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Lenyomatanyagok, ideiglenes K+B anyagok

Minden, amire szüksége van.
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a terméket a 114. oldalon találja

sioplast a
a terméket a 92. oldalon találja

algicit
a terméket a 87. oldalon találja
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Asszisztens-Info
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m+W algicit color Dimension 45 mp 1‘50‘‘ 0‘ 30‘‘ 2‘ 20‘‘ lila/rózsaszín/fehér menta 96% 100 óra

m+W algicit quick Dimension 45 mp 1‘ 30‘‘ 0‘ 30‘‘ 2‘ 00‘‘ kék menta 96% 100 óra

m+W algicit Dimension 45 mp 1‘ 50‘‘ 0‘ 30‘‘ 2‘ 20‘‘ kék menta 96% 100 óra

m+W algicit Dimension ortho 45 mp 1‘ 45‘‘ 0‘ 30‘‘ 2‘ 15‘‘ lila/rózsaszín/zöld menta 96% 100 óra

Alginátok - M+W Algicit
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m+W sioplast c putty 1‘45“ 5‘45“ -0,20 99,4 24 2 erdei gyümölcs gyúrható

m+W sioplast c putty soft 1‘45“ 5‘45“ -0,20 99,4 24 2 erdei gyümölcs gyúrható

m+W sioplast c híg 1‘45“ 5‘45“ -0,90 99,7 24 2 menta híganfolyó

m+W sioplast c extra híg 1‘45“ 5‘45“ -0,80 99,5 24 2 menta híganfolyó

m+W sioplast c közepes 1‘45“ 5‘45“ -0,80 99,5 24 2 menta közepesen folyó

C-szilikonok - Sioplast C

A-szilikonok - Sioplast A
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m+W sioplast a putty 2‘00“ 4‘00“ 2‘00“ – 0,20 99,40 36 1 narancs gyúrható

m+W sioplast a putty soft 2‘00“ 4‘00“ 2‘00“ – 0,20 99,40 36 1 narancs gyúrható

m+W sioplast a putty 380 2‘00“ 4‘00“ 2‘00“ – 0,20 99,40 24 1 narancs  gépi keverésű

m+W sioplast a putty mono 380 2‘00“ 4‘00“ 2‘00“ – 0,20 99,40 36 1 menta  gépi keverésű

m+W sioplast as light fast 1‘30“ 4‘00“ 2‘30“ – 0,20 99,70 36 1 menta híganfolyó

m+W sioplast as light regular 2‘00“ 5‘00“ 3‘00“ – 0,20 99,70 36 1 menta híganfolyó

m+W sioplast as medium regular 2‘00“ 4‘00“ 2‘00“ – 0,13 99,60 36 1 menta közepesen folyó

m+W sioplast as mono 2‘00“ 4‘00“ 2‘00“ – 0,20 99,70 36 1 menta közepesen folyó

A-szilikon harapásregisztráló anyagok - M+W Sioplast BS / BS x-hart / BS scan
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m+W sioplast Bs 0‘45“ 2‘15“ 1‘30“ a95 alma almazöld
m+W sioplast Bs x-hart 0‘45“ 2‘15“ 1‘30“ D45 erdei gyümölcs piros-viola
m+W sioplast Bs scan 0‘30“ 1‘00“ 0‘30“ D45 mentol sárga

Hasznos
Információk
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ha többet akar Alginátok

Alginátok

        algicit quick dimension
Gyorskötésű, 100 órán át formatartó alginát. (Lásd 86. oldal táblázat)
400 275 tasak: 500 g 1 csomag 2.245
 5 csomagtól csomagonként 2.125
 10 csomagtól csomagonként 1.995
400 272 alginát tároló edény 1 db 1.895
 alginát adagoló eszközök: 
400 273 1-1 adagoló csésze algináthoz és vízhez 1 csomag 325

500g

        algicit color dimension
Normálkötésű, színváltós, 100 órán át formatartó alginát. (Lásd 86. oldal táblázat)
400 277 tasak: 500 g 1 csomag 2.245
 5 csomagtól csomagonként 2.125
 10 csomagtól csomagonként 1.995
400 272 alginát tároló edény 1 db 1.895
 alginát adagoló eszközök: 
400 273 1-1 adagoló csésze algináthoz és vízhez 1 csomag 325

500g

        algicit dimension
Normálkötésű, 100 órán át formatartó alginát. (Lásd 86. oldal táblázat)
400 271 tasak: 500 g 1 csomag 2.245
 5 csomagtól csomagonként 2.125
 10 csomagtól csomagonként 1.995
400 272 alginát tároló edény 1 db 1.895
 alginát adagoló eszközök: 
400 273 1-1 adagoló csésze algináthoz és vízhez 1 csomag 325

500g

        algicit dimension ortho
Normálkötésű, színváltós, 100 órán át formatartó alginát, speciálisan fogszabályzó célokra. magas 
elaszticitás és szakítószilárdság rögzített fogszabályzó készülékkel vett lenyomatokhoz. Könnyű eltávo-
líthatóság nagymértékű fogazati rendellenességek esetén is. (Lásd 86. oldal táblázat)
400 281 tasak: 500 g 1 csomag 2.245
 5 csomagtól csomagonként 2.125
 10 csomagtól csomagonként 1.995
400 272 alginát tároló edény 1 db 1.895
 alginát adagoló eszközök: 
400 273 1-1 adagoló csésze algináthoz és vízhez 1 csomag 325

500g

        algicit adhezív
Kanálragasztó alginátokhoz.
200 281 15 ml 1 üveg 2.795

már 1.995 Ft-tól

már 1.995 Ft-tól

már 1.995 Ft-tól

már 1.995 Ft-tól

csak 2.795 Ft

2
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Gipszek

Image Alginat (Pentron)

pormentes, kellemes ízű (mentol) és illatú, gyorskötésű alginát. Könnyen és buborékmentesen 
keverhető. a lenyomat zöld színe és sima felülete pontos részletvisszaadást biztosít. Környezet-
barát, 100 %-ig biológiailag lebomlik.
 normálkötésű: 
094 248 500 g, műanyag tárolóedény, mérő- és adagoló eszköz 1 csomag 4.475
094 249 utántöltő, 11 x 500 g 1 csomag 34.845
 gyorskötésű: 
094 250 500 g, műanyag tárolóedény, mérő- és adagoló eszköz 1 csomag 4.475
094 252 utántöltő, 11 x 500 g 1 csomag 34.845

Gipszek

Blueprint X-creme (Dentsply Sirona)

Kiváló konzisztenciájú, gyorsan és egyszerűen feldolgozható alginát. 5 napig formatartó. Kék szín, 
menta íz.
088 234 utántöltő: 500 g 1 db 4.995
 készlet: 2 x 500 g, 1 tároló doboz,  
088 232 1 mérő készlet porhoz/vízhez  1 csomag 14.995
 gazdaságos csomag: 12 x 500 g, tároló doboz,  
088 229 1 mérőeszközök porhoz és vízhez 1 csomag 54.995

Xantalgin crono (Kulzer)

gyorskötésű, színváltós alginát. 5 napig formatartó.
917 289 500 g 1 csomag 3.175 

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

         artikulációs gipsz
i. osztályú artikulációs gipsz modellek artikulálására, fogszabályzó modellek rögzítésére és alábéle-
lésekre. Készíthetők belőle továbbá sáncok és fréztalpak. 20 kg.
093 928 natúr fehér 1 karton 19.745
193 980 menta 1 karton 19.745
193 981 kék 1 karton 19.745
193 982 terrakotta 1 karton 19.745
 

20 kg

         ortho-stone
ii. osztályú szintetikus, magas fehérségi fokozatú keménygipsz ellenharapás modellek, javító modellek, 
orthodonciás munkamodellek készítésére. az indikációknak megfelelő expanziójú modellek stabilak és 
nagy peremszilárdságúak. 20 kg.
093 927 fehér 1 karton 16.245

20 kg

         természetes keménygipsz
iii. osztályú természetes keménygipsz javító-, ellenharapási- és munkamodellek készítésére. Kar-
ton, 25 kg.
093 920 kék 1 karton 14.555
093 921 sárga 1 karton 14.555
093 922 natúr fehér 1 karton 14.555

25 kg

csak 19.745 Ft

csak 16.245 Ft

csak 14.555 Ft

2
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ha többet akar Segédeszközök alginátokhoz, gipszekhez

Eve Plus keverőcsésze (EVE)

flexibilis. sima, öntisztuló felülettel. Világoskék.
078 210 méret 1, 200 ml, Ø 95 mm 1 db 1.655
078 211 méret 2, 400 ml, Ø 105 mm 1 db 1.895
078 212 méret 3, 600 ml, Ø 120 mm 1 db 1.975

Segédeszközök alginátokhoz, gipszekhez

Keverőspatula
020 212 fehér 1 db 1.555
020 258 kék 1 db 1.555
020 259 fukszia 1 db 1.555
020 257 sárga 1 db 1.555

Dr. Kühn lenyomatgipsz (Ernst Hinrichs)

Évtizedek óta az egyik legnépszerűbb lenyomatgipsz. Könnyen feldolgozható, pontos lenyomatot 
ad, minősége mindenkor egyenletes. színe: rózsaszín.
004 963 5 kg 1 zsák 8.325
004 908 10 kg 1 vödör 13.515

Moldano (Kulzer)

népszerű modellező keménygipsz (iii. keménység). színe: kék.
009 912 zsák, 4,5 kg 1 csomag 5.995

Keverőspatula
022 943 rugalmas fém spatula, fa nyéllel 1 db 2.995

        gumi keverőcsésze
flexibilis, formatartó szilikon edény, alginátok, gipszek, beágyazó masszák keverésére. szín: sötét-
zöld.
022 971 nr. 1, közepes, Ø 12 cm, magasság 9 cm  1 db 1.575
022 972 nr. 2, nagy, Ø 13 cm, magasság 11 cm  1 db 1.825

már 1.575 Ft-tól

2
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C-szilikonok

C-szilikonok

         gipsz spatula
Hajlított, rozsdamentes.
298 947 német minőség 1 db 2.215

         gipszkés gritman
rozsdamentes. 

298 946 16 cm 1 db 2.825

         sioplast szilikonadhezív
Kanálragasztó a- és c-szilikonokhoz 

200 280 10 ml 1 csomag 3.145

         sioplast c
precíz, pontos részletvisszaadású c-szilikon kettős lenyomatvételi technikához. a putty (shore a-70) 
illetve a putty soft (shore a-60) anyag használható továbbá funkciós kanál széli részeinek kialakításához 
illetve szituációs lenyomatvételhez. a közepesen folyékony és a híganfolyó korrekciós anyag alkalmas 
még funkciós lenyomatvételre, valamint lenyomatvételre fogsoralábéleléshez. Ez utóbbira ugyancsak 
kiválóan alkalmas az extra-híg korrekciós anyag is.
 alaplenyomat, erdei gyümölcs ízű 
153 207 putty, 900 ml 1 csomag 5.995
153 208 putty soft, 900 ml 1 csomag 5.995
 3 csomagtól csomagonként 5.845
153 209 putty: vödör, 5.820 ml = 10 kg 1 vödör 31.495
 
 korrekciós anyag, mentol ízű: 
153 210 közepes, 155 ml 1 csomag 3.495
153 211 híg, 155 ml 1 csomag 3.495
153 212 extra-híg, 155 ml 1 csomag 3.495
 3 csomagtól csomagonként 3.295
 
 katalizátor: 
153 223 paszta, 60 ml  1 csomag 3.795
 3 csomagtól csomagonként 3.645
153 213 folyadék, 50 ml 1 csomag 3.995
 3 csomagtól csomagonként 3.845

csak 2.215 Ft

csak 2.825 Ft

csak 3.415 Ft

putty + korrekciós + katalizátor
már 12.785 Ft-tól

2
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ha többet akar C-szilikonok

Optosil / Xantopren (Kulzer)

a klasszikus c-szilikon lenyomatanyag. gazdaságos csomag, mely tartalmaz 900 ml alaplenyoma-
tot, 140 ml korrekciós anyagot és 60 ml katalizátor pasztát. 
Optosil P Comfort: gyúrható alaplenyomatanyag korrekciós lenyomatvételhez. Egyszerű és gyors 
keverés, hosszabb feldolgozási idő, testhőmérsékleten rövid kötési idő. 
Xantopren L kék: alacsony viszkozitású univerzálisan használható c-szilikon korrekciós lenyoma-
tokhoz (optosil comfort vagy p plus anyaggal), illetve egyidejű kétfázisú lenyomatvételi technikához 
(Xantopren H anyaggal). 
Xantopren H zöld: magas viszkozitású c-szilikon szituációs lenyomatvételhez szubtotális fogíny ese-
tén, valamint anatómiai lenyomatvételhez fogatlan állcsontról. Használható továbbá kanálanyagként 
egyidejű kétfázisú lenyomatvételi technikához. 
Xantopren M Mucosa: Közepes konzisztenciájú c-szilikon funkciós lenyomatok készítésére. 
Activator Universal Plus: Valamennyi optosil/Xantopren típushoz használható katalizátor.
 Optosil/Xantopren gazdaságos csomag:  
 900 ml optosil, 140 ml Xantopren l kék,  
917 215 60 ml activator Universal katalizátor paszta 1 csomag 12.495
 Optosil P Comfort: 
917 203 900 ml 1 csomag 6.235
 Xantopren L kék: 
917 206 160 g = 140 ml 1 csomag 3.845
 Xantopren H zöld: 
917 205 175 g = 140 ml 1 csomag 8.995
 Xantopren M Mucosa: 
917 207 160 g = 140 ml 1 csomag 9.345
 Activator Universal Plus: 
917 210 paszta, 60 ml 1 csomag 3.275

