






zaopatrujemy gabinety stomatologiczne  
i laboratoria protetyczne

                          Organizujemy szkolenia dla stomatologów, protetyków oraz asystentek  

Od 1990 roku



Od lat jesteśmy niekwestionowanym liderem na rynku stomatologicznym  
i protetycznym, nieprzerwanie służąc swoim klientom pomocą merytoryczną 
i techniczną. Jako wyłączny dystrybutor wielu wiodących, światowych marek 
proponujemy szeroką gamę produktów najwyższej jakości, które pozwalają 
na kompleksowe wyposażenie gabinetów stomatologicznych oraz pracowni 
protetycznych. Posiadamy bogatą ofertę sprzętową, zapewniając serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny. Nieprzerwanie podejmujemy działalność 
szkoleniową, organizując profesjonalne wykłady oraz cykliczne szkolenia 
dla osób związanych z branżą stomatologiczną i protetyczną: lekarzy, 
techników oraz asystentów dentystycznych. Wysoką jakość oferowanych 
przez nas, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie protetyki osiągamy dzięki 
nowoczesnemu laboratorium oraz Centrum Frezowania. Proponujemy kontakt 
z dyspozycyjnymi przedstawicielami regionalnymi na terenie całej Polski,  
a każdy z naszych oddziałów, poprzez doświadczoną i profesjonalną kadrę 
pracowników, zapewnia swoim klientom możliwość wyboru najlepszych 
produktów i usług. Trwający od ponad dwudziestu lat, stały rozwój firmy 
pozwolił nam na nawiązanie satysfakcjonującej współpracy z licznym i wciąż 
poszerzającym się gronem klientów w całym kraju. 

Zespół Marrodent®



	 	 Z	historii	firmy:

 2014	-		 wprowadzenie	oferty	znieczuleń	Orabloc 
 -  wprowadzenie oferty produktowej Tokuyama Dental 
	 -	 uruchomienie	serwisu	końcówek	stomatologicznych

 2013	-		 wyróżnienie	przez	firmę	Ivoclar Vivadent AG 
	 -		 wprowadzenie	linii	produktów	NovoDenta

 2012	-		 zmiana	lokalizacji	głównego	magazynu	w	Bielsku-Białej 
 -  zdobycie nagrody Diament Kavo 2011 
	 -		 wyróżnienie	przez	firmę	Ivoclar Vivadent AG
 - wprowadzenie oferty ortodontycznej

 2011 -  zdobycie nagrody Gazele Biznesu 2010

 2010 -  zakup i instalacja innowacyjnej frezarki Lava CNC 500 w Centrum Frezowania Marrodent 
 -  zdobycie nagrody Gazele Biznesu 2009

 2007 -  uruchomienie Centrum Szkoleń 
	 -		 otwarcie	trzeciego	salonu	sprzedaży	(w	Bielsku-Białej) 
	 -		 zmiana	głównej	siedziby	firmy 
 -  uruchomienie Centrum Frezowania

 2006 -  uruchomienie Pracowni Protetycznej

 2005	-		 otwarcie	drugiego	salonu	sprzedaży	(w	Warszawie)

 2004	-		 otwarcie	magazynu	w	Bielsku-Białej

 2001	-		 przekształcenie	spółki	cywilnej	w	spółkę	z	ograniczoną	odpowiedzialnością

 1997	-		 otwarcie	pierwszego	salonu	sprzedaży	(w	Katowicach)

 1990	-		 powstanie	spółki	cywilnej	z	siedzibą	w	Jaworzu



             Siedziba firmy 



          Kompleksowe zaopatrzenie 
          gabinetów stomatologicznych 

 Centrum Frezowania          
 MARRODENT          

         Centrum 
         Zamówień 
         Telefonicznych 

33 8101328



 Dostawa w 24 godziny       

          Klimatyzowane magazyny 

         Labolatorium protetyczyne 
         oferuje pełny zakres 
         prac protetycznych 

 Centrum Frezowania          
 MARRODENT          

 Sklep internetowy          
 www.1dent.pl          

 Kompleksowe            
 zaopatrzenie            

 pracowni            
 protetycznych            

 Przedstawiciele handlowi               
 na terenie całego kraju                

 Liczne grono zadowolonych stomatologów               
 ze współpracy z firmą Marrodent                  



 Reklamacje 
Reklamacje
Sebastian Sobkowiak
tel. 33 812 70 31
sebastian.sobkowiak@marrodent.pl

Polska południowa
Ludmiła Walczak
tel. 600 452 538
ludmila.walczak@marrodent.pl

 Dział sprzedaży hurtowej 
Specjalista ds. sprzedaży
Monika Praska 
tel. 33 815 20 13 
fax 33 815 20 13 wew. 113
monika.praska@marrodent.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Anna Talar
tel. 33 815 20 13 wew. 103
fax 33 815 20 13 wew. 113
anna.talar@marrodent.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Marek Fajkis 
tel. 668 699 318, 33 815 20 13 wew. 106 
fax 33 815 20 13 wew. 113
marek.fajkis@marrodent.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Renata Konewecka
tel. 33 812 70 09 wew. 209
fax 33 815 20 13 wew. 113
renata.konewecka@marrodent.pl

Specjalista ds. sprzedaży Heraeus Kulzer
Grzegorz Welo
tel. 600 976 792
grzegorz.welo@marrodent.pl

 Dział endodoncji 
Kierownik Działu
Specjalista ds. sprzedaży  
Maillefer, Micro Mega
Jacek Herzyk
tel. 608 502 695
jacek.herzyk@marrodent.pl

Specjalista ds. sprzedaży 
Mikroskopy Leica,  
lupy Heine, Acteon Satelec
Sebastian Jurczak
tel. 668 435 051
sebastian.jurczak@marrodent.pl

 Dział implantologii 
Polska północna i centralna
Paweł Pawlak
tel. 606 831 689
pawel.pawlak@marrodent.pl

Dział Sprzedaży
Paulina Kasprzyk
tel. 33 812 70 00, 795 453 494
paulina.kasprzyk@marrodent.pl

Dział Sprzedaży
Grzegorz Holeksa
tel. 33 812 70 18
grzegorz.holeksa@marrodent.pl

 Dział ortodoncji 
Kierownik Działu
Grzegorz Korczak
tel. 604 551 960
grzegorz.korczak@marrodent.pl

Polska południowa
Eugeniusz Wojnarski
tel. 604 639 410
eugeniusz.wojnarski@marrodent.pl

Dział Sprzedaży
Klaudia Rokitka
tel. 22 843 06 60, 604 873 968
klaudia.rokitka@marrodent.pl

Polska wschodnia
Anna Weremecka
tel. 882 049 653
anna.weremecka@marrodent.pl

Dział Sprzedaży
Katarzyna Klemczyńska
tel. 883 384 983
k.klemczynska@marrodent.pl

Polska północna
Damian Siupka-Mróz
tel. 660 464 513
damian.siupka@marrodent.pl

Specjalista ds. CEREC Sirona
Michał Paciej
tel. 600 439 759
michal.paciej@marrodent.pl

Serwis Unity
Michał Kupian
tel. 662 319 902
michal.kupian@marrodent.pl

 Dział sprzętu 
Kierownik Działu
Grzegorz Nawrocki
tel. 604 770 318
grzegorz.nawrocki@marrodent.pl

