 csomag 26.745
479 170 pf171-5.5, nr. 5.5 1 csomag 26.745
479 171 pf171-6, nr. 6 1 csomag 26.745
 utántöltő, 10 csap: 
579 100 Gr. 3 1 csomag 50.495
579 101 Gr. 4 1 csomag 50.495
579 102 Gr. 4.5 1 csomag 50.495
579 103 Gr. 5 1 csomag 50.495
579 104 Gr. 5.5 1 csomag 50.495
579 105 Gr. 6 1 csomag 50.495
 Starter fúró és univerzális csavarhúzó  
479 172 (a csap eltávolítására) 1 csomag 7.145

Üvegszálas és karbon csapok
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Üvegszálas és karbon csapok

ParaPost Taper Lux (COLTéNE)

Hengeres-kónikus formájú transzlucens gyökércsap. a fényáteresztő üvegszál-gyanta mátrixnak köszön-
hetően fénypolimerizációval azonnal rögzíthető. természetesen használhatjuk önkötő és dual kötésű 
kompozitcementekkel is. a párhuzamosan futó üvegszál rostok kiváló fizikai tulajdonságokat biztosítanak 
anélkül, hogy csökkentenék a csap rugalmasságát. a szár formája kitűnően illeszkedik a szűk gyökér-
csatornákba. az apikális harmad 4%-os konicitása támogatja a korszerű Greater-taper gyökércsatorna 
preparációs technikát.
 bevezető készlet PF180:  
 5-5 db nr. 4,5 (1,14 mm) és nr.5 (1,25 mm) csap,  
 3 db nr. 5,5 (1,40 mm) csap, 
 2 db nr. 6 (1,5 mm) csap, 1-1 db 4.5, 5, 5.5 és 6 fúró  
479 180 1 univerzális kézi csavarhúzó 1 készlet 109.995
 utántöltő, 5 csap: 
479 181 pf181-4,5 1 csomag 26.745
479 182 pf181-5 1 csomag 26.745
479 183 pf181-5,5 1 csomag 26.745
479 184 pf181-6 1 csomag 26.745
 utántöltő, 10 csap: 
579 111 Gr. 4.5 1 csomag 50.495
579 112 Gr. 5 1 csomag 50.495
579 113 Gr. 5.5 1 csomag 50.495
579 114 Gr. 6 1 csomag 50.495
 utántöltő, 3 fúró 
479 185 p82-4,5  1 csomag 27.145
479 186 p82-5 1 csomag 27.145
479 187 p82-5,5 1 csomag 27.145
479 188 p82-6 1 csomag 27.145

FibreKleer 4x üvegszálas csapok (Pentron) 

kónikus, hosszanti irányú üvegszálakkal erősített, kiváló fényáteresztő képességgel rendelkező, rönt-
genárnyékot adó (400%), nagy hajlítási szilárdsággal bíró, esztétikus megjelenítést biztosító, színkódolt, 
méretre vágható csap. kiváló transzlucenciája a természetes életszerű esztétikáról gondoskodik, ideális 
hajlítási modulusának köszönhetően minimalizálja a foggyökér repedését, törését.
 kónikus csap, 10 db: 
659 101 1,25 mm fekete 1 csomag 14.495
659 102 1,375 mm viola 1 csomag 14.495
659 103 1,50 mm zöld 1 csomag 14.495
 kónikus csap, 30 db: 
659 104 1,25 mm fekete 1 csomag 35.995
659 105 1,375 mm viola 1 csomag 35.995
659 106 1,50 mm zöld 1 csomag 35.995
659 107 fúró 1,25 mm fekete 1 db 9.395
659 109 fúró 1,50 mm zöld 1 db 9.395

RelyX Fiber Post (3M)