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Speedex (COLtéNE)

Kedvező árfekvésű, keverési arányokra toleráns c-szilikon lenyomatanyag. a katalizátor paszta alul- il-
letve felüladagolásával (30%-ig) szabályozható a kötési idő. 7 napon át formatartó.
026 292 putty, 910 ml = 1.365 g 1 tégely 13.375
026 293 light body, 140 ml = 154 g 1 tubus 5.995
026 294 univerzális katalizátor paszta, 60 ml = 60 g 1 tubus 7.995

c-szilikon lenyomatanyag korrekciós és egyidejű, kétfázisú lenyomatvételhez.  
Putty:  fehér színű alaplenyomatanyag kétfázisú egyidejű és kétfázisú kétidejű precíziós-szituációs 
lenyomatvételhez.  
Heavy: Közepes konzisztenciájú, zöld színű kanálanyag kétfázisú egyidejű, kétfázisú kétidejű 
precíziós-szituációs lenyomatvételhez, valamint fogsoralábéleléshez készülő lenyomathoz.  
Medium: Kék színű, hidroaktív, alacsony konzisztenciájú, nagy precizitású, kötés után magas 
szilárdságú c-szilikon kétfázisú egyidejű, kétfázisú kétidejű precíziós-szituációs lenyomatvételhez, 
valamint fogsoralábéleléshez készülő lenyomathoz.  
Light: sötétkék színű, híganfolyó, tixotróp c-szilikon. lenyomatfecskendővel különösen jól hasz-
nálható.
 putty soft: 
053 200 900 ml (kb 1.600 g), adagoló kanál 1 csomag 10.395
053 201 vödör, 10 kg 1 vödör 45.995
 korrekciós anyag, 150 ml (kb 175g): 
053 202 heavy 1 tubus 5.555
053 203 medium 1 tubus 5.555
053 204 light 1 tubus 5.555
 aktivátor paszta:  
053 212 60 ml, piros 1 tubus 5.245

Alphasil perfect (mueller-omicron)     

putty soft heavy

medium light

aktivátor paszta

bevezető csomag

Xantopren l

Xantopren mucosa

Xantopren H

activator Universal plus

optosil p comfort

2
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A-szilikonok

A-szilikonok 

         sioplast a / as
Kiváló minőségű, kedvező áru, polivinilsziloxán alapú, a-szilikon precíziós lenyomatanyag.  
Sioplast A putty – narancs ízű gyúrható alaplenyomatanyag kézi-, illetve gépi keverésű változat-
ban. 
Sioplast AS light / light fast (gyorskötésű) – mentol ízű, híganfolyó lenyomatanyag, korrekciós, 
egyidejű és kétfázisú lenyomatvételhez, valamint szendvicstechnikához. Kartusos kiszerelésben. 
Sioplast AS medium – mentol ízű, közepesen folyó anyag, korrekciós és fixációs lenyomatvétel-
hez. 
Sioplast AS mono/A 380 mono – mentol ízű, közepesen folyó lenyomatanyag egyfázisú lenyo-
matvételhez, kartusos illetve gépi keverésű változatban.
 Sioplast A:  
 450-450 ml bázis illetve katalizátor paszta, 2 mérőkanál:  
153 220 putty 1 csomag 15.995
153 221 putty soft 1 csomag 15.995
 3 csomagtól  csomagonként 14.995
 
 Sioplast AS:  
 2 x 50 ml kartus, 12 sárga keverőcsőr: 
153 225 light – regular (normál kötésű) 1 csomag 9.495
153 226 light – fast (gyors kötésű) 1 csomag 9.495
 2 x 50 ml kartus, 12 zöld keverőcsőr: 
153 227 medium 1 csomag 9.495
 3 csomagtól csomagonként 8.795
 2 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr: 
153 280 mono 1 csomag  11.995
 3 csomagtól csomagonként 11.495
 
 M+W keverőcsőrök, 50 db:  
000 288 1:1/2:1, zöld 1 csomag 9.325
000 287 1:1/2:1, sárga 1 csomag 9.325
 3 csomagtól csomagonként 8.995
 
 M+W intraorális csúcsok, 100 db: 
000 285 transzparens 1 csomag 7.795
237 224 sárga 1 csomag 7.795
 3 csomagtól csomagonként 7.555
237 222 m+W adagolópisztoly 1:1/2:1 1 db 15.995
 
 Sioplast A 380 (gépi keverésű):  
 2 x 380 ml kartus, 1 rögzítőgyűrű:  
237 240 putty 1 csomag 39.995
153 281 mono 1 csomag 41.995
153 224 heavy 1 csomag 42.995
237 241 gépi keverőcsőrök, 40 db 1 csomag 12.995
237 242 rögzítőgyűrűk keverőcsőrökhöz, 2 db 1 csomag 2.995

m+W sioplast a putty

már 14.995 Ft-tól

m+W sioplast as

m+W sioplast a 380 mono m+W sioplast a 380 putty

már 39.995 Ft-tól

már 8.795 Ft-tól

         sioplast szilikonadhezív
Kanálragasztó a- és c-szilikonokhoz 

200 280 10 ml 1 csomag 3.145

csak 3.145 Ft

2
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ha többet akar A-szilikonok

2

Imprint 4 (3M)

továbbfejlesztett a-szilikon extrém rövid kötési idővel. az önmelegítő mechanizmus eredményeképpen 
az anyag rövid idő alatt, aktívan testhőmérsékletűre melegszik a feldolgozási idő után, ami a kötési folya-
mat jelentős gyorsulásával jár.
 Penta Putty trial Kit: 
 1x300 ml bázispaszta, 1x60 ml katalizátor,  
 1 x 50ml imprint 4 super Quick Ultra-light,  
 10 penta keverőcsőr, 5 garant keverőcsőr,  
420 285 5 intra-orális csőr 1 csomag 44.995
 Heavy trial Kit: 
 1x300 ml bázispaszta, 1x60 ml katalizátor,  
 1 x 50ml imprint 4 super Quick light,  
 10 penta keverőcsőr, 5 garant keverőcsőr, 
420 286 5 intra-orális csőr 1 csomag 44.995
 Super Quick Heavy trial Kit: 
 1x300 ml bázispaszta, 1x60 ml katalizátor,  
 1 x 50ml imprint 4 light,  
420 287 10 penta keverőcsőr, 5 garant keverőcsőr 1 csomag 44.995
 Penta Putty utántöltő: 
420 288 2x300 ml bázispaszta, 2x60 ml katalizátor  1 csomag 69.995
 Penta Heavy utántöltő: 
420 289 2x300 ml bázispaszta, 2x60 ml katalizátor  1 csomag 69.995
 Penta Super Quick Heavy utántöltő: 
420 290 2x300 ml bázispaszta, 2x60 ml katalizátor  1 csomag 69.995
 Garant Regular: 
420 294 4 x 50ml; 5 garant keverőcsőr; 5 Express Xt io 1 csomag 39.495
 Garant Light: 
420 292 4 x 50ml; 5 garant keverőcsőr; 5 Express Xt io 1 csomag 39.495
 Garant Super Quick Regular: 
420 295 4 x 50ml; 5 garant keverőcsőr; 5 Express Xt io 1 csomag 39.495
 Garant Super Quick Light: 
420 293 4 x 50ml; 5 garant keverőcsőr; 5 Express Xt io 1 csomag 39.495
 Garant Super Quick Ultra-Light: 
420 291 4 x 50ml; 5 garant keverőcsőr; 5 Express Xt io 1 csomag 39.495

Express (3M)

pontos részletvisszaadásű klasszikus a-szilikon lenyomatanyag.
 Express StD Putty 7312:  
917 220 2 tégely (összesen 610 ml) 1 csomag 17.945*

 Express normál 7302I 
917 217 híg  (zöld) 2 x 50 ml kartus  1 csomag 19.995       
 Express gyors 7301:  
917 219 híg (kék) 2 x 50 ml kartus 1 csomag 19.995
 *tartósan kedvező ár

Express Xt / Express Xt Penta (3M)

az Express lenyomatanyag család továbbfejlesztett Vps összetételű tagja. Kiváló hidrofilitás és 
megfolyó képesség, magas dimenzióstabilitás. Egyedülálló szakítószilárdság. majdnem 100%-os 
visszarugózó képesség.
 Express Xt Putty Soft (36972) 
917 294 250 ml bázis, 250 ml katalizátor paszta 1 csomag 24.645
 Express Xt Putty Quick (36973)  
917 279 250 ml bázis, 250 ml katalizátor paszta 1 csomag 24.645
 Express Xt Regular Body (36975) 
917 295 2 x 50 ml, 10 keverőcsőr 1 csomag 19.575
 Express Xt Regular Body Quick (36977) 
917 296 2 x 50 ml, 10 keverőcsőr 1 csomag 19.575
 Express Xt Light Body (36974) 
917 836 2 x 50 ml, 10 keverőcsőr 1 csomag 19.575
 Express Xt Light Body Quick (36976) 
917 365 2 x 50 ml, 10 keverőcsőr 1 csomag 19.575
 Express Xt Penta Single Pack 
 1x 300 ml bázis, 1 x 60 ml katalizátor   
917 466 Express Xt penta putty 1 csomag 25.495
917 647 Express Xt penta H 1 csomag 25.495
917 648 Express Xt penta H quick 1 csomag 25.495
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A-szilikonok

AFFINIS (COLtéNE)

Kiváló folyási tulajdonságokkal bíró, éles kontúrokat adó a-szilikon lenyomatanyag. Konzisztenciája 
megakadályozza a légbuborékok bezáródását, egyúttal megfelelő szilárdságot biztosít, hogy a meg-
kevert anyag ne csepegjen le a fogról. Könnyen kezelhető, pontos rajzolatot ad a fogról és a gingiváról. 
Hidrokolloidhoz hasonló folyékonysága lehetővé teszi, hogy nyomás nélkül is eljusson a legkritikusabb 
helyekre is.
 AFFINIS PUttY: 
 300 ml bázis, 300 ml katalizátor 
126 285 putty soft 1 csomag 32.745
126 286 fast putty soft 1 csomag 32.745
126 225 putty super soft 1 csomag 32.745
 AFFINIS System 50: 
 2 x 50 ml kettős fecskendő,12 keverőcsőr sárga/kicsi 
126 282 regular body 1 csomag 20.995
126 283 light body 1 csomag 20.995
226 202 fast regular body 1 csomag 20.995
226 201 fast light body 1 csomag 20.995
 AFFINIS 50/75 ml, tartozékok: 
 keverőpisztoly 1:1/1:2 50 ml/75 ml-es  
126 289 kettős fecskendőhöz 1 db 33.995
 keverőcsőr, sárga/kicsi,  
126 290 50 ml-es kettős fecskendőhöz, 40 db 1 csomag 14.495
 intraorális csúcs, sárga,  
126 294 50 ml-es kettős fecskendőhöz, 100 db 1 csomag 24.185

Variotime (Kulzer)

a Heraeus több, mint 25 évnyi – az a-szilikonok terén szerzett – tapasztalatával létrehozta a lenyo-
matanyagot, mely egyszerre biztosít Önnek kényelmes, elegendően hosszú feldolgozási időt és 
betegének rövid szájbantartási időt. a feldolgozási idő – függően attól, hogy szólókoronáról, vagy 
nagyobb protetikai munkáról van szó – 1:00 illetve 2:30 perc között szabadon megválasztható, míg 
a szájbantartási idő mindenkor 2:30 perc. az eredmény mindenkor pontos – a kiváló folyási tulaj-
donságoknak köszönhetően - kiváló részletvisszaadású lenyomat: rendkívül alacsony dimenzióvál-
tozás (-0,001%), visszaadott részletek < 20 µm. 
  Variotime Easy Putty 600 ml  
917 469 (300 ml bázis, 300 ml katalizátor) 1 csomag 17.245*

 Variotime Medium Flow  
917 475 2 x 50 ml, 10 db sárga keverőcsőr 1 csomag 10.495*

 Variotime Light Flow  
917 476 2 x 50 ml, 10 db sárga keverőcsőr 1 csomag 10.495*

 Variotime Extra Light Flow  
917 477 2 x 50 ml, 10 db sárga keverőcsőr 1 csomag 10.495*

 Variotime Monophase  
917 473 2 x 50 ml, 5 db zöld keverőcsőr 1 csomag 10.495*

*tartósan kedvező ár / visszavonásig érvényes.