Serwis RTG
Jakub Bogacki
tel. 728 376 441
jakub.bogacki@marrodent.pl

Serwis
Łukasz Kupian
tel. 883 327 980
lukasz.kupian@marrodent.pl

 Hurtownia farmaceutyczna 
Kierownik Hurtowni Farmaceutycznej
mgr farm. Ewa Krzewińska-Gaczoł
tel. 33 827 83 35
ewa.krzewinska@marrodent.pl

 Dział szkoleń 
Dział Szkoleń
Gabriela Malarz
tel. 604 510 689
gabriela.malarz@marrodent.pl

Dział Szkoleń
Klaudia Kinio
tel. 33 827 83 00
klaudia.kinio@marrodent.pl



02-849	Warszawa
ul.	Krasnowolska	18G

tel. 22 899 08 80, 22 899 08 72
fax 22 899 08 80 wew. 25
warszawa@marrodent.pl

43-300	Bielsko-Biała
ul.	Krasińskiego	31

Siedziba Bielsko-Biała

 Oddział Warszawa 

 Oddział Katowice 

Kierownik Działu Sprzedaży
Anna Ochab
tel. 33 812 70 40, 668 699 315
anna.ochab@marrodent.pl

Stomatologia
Agnieszka Toś
tel. 33 827 83 03, 664 690 168
agnieszka.tos@marrodent.pl

Stomatologia
Ewelina Płonka
tel. 333 827 83 02, 664 695 307
ewelina.plonka@marrodent.pl

Stomatologia
Katarzyna Wójtowicz
tel. 33 812 70 42, 600 439 716
katarzyna.wójtowicz@marrodent.pl

Dyrektor Oddziału
Paweł Orczyk
tel. 602 676 563
pawel.orczyk@marrodent.pl

Stomatologia/Protetyka
Paweł Kostrzewski
tel. 22 899 08 80 wew. 304
pawel.kostrzewski@marrodent.pl

Stomatologia
Wioletta Przybyszewska
tel. 22 899 08 80 wew. 300
wioletta.przybyszewska@marrodent.pl

Stomatologia
Lilianna Orczyk
tel. 22 899 08 80 wew. 311
lilianna.orczyk@marrodent.pl

Stomatologia
Marcin Binienda
tel. 22 899 08 80 wew. 315
marcin.binienda@marrodent.pl

Stomatologia
Anna Figura
tel. 33 812 70 46, 664 587 564
anna.figura@marrodent.pl

Stomatologia
Justyna Czaja
tel. 32 355 36 91, 728 347 922
justyna.czaja@marrodent.pl

Stomatologia/Protetyka
Anna Makówka
tel. 32 605 36 89, 668 699 319
anna.makowka@marrodent.pl

Protetyka
Dawid Bula 
tel. 32 355 36 91, 696 772 651
dawid.bula@marrodent.pl

Stomatologia
Anna Jachna
tel. 33 812 70 47, 664 577 236
anna.jachna@marrodent.pl

Stomatologia
Monika Puda
tel. 664 913 592
monika.puda@marrodent.pl

Protetyka
Urszula Gańczarczyk
tel. 33 812 70 38
urszula.ganczarczyk@marrodent.pl

Protetyka
Piotr Gaczoł
tel. 33 827 83 04
piotr.gaczol@marrodent.pl

 Centrum zamówień 
 telefonicznych 

 Sklep internetowy  
 1dent.pl 
tel. 33 812 70 50
1dent@1dent.pl

www.1dent.pl

 Centrum frezowania  
 Marrodent 

 Laboratorium  
 protetyczne 

43-300	Bielsko-Biała	 
ul.	Krasińskiego	31

tel. 33 810 39 49 
tel. kom. 668 699 323
lava@marrodent.pl

43-300	Bielsko-Biała 
ul.	Krasińskiego	31

tel. 33 817 32 63
lab@marrodent.pl

tel. 33 810 13 28
fax 33 827 83 02

sklep@marrodent.pl
www.marrodent.pl



Przedstawiciele regionalni

Bielsko-Biała  
i okolice 
Aleksander Stekla
tel. 602 706 537
aleksander.stekla@marrodent.pl

Białystok  
i okolice 
Magdalena Kalinowska
tel. 600 360 089
magdalena.kalinowka@marrodent.pl

Białystok  
i okolice 
Patrycja Golwiej
tel. 604 639 435
patrycja.golwiej@marrodent.pl

Olsztyn, Elbląg  
i okolice 
Sławomir Wojciechowski
tel. 662 713 828
slawomir.wojciechowski@marrodent.pl

Bielsko-Biała  
i okolice 
Adrian Malec
tel. 664 770 297
adrian.malec@marrodent.pl

Kielce,  
Częstochowa  
i okolice 
Łukasz Uranek
tel. 668 699 321
lukasz.uranek@marrodent.pl

Kraków, Tarnów  
i okolice 
Robert Jaroni
tel. 602 469 577
robert.jaroni@marrodent.pl

Kraków  
i okolice 
Piotr Wojdała
tel. 608 513 674
piotr.wojdala@marrodent.pl

Lublin  
i okolice 
Marcin Baprawski
tel. 608 641 113
marcin.baprawski@marrodent.pl

Trójmiasto  
i okolice 
Grzegorz Duda
tel. 664 034 711
grzegorz.duda@marrodent.pl

Trójmiasto  
i okolice 
Leszek Barszczewicz
tel. 668 699 313
leszek.barszczewicz@marrodent.pl

Łódź  
i okolice 
Agnieszka Jerominek
tel. 728 347 889
agnieszka.jerominek@marrodent.pl

Chorzów, Zabrze,  
Ruda Śląska 
Magdalena Trzeciak
tel. 698 913 110
magdalena.trzeciak@marrodent.pl

Toruń, Bydgoszcz  
i okolice 
Tomasz Karnowski
tel. 664 034 712
tomasz.karnowski@marrodent.pl

Warszawa  
i okolice 
Mariusz Sosnowski
tel. 606 128 473
mariusz.sosnowski@marrodent.pl

Warszawa  
i okolice 
Michał Lipski
tel. 728 303 389
michal.lipski@marrodent.pl

Gliwice, Racibórz,  
Kędzierzyn-Koźle 
Marta Miśkowiec
tel. 608 187 697
marta.miskowiec@marrodent.pl

Wrocław, J. Góra,  
Legnica i okolice 
Tomasz Włodarczyk
tel. 668 859 415
tomasz.wlodarczyk@marrodent.pl

Wrocław, Opole, Nysa 
i okolice 
Joanna Lewandowska
tel. 606 770 963
joanna.lewandowska@marrodent.pl

Warszawa  
i okolice 
Michał Uchmański
tel. 668 434 977
michal.uchmanski@marrodent.pl

Warszawa  
i okolice 
Paweł Ślązak
tel. 664 567 347
pawel.slazak@marrodent.pl

Rzeszów  
i okolice 
Edyta Kubicz-Depa
tel. 606 129 903
edyta.depa@marrodent.pl

Szczecin,  
Koszalin i okolice
Marcin Kujawski
tel. 600 976 352
marcin.kujawski@marrodent.pl

Zielona Góra  
i okolice 
Kamila Tyliszczak
tel. 660 462 186
kamila.tyliszczak@marrodent.pl

Poznań, Konin,  
Kalisz  i okolice 
Barbara Kucharska
tel. 602 415 395
barbara.kucharska@marrodent.pl

Warszawa  
i okolice 
Paweł Chomicki
tel. 602 369 684
pawel.chomicki@marrodent.pl