Üvegszállal erősített, röntgenárnyékot adó, transzlucens kompozit gyökércsap. esztétikus,  hajlítószilárd-
sága a dentinéhez hasonló, így kisebb az esélye a vertikális gyökérfrakturáknak. szemben a fém csapok-
kal, nem korrodálódik. fúróval egyszerűen eltávolítható, gyémánt korong segítségével könnyen a kívánt 
méretre igazítható. 
 bevezető készlet: 5-5 db csap nr. 1, 2, 3 méretekben,  
516 185 20 hosszabbító kanül, 4 fúró 1 készlet 104.995
 kezdő készlet: 1 relyX fiber post bevezető készlet,  
 1 relyX unicem próba készlet, összesen 20 kapszulával  
516 186 (a2 translucens, a3 opak), 1 aktivátor, 1 applikátor 1 készlet 129.995
 RelyX Fiber Post, 10 db csap:  
516 195 nr. 0, Ø 1.1 mm 1 csomag 43.995
516 187 nr. 1, Ø 1.3 mm 1 csomag 43.995
516 188 nr. 2, Ø 1.6 mm 1 csomag 43.995
516 189 nr. 3, Ø 1.9 mm 1 csomag 43.995
 fúró: 
516 196  nr. 0 1 db 7.995
516 190 nr. 1 1 db 7.995
516 191 nr. 2 1 db 7.995
516 192 nr. 3 1 db 7.995
516 193 univerzális fúró 1 db 7.995
516 194 hosszabbító kanülök, 10 db 1 csomag 6.495
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UniCore Post System (ULTRADENT)

esztétikus, röntgenárnyékot adó üvegszálas gyökércsap rendszer. a magas szálaránnyal rendelkező 
csapok stabilitása kiváló. az egyedülálló 3 az 1-ben fúró eltávolítja a guttaperchát, a műanyag- és 
üvegszálas csapokat és egyúttal munkamenetet vág. Csomagolásával együtt autoklávozható. a csapok 
biztosan - a kiesés veszélye nélkül - tapadnak a habszivacsban.
 Nagy csomag: 
076 180 5-5 gyökércsap Nr. 1, 2, 3 és 4 méretben, 4 fúró 1 csomag 99.995
 Induló csomag: 
132 098 5-5 gyökércsap Nr. 1, 2, méretben, 2 fúró 1 csomag 52.995
 utántöltő, 5 db: 
076 181 Nr. 0 (fehér) 1 csomag 20.495
114 202 Nr. 1 (sárga) 1 csomag 20.495
117 885 Nr. 2 (piros) 1 csomag 20.495
132 487 Nr. 3 (kék) 1 csomag 20.495
132 486 Nr. 4 (zöld) 1 csomag 20.495
 fúró: 
133 939 Nr. 0 (fehér) 1 db 8.995
129 132 Nr. 1 (sárga) 1 db 8.995
115 314 Nr. 2 (piros) 1 db 8.995
115 315 Nr. 3 (kék) 1 db 8.995
138 098 Nr. 4 (zöld) 1 db 8.995

FRC Postec Plus (ivoclar vivadent)

Gyökércsap rendszer, koronálisan súlyosan sérült fogak direkt felépítésére. a rendszer két különböző 
méretű, üvegszállal erősített kompozit fényvezető csapot tartalmaz, melyek elaszticitása a denti-
néhez hasonló. a rozsdamentes acélból készült lenyomati csap lehetővé teszi, hogy a csonkfelépítés 
a laborban készüljön, de alakmas ideiglenes pótlásokhoz is. a csapok természetes transzlucenciája 
biztos alapot ad a tökéletes esztétikájú fogpótlásokhoz. a csapok a fényt a csatorna mélyére vezetik, 
így rögzítésükhöz dual kötésű anyagokat használhatunk. a frC postec csapok a fémhez hasonló, erős 
röntgenárnyékot adnak.
 FRC Postec Plus Intro készlet: 
391 160 3 db nr. 0, 5 db nr. 1, 2 db nr. 3, 1-1 reamer nr. 0, 1, 3 1 csomag 72.795
 FRC Postec Plus csap, 5 db: 
391 161 nr. 0 1 csomag 25.895
291 173 nr. 1 1 csomag 25.895
291 174 nr. 3 1 csomag 25.895
 FRC Postec Plus csap, 20 db: 
391 162 nr. 0 1 csomag 91.245
291 175 nr. 1 1 csomag 91.245
291 176 nr. 3 1 csomag 91.245
 FRC Postec Plus reamer: 
391 163 nr. 0 1 db 9.945
291 168 nr. 1 1 db 9.945
291 169 nr. 3 1 db 9.945