AFFINIS heavy body Black Edition (COLtéNE)

az új fekete kanálanyag az arany- és ezüstszínű affinis prEcioUs anyaggal kiválóan olvasható 
lenyomatot alkot. az egyedülálló színkombináció még pontosabban ábrázolja a részleteket és 
támogatja a lenyomat kiértékelését. indikáció: egy- vagy kétlépéses, funkciós- és fixációs lenyoma-
tok, illetve minden olyan eset, ahol egyébként az affinis heavy body lenyomatanyag használatos. 
Használata különösen ajánlatos, amikor a pontosság és a kiváló olvashatóság követelmény.
226 290 2 x 75 ml heavy body, 8 keverőcsőr 1 csomag 17.995

2

AFFINIS precious (COLtéNE)

az affinis precious rendelkezik a jól bevált affinis kiváló tulajdonságaival: légbuborékmentes, pontos 
részletvisszaadású lenyomatot biztosít. az új arany, illetve ezüst színű korrekciós anyag - a fényt tükörszerű-
en visszaverve - erősíti a kontrasztot, jobban láthatóvá teszi a részleteket.
 AFFINIS precious System 50:  
 2 x 50 ml kettős fecskendő, 12 keverőcsőr 
226 255 light body (ezüst) 1 csomag 20.995
226 256 regular body (arany) 1 csomag 20.995
 AFFINIS precious microSystem: 
 4 x 25 ml kettős fecskendő, 20 keverőcsőr 
226 257 light body (ezüst) 1 csomag 20.995
226 258 regular body (arany) 1 csomag 20.995
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Szabad kezet kap a precíziós lenyomatvételhez
Használja ki az egyszerű és rugalmas kezelhetőséget!

›› Automata keverés a Dynamix Speed System használatával.
›› Egy anyag, többféle felhasználási mód – egyedi koronákhoz és nagy protetikai munkákhoz.
›› Rugalmas, 1:00 – 2:30 perc közötti feldolgozási idő.
›› Rövid, 2:30 perces szájon belüli kötési idő.
›› Kényelmes és időtakarékos feldolgozás.

A Variotime a száj hőmérséklete révén szabályozza a polimerizáció kinetikáját, 
így a szájba helyezést követően gyorsan megköt.

Giving a hand to oral health.
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A-szilikonok

2

Aquasil Ultra+ (Dentsply Sirona)

Bármely lenyomatvételi technikára alkalmas a-szilikon lenyomatanyag. továbbfejlesztett hidrofil tulaj-
donsága a korábbiaknál is pontosabb lenyomatokat, magasabb szakítószilárdsága nagyobb biztonsá-
got tesz lehetővé. az esettől függően különböző kötésidők közül választhatunk.
 450 ml bázis, 450 ml katalizátor, 2 adagolókanál: 
188 251 Hard putty rs regular  1 csomag 49.995
188 250 soft putty fs fast  1 csomag 49.995
 4 x 50 ml, 12 keverőcsőr, 12 intraorális csúcs: 
188 246 XlV rs regular  1 csomag 44.995
188 245 XlV fs fast  1 csomag 44.995
188 247 XlV Extended  1 csomag 44.995
188 249 lV rs regular  1 csomag 44.995
188 248 lV fs fast  1 csomag 44.995
 4 x 50 ml, 12 keverőcsőr: 
188 242 medium rs regular  1 csomag 43.585
188 240 medium fs fast  1 csomag 43.585
188 241 Heavy fs fast  1 csomag 43.585
188 243 Heavy rs regular 1 csomag 43.585
188 244 Heavy Extended  1 csomag 43.585
 gépi keverés: 2 x 380 ml, 10 keverőcsőr, 1 zárógyűrű: 
188 252 soft putty DEca rs regular  1 csomag 75.995
188 237 DEca medium rs regular  1 csomag 87.995
188 235 DEca medium fs fast  1 csomag 87.995
188 236 DEca Heavy fs fast  1 csomag 87.995
188 238 DEca Heavy rs regular  1 csomag 87.995
188 239 DEca Heavy Extended  1 csomag 87.995

V-POSIL (VOCO)

Erősen hidrofil, precíz a-szilikon lenyomatanyag hosszú előkészítési és rövid szájbantartási idővel. magas 
szakítószílárdságának és kiváló visszarugózó képessségének köszönhetően biztonságosan eltávolítható 
a szájból. Hidrofil tulajdonsága kötés után is megmarad, pontossá téve ezzel a kiöntést illetve a protetikai 
munkát.
 Putty Fast:  
175 210 2 x 450 ml 1 csomag 39.995
175 228 380 ml kartus (gépi keverésű) 1 csomag 39.995
175 229 2 x 380 ml kartus (gépi keverésű) 1 csomag 64.995
 Heavy Soft Fast: 
175 212 380 ml kartus (gépi keverésű), 10 keverőcsőr 1 csomag 39.995
175 214 2 x 50 ml kartus 1 csomag 19.995
 Light Fast: 
175 216 2 x 50 ml kartus 1 csomag 19.995
 X-Light Fast: 
175 218 2 x 50 ml kartus 1 csomag 19.995
175 220 keverőcsőr, typ 30, 50 db 1 csomag 17.395
175 221 keverőcsőr, typ 7, 50 db 1 csomag 16.725
 V-Posil Adhesive  kanálragasztó.  
175 222 10 ml 1 flakon 7.395

Virtual (ivoclar vivadent)

polivinilsziloxán alapú, mentolos ízű, hidrofil a-szilikon precíziós lenyomatanyag, indirekt restaurációk-
hoz, implantátumok készítéséhez, fogas és fogatlan állkapocsra egyaránt.
 Putty, 300 ml bázis, 300 ml katalizátor: 
191 217 regular  1 csomag 27.895
191 216 fast 1 csomag 27.895
 Monophase regular: 
191 215 2 x 50 ml kartus, 6 keverőcsőr (zöld) 1 csomag 13.745
 Monophase fast: 
191 214 2 x 50 ml kartus, 6 keverőcsőr (zöld) 1 csomag 13.745
 Heavy body regular: 
191 207 2 x 50 ml kartus, 6 keverőcsőr (zöld) 1 csomag 13.745
 Heavy body fast: 
191 206 2 x 50 ml kartus, 6 keverőcsőr (zöld) 1 csomag 13.745
 Light body regular: 
191 211 2 x 50 ml kartus, 12 keverőcsőr (sárga) 1 csomag 13.745
 Light body fast: 
191 210 2 x 50 ml kartus, 12 keverőcsőr (sárga) 1 csomag 13.745
 Extra Light body fast: 
191 202 2 x 50 ml kartus, 12 keverőcsőr (sárga) 1 csomag 13.745

ÚJDONSÁG
ÚJDONSÁG
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Silginat (Kettenbach)

Közepesen folyékony, gépikeverésű a-szilikon szituációs lenyomatvételre. Konzisztenciája és 
szakítószilárdsága az alginátéhoz hasonlatos. Különösen alkalmas antagonista lenyomatokhoz, 
ideiglenes koronákhoz és hidakhoz, fogszabályzó munkákhoz valamint esetmodellekhez történő 
lenyomatvételre. Visszarugózó és részletvisszaadó képessége kiváló, nagyszerű kiegészítője a 
preciziós lenyomatvételnek. Hosszan formatartó, több héten át tárolható, többször kiönthető. a 
szájból könnyen eltávolítható. tixotróp, nem folyik le a garatra. fertőtleníthető, azonnal kiönthető.
 Intro csomag: 
337 211 380 ml, 10 dinamikus keverőcsőr, 4 multi tray  1 csomag 19.995
337 212 utántöltő: 2 x 380 ml  1 csomag 29.995
337 204 dinamikus keverőcsőr nagy kartushoz, 45 db 1 csomag 17.995

Panasil initial contact / Panasil contact plus x-light (Kettenbach)

rövid szájbantartási időt igénylő, kiváló folyási tulajdonságokkal rendelkező, hidrofil, tixo-tróp 
a-szilikon korrekciós technikához.
 X-light (nagyon híg): 
237 298 1 x 50 ml, 6 keverőcsőr, sárga 1 csomag 8.825
137 266 2 x 50 ml, 8 keverőcsőr, sárga 1 csomag 16.745
 light (híg): 
237 299 1 x 50 ml, 6 keverőcsőr, sárga 1 csomag 8.825
137 268 2 x 50 ml, 8 keverőcsőr, sárga 1 csomag 16.745
 regular (közepes):  
137 294 2 x 50 ml, 8 keverőcsőr, zöld 1 csomag 16.745
 contact plus x-light: 
137 250 normál csomag: 2 x 50 ml, 8 keverőcsőr, sárga 1 csomag 16.745

Panasil (Kettenbach)

a-szilikon korrekciós technikához.
 putty, 900 ml:  
037 250 450 ml bázis, 450 ml katalizátor 1 csomag 31.245
 putty fast (gyors), 900 ml:  
037 226 450 ml bázis, 450 ml katalizátor 1 csomag 31.245
 putty soft, 900 ml:  
037 266 450 ml bázis, 450 ml katalizátor 1 csomag 31.245
037 244 adhezív, 10 ml 1 csomag 7.625

Panasil monophase Medium (Kettenbach)

Erősen tixotróp, rövid szájbantartási idejű, közepesen folyós a-szilikon nagy pontosságot igénylő 
protetikai munkákra, implantátumokhoz, kombinált munkákhoz. (a monopren transfer utódja)
337 230 normál csomag: 2 x 50 ml, 6 keverőcsőr 1 csomag 16.995

Silagum (DMG)

nagy pontosságú a-szilikon lenyomatanyag.
 Silagum-Putty  
 2 x 262 ml tégely bázis és katalizátor paszta:  
298 205 standard 1 csomag 18.995
298 206 soft 1 csomag 18.995
298 207 fast 1 csomag 18.995
 Silagum-Putty Soft (gépi): 
298 215 390 ml kartus, 10 mixstar-csúcs 1 csomag 30.245
 Silagum-Light / Light Fast:  
 2 x 50 ml kartus, 12 db sárga keverőcsőr,  
 12 db intraorális csúcs 
298 210 light 1 csomag 17.475
298 211 light fast 1 csomag 17.475
 Silagum-Medium: 
 2 x 50 ml kartus, 12 db sárga keverőcsőr, 
298 268 12 intraorális csúcs 1 csomag 17.475
 Silagum-Mono: 
 2 x 50 ml kartus, 12 db sárga keverőcsőr, 
298 212 12 db intraorális csúcs  1 csomag 17.475
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Poliéter lenyomatanyagok

Honigum (DMG)

Honigum-Putty: a-szilikon korona, híd, inlay és onlay lenyomatokhoz. Hosszú feldolgozási idő, a 
szájban tartási idő ezzel szemben rövid. Kitűnően visszanyeri formáját, nagyon jó részletvisszaadó 
képessége van. Könnyen felismerhető színkontraszt a Honigum-light/fast anyagokkal, kellemes 
méz illatú.
Honigum-Heavy:  a-szilikon. Korona híd, inlay, onlay lenyomatok valamint minden mintaátvételi 
lenyomat (pl.imlpantátum) készítéséhez. Különösen nagy keménység (putty-hoz hasonló), nagyon 
jól rögzül, könnyen és biztosan eltávolítható. mixstar kartusban, minden kereskedelmben szokásos 
keverőgéphez ajánlott.
Honigum-Light: a-szilikon. Korrekciós lenyomatanyag korona, híd valamint inlay és onlay lenyo-
matvételhez. Hidrofil, rendkívüli formatartó tulajdonsággal és részletvisszaadó képességgel bír.
Honigum-Mono: a-szilikon. Korona, híd, inlay, onlay és funkciós lenyomatok, nyomásindikátor le-
nyomatok és minden mintaátvételi lenyomat (pl. imlpantátum). rendkívüli részletvisszaadás a pre-
parációs határ alatt is, semleges íz és méz illat, nagyon jó dimenzió stabilitás, hosszú eltarthatóság, 
kimagaslóan hidrofil.
 Honigum-Putty: 
298 250 2 x 450 ml rigid fast 1 csomag 36.995
298 251 390 ml kartus, 10 mixstar-keverőcsőr (gépi) 1 csomag 35.495
 Honigum-Heavy: 
298 247 2 x 50 ml kartus Heavy, 4 automix-keverőcsőr 1 csomag 16.795  
298 217 380 ml kartus Heavy, 10 mixstar-keverőcsőr (gépi) 1 csomag 35.995
298 246 380 ml kartus Heavy fast, 10 keverőcsőr (gépi) 1 csomag 35.995
 Honigum-Mono:
298 214 2 x 50 ml kartus, 4 automix-csőr, 4 intraorális csúcs 1 csomag 20.995
298 216 380 ml kartus, 10 mixstar keverőcsőr (gépi) 1 csomag 36.945 
 Honigum-Light: 
 2 x 50 ml kartus light, 12 db automix keverőcsőr,  
298 256 12 db intraorális csúcs 1 csomag 21.995
 Honigum Light Fast: 
 2x50 ml kartus light fast, 12 db automix keverőcsőr,  
398 234 12 db intraorális csúcs 1 csomag 21.995