Sosnowiec, Tychy,  
Dąbrowa Górnicza, Będzin,  
Jaworzno, Mysłowice i okolice 
Marcin Kościelniak
tel. 606 632 759
marcin.koscielniak@marrodent.pl

Katowice, Bytom, Piekary Śląskie,  
Siemianowice Śląskie 
Monika Bącalska
tel. 784 354 497
monika.bacalska@marrodent.pl

Szczecin,  
Gorzów Wlkp. i okolice 
Marta Kuberacka
tel. 662 319 880
marta.kuberacka@marrodent.pl

 Stomatologia 



Bielsko-Biała  
i okolice 
Aleksander Stekla
tel. 602 706 537
aleksander.stekla@marrodent.pl

Trójmiasto  
i okolice 
Grzegorz Duda
tel. 664 034 711
grzegorz.duda@marrodent.pl

Toruń, Bydgoszcz  
i okolice 
Tomasz Karnowski
tel. 664 034 712
tomasz.karnowski@marrodent.pl

Warszawa, Łódź  
i okolice 
Marcin Chrapek
tel. 608 370 242
marcin.chrapek@marrodent.pl

Wrocław, Poznań  
i okolice 
Arkadiusz Pawlus
tel. 698 651 695
arkadiusz.pawlus@marrodent.pl

Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza,  
Częstochowa, Kraków, Chrzanów,  
Tarnów, Jasło, Zakopane i okolice 
Andrzej Wojdała
tel. 608 370 056
andrzej.wojdala@marrodent.pl

Białystok, Lublin,  
Rzeszów i okolice 
Rafał Rumak
tel. 608 187 886
rafal.rumak@marrodent.pl

Warszawa  
i okolice 
Mariusz Sosnowski
tel. 606 128 473
mariusz.sosnowski@marrodent.pl

Konsultant protetyczny 
Pawał Orczyk
tel. 602 676 563
pawel.orczyk@marrodent.pl

Tarnowskie Góry, Gliwice, Rybnik,  
Żory, Tychy, Mysłowice, Katowice 
Piotr Moś
tel. 600 975 991
piotr.mos@marrodent.pl

 Protetyka 

facebook.com/marrodent
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Fuji IX GP/FAST, GC .................................. 138
Fuji Lining LC, GC ...................................... 89
Fuji Lining LC Paste Pak, GC ....................... 89
Fuji Plus, GC ............................................ 222
Fuji TEMP LT, GC ...................................... 223
Fuji Triage, GC ......................................... 139
Fuji Varnish, GC ....................................... 139
Fuji VIII GP, GC ......................................... 139
FuturaBond DC, Voco ................................ 99
Futurabond M, Voco ............................... 100
Futurabond NR, Voco .............................. 100

G
G4 NiTi, G&H ........................................... 404
G-ænial Anterior i Posterior, GC ............... 114
G-ænial Bond, GC ...................................... 98
G-ænial Flo, GC ....................................... 115
G-ænial Universal Flo, GC ........................ 115
Garant, 3M ESPE ..................................... 212
G-Bond, GC ............................................... 97
G-Cem, GC .............................................. 223
G-CEM LinkAce, GC ...........................41,�223
G-Coat PLUS, GC ..................................... 139
Gelatamp, Roeko ..................................... 261
Gel Etchant, Kerr ..................................... 101
Gel Etch, Temrex ...................................... 102
Gelopack, Septodont .........................39,�257
G-File, Micro-Mega .................................. 161
Glam, Forestadent ................................... 402
Glassix, H. Nordin S.A. ............................. 188
Glassix+plus, H. Nordin S.A. ................... 189
Gliceryna ................................................. 263
Gluco-Chex/Gel, Cerkamed ...................... 258
Glucosite/Gel, Cerkamed ......................... 184
Gluma 2Bond, Heraeus Kulzer ................... 94
Gluma Desensitizer, Heraeus Kulzer ......... 266
Gluma Etch 20, Heraeus Kulzer ............... 101
Gluma Self Etch, Heraeus Kulzer ................ 94
Gluxodent, Chema Elektromet ................ 182
Gluxogel, Chema Elektromet ................... 182
Glyde, Dentsply Maillefer ........................ 177
Gnatho-Film 16 µ, Bausch ....................... 329
Gold Reciproc, VDW ................... 49,�83,�196
Gradia Core, GC ...................................... 216
Gradia Direct Flo, GC ............................... 116
Gradia Direct, GC .................................... 115
Gradia Direct LoFlo, GC ........................... 116
Gradia Direct X, GC ................................. 116
Grandio Core Dual Cure, Voco ................. 217
Grandio Seal, Voco .................................. 270
Grinazole, Septodont .............................. 256
Grzechotka dynamometryczna T8c, 
AB Dental ................................................ 413
GS 80, SDI ............................................... 146
Gutap, Chema Elektromet ....................... 181
Gutaperka, Meta Biomed ........................ 174
Gutaperka, VDW ..................................... 174
Guttasolv, Septodont .............................. 180

H
Ha Biocer, Chema Elektromet .................. 256
Hawe Adapt Matrices, Kerr ...................... 331
Hawe Blue Adapt Sectional Matrix System, 
Kerr ......................................................... 332
Hawe Contoured Matrices, Kerr .............. 331

Hawe Diamond Strips, Kerr ..................... 365
Hawe Finishing and Polishing Strips, 
Kerr ......................................................... 364
Hawe Implant Paste, Kerr ........................ 358
Hawe Matrices Micro Thin, Kerr .............. 331
Hawe Matrices Super Thin, Kerr .............. 331
Hawe Steel Matrix Bands, Kerr ................ 334
Hawe Titanium Matrices, Kerr ................. 331
Hawe Transparent Adapt Sectional Matrix 
System, Kerr ............................................ 332
Hawe Transparent Cervical Matrices, 
Kerr ......................................................... 333
Hawe Transparent Strips, Kerr ................. 336
HD 410, Dürr Dental ................................ 302
HD 440, Dürr Dental ................................ 302
Heliobond, Ivoclar Vivadent AG ................. 99
Heliodent Plus, Sirona ............................... 57
Helioseal, Ivoclar Vivadent AG ................. 267
Hemostasyl, Acteon Pierre Rolland .......... 263
Hemostat, Chema Elektromet.................. 255
Herculite XRV, Kerr .................................. 119
Herculite XRV Ultra, Kerr ......................... 118
HEROll Oven, Micro-Mega ...............83,�195
HiLusterPlus Polishing System, Kerr ......... 360
Hp Sleeve, Kerr ........................................ 320
Ht Biocer, Chema Elektromet ................... 256
Human Touch balsam do rąk, 
Omnident ................................................ 303
Hurrimix, Zhermack .............................48,�75
Hydrocal, Cerkamed .................................. 93
Hydrogum 5, Zhermack ........................... 199
Hydrogum, Zhermack .............................. 199
Hydrol, Septodont ................................... 179
Hygovac, Orsing ...................................... 307