Rebilda Post GT (VOCO)

a dentinhez hasonló elaszticitású, röntgenárnyékot adó, kötegelt üvegszállal erősített kompozit gyö-
kércsap. több vékony egyedi stiftből áll, melyeket egy közös hüvely fog össze. az egész köteget egy 
lépésben vihetjük be a gyökércsatornába. amikor a rögzítőanyag polímerizálását megelőzően a hüvelyt 
eltávolítjuk, az egyedi stiftek legyezőszerűen szétterülnek, ezáltal a rögzítő kompozit a teljes csatorná-
ban egyenletes erősítést ad. egyúttal nagyobb koronális felület keletkezik, mely jobb stabilitást eredmé-
nyez. mivel nincs szükség a gyökércsatorna szokásos csapos előkészítésére, kevésbé gyengíti a fogakat, 
mint a hagyományos gyökércsap.
 készlet:  
 5-5 csap No.4, No.6, No.9, No.12,  
 5 ml Ceramic bond,  
 20 single dose futurabond u,  
475 147 10 g fecskendő rebilda dC dentin Quick mix, tartozékok  1 csomag 189.000
 utántöltő, 5 db csap: 
575 185 No. 4 ( ~ Ø 0,8)  1 csomag 25.275
575 186 No. 6 ( ~ Ø 1,0) 1 csomag 30.995
575 187 No. 9 ( ~ Ø 1,2) 1 csomag 41.825
575 188 No. 12 ( ~ Ø 1,4) 1 csomag 51.125
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X.Post (Dentsply Sirona)

természetes esztétikájú, transzlucens üvegszálas csap. az endodesign egyrészt kíméletes, foganyag-taka-
rékos preparációt tesz lehetővé, másrészt kiváló mechanikai tulajdonságokat biztosít.
 X.Post csapok, 5 db: 
212 131 nr. 1 sárga 1 csomag 25.995
212 132 nr. 2 piros 1 csomag 25.995
212 133 nr. 3 kék 1 csomag 25.995
212 134 nr. 4 zöld 1 csomag 25.995
 Easy Post kalibráló fúró, 3 db: 
288 191 nr. 1 1 csomag 8.145
288 192 nr. 2 1 csomag 8.145
288 193 nr. 3 1 csomag 8.145
288 194 nr. 4 1 csomag 8.145
 Largo Peeso tágító (Reamer): 
288 195 nr. 1 (nr. 1+2-hez), 6 db 1 csomag 7.645
288 196 nr. 2 (nr. 3+4-hez), 6 db 1 csomag 7.645

Mirafit Carbon / - White (Hager & Werken)

epoxid-gyanta mátrixba ágyazott szálakból készült menet nélküli csaprendszer. a speciális szabadal-
maztatott eljárással egymásba font szálak rendkívül erős és tartós szerkezetet eredményeznek. fizikai 
tulajdonságai a dentinhez hasonlóak, biokompatibilis, a hossza rövidíthető. mirafit karboncsap: nem ad 
röntgenárnyékot, különösen tartós megoldás a rágófogak területén. mirafit white üvegszálas csap: rönt-
genárnyékot ad, fehér színe esztétikus megoldást biztosít.  
Hossza: 20 mm. 
 Mirafit Carbon készlet: 
322 170 18 stifte (6-6 db l2, l3, l4), 3 előfúró ( l2, l3, l4)  1 csomag 39.995
 Mirafit Carbon utántöltő, 6 csap:  
322 171 l2, Ø 1,2 mm 1 csomag 8.995
322 172 l3, Ø 1,35 mm 1 csomag 8.995
322 173 l4, Ø 1,5 mm 1 csomag 8.995
 Mirafit White készlet: 
322 174 18 csap (6-6 db l2, l3, l4), 3 előfúró ( l2, l3, l4)  1 csomag 42.995
 Mirafit White utántöltő, 6 csap:  
322 175 l2, Ø 1,2 mm 1 csomag 9.795
322 176 l3, Ø 1,35 mm 1 csomag 9.795
322 177 l4, Ø 1,5 mm 1 csomag 9.795
 Mirafit Reamer, 3 db:  
322 178 l2 1 csomag 10.995
322 179 l3 1 csomag 10.995
322 180 l4 1 csomag 10.995