2

Poliéter lenyomatanyagok
Impregum Penta / Impregum Penta Soft (3M)

gépi keverésű poliéter lenyomatanyag, normál és soft változatban. pentamix keverőgéppel és piros penta 
keverőcsőrrel használható. a komponenseket tartalmazó tasakokat színkódolt pentamatic zárósapkával 
látták el, amely a pentamix dugattyúja által kifejtett nyomóerő hatására automatikusan kinyílik (autoopen-
system).
  Impregum Penta Single pack:  
917 480 1 x 300 ml bázis, 1 x 60 ml katalizátor 1 csomag 54.995
520 206 impregum penta p3 fémház 1 db 17.475
 Impregum Penta Soft Single pack:  
917 481 1 x 300 ml bázis, 1 x 60 ml katalizátor 1 csomag 54.995
520 206 impregum penta soft p3 fémház 1 db 17.475
116 279 penta keverőcsőr, piros, 50 db 1 csomag 19.595

Impregum Penta / Garant DuoSoft (3M)

impregumtól megszokott precizitás most egyidejű kétfázisú keverési technikához is. Kemény és híg kon-
zisztencia. automata keverés pentamix 1 és 2 keverőgépekkel. indikációk: koronák, hidak, inlay-k, onlay-k 
lenyomatvételéhez és funkciós lenyomatvételhez. a szájból könnyen eltávolítható. Jobb íz. minden 
poliéter lenyomatanyag egymással kompatibilis és kombinálható. 
Impregum Penta H DuoSoft: poliéter precíziós lenyomatanyag, kemény konzisztencia, automata keverés 
pentamix keverőgépekben. 
Impregum Penta L DuoSoft: poliéter precíziós lenyomatanyag, híg konzisztencia, automata keverés 
pentamix keverőgépekben. 
Impregum Garant L DuoSoft: poliéter precíziós lenyomatanyag, híg konzisztencia, automata keverés 
garant 2 diszpenzer rendszerben.
 Impregum Penta H DuoSoft utántöltő csomag:  
420 223 2 x 300 ml bázis, 2 x 60 ml katalizátor  1 csomag 92.495
 Impregum Penta L DuoSoft utántöltő csomag: 
420 229 300 ml bázis, 60 ml katalizátor  1 csomag 84.495
116 279 penta keverőcsőr, piros, 50 db 1 csomag 19.595
 Impregum Garant L DuoSoft utántöltő csomag: 
320 234 4 x 50 ml garant-kartus, 20 fehér garant keverőcsőr  1 csomag 45.995
320 254 garant kinyomórúd - 1:1/2:1 1 db 7.995
320 291 garant keverőcsőr, fehér, 50 db 1 csomag 22.495
320 292 garant intraorális csúcs, fehér, 50 db 1 csomag 12.995
320 249 garant adagolópisztoly - 1:1/2:1 1 db 33.995
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100% poliéter  
formula

3M™ Impregum™ Super Quick
Poliéter Lenyomatanyag

Tökéletes kisebb kiterjedésű 
esetekhez, szupergyors 2 perces 
kötési idő.

Egy új kémiai fejlesztésnek  
köszönhetően világszínvonalú 
poliéter precizitás, az A-szilikonokra 
jellemző kötési sebességgel.

Javított ízvilág és rövidebb  
szájban töltött idő fokozza  
a páciensek kényelmét.

Lemintázni a legapróbb 
részleteket is két perc 
alatt?
Igen, lehetséges!

  3M Dental Solutions 
www.3m.hu/dental
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Poliéter lenyomatanyagok

         dinamikus keverőcsőr
Dinamikus keverőcsőr penta termékekhez.
100 184 50 db 1 csomag 8.325

Minden Penta
termékhez!

csak 8.325 Ft

2

Impregum Penta Super Quick  (3M)

az impregum super Quick anyag a poliéter kiváló teljesítményét és megbízhatóságát ötvözi a Vps 
sebességével. mindössze 45 másodperces munkaidővel és 2 perces kötésidővel az új „super Quick” anyag 
lehetővé teszi a kevésbé bonyolult esetek, mint például szóló koronák, implantátumok, betétek / onlayek 
és kisebb hidak tökéletes lemintázását. a friss, menta íz, valamint a szájban eltöltött rövid idő jelentősen 
növeli a betegek kényelmét. az impregum super Quick anyag a szkennerek jelenlegi generációjával 
szkennelhető.
 Impregum Penta Super Quick Medium Body /  
 Light Body bevezető készlet, 69382 
 300 ml impregum penta super Quick medium Body bázispaszta,  
 60 ml katalizátor, 2 x 50 ml impregum super Quick light Body,  
 tartozékok (10 piros keverőcsőr, 5 lila intraorális fecskendő,  
 5 lila garant keverőcsőr, 5 lila garant intraorális csőr,  
917 934 17 ml poliéter kanálragasztó 1 csomag 69.995
 Impregum Penta Super Quick Heavy Body /  
 Light Body bevezető készlet, 69416 
 300 ml impregum penta super Quick Heavy Body bázispaszta,  
 60 ml katalizátor, 2 x 50 ml impregum super Quick light Body,  
 tartozékok (10 piros keverőcsőr, 5 lila intraorális fecskendő,  
 5 lila garant keverőcsőr, 5 lila garant intraorális csőr,  
917 935 17 ml poliéter kanálragasztó 1 csomag 69.995
 Impregum Penta Super Quick Medium Body bevezető készlet, 69384 
 300 ml bázispaszta, 60 ml katalizátor, 10 piros keverőcsőr,  
917 933 1 db penta Elastomer fecskendő, 1 db poliéter kanálragasztó 1 csomag 52.995
 Impregum Penta Super Quick Medium Body utántöltő, 69386 
917 930 1x300 ml bázispaszta, 1x60 ml katalizátor 1 csomag 59.995
 Impregum Penta Super Quick HeavyBody utántöltő, 69410 
917 931 1x300 ml bázispaszta, 1x60 ml katalizátor 1 csomag 59.995
 Impregum Super Quick Light Body utántöltő, 69380 
 2x50 ml garant kartus, 5 lila garant keverőcsőr,  
917 932 5 lila intraorális fecskendő 1 csomag 23.995
917 936 poliéter kanálragasztó, 69409 17 ml 1 csomag 9.495

Soft Monophase (3M)

a új poliéter lenyomatanyag a 3m pentamix rendszerében történő kényelmes gépi keverésre.  
Indikációk: implantációs lenyomatok. fogatlan páciens. Korona és hídpótlások. inlay és onlay ké-
szítése. Előnyök: az új, világosabb szín miatt a lenyomat ellenőrzése (szemkontrollja) egyszerűbb. 
friss, mentolos íz, fokozott páciens kényelem. Könnyebben távolítható el a szájból és a mintáról. 
pontos lenyomat, pontosan illeszkedő pótlások.
 Soft Monophase Single Pack: 
917 587 1x 300 ml bázis,1 x 60 ml katalizátor 1 csomag 35.645
116 279 penta keverőcsőr, piros, 50 db 1 csomag 19.595

ÚJDONSÁG
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Identium (Kettenbach)

Vinylsiloxan-ether alapú lenyomatanyag egyidejű lenyomatvételi technikákhoz. Egyesíti az a-szilikonok és 
a poliéterek kedvező tulajdonságait. Különösen megmutatkozik ez kiváló hidrofil tulajdonságában, opti-
mális elasztomer viselkedésében, kiegyensúlyozott kötési paramétereiben és folyékonyságában. az anyag 
íztelen és szagtalan, így nem ingerli a beteget. a szokásos keverőgépekkel kompatibilis 5:1 nagykartusban 
illetve hagyományos kartusban, két kötési változatban szállítható.
 Identium Medium Intro csomag: 
 380 ml nagykartus, 10 dinamikus keverőcsőr,   
337 213 10 ml adhezív, 1 applikációs fecskendő 1 csomag 41.995
337 214  Identium Medium utántöltő: 2 x 380 ml nagykartus 1 csomag 66.995
 Identium Medium gyors Intro csomag: 
 380 ml nagykartus, 10 dinamikus keverőcsőr,  
337 215 10 ml adhezív,1 applikációs fecskendő 1 csomag 41.995
337 216 Identium Medium gyors utántöltő: 2 x 380 ml nagykartus 1 csomag 66.995
 
 Identium Heavy Intro csomag: 
 380 ml nagykartus, 10 dinamikus keverőcsőr,  
 50 ml light kartusban, 6 keverőcsőr, 
337 217 6 intraorális csúcs, 10 ml adhezív 1 csomag 41.995
337 218 Identium Heavy utántöltő: 2 x 380 ml nagykartus 1 csomag 66.995
 
 Identium Heavy gyors Intro csomag: 
 380 ml nagykartus, 10 dinamikus keverőcsőr,  
 50 ml light kartusban, 6 keverőcsőr, 
337 219 6 intraorális csúcs, 10 ml adhezív 1 csomag 41.995
337 220 Identium Heavy gyors utántöltő: 2 x 380 ml nagykartus 1 csomag 66.995
 
 Identium Light normál csomag: 
237 250 2 x 50 ml kartus, 8 sárga keverőcsőr, 12 intraorális csúcs 1 csomag 19.945
 Identium Light gyors normál csomag: 
237 270 2 x 50 ml kartus, 8 sárga keverőcsőr, 12 intraorális csúcs 1 csomag 19.945
 
337 204 Dinamikus keverőcsőr nagykartushoz, 45 db 1 csomag 17.995
037 277 Keverőcsőr, zöld, 6,5 mm, 100 db 1 csomag 26.995
137 272 Keverőcsőr, sárga, 4,2 mm, 100 db 1 csomag 26.995
137 253 intraorális csúcs, 96 db 1 csomag 16.995
237 261 identium adhezív, 10 ml 1 csomag 6.495

Harapásregisztráló anyagok

        sioplast bs
gyorskötésű, vinilpolisziloxán alapú, nagy végkeménységű a-szilikon harapásregisztráló anyag kartu-
sos kiszerelésben.
153 229 2 x 50 ml, 12 zöld keverőcsőr  1 csomag 10.945
 2 csomagtól csomagonként 10.495
000 288 m+W keverőcsőrök, 1:1/2:1, zöld, 50 db 1 csomag 9.325
 3 csomagtól csomagonként 8.995
237 222 adagolópisztoly Ds 1:1/2:1 1 db 15.995

már 10.495 Ft-tól

2
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Harapásregisztráló anyagok