I
ID 212 FORTE, Dürr Dental ...................... 285
ID 213, Dürr Dental ................................. 285
ID 220, Dürr Dental ................................. 287
Igłotrzymacze, Lascod ............................. 397
Igły do Endo-Chuck, EMS ........................ 177
Igły do znieczuleń C-K Ject, CK Dental ..... 344
Igły do znieczuleń Molteni-Jet, Molteni ... 344
Igły do znieczuleń Septoject Evolution, 
Septodont ............................................... 344
Igły do znieczuleń Septoject, 
Septodont ............................................... 344
Igły do znieczuleń Sopira, 
Heraeus Kulzer ........................................ 344
Igły ENDO-TOP, Cerkamed ....................... 345
Igły jednorazowe Microlance, 
Becton-Dickinson .................................... 345
Igły jednorazowe Septoject Evolution, 
Septodont ................................................. 39
Igły Millera, Dentsply Maillefer ................ 152
Igły Top, Medical Brokers ......................... 345
Implant I5-3, AB Dental ........................... 412
Implant I5, AB Dental .............................. 412
Implant I15, AB Dental ............................ 412
Implantmed, W&H .................................... 76
Impregum™ Penta™, 3M ESPE ................ 211
Impress Flex VPS, SpofaDental ................ 205
ImpressFlex VPS, SpofaDental ................... 34
Incides N, Ecolab ..................................... 289
Incidin Extra N, Ecolab ......................38,�290
Incidin Foam, Ecolab ............................... 297
Incidin Liquid Spray, Ecolab .............289,�297
Incidin Plus, Ecolab .................................. 295

Incidur Spray, Ecolab ............................... 289
Indurent Gel, Zhermack ........................... 204
Instrument do ligatur, Lascod .................. 409
Integrity TempGrip, Dentsply ................... 227
Interface, Temrex ....................................... 92
Intergity, Dentsply ................................... 227
Ionolux, Voco .......................................... 143
Ionoseal, Voco ........................................... 90
Ionosit Baseliner, DMG Hamburg .............. 92
iPex II, NSK ........................................82,�195
IRM, Dentsply .......................................... 143
Irygator Oxy Jet MD20, Braun Oral-B ....... 280
Isodan, Septodont ................................... 272
Ivoclean, Ivoclar Vivadent AG .................... 44
Ivoclean, Ivoclar Vivadent AG  ................. 226

J
Jednorazowe pokrowce na zagłówki, 
Boxer ...............................................313,�314
Jednorazowe wkłady do misy spluwaczki, 
Boxer ....................................................... 314
Jodoform, Cerkamed ............................... 258
Jodoform, Chema Elektromet .................. 255

K
Kalka artykulacyjna 40µ, Bausch .............. 326
Kalka artykulacyjna 100µ, Bausch ............ 326
Kalka artykulacyjna 200µ, Bausch ............ 326
Kalka artykulacyjna, Hanel ....................... 330
Kalka artykulacyjna w sprayu, 
Omnident ................................................ 330
Kalka artykulacyjna w sprayu, 
Unigloves ................................................ 330
Kalore, GC ............................................... 114
Kasety do sterylizacji, Dental Market ....... 399
Katalizator, Omnident ............................. 202
Kavitan CEM, SpofaDental ....................... 142
Kavitan LC, SpofaDental .......................... 142
Kavitan Plus, SpofaDental........................ 142
Kavitan PRO, SpofaDental ....................... 142
Kavo Rota Spray 2, KaVo ........................... 84
KaVo Spray, KaVo ...................................... 84
Ketac Bond, 3M ESPE ................................ 89
Ketac Conditioner, 3M ESPE .................... 134
Ketac Fil Plus, 3M ESPE ............................ 135
Ketac Glaze, 3M ESPE .............................. 134
Ketac Molar Aplicap/Quick Aplicap, 
3M ESPE .................................................. 134
Ketac Molar Easymix, 3M ESPE ................ 134
Ketac N100, 3M ESPE .............................. 135
Ketac Silver Aplicap, 3M ESPE.................. 136
Ketac™ Cem Aplicap/Maxicap, 3M ESPE .. 221
Ketac™ Cem Easymix, 3M ESPE ............... 221
Ketac™ Cem Plus, 3M ESPE ..................... 221
Ketac™ Cem Radiopaque, 3M ESPE ......... 221
K-flexoreamer, Dentsply Maillefer ............ 151
Klamry do koferdamu, Hygenic ............... 343
Klej do łyżek wyciskowych, Zhermack ..... 245
Klej do mas polieterowych i alginatów, 
Omnident ................................................ 245
Klej do mas silikonowych, Omnident ....... 245
Kleszcze ekstrakcyjne, Lascod .................. 386
Kleszcze ekstrakcyjne Meissner, Lascod ... 387
Kleszcze endodontyczne, Lascod ............. 387
Kleszcze, Lascod ...................................... 408
Klint, Voco ............................................... 359



Kliny Hawe Sycamore Interdental Wedges, 
Kerr ......................................................... 336
Klucz-śrubokręt T10, AB Dental ............... 413
Kneton, Erkodent .................................... 201
Kodak Dental X-ray utrwalacz, 
Kodak/Carestream ................................... 354
Kodak Dental X-ray wywoływacz, 
Kodak/Carestream ................................... 354
Kodak Readymatic utrwalacz, 
Kodak/Carestream ................................... 354
Kodak Readymatic wywoływacz, 
Kodak/Carestream  .................................. 354
Koferdam bezlateksowy Flexi-Dam, 
Hygenic ................................................... 341
Koferdam Dental Dam, Hygenic .............. 340
Koferdam Fiesta, Hygenic ........................ 340
Koferdam Flexi Dam, Roeko..................... 342
Koferdam, Hygenic .................................. 341
Kolornik Chromascop, 
Ivoclar Vivadent AG ................................. 244
Kolornik Vitapan 3D-Master, Vita ............ 245
Kolornik Vitapan Classical, Vita ............... 244
Kolor + Plus, Kerr .................................... 145
Kompresor DK 50, Ekom ........................... 62
Kompresor Tornado I/II, Dürr Dental .......... 62
Kompresy, Kompri Lux ............................. 315
Kompresy Matovlies, Matopat ................. 314
Końcówka do ssaka, Omnident ............... 306
Końcówka mieszająca 1:1, 
Heraeus Kulzer ................................212,�213
Końcówka mieszająca 4:1/10:1, 
Heraeus Kulzer ........................................ 213
Końcówka mieszająca Dynamix, Heraeus 
Kulzer ...................................................... 212
Końcówka wewnątrzustna 1:1, 
Heraeus Kulzer ........................................ 212
Końcówki do skalera, EMS ....................... 176
Końcówki do ssaka Monoart, Euronda .... 307
Końcówki do ślinociągu, Asa ................... 306
Końcówki do ślinociągu, Dental Market .. 306
Końcówki do ślinociągu, Euronda ........... 306
Końcówki do ślinociągu, 
Orsing Hygoformic .................................. 306
K-reamer, Dentsply Maillefer .................... 150
K-Reamer Torpan, Dentsply Maillefer ....... 151
Kromopan, Lascod .................................. 198
Kształtki poliestrowe, Anger .................... 339
Kubki ....................................................... 308
Kubki, Dental Market............................... 308
Kubki, Euronda ........................................ 308
Kubki, Omnident ..................................... 308
Kuleczki z waty, Dental Market ................ 309
Kuleczki z waty, Omnident ...................... 309
Kwas cytrynowy 40%, Cerkamed ............. 258
Kwas Cytrynowy 40%, 
Chema Elektromet ................................... 181
Kwik-Bite, Kerr ......................................... 350
Kwik-Bite Senso, Kerr .............................. 351