Artikulációs papírok, fóliák

         ARtikuLÁciós pApíR 200µ
artikulációs papír koronák, hidak protézisek durva okklúziós vizsgálatára praktikus adagoló doboz-
ban.
300 900 300 lap adagoló dobozban, kék 1 csomag 3.945 
300 901 300 lap adagoló dobozban, piros 1 csomag 3.945

         ARtikuLÁciós pApíR 40µ
artikulációspapír az okklúzió finom ellenőrzésére, 22 x 110 mm. 
300 902 10 füzet (12 csík / füzet), kék 1 csomag 2.295 
300 903 10 füzet (12 csík / füzet), piros 1 csomag 2.295

csak 3.945 Ft

csak 2.295 Ft
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az artikulációs papír saját tartóval rendelkezik, így használatához külön műszer nem szükséges. 
alkalmazása ezáltal különösen előnyös szűk szájnyílás esetén. pontos jelölést biztosít nedves vagy 
polírozott fogfelületen is. 8mµ, 100 db.
144 901  piros 1 csomag 5.795
144 900 kék 1 csomag 5.795

 A.M. Edelingh artikulációs papír 8mµ

a prÉmium mÁrka
Bausch artikulációs papírok, Progress 100 µ (Bausch) 

100 µ-os, rugalmas, szálerősített papír. pontosan jelöli az okklúziós és artikulációs pontokat. alkalmas a 
fényesre polírozott fém illetve kerámia felületek, valamint a nedves felszínek nehéz kontaktpontjainak 
ellenőrzésére.
 műanyag adagoló, 300 csík: 
008 960 bk 51, kék 1 csomag 5.995
008 961 bk 52, piros 1 csomag 5.995

Bausch artikulációs papír 200 µ (Bausch) 

008 901 bk 01, műanyag adagoló, 300 lap, kék 1 csomag 5.875
008 904 bk 1001, utántöltő bk 01-hez  1 csomag 5.495
008 902 bk 02, műanyag adagoló, 300 lap, piros 1 csomag 5.875
008 900 bk 1002, utántöltő bk 02-hez 1 csomag 5.495
008 903 bk 03, patkóforma, 50 ív, kék 1 csomag 4.495
008 906 bk 04, patkóforma, 50 ív, piros 1 csomag 4.495
008 905 bk 05, füzet, 300 lap, kék 1 csomag 5.875

Bausch artikulációs papírok, mikrovékony 40 µ (Bausch) 

színes viasszal impregnált papírok. kontaktpontok színes megjelölésére szolgálnak koronák, hidak, 
inlay-ek behelyezésekor, illetve kétfázisú csiszolásoknál. (piros: laterális mozgások, kék: centrik)
 füzet, 200 lap:  
008 909 bk 09, kék 1 csomag 4.745
008 910 bk 10, piros 1 csomag 4.745
 tekercs adagolóval, 16 mm széles, 15 m: 
008 948 bk 13, kék 1 csomag 3.945
008 974 bk 1013, (utántöltő bk 13-hoz) 1 csomag 2.595
 tekercs adagolóval, 16 mm széles, 15 m: 
008 949 bk 14, piros 1 csomag 3.945
008 975 bk 1014, (utántöltő bk 14-hez) 1 csomag 2.595
 tekercs adagolóval, 22 mm széles, 10 m: 
008 938 bk 15, kék 1 csomag 3.945
008 939 bk 16, piros 1 csomag 3.945
 utántöltő tekercs: 
008 958 bk 1015 (bk 15-höz) kék 1 csomag 2.595
008 959 bk 1016 (bk 16-hoz) piros 1 csomag 2.595
 csík, 200 db: 
008 964 bk 61, kék 1 csomag 2.575
008 965 bk 62, piros 1 csomag 2.575
008 966 bk 63, kék/piros 1 csomag 2.575
 füzet, 200 lap: 
008 980 bk 80 piros/kék 1 csomag 4.745
 patkóforma, 150 ív: 
008 917 bk 17, kék 1 csomag 8.495
008 918 bk 18, piros 1 csomag 8.495
008 981 bk 81, piros/kék 1 csomag 8.675



80

Cikkszám  Termékleírás Rendelési egység Ft

ha többet akar

Telefon: +36 1 436 9790 • Fax: +36 1 436 9799 • e-mail: dental@mwdental.hu • honlap: www.mwdental.hu

