3M
Filtek Ultimate

akce

3+1

Filtek Universal

akce

Univerzální
nanokompozitní
výplňový
materiál
s vylepšenou technologií. Má vysokou pevnost
v předním i postranním úseku, snadno se zpracovává
a fluorescence se přibližuje přirozenému zubu.

3+1

Vysoce estetický bulkfillový materiál umožňující lepší
estetický výsledek díky zvýšené opacitě. Vysoká
mechanická odolnost a skvělá leštitelnost Rychlá
a jednoduchá aplikace v jednom kroku.

Odstíny: dle výběru
Balení: 4g stříkačka
* cena platí v akci 3+1, výrobek ZDARMA dodává výrobce
Kód: ES3920**

1.570,-

1.178,-*

Filtek One Bulk Fill

akce

3+1

Odstíny: dle výběru
Balení: 4g stříkačka nebo 20× kompule
* cena platí v akci 3+1, výrobek ZDARMA dodává výrobce

Rychlá a jednoduchá aplikace v jednom kroku. Hloubka
vytvrzení až 5 mm. Není třeba vrstvení nebo drahé
dávkovací zařízení. Vynikající manipulace a adaptace.

Kód: ES6570**, ES6575** 1.822,-

1.367,-*

Filtek Bulk Fill Flowable

akce

3+1

Zatékavý kompozitní materiál vysoké viskozity pro
snadnou a rychlou aplikaci. Je indikován pro báze pro
přímé výplně třídy I a II, jako podložkový materiál pod
výplňové materiály a pro pečetění jamek a fisur.

Odstíny: dle výběru
Balení: 4g stříkačka nebo 20× kompule
* cena platí v akci 3+1, výrobek ZDARMA dodává výrobce

Balení: 2× 2g stříkačka, 20× aplikační koncovka
* cena platí v akci 3+1, výrobek ZDARMA dodává výrobce

Kód: ES4870**, ES4871** 1.906,-

Kód: ES54862**

1.430,-*

1.971,-

1.478,-*

Adstringentní retrakční pasta
Pasta s obsahem 15 % chloridu hlinitého je indikována pro dočasnou retrakci marginální gingivy a vysušení sulku
u zdravého periodoncia, např. pri otiskování, preparaci tříd II a V nebo při situačních otiscích. Zaručuje čistý, suchý
sulkus a jeho efektivní otevření, má silný hemostatický účinek.

Balení: 100× kompule + 25× kompule ZDARMA
*výrobek ZDARMA dodává výrobce
Kód: ES56945

11.526,

8.860,-*

Pentamix 3

Elipar DeepCure-L

Další generace přístroje Pentamix pro homogenní míchání otiskovacích hmot bez
bublin a s minimem odpadu. Přístroj je 2× rychlejší než Pentamix 2, je velmi kompaktní
a šetří pracovní místo, konstrukce umožňuje rychlejší výměnu kanyl i se zavřeným
krytem. Výměna kartuší je velmi snadná a připevnění míchacích kanyl je možné i bez
otevření krytu přístroje.

Bezkabelová LED polymerační lampa s tichým chodem bez ventilátoru pro polymeraci
světlem tuhnoucích materiálů s fotoiniciátorem pro vlnové délky 430–480 nm.
Světlovod má optimální úhel a výšku, a z toho důvodu pacient nemusí tolik otevírat ústa.
Umožňuje lékaři snadno umístit světlovod do všech oblastí v ústech, dokonce i v hůře
dosažitelném postranním úseku. Polymerace je jistá a spolehlivá i v dolní proximální
části kavity. Obsluhuje se pomocí dvou tlačítek, režimy svícení jsou přednastaveny na
5, 10, 15 a 20 vteřin, nepřerušovaný vteřin svícení 120 vteřin a režim „tack-cure“ cca. 1,5
vteřiny. Baterie je zabudovaná, světlovod s rotací 360° je uchycen v držáku. Nabíjí se
pomocí přípojky.

Pentamix 3

ZDARMA

materiály ze seznamu*
v hodnotě 40.690,-

z toho minimálně 22.990,z kategorie otiskování

Elipar DeepCure-L

ZDARMA

*Seznam materiálů bude k nahlédnutí u Vašeho obchodního zástupce.

materiály ze seznamu*
v hodnotě 21.770,-