L
Lampa czołowa HEINE 3S LED, HEINE ....... 63
Largal Ultra, Septodont ........................... 178
Laudamonium, Ecolab ............................. 296
LED LoupeLight, HEINE .............................. 63
Legend Mini/Medium, GC Orthodontics .. 403
Lentulo, Dentsply Maillefer ...................... 152
Lentulo - igły do wypełniania kanału, 
Poldent .................................................... 166

Lentulo, VDW .......................................... 172
Lidocain-Egis, Egis ................................... 253
Life Regular Set, Kerr ................................. 88
Ligatury bezlateksowe VERSA-TIES, 
G&H ........................................................ 404
Ligatury metalowe długie Stainless Steel 
Ligature Ties, G&H ................................... 404
Ligatury metalowe krótkie – Koby Ties, 
G&H ........................................................ 404
Ligatury metalowe krótkie Pre-Cut Ligature 
Ties, G&H ................................................ 404
Light Sleeve „L” Style, Kerr ....................... 320
Light Sleeve „T” Style, Kerr ...................... 320
Lignina, Omnident .................................. 310
Lignina Pur-Zellin, Hartmann ................... 310
Lignina, Unigloves ................................... 310
Lignocainum hydrochloricum 2% 
c.noradrenalino, Polfa ............................. 250
Lignocainum hydrochloricum 2%, Polfa .. 250
Lignocainum Jelfa A, Jelfa ....................... 253
Lignox, Chema Elektromet ...................... 253
Linijka (gauge), Dentsply Maillefer .......... 158
Liquid Strip, Ivoclar Vivadent AG  ............ 226
Lisko-S, Erkodent ..................................... 248
Listerine, J&J ............................................ 279
Lokator P25 / Low-connector P55, 
AB Dental ................................................ 413
Lubrifluid, Bien Air .................................... 84
Lupy HR 2.5 x, HEINE ................................. 63
Lupy HR-C 2.5 x, HEINE ............................. 63
Lupy HRP, HEINE ........................................ 63
Lusterko, Dental Market .......................... 396
Lusterko, Falcon ...................................... 395
Lusterko, Pol-Intech ................................. 395
Lusterko Rodowane, Omnident ............... 395
Lusterko Standard, Omnident ................. 395
LuxaBite, DMG ........................................ 214
Luxabond Total Etch, DMG ...................... 100
LuxaCore-Z Dual, DMG ............................ 217
LuxaPost, DMG ........................................ 190
Luxatemp Inlay, DMG .............................. 144
Lysoformin 3000, Lysoform ..................... 285

Ł
Łańcuszek do serwet, Omnident ............. 313
Łańcuszek do serwet, Pol-Intech .............. 313
Łańcuszek Dyna-Link, G&H ...................... 405
Łańcuszek Ortho-FlexTech, G&H .............. 405
Łańcuszek Slim-Chain, G&H ..................... 405
Łącznik PEEK, AB Dental .......................... 413
Łyżeczki Hemingway, Lascod ................... 390
Łyżeczki Lucas, Lascod ............................. 390
Łyżka aluminiowa do bezzębia częściowego - 
perforowana kolorowa - dolna, 
Dental Market ......................................... 240
Łyżka aluminiowa do bezzębia częściowego - 
perforowana kolorowa - górna, 
Dental Market ......................................... 240
Łyżka aluminiowa do bezzębia częściowego - 
perforowana matowa - dolna, 
Dental Market ......................................... 240
Łyżka aluminiowa do bezzębia częściowego - 
perforowana matowa - górna, 
Dental Market ......................................... 240
Łyżka do aplikacji pianki, Germiphene ..... 273
Łyżka do bezzębia całkowitego - pełna - 
dolna, Dental Market .............................. 239
Łyżka do bezzębia całkowitego - pełna - 
górna, Dental Market .............................. 239

Łyżka do bezzębia całkowitego - 
perforowana - dolna, Dental Market ....... 239
Łyżka do bezzębia całkowitego - 
perforowana - górna, Dental Market ....... 239
Łyżka do bezzębia częściowego - pełna - 
dolna, Dental Market .............................. 237
Łyżka do bezzębia częściowego - pełna - 
górna, Dental Market .............................. 237
Łyżka do bezzębia częściowego - pełna z 
obrzeżem - dolna, Dental Market ............ 238
Łyżka do bezzębia częściowego - pełna z 
obrzeżem - górna, Dental Market............ 238
Łyżka do bezzębia częściowego - 
perforowana - dolna, Dental Market ....... 237
Łyżka do bezzębia częściowego - 
perforowana - górna, Dental Market ....... 237
Łyżka do bezzębia częściowego - 
perforowana z obrzeżem - dolna, 
Dental Market ......................................... 238
Łyżka do bezzębia częściowego - 
perforowana z obrzeżem - górna, 
Dental Market ......................................... 238
Łyżka Exploit, Lascod ............................... 241
Łyżka plastikowa do bezzębia częściowego - 
perforowana, Dental Market .............40,�236
Łyżka plastikowa - połówkowa, 
Dental Market ...................................40,�236
Łyżka polikarbonowa, 
Dental Market ...................................39,�236

M
M5 Heaters Termal Nickiel Titanium, 
G&H ........................................................ 404
Manisoft, Ecolab ..................................... 300
Maseczka, Dental Market ........................ 311
Maseczka Monoart, Euronda ................... 311
Maseczka, Unigloves ............................... 311
Maxcem Elite, Kerr .................................. 218
MD 11, AB Dental .............................77,�414
MD 520, Dürr Dental .......................244,�299
MD 535, Dürr Dental ............................... 299
MD 550, Dürr Dental ............................... 293
MD 555, Dürr Dental ............................... 293
MD-ChelCream, Meta Biomed ................. 180
Medicarine, Ecolab .................................. 295
Mediwax, Medilab ................................... 302
MELAtherm, Melag ................................... 75
Memoreg 2, Heraeus Kulzer .................... 214
Memosil 2, Heraeus Kulzer ...................... 214
Mepidont 2% z adrenaliną 1:100.000, 
Molteni ................................................... 252
Mepidont 3%, Molteni ............................ 251
Mepivastesin, 3M ESPE ............................ 253
MetaFix, Kerr .....................................32,�333
Metapaste, Meta Biomed ........................ 180
Metronidazol, Chema Elektromet ............ 254
Miazgociągi, Dentsply Maillefer .............. 152
Miazgociągi, Komet ................................ 161
Micro Opener, Dentsply Maillefer ............ 158
Micro Sprint, Forestadent ........................ 402
Mieszadło plastikowe, Dental Market ...... 213
Millenium, Lascod ................................... 198
Mini Endo Bloc, Dentsply Maillefer .......... 159
Mini Sprint, Forestadent .......................... 402
Minuten Spray, Alpro Medical ................. 292
MI Paste Plus, GC .................................... 268
Miska silikonowa, Zhermack .................... 213
MM-EDTA Cream, Micro-Mega ................ 178
MM-PASTE, Micro-Mega .......................... 178



MM-Seal, Micro-Mega ............................. 178
Monobond Plus, Ivoclar Vivadent AG  ..... 226
MTA+, Cerkamed ..............................48,�183
Mtwo gutaperka, VDW ........................... 173
Mtwo pilniki, VDW .................................. 173
Mtwo, VDW ............................................ 172
MultiCore Flow, Ivoclar Vivadent AG ....... 216
Multidentin D/K, Chema Elektromet ........ 144
Multilink Automix, 
Ivoclar Vivadent AG ...........................45,�224
Multilink Implant, Ivoclar Vivadent AG .... 224
Multilink Primer A+B, 
Ivoclar Vivadent AG ................................... 99
Mutligrip, Poldent ................................... 167