O-Bite (DMG)

a-szilikon. nagy shore a-93 végkeménység, nagyon jó törésstabilitás, minimális harapásellenállás. 
gyorsan köt, éles rajzolatú és dimenzióstabil, szikével kiválóan vágható, a teljes ív egy munkalépésben 
regisztrálható, friss gyümölcsös narancsillat, biztos színkontraszt.
298 290 2 x 50 ml kartus, 12 automix keverőcsőr 1 csomag 18.495

        sioplast bs x-hart
gyorskötésű, vinilpolisziloxán alapú, különösen nagy végkeménységű a-szilikon harapásregiszt-
ráló anyag kartusos kiszerelésben.
153 230 2 x 50 ml, 12 keverőcsőr, zöld 1 csomag 11.995
 2 csomagtól csomagonként 11.545
000 288 m+W keverőcsőrök, 1:1/2:1, zöld, 50 db 1 csomag 9.325
 3 csomagtól csomagonként 8.995
237 222 adagolópisztoly Ds 1:1/2:1 1 db 15.995

        sioplast bs scan
nehezen folyó, nagy végkeménységű, hosszan formatartó, szkennelhető a-szilikon harapásre-
gisztráló anyag, Kiválóan frézelhető. Kellemes menta ízű. sárga.
153 235 2 x 50 ml, 12 zöld keverőcsőr 1 csomag 12.895
 2 csomagtól csomagonként 12.395
000 288 m+W keverőcsőrök, 1:1/2:1, zöld, 50 db 1 csomag 9.325
 3 csomagtól csomagonként 8.995
237 222 adagolópisztoly Ds 1:1/2:1 1 db 15.995

már 11.545 Ft-tól

már 12.395 Ft-tól

Futar (Kettenbach)

a-szilikon harapásregisztráló család. 
Futar: nagy végkeménységű, addíciós kötésű harapásregisztráló anyag kartusos kiszerelésben. 
Futar Fast: rövid kötésidejű, nagy végkeménységű, addíciós harapásregisztráló anyag kartusos kiszere-
lésben. 
Futar D: Különösen kemény addíciós kötésű harapásregisztráló anyag kartusban. 
Futar D Fast: Különösen kemény, addíciós kötésű harapásregisztráló anyag kartusos kiszerelésben. 
rövid kötési idő, jól marható és vágható. 
Futar Cut & trim Fast: szkennelhető, extra kemény, extra gyors, kiválóan vágható és csiszolható.
 Futar: 
237 294 1 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr 1 csomag 9.995
137 221 2 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr 1 csomag 15.995
 Futar Fast: 
237 295 1 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr 1 csomag 9.995
137 283 2 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr 1 csomag 15.995
 Futar D: 
237 296 1 x 50 ml kartus, 6 zöld keveőcsőr 1 csomag 9.995
137 225 2 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr 1 csomag 15.995
 Futar D Fast: 
237 297 1 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr 1 csomag 9.995
137 242 2 x 50 ml kartus, 6 zöld keverőcsőr 1 csomag 15.995
 Futar Cut & trim Fast: 
237 291 1 x 50 ml, 8 sárga keverőcsőr 1 csomag 9.995
237 290 2 x 50 ml, 8 sárga keverőcsőr 1 csomag 16.995

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

2
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Registrado Clear (VOCO)

Átlátszó, gyors kötésű, addíciós kötésű szilikon harapásregisztrációra. JaVallatoK: Harapás regisztráció; 
intraorális rajzolókészülékkel történő regisztráció; röntgen sablon fémgolyójának rögzítése; Harapási 
helyzet és centrális reláció rögzítése; szilikon kulcs, kompozit restaurációk készítéséhez. ElŐnYEi: nagy 
végső keménység párosul a nagyfokú átláthatósággal • Az anyag kedvező konzisztenciája biztosítja a kel-
lő tapadást a fogakon • Időkorlát nélküli munka a hőmérséklet szabályozású kötési formulának köszön-
hetően (a gyorsított kötés csak a száj bezárásakor indul el) • Nagy méret és forma stabilitás (> 99 %) • A 
fotopolimerizáció tökéletesen elvégezhető a registrado clear rétegen keresztül
 normál csomag: 
075 204 50 ml, keverőcsőrök 1 csomag 11.495
075 207 keverőcsőr typ 16, nr. 2196, 50 db 1 csomag 16.845

Funkciós lenyomatanyagok
Impression Paste (SS White)

cinkoxid-eugenol bázisú lenyomatanyag.
098 255 155,9 g bázis, 63,8 g katalizátor  1 csomag 5.495

Cavex Outline
cinkoxid bázisú, eugenolmentes lenyomatanyag funkciós lenyomatokhoz és indirekt fogsor 
alábélelésekhez.
038 203 140 g bázis (fehér), 65 g katalizátor (kék) 1 csomag 7.275

2

        viasz harapási sánc
patkóalakú. opak, így az optikai kontroll lényegesen egyszerűbb. 100 db/csomag.
098 910 citromsárga, puha 1 csomag 8.995
098 913 sárga, közepes 1 csomag 8.995
098 911 rózsaszín, kemény 1 csomag 8.995

        harapásregisztráló viasz
rúd alakú. részben opak, így az optikai kontroll lényegesen egyszerűbb. 110 db/ csomag.
098 915 rózsaszín, kemény, 1,3 kg 1 csomag 8.995
098 916 sárga, közepes, 1,3 kg 1 csomag 8.995

Viaszok

csak 8.995 Ft

csak 8.995 Ft
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Viaszok

        modellviasz
Kiváló minőségű modellviasz. Kitűnő ár/érték arány.  Enyhén elasztikus, formatartó és nem ragad a mű-
fogakhoz.  Vastagsága 1,25 mm.
000 940 500 g 1 csomag 2.995
 3 csomagtól csomagonként 2.845
 6 csomagtól csomagonként 2.695
000 941 2,5 kg 1 csomag 10.395
 3 csomagtól csomagonként 9.995

már 2.695 Ft-tól

Speciális modellviasz (Gebdi)

rózsaszín lapviasz, 1,5 mm vastag. német minőség.
060 955 rózsaszín, közepes, 500 g 1 csomag 3.275
 3 csomagtól csomagonként 2.995
000 903 rózsaszín, téli (puha), 2,5 kg 1 csomag 12.475
000 904 rózsaszín, nyári (kemény), 1,5 mm, 2,5 kg 1 csomag 12.475

         viaszkés
rozsdamentes. 

298 944 13 cm  1 db 1.695
 5 darabtól darabonként 1.575
298 945 17 cm  1 db 1.895
 5 darabtól darabonként 1.745

már 1.575 Ft-tól

2

Még több információ
Ildikótól!

Árakkal, akciókkal, szállítási információkkal kapcsolatban  
forduljon munkatársainkhoz.  Várjuk a hívását ! 

telefon: +36 1 436 9790
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Lenyomatvételi segédeszközök

        keverőcsőrök

000 289 m+W keverőcsőr 4:1/10:1, 
kék az alábbi gyártók felsorolt termékeihez:

50 db / csomag 9.325 Dmg luxatemp
3 csomagtól 8.995 3m protemp 4 garant

Kulzer preVision cB
ivoclar Vivadent systemp. c&b, telio cs c&B
mErZ cronmix K plus
m+W pontiform automix 2, pontiform automix 10:1

000 283 m+W keverőcsőr 1:1/2:1, 
fehér az alábbi gyártók felsorolt termékeihez:

50 db / csomag 9.325
3m impregum garant l Duosoft, permadyne garant

3 csomagtól 8.995

000 282 m+W keverőcsőr 1:1/2:1, 
kék az alábbi gyártók felsorolt termékeihez:

50 db / csomag 9.325 DEtaX tempofit
3 csomagtól 8.995 Voco structur premium, - 2 sc

000 287 m+W keverőcsőr 1:1/2:1, sárga az alábbi gyártók felsorolt termékeihez:

50 db / csomag 9.325 coltène affinis 50 light, - regular, - prEcioUs, magic foamcord, 
prEsiDEnt 50

3 csomagtól 8.995 Dentsply sirona aquasil Ultra light lV, -XlV
Detax Detaseal hydroflow lite, - Xlite
Dmg Honigum light, silagum light, - medium, - mono

3m
Dimension garant l, - Quick, Express, - 2 garant,   
imprint ii garant light, - regular, imprint 4 garant, Express Xt 
light / regular Body

Kulzer
flexitime correct-, light -, medium flow, flexitime fast & scan 
provil novo c.D. 2 light, - medium, Variotime medium / light / 
Extra light flow

ivoclar Vivadent Virtual light, - Extra light

Kettenbach futar scan, panasil contact plus X-light, identium light, 
panasil initial contact light/X-light

m+W sioplast as light
omicron betasil light fast set, - vario light
r-Dental r-si-linE mEDiUm/-fs, - ligHt/-fs/-sH

000 288 m+W keverőcsőr 1:1/2:1, zöld az alábbi gyártók felsorolt termékeihez:

50 db / csomag 9.325 Dentsply sirona aquasil Bite,  aquasil Ultra mono rs, - Heavy rs

3 csomagtól 8.995 DEtaX Detaseal hydroflow mono, glassbite, greenbite apple,  - co-
lour, monoprint supra

Dmg Honigum Heavy, - mono
3m imprint Bite, imprint ii garant monophase,- Heavy
DrEVE rEgofiX, fresh clear

Kulzer
flexitime Bite, - Heavy tray, - mono phase, memoreg 2, 
memosil 2, p2 light, provil novo c.D. 2 mono, Variotime Heavy 
Body / monophase

ivoclar Vivadent Virtual monophase, - Heavy

Kettenbach
identium medium, futar, -D, - fast, monopren transfer, mu-
copren soft, panasil contact two in one light, - initial contact 
regular

m+W sioplast as medium, as mono, - Bs, - x-hart

omicron betasil vario medium, granit pErfEct 3D,  
kristall pErfEct

r-Dental r-si-linE Extra-, - Hard-, - metal-Bite, - Heavy Kingsize
Voco registrado X-tra, registrado clear
gc Exabite ii nDs

000 280 m+W keverőcsőr 1:1/2:1, 
rózsaszín az alábbi gyártók felsorolt termékeihez:

50 db / csomag 9.325 coltène Jet Blue Bite

3 csomagtól 8.995 DEtaX Detaseal bite, mollosil plus automix 2, onetime perfect,  
pixelbite, milkbite

Dmg o-Bite
DrEVE stoneBite, - scan 
r-Dental r-si-linE mono, p.U.m.a. soft
Voco Ufi gel sc, - hard c

már 8.995 Ft-tól

2
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Lenyomatvételi segédeszközök

         adagolópisztoly
adagolópisztoly lenyomatanyagokhoz, ideiglenes korona- és hídanyagokhoz valamint harapásre-
gisztrálókhoz és kartusos alábélelőanyagokhoz. Kérjük ügyeljen a megfelelő keverési arányra!
237 222 m+W adagolópisztoly 1:1/2:1 (1:1/2:1 kinyomórúddal) 1 db 15.995
100 183 m+W adagolópisztoly 4:1/10:1 (10:1 kinyomórúddal) 1 db 15.995
000 219 kinyomórúd 4:1 1 db 2.815

MultiDispenser (MERZ)

adagolópisztoly minden kartusos kiszerelésű lenyomatanyaghoz, ideiglenes korona-és hídanyag-
hoz, harapásregisztrálókhoz és alábélelőanyagokhoz.  
Keverési arányok: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1.
049 225 multiDispenser 1 db 32.745

Automix adagolópisztoly 1:1 (DMG)

298 266 50 ml-es kartushoz 1 db 26.995
298 265 25 ml-es kartushoz 1 db 26.995

csak 15.995 Ft

3M retrakciós paszta (3M)

innovatív vérzéscsillapító retrakciós paszta egyszerűen kezelhető és higiénikus egyszerhasználatos 
kapszulában. a kapszula vékony csőrének kösszönhetően a sulcustágító anyag könnyen bejuttat-
ható az ínybarázdába, hatékonyan tágítja a sulcust, tiszta és száraz ínybarázdát eredményez rend-
kívül jó vérzéscsillapító hatással kombinálva. Valamennyi poliéter, a-szilikon lenyomatanyaggal és 
digitális lenyomatvétellel kompatibilis. Használata kényelmes és időtakarékos, kétszer gyorsabb, 
mint a sulcustágító fonalé. az egyszerhasználatos kapszulák (kb. 3 fog / kapszula) valamennyi 
ismert kompozit kapszula kinyomó pisztollyal használhatók.
 utántöltő:  
216 230 25 x 0,3g kapszula 1 csomag 29.495
 gazdaságos csomag:  
216 231 100 x 0,3g kapszula 1 csomag 93.595

         intraorális csúcsok
 
 m+W intraorális csúcs, sárga,100 db -  
237 224 (sárga és fehér keverőcsőrhöz) 1 csomag 7.795
 3 csomagtól csomagonként 7.555
 m+W intraorális csúcs, transzparens, 100 db - 
000 285 (egyéb színű keverőcsőrhöz) 1 csomag 7.795
 3 csomagtól csomagonként 7.555

már 7.555 Ft-tól2
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DMG retrakciós paszta (DMG)

 természetes timföld alapú paszta gingiva retrakcióra, illetve a szulkusz szárítására. szilárdságának 
köszönhetően az applikált helyen marad és fejti ki hatását. a hajlékony kanül könnyű applikálást 
tesz lehetővé. Jól látható színkontrasztot ad. menta ízű.
159 290 25 x 0,37 g kapszula 1 csomag 24.595

Ultrapak CleanCut (Ultradent)

a jól ismert Ultrapak fonalak új vágókupakos csomagolásban. a hurkolt pamut retrakciós fonal kön-
nyen felhelyezhető, nem szálasodik. 245 cm / csomag.
338 231 Kit: 1-1 db 00, 0, 1 és 2 vastagságú fonal, állvány 1 csomag 24.995
917 574 000, fekete-violakék 1 csomag 5.995
917 575 00, fekete-sárga  1 csomag 5.995
917 576 0, violakék-fehér 1 csomag 5.995
917 577 1, kék-fehér 1 csomag 5.995
917 578 2, zöld-fehér 1 csomag 5.995
917 579 3, piros-fehér 1 csomag 5.995