Artikulációs papírok, fóliák

1

Bausch Gnatho-Film 16 µ (Bausch) 

ultravékony, különösen lágy, 16 µ-os polietilén fólia. a terülékenység és a finom színbevonat lehetővé 
teszi a tényleges kontaktpontok precíz ellenőrzését. a fólia optimálisan alkalmazkodik a mindenkori 
okklúziós felszín sajátosságaihoz. méret: 20 x 60 mm. 50 csík/füzet.
008 940 bk 120, fekete 1 csomag 1.645
008 941 bk 121, piros 1 csomag 1.645
008 942 bk 122, zöld 1 csomag 1.645
008 943 bk 123, kék 1 csomag 1.645

Arti-Fol Metallic 12 µ (Bausch)

ultravékony, 12 µ-os, nagy szakítószilárdságú High tech fém bevonatú poliészter fólia  
(shimstock). az új összetételű színbevonat kimagaslóan jó színátvitelt eredményez. különösen kerámián 
és fényesre polírozott fémfelületeken hagy jól látható kontaktpontokat. a fémbevonat a sztatikus feltöltő-
dés problémáját jelentősen csökkenti.
 bk 28: adagolóban, 20 m arti-fol, 22 mm széles, 
008 928 kétoldalú, fekete/piros 1 csomag 5.345
 kétoldalú, 22 mm széles: 
008 937 bk 1028, utántöltő (bk 28), 20 m 1 csomag 3.945
 bk 30: adagolóban, 20 m arti-fol,  
008 951 22 mm széles, egyoldalú, fekete 1 csomag 4.425
 bk 31: adagolóban, 20 m arti-fol,  
008 952 22 mm széles, egyoldalú, piros 1 csomag 4.425
 bk 32: adagolóban, 20 m arti-fol,  
008 976 22 mm széles, egyoldalú, zöld 1 csomag 4.425
 bk 33: adagolóban, 20 m arti-fol,  
008 977 22 mm széles, egyoldalú, kék 1 csomag 4.425
008 957 bk 35: 100 csík, 8 x 50 mm egyoldalú, piros  1 csomag 3.475
008 956 bk 38: 100 csík, 8 x 50 mm, bevonat nélkül 1 csomag 2.495

Arti-Fol 8 µ (Bausch)

8 µ-os, 22 mm széles, 20 m hosszú egy- illetve kétoldalú fólia okklúziós vizsgálatra tépős adago-
lóban. színes, hidrofil, lágy viasszal bevont, mely jelentősen javítja a nedves okkluzális felületek 
elszíneződését.
 egyoldalú: 
008 920 bk 20, fekete  1 csomag 4.275
008 929 bk 1020, utántöltő (bk 20) 1 csomag 2.895
008 921 bk 21, piros 1 csomag 4.275
008 930 bk 1021, utántöltő (bk 21) 1 csomag 2.895
008 922 bk 22, zöld 1 csomag 4.275
008 931 bk 1022, utántöltő (bk 22) 1 csomag 2.895
008 923 bk 23, kék 1 csomag 4.275
008 932 bk 1023, utántöltő (bk 23) 1 csomag 2.895
 kétoldalú: 
008 924 bk 24, fekete 1 csomag 5.395
008 933 bk 1024, utántöltő (bk 24) 1 csomag 3.975
008 925 bk 25, piros 1 csomag 5.395
008 934 bk 1025, utántöltő (bk 25) 1 csomag 3.975
008 926 bk 26, zöld 1 csomag 5.395
008 935 bk 1026, utántöltő (bk 26) 1 csomag 3.975
008 927 bk 27, kék 1 csomag 5.395
008 936 bk 1027, utántöltő (bk 27) 1 csomag 3.975

roeko Hanel artikulációs papír 200 µ (COLTéNE)

200 µ, progresszív színárnyalataival a durvább kontaktpontok megjelölésére, praktikus adagolódoboz-
ban. 18 mm x 50 mm.
024 945 piros adagolódoboz, 300 lap 1 csomag 5.695
024 946 kék adagolódoboz, 300 lap 1 csomag 5.695
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ha többet akar Artikulációs papírok, fóliák

kizárólag az m+w dental magyarország kft-től.