N
Nakładacz, Lascod ................................... 391
Nakładacz, Pol-Intech .............................. 391
Nanowise, SpofaDental .....................34,�130
Nasadki na narzędzia kanałowe, 
Dentsply Maillefer ................................... 154
Natrium Chloratum 0.9% ........................ 264
Neogenate, Septodont ............................ 211
Neutral Floam, Germiphene .................... 273
Newtron P5 XS B.LED, Acteon ................... 77
Nić dentystyczna Essentialfloss, Oral-B .... 282
Nić dentystyczna Pro-Expert Clinic Line, 
Oral-B ...................................................... 282
Nić dentystyczna Satin Floss, Oral-B ........ 282
Nić dentystyczna SuperFloss, Oral-B ........ 282
Nipas, Galena .......................................... 261
Nite White ACP, Discus Dental Philips ...... 277
NovoDrill, NovoDenta........................31,�287
NovoFlow, Novodenta .......................32,�274
NovoPur, NovoDenta ............................... 294
NovoSept, NovoDenta .......................31,�284
NovoSuc, NovoDenta ........................32,�293
NovoWax, NovoDenta .......................32,�242
NovoWipes, NovoDenta ....................31,�289
NovoZid, NovoDenta ................ 31,�289,�299
Nożyczki, Lascod ..................................... 398
NRC, Dentsply ......................................... 102
Nupro, Dentsply ...................................... 359
NX3, Kerr ................................................. 218

O
O-Bite, DMG ............................................ 214
Occlubrush, Kerr ...................................... 361
Occlufast Rock, Zhermack ....................... 215
Odczynniki chemiczne, 
Kodak/Carestream ................................... 354
Ograniczniki silikonowe, 
Dentsply Maillefer ................................... 159
Olspray Universal, Omnident ..................... 84
Omnicare mydło do rąk, Omnident ......... 303
Omnicite, Omnident ................................ 101
Omnidrill, Omnident ............................... 287
Omniflow, Omnident............................... 276
Omnipur, Omnident ................................ 296
Omnisept IMP, Omnident ........................ 299
Omnisept, Omnident ............................... 286
Omnisuc, Omnident ................................ 293
OmniTouch żel antybakteryjny do rąk, 
Omnident ................................................ 303
Omniwipes, Omnident ............................ 290
Omnizid, Omnident ................................. 290
One Coat SE Bond, Coltene ..................... 101

One Shape, Micro-Mega.......................... 161
One-Up Bond F Plus, Tokuyama Dental ...... 95
Opti1Step Polisher, Kerr ........................... 361
OptiBond All-In-One, Kerr .......................... 94
Optibond FL, Kerr ...................................... 94
OptiBond Solo Plus, Kerr ........................... 95
OptiBond XRT, Kerr .................................... 95
OptiDam, Kerr ......................................... 339
OptiDisc, Kerr .......................................... 364
Optimal, Slovadent .................................... 55
OptiShine, Kerr ........................................ 361
OptiView, Kerr ......................................... 339
Optosil Comfort, Heraeus Kulzer ............. 200
OptraContact, Ivoclar Vivadent AG .......... 108
OptraDam Plus, Ivoclar Vivadent AG ....... 340
OptraFine, Ivoclar Vivadent AG ............... 362
OptraGate 3D, Ivoclar Vivadent AG ......... 340
OptraSculpt, Ivoclar Vivadent AG ............ 108
OptraSculpt Pad, 
Ivoclar Vivadent AG ...........................44,�108
Optrastick, Ivoclar Vivadent AG .......226,�346
Orabloc 1:100 000, Pierrel .................30,�250
Orabloc 1:200 000, Pierrel .................30,�250
Oralsept, Ecolab ...................................... 298
Oranwash L, Zhermack ............................ 204
Oranwash VL, Zhermack .......................... 204
Orotol Plus, Dürr Dental .......................... 293
Orthophos XG, Sirona ............................... 58
Orthoprint, Zhermack ......................199,�406
Ostrze do skalpela, Swann - Morton ....... 398
Oxydentin, Chema Elektromet ................. 144
Oxygenal 6, KaVo .................................... 297

P
P5 Newtron XS LED, Acteon ...................... 77
Palque Estelite Paste, 
Tokuyama Dental ..................................... 108
Palodent Plus, Dentsply .....................40,�338
Panavia F, Kuraray .................................... 232
Papier do sterylizacji, Euronda ................. 305
Parotisroll, Roeko .................................... 310
Pasek do formówki Ivory, Mechanika 
precyzyjna Konopka ................................ 334
Pasek do formówki Ivory, Praktor ............ 336
Pasek do formówki Mifam, Mechanika 
precyzyjna Konopka ................................ 334
Pasek do formówki tłoczony, Mechanika 
precyzyjna Konopka ................................ 335
Pasek do formówki tłoczony, Pamet ........ 335
Pasek do formówki tłoczony, Praktor ...... 335
Pasek w rolce, Pol-Intech ......................... 335
Paski do sterylizacji, SPS Medical ............. 305
Paski Fleximeter, Bausch .......................... 330
Paski perforowane do przestrzeni 
międzyzębowych, Komet ......................... 366
Paski ścierne metalowe, Adaco ................ 365
Paski ścierne metalowe, Roeko ................ 365
Pasta blend-a-med Pro-Expert Clinic Line, 
Oral-B ...................................................... 282
Pasta blend-a-med Pro-Expert, Oral-B ..... 282
Pasteless Prophy, Kerr .............................. 360
Pathle, Dentsply Maillefer ...................... 156
Pele Tim, Voco ......................................... 310
Pentamix™ 3, 3M ESPE .............................. 74
Periolm, Molteni .................................... 261
Permite, SDI ............................................. 146
Peroxidon, Chema Elektromet ................. 256
Phase, Zhermack ..................................... 199

Photac Fil Quick Aplicap, 3M ESPE .......... 137
Pierścienie Titan, ODP .............................. 405
Piezomed, W&H ........................................ 76
Piezon 250/150, EMS ................................ 76
Pilnik C+File, Dentsply Maillefer .............. 152
Pilnik Hedstroem, Dentsply Maillefer ....... 150
Pilnik Hedstroem, Micro-Mega ................ 160
Pilnik H, Poldent ...................................... 163
Pilniki NiTi TEE, Poldent ........................... 170
Pilniki NiTi Two, Poldent .......................... 168
Pilnik K-le, Dentsply Maillefer ................ 150
Pilnik K-File, Micro-Mega ......................... 160
Pilnik K-flexole, Dentsply Maillefer ......... 150
Pilnik K, Poldent ...................................... 162
Pilnik NiTi H, Poldent ............................... 163
Pilnik NiTi K, Poldent ............................... 162
Pilnik NiTi S, Poldent ................................ 164
Pilnik Nitiflex, Dentsply Maillefer ............. 151
Pilnik ręczny Hedstroem, VDW ................ 170
Pilnik ręczny K, VDW ............................... 171
Pilnik S, Poldent ....................................... 164
Pinceta Adson, Lascod ............................. 394
Pinceta College, Lascod ........................... 394
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Pierrel

Orabloc�1:100�000, Pierrel

Orabloc�1:200�000, Pierrel

4% roztwór chlorowodorku artykainy z dodatkiem środka obkurczającego naczynia - adrenaliną 
1:200 000. Stosowany jako środek znieczulający w rutynowyh zabiegach stomatologicznych. 
Czas indukcji znieczulenia 2 minuty. Czas działania znieczulenia co najmniej 45 minut.