Retrakciós fonal (Alan)

nem impregnált, kiváló nedvszívó képességű, fehér, fonott fonal.
000 241 gr. 0, szuperfinom, 3 m 1 csomag 3.275
000 242 gr. 1, finom, 3 m 1 csomag 3.275
000 243 gr. 2, közepes, 3 m 1 csomag 3.275

Alstringent retrakciós folyadék (Alan)

25 % aluminiumszulfát-oktadekahidrát.
000 229 20 ml 1 csomag 8.215

Knittrax retrakciós fonal (Sigma)

Körkötött, nem impregnált 100%-os pamutfonal. Hossza: 254 cm. tulajdonságai: nedvszívó képessége 
átlag feletti • nem rojtosodik • könnyű berakni, formázni • stabilan a szulkuszban marad • lágyan, rugal-
masan nyitja a szulkuszt • kiválóan abszorbálja a vérzéscsillapító zseléket (Gel Cord / Stat Gel) •  
a méretek színkódoltak. a nr. 000 és nr. 00 méretű vékony fonott fonalak elsősorban preparációhoz, 
héjak beragasztásához illetve szorosan simuló szulkusz szövet esetében ajánlott. Használható még alsó 
fonalként a dupla fonal technikában. a valamivel vastagabb nr. 0 méret az alsó állkapocs frontfogaihoz 
alkalmazható kiválóan. a nr.1 a leggyakrabban használt méret - a standard fonal - a legtöbb front- és 
premoláris preparáció során. a nr.2 az univerzális fonal méret. Kiválóan alkalmas felső fonalnak a dupla 
fonal technika során. Ez a méret képes a legtöbb vérzéscsillapító gélt a szulkusz területére szállítani.
005 229 nr. 000 (extra vékony), fekete 1 csomag 5.455
005 230 nr. 00 (nagyon vékony), lila 1 csomag 5.455
005 231 nr. 0 (vékony), viola 1 csomag 5.455
005 232 nr. 1 (közepes), kék 1 csomag 5.455
005 233 nr. 2 (vastag), sárga 1 csomag 5.455

2

roeko Stay-put (COLtéNE)

Egyesíti a fonott retrakciós fonal minőségét a hajszálvékony rézdrót tökéletes formázhatóságával. Elő-
nyei: könnyen adaptálható, a fogínytasakban marad, nem csúszik el, nem rúgja ki magát. 183 cm.
 nem impregnált: 
163 203 nr. 0, extra finom 1 csomag 5.995
163 200 nr. 1, finom 1 csomag 5.995
163 201 nr. 2, közepes 1 csomag 5.995
163 202 nr. 3, erős 1 csomag 5.995
 Gingival liquid, alu-klorid, retrakciós folyadék 
063 220 10 ml 1 csomag 5.995
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Lenyomatvételi segédeszközök

 Sodrott, fehér pamutfonal, nem impregnált: 
063 200 nr. 0, extra finom 1 csomag 4.365
063 201 nr. 1, finom 1 csomag 4.365
063 202 nr. 2, közepes 1 csomag 4.365
 Fonott, fehér pamutfonal, nem impregnált: 
063 210 nr. 0, extra finom 1 csomag 4.365
063 211 nr. 1, finom 1 csomag 4.365
063 212 nr. 2, közepes 1 csomag 4.365
063 213 nr. 3, erős 1 csomag 4.365
 Fonott, fehér pamutfonal, impregnált (alu-Klorid): 
063 216 nr. 1, finom 1 csomag 5.445
063 217 nr. 2, közepes 1 csomag 5.445
063 218 nr. 3, erős 1 csomag 5.445

roeko Retracto (COLtéNE)

2

ViscoStat Clear (Ultradent)

a Viscostat clear viszkózus, 25% aluminium kloridot tartalmazó haemostatikus hatású zselé. Használata 
különösen a frontfogak területén javasolt, mivel másodpercek alatt elállítja a kisebb vérzést és a sul-
cusnedv szivárgást, valamint nem okoz elszíneződést. a megvágott kapillárisokat nem koagulumkép-
zés útján zárja el, hanem a környező szövetek enyhe megduzzadását okozza, és ezáltal az erek nyílása 
összenyomódik.  Ez a hatásmechanizmus nagyon hatékony a sulcusnedv szivárgás elállításakor is. az 
Ultrapak fonal előzetes beáztatás nélkül, közvetlenül a zselébe nyomva is hatásos tasaktágító.
917 546 Viscostat clear gyűjtőfecskendő, 30 ml  1 csomag 11.995

ViscoStat (Ultradent)

20% vas-szulfátot tartalmazó viszkózus gél, amely azonnali koagulációt okoz. másodperceken belül 
elállítja a vérzést és a sulcusnedv szivárgást. a speciális pufferoló összetevőknek köszönhetően 
egyaránt kíméletes a kemény és a lágy szövetekhez. Zselés állaga miatt  nem folyik szét és precízen 
felvihető. tiszta és száraz körülményeket teremt a lenyomatvétel előtt. Használata pulpotomiánál is 
javasolt.
917 544 Viscostat gyűjtőfecskendő, 30 ml 1 csomag 11.995

        easyclean fonalbehelyező
6 mm átmérőjű, nemesacél fogazott fonalbehelyező. a műszer – sima felületének köszönhetően – 
könnyen tisztítható, az új, ergonómikus kialakítású szár biztos fogást biztosít. 
100 299 m+W easy clean fonalbehelyező 1 db 5.455

csak 5.445 Ft

Ultrapak fonalbehelyező (Ultradent)

az extravékony végződések belesüllyednek a szálak közé, biztosítva a fonal biztonságos behely-
ezését a szulkuszba, elkerülve a gingivális attachement sérülését. fogazott, balra és jobbra 45°-ban 
hajlított.
076 208 kicsi Up171 1 db 13.995
 
 
 

073 209 közepes Up170 1 db 13.995

ÚJDONSÁG
programunkban
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Henke Press
applikációs fecskendő lenyomatanyagokhoz.
 készlet: 
098 266 1 fecskendő, 5 átlátszó csőr, 1 tisztítókefe 1 készlet 18.555
098 268 5 átlátszó csőr (csak Henke presshez) 1 csomag 1.995
098 267 tisztítókefe lenyomatfecskendőhöz 1 db 1.195

Peremvágó kés nr. 1190 (carl martin)

az alaplenyomat formázására, a korrekciós lenyomatvétel előtt.
198 677 peremvágó kés nr. 1190 1 db 16.325

Lenyomatvágó kés (COLtéNE)

026 281 lenyomatvágó kés 1 db 10.495

tubus prés, műanyag (Kessler)

műanyag tubuskinyomó 70 mm-es nyílással. a masszív görgőknek köszönhetően a tubus könnyen és 
hatékonyan kipréselhető.
026 279 tubfix 1 db 3.295

009 278 Keverőspatula 1 db 5.495

Keverőspatula (Kulzer)

tubus prés, fém 
026 280 tubus prés 1 db 10.995

Parallelometer tükör (Hager & Werken)

Hidak készítésekor a koronacsonkok párhuzamosságának ellenőrzésére szolgáló tükör. Bármely 
fogtükörnyéllel használható.
022 007 parallelometer tükör 1 db 7.245

2
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Lenyomatvételi segédeszközök

Univerzális keverőblokk skálabeosztással DIN A5
centiméter beosztású, mindkét oldalán bevont keverőblokk lenyomatanyagokhoz. a blokk alja 
megerősített bevonattal rendelkezik.
009 286 21 x 14,8 cm, 25 lap 1db 2.575
 5 darabtól darabonként 2.395

         pergament keverőblokkok
lenyomatokhoz, cementekhez és kompozitokhoz. pergamentből, hátukon tapadókoronggal.
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

         keverőlapok
Egyik oldalukon speciálisan bevont, szakadásmentes papírból készült keverőlapok, két szélükön 
blokká ragasztva.
000 237 univerzális méret, 60 lap, 9,5 x 7 cm  1 db 1.595
 5 darabtól darabonként 1.425
000 238 nagy, 25 lap, 18 x 12,5 cm 1 db 1.695
 5 darabtól darabonként 1.475
000 239 extra nagy, 35 lap, 24 x 15 cm  1 db 2.495
 5 darabtól darabonként 2.275

        keverőlapok skálabeosztással
fényes, famentes, fehér lapok. centiméteres beosztás. 
000 119 10 x 19 cm, 50 lap 1 db 1.695
 5 csomagtól csomagonként 1.495

        duplafalú tasak
Duplafalú tasak lenyomatok, modellek szállítására. a “kenguru zseb” lehetővé teszi  
a megrendelő szelvények, feljegyzések szárazon tartását. a zacskó fő kamrája patent  
zárral könnyen lezárható.  a megjegyzések számára három írható mező áll rendelkezésre.  
méret: 180 x 245 (225) mm.  
045 996 100 tasak, m+W logóval 1 csomag 4.995 
 5 csomagtól csomagonként 4.645 

már 625 Ft-tól

már 1.425 Ft-tól

már 1.495 Ft-tól

már 4.645 Ft-tól

2
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Lenyomatfecskendő
Egyszerhasználatos fecskendő lenyomat- és más pasztaszerű anyagokhoz. a fecskendő csúcsa 45° -ban 
meghajlítható.
159 200 50 db 1 csomag 3.275

roeko Endo-Frost (COLtéNE)

Hidegspray, -50°c-ig.
163 633 flakon, 200 ml 1 flakon 3.845

        hidegspray
fcKW-mentes, bután/propán keverék (gyúlékony). Hőmérséklete: -50 °c.
000 093 flakon, 200 ml 1 flakon 1.895
 5 flakontól flakononként 1.745
 10 flakontól flakononként 1.595

már 1.595 Ft-tól

         orange cleaner / orange cleaner spray
tisztítószer lenyomatanyagok eltávolítására különböző felületekről és műszerekről.
000 250 műanyag flakon, 250 ml 1 flakon 3.125
000 249 spray, 250 ml 1 flakon 3.245

már 3.125 Ft-tól

2

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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Ideiglenes koronák

Ideiglenes koronák

         strip koronák
Átlátszó, elasztikus, vágható, vékonyfalú műanyag korona, bármely tömőanyaggal alkalmazható. 
UV- és halogényfényt átengedi, kifogástalanul lefedi a fognyaki részt, nem köt a tömőanyaghoz. 
200 260 készlet: front és premoláris területre, 120 db 1 készlet 27.825
lásd tábl. utántöltő, 5 db 1 csomag 1.545

300 200 300 201 300 202 300 203 300 204 300 205 300 206 300 207 300 208 300 209 300 210 300 211

300 212 300 213 300 214 300 215 300 216 300 217 300 218 300 219 300 220 300 221 300 222 300 223

300 224 300 225 300 226 300 227 300 228 300 229 300 230 300 231 300 232 300 233 300 234 300 235

300 236 300 237 300 238 300 239 300 240 300 241 300 242 300 243 300 244 300 245 300 246 300 247

300 248 300 249 300 250 300 251 300 252 300 253 300 254 300 255 300 256 300 257 300 258 300 259

csak 1.545 Ft

2

Akár 7% automatikus kedvezmény
50.000 forint

feletti rendelés
100.000 forint

feletti rendelés
200.000 forint

feletti rendelés
300.000 forint

feletti rendelés
20.000 forint

feletti rendelés

Ingyenes szállítás 2% kedvezmény 4% kedvezmény 5% kedvezmény3% kedvezmény

+2% online kedvezmény (webáruházas megrendelések esetén)
2% kedvezmény 4% kedvezmény 6% kedvezmény 7% kedvezmény5% kedvezmény
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        ideiglenes koronák
Átlagos fogszínű polikarbonát korona, műanyagtartalmú tömőanyagokhoz kötődik.
100 295 készlet, 180 db 1 készlet 25.995
lásd tábl. utántöltő, 5 db 1 csomag 1.425

cikkszám 400 200 400 201 400 202 400 203 400 204 400 205 400 206 400 207 400 208 400 209 400 210 400 211 400 212 400 213

jobbbal felső középső metszőfog

cikkszám 400 214 400 215 400 216 400 217 400 218 400 219 400 220 400 221 400 222 400 223 400 224 400 225

jobbbal felső oldalsó metszőfog

cikkszám 400 226 400 227 400 228 400 229 400 230 400 231 400 232 400 233 400 234 400 235 400 236 400 237 400 238 400 239

jobbbal szemfog

cikkszám 400 240 400 241 400 242 400 243 400 244 400 245 400 246 400 247 400 248 400 249

kicsinagy premoláris

cikkszám 400 250 400 251 400 252 400 253 400 254 400 255 400 256 400 257 400 258 400 259

rövidhosszú alsó metszőfog

csak 1.425 Ft

2



114

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

Ideiglenes korona- és hídanyagok

temdent classic (Schütz-Dental) 

polimetilmetakril alapú, színstabil ideiglenes korona- és hídanyag. felhasználása egyszerű, a 
hőképződés a polimerizáció során alacsony.
 normál csomag: 
098 246 világos por, 100 g 1 csomag 7.145
098 247 sötét por, 100 g 1 csomag 7.145
098 248 folyadék, 100 ml 1 csomag 7.345
 nagy csomag: 
098 249 világos por, 500 g 1 csomag 25.395
098 250 sötét por, 500 g 1 csomag 25.395
098 251 folyadék, 250 ml 1 csomag 13.515