1

roeko Hanel kék-piros artikulációs papír 80 µ (COLTéNE) 

80 µ-os kék-piros artikulációs papír.
024 907 u-forma (patkó), 6 füzet (12 lap/füzet) 1 csomag 3.295
024 908 i-forma (egyenes), 12 füzet (12 lap/füzet) 1 csomag 2.545
024 909 C-forma (hajlított), 12 füzet (12 lap/füzet) 1 csomag 2.545

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

roeko Hanel artikulációs papír 40 µ (COLTéNE)

40 µ-os, magasviszkozitású viasszal bevont artikulációs papír rutinellenőrzésre. 22 mm széles, mindkét 
oldalán színezett.
024 906 kék, 10 füzet (12 csík/füzet) 1 csomag 2.695
024 905 piros, 10 füzet (12 csík/füzet) 1 csomag 2.695

roeko Hanel okklúziós fólia 12 µ  (COLTéNE) 

kiváló minőségű, 12 µ vastagságú, különböző színű festékréteggel bevont, egy- vagy kétoldalú, elaszti-
kus pe-hordozófólia az okklúziós pontok pontos jelölésére. 22 mm x 25 m. 
 egyoldalú: 
024 901 fekete 1 tekercs 4.395
024 902 piros 1 tekercs 4.395
024 903 zöld 1 tekercs 4.395
 kétoldalú: 
024 913 fekete 1 csomag 4.995
024 914 piros 1 csomag 4.995
024 917 fekete/piros 1 csomag 5.575

roeko Hanel Shimstock fémfólia 8 µ  (COLTéNE)  

8 mm széles, 5 m hosszú.
024 918 8 µ, nem színezett 1 tekercs 4.375

Spotit (Directa)

Villába fogott színezett fonal a beragasztandó és a szomszédos fog közötti kontaktpont tökéletes megha-
tározására. az egyenes, illetve hajlított nyél lehetővé teszi a kontaktpont egyszerű vizsgálatát bármely 
területen.
139 095 készlet: 9-9 db egyenes illetve hajlított spotit  1 csomag 9.995
143 757 18 db egyenes spotit  1 csomag 9.995
141 785 18 db hajlított spotit  1 csomag 9.995

        ARtikuLÁciós pApíR csipesz
kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült csipesz. speciális érdesítésének köszönhetően a legfino-
mabb fóliát is akár hosszabb időn keresztül is elmozdulás nélkül, biztosan tartja.
000 900 m+w artikulációs papír csipesz 1 db 3.895

csak 3.895 Ft

ÚJDONSÁG
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ha többet akar

Telefon: +36 1 436 9790 • Fax: +36 1 436 9799 • e-mail: dental@mwdental.hu • honlap: www.mwdental.hu

Fogsínezés

1

Artikulációs papír csipesz  (COLTéNE) 

artikulációs papírhoz vagy okklúziós fóliához.
024 915 egyenes 1 db 8.995
024 916 hajlított 1 db 10.495

         OccLusiONs-spRAY
az ózonrétegre ártalmatlan, viaszmentes, oldószert nem tartalmazó, toxikológiailag közömbös okklúziós 
spray. különösen vékony, de színében intenzív réteget képez. kb. 600 applikációra elegendő mennyiség.
000 990 zöld, 75 ml 1 flakon 3.995
000 991 piros, 75 ml 1 flakon 3.995
 5 flakontól   flakononként 3.725
 10 flakontól  flakononként 3.225

         OccLusiONs-spRAY pLus
fém adagoló csőrének és a speciális szelepnek köszönhetően hajszálpontosan pozícionálható.  a pigment 
film - már 7-10 mikrontól - rétegesen építhető fel. Vízzel könnyen eltávolítható. a kiváló minőségű okklúzi-
ós spray az ózonréteget nem károsító hajtógázzal működik. színe: zöld.
000 951 75 ml, fém adagoló csőr 1 csomag 4.675
 5 csomagtól csomagonként 4.365