  Nr art.
50�ampułek�x�1.8�ml� M49942

4% roztwór chlorowodorku artykainy z dodatkiem środka obkurczającego naczynia - adrena-
liną 1:100 000. Stosowany jako środek znieczulający w skomplikowanych lub kompleksowych 
zabiegach stomatologicznych. Czas indukcji znieczulenia 2 minuty. Czas działania znieczulenia 
co najmniej 75 minut. Efekt znieczulenia tkanek miękkich po zabiegach operacyjnych utrzymuje 
się do 6 godz.

  Nr art.
50�ampułek�x�1.8�ml� M49941

Znieczulenie stomatologiczne typu amidowego, produkowane w warunkach aseptycznych. 
Każda ampułka jest indywidualnie zamknięta w blistrach z PCV dla maksymalnej ochrony pod-
czas użytkowania i przechowywania. Blistry pakowane są w kartonowe pudełka. Każde pudełko 
zawiera pięć blistrów po dziesięć ampułek. 

Orabloc to sterylny, przejrzysty i bezbarwny roztwór. Nie należy stosować leku jeżeli jest prze-
barwiony lub mętny. Nie zawiera wersenianu sodu, metylparabenu i lateksu. Zawiera piro-
siarczyn sodu (przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na siarczyny). Przechowywać  
w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić przed światłem. Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Preparat do jednorazowego użytku - wszelkie niewy-
korzystane ilości należy zutylizować. 
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NovoDenta

NovoWipes, NovoDenta

Gotowe do użycia nasączone chusteczki do szybkiej dezynfekcji, nie zawierają aldehydów  
i fenoli.

  Nr art.
Neutralny, uzupełnienie 100 szt.� M44669
Cytryna, uzupełnienie 100 szt.� M44670
Neutralny, pojemnik 100 szt.� M44671
Cytryna, pojemnik 100 szt.� M44672

NovoZid, NovoDenta

NovoDrill, NovoDenta

Gotowy do użycia roztwór do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi rotacyjnych, w tym instrumen-
tów endodontycznych. Nie zawiera aldehydów i fenoli.

  Nr art.
2�l� � M44659
5�l� � M44660

NovoSept, NovoDenta

Środek przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia wszystkich instrumentów stomatologicznych 
w tym instrumentów obrotowych.

  Nr art.
1�l� � M44661
5�l� � M44662

Oferta�wierteł�NOVODENTA�dostępna�
tylko�w�firmie�Marrodent
zobacz na stronie 374

Bardzo skuteczny, niezawierający aldehydów, gotowy do użycia środek dezynfekujący małe 
powierzchnie i przedmioty. Nadaje się do dezynfekcji wycisków silikonowych, polieterowych, algi-
natowych, modeli gipsowych oraz protez.

  Nr art.
Neutralny, 500 ml� M44663
Neutralny, 10 l� � M44664
Cytryna, 500 ml� � M45004
Cytryna, 10 l� � M44666
Tropikalny, 500 ml� M44667
Tropikalny, 10 l� � M44668
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NovoWax, NovoDenta

Wosk modelowy do wykonywania płyt protez zębowych.

  Nr art.
Miękki, 500 g� � M44677
Twardy, 500 g� � M44678

Kerr

MetaFix, Kerr

Formówki przeznaczone do wypełniania ubytków klasy II. Posiadają wbudowany napinacz 
(pierścień zaciskowy), który eliminuje potrzebę zastosowania dodatkowych narzędzi, a jego 
konstrukcja sprawia, że kształtka jest bardzo lekka i zapewnia pacjentowi komfort w czasie 
zabiegu. Ich anatomicznie ukształtowany i wyprolowany zgodnie z krzywizną zęba pasek, wy-
konano ze stali o odpowiedniej sprężystości, zapewniający bezproblemowe włożenie formówki 
do przestrzeni międzyzębowej bez deformacji i uszkodzenia tkanek miękkich.

  Nr art.
Zestaw� � M34577
Zestaw zawiera: 3 x 50 szt. formówek: small, medium, large.

Small, 50 szt.� � M34567
Medium, 50 szt.�� M34568
Large, 50 szt.� � M34569

Demi�Ultra, Kerr

Rewolucyjna, diodowa, bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna, która oferuje możliwość pra-
cy bez baterii. Źródłem energii lampy jest ultrakondensator U-40TM – wyjątkowa technologia, 
która pozwala na całkowite naładowanie lampy w zaledwie 40 sekund, zapewniając tym sa-
mym niezrównaną wygodę pracy. Lampa oparta jest na opatentowanej przez Kerr technologii 
C.U.R.E., która zapewnia szybką, jednolitą polimeryzację warstwy materiału przy bezkonkuren-
cyjnie niskich temperaturach pracy. Ponadto jest wyposażona w interfejs Easy Suite, który za-
pewnia łatwe i intuicyjne posługiwanie się urządzeniem oraz jego bezproblemowe czyszczenie.

  Nr art.
Demi�Ultra� � M50002

NovoFlow, Novodenta

Piasek przeznaczony do prolaktyki przydziąsłowej. Proszki te mogą być stosowane do wszyst-
kich piaskarek.

  Nr art.
Cytryna, 250 g� � M44680
Malina, 250 g� � M44681
Mięta, 250 g� � M44682

NovoSuc, NovoDenta

Środek do dezynfekcji i czyszczenia systemów ssących. Nie zawiera aldehydów, chloru i fenoli.

  Nr art.
2�l� � M44675
5�l� � M44676
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SpofaDental

EasyCore, SpofaDental

Wzmocniony włóknami, podwójnie utwardzalny materiał kompozytowy, przeznaczony do 
odbudowy utraconej struktury zęba i do osadzania wkładów koronowo-korzeniowych. Uni-
kalna lepkość ułatwia aplikację materiału oraz gwarantuje zapływanie bez spływania. Dzięki 
specjalnie przygotowanym włóknom szklanym, posiada wysoką odporność na ściskanie (329 
MPa), zapewniającą mocną i pewną podbudowę pod uzupełnienia protetyczne. Jest widoczny 
na zdjęciach RTG. Materiał w podwójnie utwardzalnych odcieniach (A2, A3, Opaceous White)  
i w dwóch odcieniach utwardzanych wyłącznie chemicznie (Blue, Gold).

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�� M49237
Zestaw zawiera: 5 x 8.6 g w kolorach: A2, A3, Blue, Gold, OW, końcówki mieszające 40 szt., 
końcówki wewnątrzustne 40 szt.

A2, 8.6 g � � M49649
końcówki mieszające 8 szt., końcówki wewnątrzustne 8 szt.

A3, 8.6 g � � M49650
końcówki mieszające 8 szt., końcówki wewnątrzustne 8 szt.  

Blue, 8.6 g � � na�zamówienie
końcówki mieszające 8 szt., końcówki wewnątrzustne 8 szt. 

Gold, 8.6 g � � na�zamówienie
końcówki mieszające 8 szt., końcówki wewnątrzustne 8 szt. 

OW, 8.6 g � � M49651
końcówki mieszające 8 szt., końcówki wewnątrzustne 8 szt. 