Ideiglenes korona- és hídanyagok

         interim
színstabil, jól polírozható, lumineszcens ideiglenes korona- és hídanyag.  feldolgozása egyszerű, a 
hőképződés a polimerizáció során alacsony.
 por: 
000 261 200g, univerzális 1 csomag 8.575
000 262 200 g, világos 1 csomag 8.575
000 263 200 g, sötét 1 csomag 8.575
000 266 400 g, univerzális 1 csomag 14.555
 folyadék:  
000 268 100 ml 1 csomag 5.625
000 269 150 ml 1 csomag 8.145

         pontiform automix 2
ideiglenes korona- és hídanyag, kartusos kiszerelésben.  Előnyei: metilmetakrilát-mentes, Bis-akril 
bázisú, kétkomponensű anyag; szövetbarát; kiváló hajlítási és kopási értékeinek köszönhetően tartós 
provizóriumnak is alkalmas; rövid feldolgozási idő, alacsony kötési hőmérséklet (kb. 38°c); gyors kötés, 
minimális polimerizációs zsugorodás; optimális polírozhatóság, magas színstabilitás; jól javítható; a 
keverőcsőröknek köszönhetően használata anyagtakarékos; kiváló ár/érték arány.
000 216 50 ml (78 g) dupla kartus (4:1) a2 universal, 15 keverőcsőr 1 csomag 20.895
 2 csomagtól csomagonként 19.995
000 289 m+W keverőcsőrök: 4:1/10:1, kék, 50 db 1 csomag 9.325
 3 csomagtól csomagonként 8.995
100 183 m+W adagolópisztoly 4:1 / 10:1 (10:1 kinyomórúddal) 1 db 15.995
000 219 kinyomórúd 4:1 1 db 2.815

         pontiform direct mix
tulajdonságaiban megegyezik az m+W pontiform automix 2-vel, „direktmix”  fecskendőben 
szállítjuk.
000 290 5 ml fecskendő, a2, 5 keverőcsőr 1 csomag 6.995 
000 291 keverőcsőr, 20 db 1 csomag 5.995

         szilikoncsészék
Kedvező árú, áttetsző szilikoncsésze műanyagok keverésére.
098 997 kicsi, 8 ml  1 db 1.045
 5 darabtól darabonként 995 
098 998 közepes, 18 ml  1 db 2.125
 5 darabtól darabonként 1.995
098 999 nagy, 50 ml 1 db 3.125
 5 darabtól darabonként 2.875 

por+folyadék 

már14.200 Ft-tól

már 995 Ft-tól

már 19.995 Ft-tól

csak 6.995 Ft

2
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Visalys temp (Kettenbach)

akril-kompozit bázisú ideiglenes korona- és hídanyag, koronák, részleges koronák, hidak, inlay-k, 
onlay-k, héjak készítésére. Használata egyszerű, fénye polírozás nélkül is magas, porképződés 
nélkül, pontosan frézelhető. a Visalys temp-ből készült provizóriumok rendkívül stabilak és 
törésállók, így tartós provizóriumként is használhatók. Bisphenol A mentes!
 utántöltő: 50 ml, 15 keverőcsör 
037 126 a1 1 csomag 31.195
037 127 a2 1 csomag 31.195
037 128 a3 1 csomag 31.195

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

        pontiform automix 10:1
methylmethakrylát mentes, alacsony polimerizációs zsugorodású ideiglenes korona- és hídanyag 
rövidtávú- és tartós provizóriumok készítésére. Elaszticitása, hajlítószilárdsága, valamint kopásálló-
sága magas. színstabil, kiválóan illeszkedik, jól polírozható.
 50 ml, 15 keverőcsőr (kék)  
100 180 a2 1 csomag 24.525
100 181 a3 1 csomag 24.525
100 182 B1 1 csomag  24.525
 2 csomagtól csomagonként 23.235
000 289 m+W keverőcsőrök: 4:1/10:1, kék, 50 db 1 csomag 9.325 
 3 csomagtól csomagonként 8.995
100 183 m+W adagolópisztoly 4:1 / 10:1 (10:1 kinyomórúddal) 1 db 15.995

már 23.235 Ft-tól

2

Structur 2 SC (VOCO)

ideiglenes korona- és hídanyag.
 normál csomag, 50 ml kartus, typ. 6 keverőcsőr:  
075 276 a1 1 csomag 37.535
075 277 a2 1 csomag 37.535
075 278 a3 1 csomag 37.535
075 279 B1 1 csomag 37.535
075 280 B3 1 csomag 37.535
075 282 keverőcsőr typ. 6, 50 db 1 csomag 16.725

tempsmart DC (GC)

Kettős kötésű kompozit ideiglenes korona-híd munkákhoz. fénnyel is polimerizálható, ami sok 
előnnyel jár: kontrollálhatja a kötés pillanatát, így a végpolimerizáció optimális lesz. Ezáltal az 
eljárás könnyebb és sokkal hatékonyabb lesz, így rengeteg időt tud megspórolni. a fénnyel 
történő polimerizáció ezen kívül az ideiglenes fogpótlás fizikai tulajdonságaira is jó hatással van, 
különös tekintettel a hajlítószilárdságra.
 48 ml kartus, 16 keverőcsőr: 
447 100 a1 1 csomag 33.495
447 101 a2 1 csomag 33.495
447 102 a3 1 csomag 33.495
447 103 a3,5 1 csomag 33.495
447 104 B1 1 csomag 33.495
447 105 BW 1 csomag 33.495
 10 ml Automix-fecskendő, 10 keverőcsőr: 
447 106 a1 1 csomag 19.945
447 107 a2 1 csomag 19.945
447 108 a3 1 csomag 19.945
447 109 B1 1 csomag 19.945
000 282 m+W keverőcsőrök, 50 db: 1:1/2:1, kék 1 csomag 9.325
 3 csomgatól csomagonként 8.995
347 119 automix keverőcsőr, regular, 10 db 1 csomag 3.555

ÚJDONSÁG
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Ideiglenes korona- és hídanyagok

Protemp 4 (3M)

Új, kompozit alapú, nano-töltőanyaggal megerősített ideiglenes korona- és hídanyag. Jellemzői: políro-
zás nélkül magas fényű felület, hosszú távú színstabilitás, kimagasló törési ellenállás, kiváló kopásállóság, 
pontos széli záródása miatt egyszerűbb a végleges beragasztás, gingivális zárásnál könnyebben tisztít-
ható, minimalizált plakkretenció.
 bevezető készlet:  
 50 ml kartus a2, 16 garant kék keverőcsőr,  
420 275 1 garant kinyomópisztoly 10:1 1 csomag 59.995
 utántöltő, 50 ml kartus, 16 Garant kék keverőcsőr: 
420 276 a1 1 csomag 38.885
420 277 a2 1 csomag 38.885
420 278 a3 1 csomag 38.885
420 279 Bleach 1 csomag 38.885
420 280 B3 1 csomag 38.885
320 265 kinyomópisztoly 4:1/10:1 1 db 34.995
320 264 keverőcsőr, kék, 50 db 1 csomag 16.995

tempofit regular (DEtAX)

Önkötő kompozit ideiglenes korona- és hídanyag rövidtávú és tartós provizóriumok készítésére., 1:1 
kartusban. Különösen törés- és kopásálló, természethűen transzlucens és esztétikus. induló kemé-
nysége nagy, kötési ideje rövid. az elasztikus fázisban könnyen eltávolítható, a polimerizáció során a 
hőfejlődés csekély. Kiválóan csiszolható, polírozható, ízsemleges. smartrepair anyaggal javítható.
 50 ml, 10 rövid, kék keverőcsőr: 
030 120 a1 1 csomag 25.595
030 121 a2 1 csomag 25.595
030 122 a3 1 csomag 25.595
030 123 a3,5 1 csomag 25.595

Luxatemp Plus (DMG)

Bis-akrilát bázisú ideiglenes korona- és hídanyag,10:1-es kartusban. indikációk: ideiglenes korona, híd, 
inlay, onlay, részleges korona, veneers és tartós provizórium. Kitűnően illeszkedik, megfelelően kopásálló, 
jól hajlítható, biokompatibilitása kiváló.
 76 g kartus, 15 automix-tips:  
298 275 a2 1 csomag 34.125
298 276 a3,5 1 csomag 34.125

2

Structur 3 (VOCO)

Kitűnő minőségű, önkötő kompozit ideiglenes korona, híd, inlay, onlay, részleges korona, veneer és ide-
iglenes csap vagy akár tartós provizórium készítéséhez. Kompozit, polikarbonát vagy fém előregyártott 
ideiglenes koronákhoz alábélelőként is használható. rendkívül stabil és kiváló esztétikájú. gyorsan és 
könnyen lehet vele dolgozni.
 50 ml kartus: 
475 186 nr. 2503, a1 1 csomag 39.975
475 187 nr. 2504, a2 1 csomag 39.975
475 188 nr. 2505, a3 1 csomag 39.975
475 189 nr. 2506, a3.5 1 csomag 39.975
475 190 nr. 2507, B1 1 csomag 39.975
475 191 nr. 2508, B3 1 csomag 39.975
475 192 nr. 2509, c2 1 csomag 39.975
475 193 nr. 2510, Bl 1 csomag 39.975

Csomagolási szimbólumok:
termékeink csomagolásán különféle szimbólumokat talál:
A legfontosabbak:

LOT

STERILE

Ref.

 2

=  gyártási (csomagolási) dátum            
(a szimbólum nélkül feltüntetett dátum ugyancsak  
a gyártási időpontot jelöli)

= a gyártó rendelési száma

= a termék nem újrafelhasználható

=  a felbontástól számítva  
felhasználható… időpontig 
(pl. a felnyitott termék a felnyitástól számítva legalább 6 hónapig 
felhasználható)

= széria (sarzs) szám, gyártási tételszám

= steril áru

= felhasználható … időpontig
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Ideiglenes ragasztócementek
implantlink semi (DEtAX)

műanyag alapú, duálkötésű implantátum ragasztócement tartós provizórikus ellátásokhoz. Kiválóan 
alkalmas szuprakonstrukciók harapásstabil rögzítésére illetve sérülésmentes eltávolítására. Ellenállása 
érezhetően kisebb más cementekénél. Különösen vékony rétegben, ezáltal maximálisan pontosan hasz-
nálható. a felesleg könnyen eltávolítható és nem köt a lágyszövethez. műanyag szerkezetének köszön-
hetően széli zárása tökéletes. antibakteriális hatású, semleges szagú és ízű. szín: natural opak. 
 5 ml kartus mini-mix, 10 barna 4:1 keverőcsőr,  
130 250 1 képes használati utasítás 1 csomag 18.995

implantlink semi Forte (DEtAX)

Erős kötést biztosító, nagy hajlítószilárdságú, műanyag bázisú implantátum cement (4:1) elsősorban kis 
ragasztási felületű vagy kis méretű felépítmények tartósan ideiglenes ragasztására. a restauráció hosz-
szabb hordási idő után is sérülésmentesen eltávolítható. csekély filmvastagságának és ellenállásának 
köszönhetően a felépítmény pontosan pozicionálható. a plasztikus fázisban a felesleg könnyen eltávolít-
ható. Duálkötésű, minden anyagkombinációval kompatibilis. szín: natur-opak.
 alapcsomag:  5 ml mini-mix kartus, 10 barna keverőcsőr 4:1,  
130 252 1 használati útmutató 1 csomag 20.785

tempolink single (DEtAX)

ideiglenes, polikarboxilát bázisú ragasztócement. Önkötő, eugenolmentes, hidrofil. tökéletes, hézag nél-
küli zárás, maximális kötés. a preparációtól nem vonja el a hidrogént, könnyen eltávolítható. Két kiszere-
lés, a kötési idő 60 másodperc.
 single csomag: 
030 260 5 ml kartus mini-mix, 8 barna keverőcsőr 1:1 1 csomag 13.375

2

tempolink clear (DEtAX)

ideiglenes, dualkötésű, műanyag bázisú ragasztócement. Jelentősen kisebb az ellenállása, mint a 
hagyományos cementeké. optimális fényrekötésének köszönhetően rugalmas a feldolgozási idő. 
ideális frontfogterületen héjak, koronák és hidak ragasztására esztétikai kompromisszumok nélkül. 
Eugenolmentes, minden permanens cementtel kompatibilis. triklozán tartalma miatt antibakteriális ha-
tású. szagmentes és semleges ízű. praktikus mini-mix kézi kartusos kiszerelésben. szín: transzparens.
030 262 5 ml kartus mini-mix, 8 barna keverőcsőr 4:1 1 csomag 15.885