3.225 Ft-tólmár

4.365 Ft-tólmár

Fogsínezés
Perfect Splint (Hager & Werken) 
meglazult fogak sínezéséhez, reimplantációk után és fogszabályozásban.  
Hálószélesség: 5 mm.
 kombicsomag:  
098 040 10 acél- 10 nejlonháló, rögzítősegédlet 1 csomag 16.425
 acélcsomag:  
098 065 20 acélháló, rögzítősegédlet 1 csomag 17.985
 nejloncsomag:  
098 066 20 nejlonháló, rögzítősegédlet 1 csomag 15.795

splint mat (La Maison Dentaire) 

Nylon- vagy acélszalag tekercsben meglazult fogak ideiglenes rögzítésére, sebészeti reimplantációk vagy 
parodontális kezelések utáni fogsínezésre.
598 096 splint mat acél: 4 mm széles,1 m hosszú 1 csomag 20.795
598 097 splint mat nylon: 5 mm széles, 1 m hosszú 1 csomag 16.495

perfomat (La Maison Dentaire) 
perforált fém szalag fogak okkluzális rögzítésére.
598 095 3,5 mm széles, 1 m hosszú 1 csomag 20.795

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!
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1

F-Splint-Aid / F-Splint-Slim (POLYDENTIA) 

Használatra kész paro sínezésre és más átmeneti megoldásokhoz. a fiber-bonddal átitatott üvegszálas 
szalagot, egyszerűen húzzuk ki a kívánt méretben a flakonból, vágjuk le és helyezzük az előkezelt fogfelü-
letre. a szalag nem rojtosodik ki vágáskor. egy flakon 4-5 applikációra elegendő.
 F-Splint-Aid:  
 fiber-bonddal átitatott üvegszálas szalag 
 (4 mm széles, 12 cm hosszú),  
000 035 5 db Clip&splint-rögzítőkapocs 1 flakon 40.675
 F-Splint-Slim:  
 fiber-bonddal átitatott üvegszálas szalag 
 (2 mm széles, 12 cm hosszú),  
000 037 5 db Clip&splint-rögzítőkapocs 1 csomag 40.675
 Clip & Splint:  
000 039 rögzítőkapocs, 30 db 1 csomag  28.295

Fiber-Splint (POLYDENTIA) 

retenciósháló vékony, apró szemű üvegszálszalagból meglazult fogak valamint reimplantációk és 
transzplantációk utáni sínezéshez sav-/bond-technika segítségével. az autoklávozható, transzparens Clip 
& splint rögzítőkapcsok segítségével a szalag az interdentális részen könnyen és pontosan rögzíthető és 
keményíthető.
 adagoló 2m x 4 mm-es szalaggal és  
022 009 5 db Clip & splint rögzítőkapocs 1 csomag 32.995

SOS fogtartó (Hager & Werken) 

mentődoboz fogbalesetekhez. a speciális tápoldat 48 órára növeli a kitört fog vagy fogdarab replantációs 
lehetőségét. az oldat steril, használatra kész (pink = steril, sárga = nem steril) a replantációig életben tartja 
a fog-gyökérhártya sejtjeit.
022 065 sos fogtartó 1 db 6.495

Fiber-Splint ML Multi-Layer (POLYDENTIA) 

Fiber-Splint ML: többrétegű, ultrafinom üvegszál szalag parodontális sínezéshez, direkt adhezív hidak-
hoz, meglazult fogak azonnali rögzítéséhez, reimplantáció utáni sínezéshez, protézisek javításához. a 
fiber splint ml hat egymáshoz rögzített szalagból áll, így nincs szükség több réteg egymásra helyezé-
sére. az applikációs kapcsok segítségével a szalag könnyen és pontosan rögzíthető . 
Fiber-Splint mini kezdőkészlet: amennyiben a szalagot az egyénileg elkészített fiber-bond kulccsal 
adaptáljuk (transzparens, a polimerizácós fényt áteresztő a-szilikon) úgy jóval rövidebb kezelési idő 
mellett is kiváló eredményt érhetünk el.
 Mini kezdő készlet:  
 1 fiber-splint multi layer 50 cm x 4 mm szalag,  
 1 fiber-plast, kartus (48ml), 6 keverőcsőr,  
000 024 1 fiber-bond 3 ml,  1 csomag 69.995
 fiber-splint ml multi layer 50 cm x 4 mm szalag,  
000 027 5 Clip & splint kapocs 1 csomag 31.825
898 917 fiber-bond, 2 x 5 ml 1 csomag 48.175