Harvard Implant Semi-permanent (HARVARD)

Duálkötésű, eugenolmentes ragasztó kompozit, koronák és hidak ideiglenes rögzítésére implan-
tátumokon. a Harvard implant tartós provizórikus rögzítést tesz lehetővé - lehetővé téve ezáltal 
az implantáció sikerének tartós megfigyelését - a végleges rögzítés előtt. a pótlás biztosan rögzül, 
mégis könnyen eltávolítható. az anyag nem zsugorodik, pontos peremzárást biztosít. a cement 
cink-oxid tartalma antibakteriális hatású. a megkötött Harvard implant tompítja a rágási nyomást 
az implantátumon és ezáltal a csonton, támogatva ezzel az implantátum biztos tartását a csont-
ban.
062 213 Harvardmix 5 ml, 10 keverőcsőr 1 csomag 14.995

Fuji temp Lt (GC)

Kétkomponensű üvegionomer cement tartós, ideiglenes rögzítésekhez univerzális színben. pozitív 
tulajdonságaival kiváltképp alkalmas teljes kerámia, rezin, akrilát és fémvázas koronák, hidak ragasztására. 
csekély filmvastagságot képez, tartósan stabil és könnyen eltávolítható. nem befolyásolja a végleges 
rögzítést. past-pak adagolóban, egyszerűen kezelhető.
398 129 2 x 13,3 g paste pak kartus, 1 db nr. 22 keverőblokk  1 csomag 53.235
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Ideiglenes ragasztócementek

temp Bond Clear (KERR)

műanyag bázisú, dual kötésű, transzlucens ideiglenes cement koronák, hidak, inlay-k, onlay-k 
ideiglenes rögzítésére. Eugenolmentes.
036 226 7 g fecskendő, 10 automix keverőcsőr 1 csomag 16.795
036 225 automix keverőcsőr, 50 db 1 csomag 18.995

2

tempoSIL 2 (COLtèNE)

a-szilikon bázisú ideiglenes ragasztóanyag ideiglenes koronák és hidak, valamint végleges restaurá-
ciók rögzítésére, a temposil továbbfejlesztett változata. az 5 ml-es dupla fecskendő segítségével az 
anyag automatikusan keverhető és közvetlenül applikálható. Különösen thixotrop, nyomás alatt folyé-
kony, egyébként szilárd. tökéletesen kitölti a pótlás és a csonk közti rést, tökéletes peremzárást biztosít.  
a feleslegek könnyen, maradék nélkül eltávolíthatók. a fejlesztés célja az volt, hogy az anyag - a kiváló 
kezelési tulajdonságok megtartása mellett - erősebb adhéziót biztosítson a legkülönbözőbb felületeken 
(természetes fog, csonkfelépítő anyag, fémötvözet, zirkónia) Dentin és fehér színben kapható.
 próbakészlet:  
026 214 5-5 ml fehér, dentin fecskendő, 15 keverőcsőr 1 csomag 11.575
 bevezető készlet,  
 2 x 5 ml fecskendő, 15 keverőcsőr: 
026 216 fehér 1 csomag 11.575
026 215 dentin 1 csomag 11.575
 4 x 5 ml fecskendő: 
026 218 fehér 1 csomag 17.995
026 217 dentin 1 csomag 17.995
026 210 keverő csőr, 40 db 1 csomag 13.495

RelyX temp E / NE (3M)

ideiglenes ragasztócement.
 cinkoxid-eugenol tartalmú (E) 
320 250 25 g bázis, 18 g aktivátor, 1 keverőblokk 1 csomag 15.995
 eugenolmentes, cinkoxid tartalmú (NE) 
917 352 36 g bázis, 16 g katalizátor, 1 keverőblokk 1 csomag 11.995*

*tartósan alacsony ár / visszavonásig érvényes

temp Bond / NE (KERR) 

temp Bond: cinkoxid-eugenol tartalmú. temp Bond NE: eugenolmentes.
 temp Bond, normál csomag:  
036 214 50 g paszta, 16 g katalizátor 1 csomag 10.795
 temp Bond NE, normál csomag: 
036 212 50 g paszta, 16 g katalizátor 1 csomag 10.795
 
 temp Bond Automix: 
036 223 2 x 11,8 g fecskendő, 20 automix keverőcsőr 1 csomag 19.995
 temp Bond NE Automix: 
036 224 2 x 11,7 g fecskendő 20 automix keverőcsőr 1 csomag 19.995
036 225 automix keverőcsőr, 50 db 1 csomag 18.995
 
 temp Bond, unidose: 
036 217  50 x 2,4 g 1 csomag 18.995
 temp Bond NE, unidose: 
036 218 50 x 2,4 g 1 csomag 18.995

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!
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Provicol (VOCO)

Eugenolmentes, kálcium-hidroxid tartalmú ideiglenes ragasztócement provizórikus koronák, hidak, 
inlay-k ragasztásához és ideiglenes záráshoz.
 normál csomag:  
075 251 25 g bázis, 25 g katalizátor 1 csomag 13.485
 nagy csomag: 
075 252 5 x 25 g bázis, 5 x 25 g katalizátor 1 csomag 61.825

Provicol QM (VOCO)

provicol praktikus Quickmix fecskendőben. nem kell keverni, közvetlenül applikálható.
075 250 5 ml fecskendő, keverőcsőr typ. 10 1 csomag 13.425
075 249 keverőcsőr typ. 10, 50 db 1 csomag 16.725

Freegenol temporary Pack (GC) 

ideiglenes ragasztócement provizórikus koronákhoz és hidakhoz. Eugenolmentes, így nincs szövet-
irritáció és nem színezi el a műanyagot, továbbá nem hagy olajos felszínt, így a végleges ragasztás 
erősebb lesz. Kötési ideje kb. 3 perc, íze kellemes.
047 200 55 g bázis, 20 g katalizátor, 2 g cleaner, keverőblokk 1 csomag 17.125

2

Provicol QM Plus (VOCO)

Eugenolmentes kálcium-hidroxid tartalmú ideiglenes ragasztócement, ideiglenes koronák, hidak és 
inlay-k rögzítésére. Különösen ajánlott olyan esetekben, ahol fogcsonk és a provizórium között csekély 
retenciós felület áll rendelkezésre.
075 255 provicol Qm plus: 5 ml fecskendő  1 csomag 15.445
 2 x 5 ml fecskendő provicol Qm,  
075 256 1 x 5 ml fecskendő provicol Qm plus 1 készlet 37.415

tempoCem NE (DMG)

Eugenolmentes, ideiglenes ragasztócement ideiglenes és végleges koronák, hidak, inlay-k és onlay-k 
ideiglenes ragasztására. gyanta alapú restaurációs anyagokra nincs hatással, optimális kötést biztosít.  
a felesleg könnyen és tisztán eltávolítható.
 2 x 11 g Smartmix dupla fecskendő,  
298 285 20 db smartmix keverőcsőr 1 csomag 15.995
098 131 smartmix-tips barna (rövid), 50 db 1 csomag 11.995
 60 g automix kartus,  
298 286 35 db automix keverőcsőr 1 csomag 21.995
698 126 keverőcsőr (kék), 50 db 1 csomag 12.945
298 265 adagolópisztoly, 25 ml-es kartushoz 1 db 26.995

OptiClean (Kerr)

forgó műszer ideiglenes ragasztócementek eltávolítására. pillanatok alatt eltávolít minden ideiglenes 
cement maradékot és tökéletesen megtisztított felületet biztosít a végleges beragasztáshoz. opti-
málisan megválasztott abrazív részecskéinek köszönhetően tökéletes tisztítást biztosít, miközben 
kíméletes marad a dentinnel.
025 200 opticlean készlet: 12 db műszer 1 csomag 8.995

Ultratemp (ULtRADENt)

az Ultratemp paszta-paszta típusú anyag, amely ideiglenes tömőanyagként és ragasztó cementként 
egyaránt használható koronák, hidak, inlay-k rögzítésére. a keverés és adagolás egy lépésben kivitelezhe-
tő az Ultramixer vég segítségével. az anyag feldolgozási ideje 2-2,5 perc, a teljes megkötéséhez 4-5 percre 
van szükség. Ez utóbbi anyaggal a „walking bleach” technikával végzett fogfehérítés során a pulpakamra 
hosszabb időre biztonságosan lezárható.
917 580 Ultratemp fecskendő 5 ml / 8 gr 1 csomag 13.995
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Fogsor alábélelő anyagok

Ufi Gel P (VOCO) 

Hidegen kötő, a-szilikon bázisú alábélelő anyag részleges és teljes protézisek alábélelésére. 
tartósan elasztikus marad. tubusos kiszerelésben.
 készlet nr. 2070:  
 50 ml bázis, 50 ml katalizátor,  
 10 ml glazing bázis, 10 ml glazing katalizátor,  
075 890 adhezív, tartozékok 1 készlet 51.795
075 891 nr. 2071: 50 ml bázis, 50 ml katalizátor 1 csomag 37.495
075 892 nr. 2076: 10 ml adhezív 1 csomag 8.775

Fogsor alábélelő anyagok
mollosil® (DEtAX)

Kézi keverésű, tartósan puhán maradó, hidegen kötő a-szilikon bázisú fogsor alábélelő anyag. Biztosan 
köt a fogsorakriláthoz. adagolás 1:1. Biokompatibilis, illat- és ízmentes. Direkt és indirekt fogsora-
lábéleléshez is használható. gingiva színű.
 kezdő csomag:  
 30 ml bázis, 30 ml katalizátor,  
030 905 5 ml adhezív, 2 x 5 ml lUstrol lakk, 2 pipetta 1 csomag 23.395
 standard csomag:  
 50 ml bázis, 50 ml katalizátor,  
030 902 5 ml adhezív, 2 x 6 ml lUstrol lakk, 2 pipetta 1 csomag 38.795
030 903 adhezív, 5 ml 1 csomag 3.575

Ufi Gel hard (VOCO) 

Kemény, direkt alábélelőanyag protézisekhez, metilmetakrilát-mentes.
 készlet nr. 2210:  
 60 g por, 40 ml folyadék,  
075 920 20 ml kondícionáló, tartozékok 1 készlet 43.645
075 921 nr. 2211: por, 60 g 1 csomag 21.555
075 922 nr. 2212: folyadék, 40 ml 1 csomag 14.995
075 923 nr. 2213: kondícionáló, 20 ml 1 csomag 7.895

Ufi Gel SC (VOCO) 

tartósan puhán maradó a-szilikon bázisú alábélelő anyag. Kartusos kiszerelés. adagolópisztoly 
szükséges.
 készlet nr. 2041:  
 50 ml kartus, 10 ml adhezív,  
 10 ml glazing bázis, 10 ml glazing katalizátor,  
075 925 keverőcsőr typ. 8 1 készlet 65.375
075 926 nr. 2040: 50 ml kartus, keverőcsőr typ. 8 1 csomag 34.125
075 917 nr. 2029: 10 ml adhezív  1 csomag 13.125
075 934 nr. 2187: keverőcsőr typ. 8 (piros), 50 db 1 csomag 16.725

Ufi Gel hard C (VOCO) 

Kemény alábélelő anyag, kartusos kiszerelésben, 1:1 arányú adagolás. Egyszerű felhasználás, kötési idő 
szájban csak 3–6 perc, csekély hőképződés (< 39°c), színstabil, íz- és illatanyagmentes. metilmetakrilát-
mentes.
 készlet nr. 2215: 
075 930 80 g kartus, 10 ml adhezív, tartozékok 1 készlet 52.245
075 932 nr. 2216: 80 g kartus 1 csomag 44.685
075 933 nr. 2217: 10 ml adhezív 1 csomag 9.725
075 934 nr. 2187: keverőcsőr typ. 8 (piros), 50 db 1 csomag 16.725

Kooliner (GC) 

Kemény, metakrilát tartalmú, közvetlen alábélelő anyag, a beteg szájában keményedik ki.
 80 g por, 55 ml folyadék,  
047 903 16 ml coe-lubricant, tartozékok 1 csomag 22.995

2

Ufi Gel® SCPUHÁN MARADÓ, HIDEGEN KÖTŐ,  
SZILIKON BÁZISÚ FOGSOR ALÁBÉLELŐ

•  Csúcsminőségű alábélelő szilikon

•  Teljes alábélelés egyetlen ülésben

•  Biokompatibilis (metakrilát-mentes)

•  Szagtalan és íztelen

•  Stabil, esztétikus szín, kaméleon effektussal

•  Minden PMMA-bázisú protézishez
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