SonicFill, Kerr

Umożliwia jednoetapowe wypełnianie ubytków w zębach bocznych w prosty sposób, który 
łączy zalety płynnych i uniwersalnych materiałów złożonych. System składa się z instrumentu 
KaVo, zapewniającego aktywację dźwiękową oraz specjalnie zaprojektowanego kompozytu.

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�� M38248
Instrument SonicFill, pakiet startowy: 5 kapsułek Unidose z materiałem SonicFill oraz 5 modeli 
zębów, 10 x 0.3 g kapsułek SonicFill A1, 20 x 0.3 g kapsułek SonicFill A2, 30 x 0.3 g kapsułek 
SonicFill A3, instrukcje.

Instrument�dźwiękowy�SonicFill�do�aktywacji�materiału� M46769
Końcówka KaVo z szybkozłączką MULTIflex

A1, 20 x 0.3 g� � M38378
A2, 20 x 0.3 g� � M38379
A3, 20 x 0.3 g� � M38380
B1, 20 x 0.3 g� � M38381
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ImpressFlex�VPS, SpofaDental

Łatwe w użyciu poliwinylosiloksanowe masy wyciskowe, przeznaczone do pobierania wycisków 
techniką dwuwarstwową jedno- i dwuczasową. Oferują doskonałą stabilność wymiarów, od-
porność na rozrywanie oraz wierność odwzorowania szczegółów.

  Nr art.
Putty�Normal� � M43215
230 ml pasty bazowej, 230 ml katalizatora.

Light�Normal� � M43216
2 x 50 ml pojemniki z masą, 10 końcówek mieszających, 10 końcówek wewnątrzustnych.

Putty�Quick� � M43218
270 ml pasty bazowej, 270 ml katalizatora.

Light�Quick� � M43217
2 x 50 ml pojemniki z masą, 10 końcówek mieszających, 10 końcówek wewnątrzustnych.

Nanowise, SpofaDental

Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał kompozytowy, umożliwiający uzyskanie perfek-
cyjnych wypełnień w odcinku przednim i bocznym.

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�7�x�4�g�� M43126
Zestaw zawiera: A2, A3, A3.5, B2, B3, OM, OD, OptiCorFLOW A2 2 g. 

Zestaw�Trial�Kit�4�x�4�g� M43267
Zestaw zawiera: A2, A3, A3.5, OM.

 Nr art.  Nr art.
A1, 4 g� � M43127
A2, 4 g� � M43230
A3, 4 g� � M43231
A3.5, 4 g� � M43232
A4, 4 g� � na�zamówienie
B2, 4 g� � na�zamówienie
B3, 4 g� � na�zamówienie
C2, 4 g� � na�zamówienie

C3, 4 g� � na�zamówienie
C4, 4 g� � na�zamówienie
D2, 4 g� � na�zamówienie
D3, 4 g� � na�zamówienie
Opaque�Light, 4 g� na�zamówienie
Opaque�Medium, 4 g� M43269
Opaque�Dark, 4 g� na�zamówienie
Clear�Incisal, 4 g� na�zamówienie

EasyCEM, SpofaDental

Samoadhezyjny cement kompozytowy typu pasta/pasta, przeznaczony do osadzania porcela-
nowych, ceramicznych, kompozytowych oraz metalowych wkładów, nakładów, koron i mo-
stów. Dostępne w zestawach końcówki endodontyczne zapewniają szybkość i dokładność apli-
kacji. Dzięki wyeliminowaniu etapów wytrawiania i zastosowania systemu wiążącego EasyCem 
skraca proces osadzania uzupełnienia i zmniejsza możliwość powstania nadwrażliwości poza-
biegowej. Zawiera 65% wypełniacza i jest widoczny na zdjęciach RTG.

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�� na�zamówienie
Zestaw zawiera: A2 3 x 7.8 g, Translucent 7.8 g, OW 7.8 g, końcówki mieszające 40 szt.,  
końcówki endodontyczne 40 szt.

A2, 7.8 g (4 ml)� � M49652
końcówki mieszające 8 szt., końcówki endodontyczne 8 szt. 

Translucent, 7.8 g (4 ml)� na�zamówienie
końcówki mieszające 8 szt., końcówki endodontyczne 8 szt. 

OW, 7.8 g (4 ml)�� M49653
końcówki mieszające 8 szt., końcówki endodontyczne 8 szt. 



Kerr Polska · ul. Londynska 27 · 03-921 Warszawa
Telefon + 48 22 597 69 06 · Fax + 48 22 597 69 07
www.kerrhawe.pl · www.sonicfill.pl

™

SonicFill™

SonicFill jest jedynym, aktywowanym dêwi´kami systemem kompozytowym, który umo˝liwia
wykonanie wype∏nienia w ciàgu trzech minut. Zmiana g´stoÊci materia∏u gwarantuje
jego perfekcynà konsystencj´, adaptacj´ do tkanek i uzyskanie optymalnych rezultatów.

Ten wspólny projekt Kerr i KaVo zrewolucjonizowa∏ sposób wykonywania wype∏nieƒ
w odcinku bocznym – tysiàce lekarzy ju˝ stosuje SonicFill w codziennej praktyce!
To dzi´ki nim odnieÊliÊmy spektakularny sukces: ponad milion kapsu∏ek z materia∏em
sprzedanych od momentu wprowadzenia produktu w ubieg∏ym roku!

Odwiedê stron´ www.sonicfill.pl i zobacz SonicFill w praktyce
lub zapytaj o demonstracj´ w Twoim gabinecie i staƒ si´ uczestnikiem dêwi´kowej rewolucji!

Jeden etap wypełniania ubytku
Gigantyczny krok w rozwoju stomatologii

reklama SoniFill_registry10:Layout 1  18-09-13  17:27  Page 1
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3M ESPE

3M™�ESPE™�Monophase, 3M ESPE

Easy�glassPost, SpofaDental

Wkłady zawierają podłużnie ułożone włókna szklane, zatopione w mocnej matrycy żywicz-
nej, co zapewnia im największą wytrzymałość oraz estetykę, która jest nieosiągalna przy 
tradycyjnych wkładach metalowych. Doskonała widoczność w obrazach RTG, równa 370% 
Al, zapewnia łatwą identykację wkładu. Wkłady Easy glassPost posiadają stożkowy kształt  
i są dostępne w 3 rozmiarach. Wiertła i wkłady są oznaczone kolorami, które ułatwiają wybór 
odpowiedniego rozmiaru. Easy glassPost są wstępnie silanizowane, co zwiększa siłę łączenia  
z wkładem cementów kompozytowych i materiałów do odbudowy zrębu (core build-up).

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit��� M49238
Zestaw zawiera: 5 wkładów o średnicy 1.25 mm, 5 wkładów o średnicy 1.375 mm, 5 
wkładów o średnicy 1.50 mm, 3 wiertła (1 x 1.25 mm, 1 x 1.375 mm,1 x 1.50 mm).

Post�1.50, 10 szt. � M49241
Post�1.375, 10 szt. � M49240
Post�1.25, 10 szt. � M49239
Drill�1.50� � M49244
Drill�1.375�� � M49242
Drill�1.25�� � M49243

Polieterowa masa wyciskowa o średniej konsystencji do wycisków precyzyjnych wykonywanych 
techniką jednowarstową. Występuje w dwóch wersjach: zwykłej oraz “Soft”.

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający�3M�ESPE�Monophase�do��Pentamix�2��M46234�
Zestaw zawiera: pasta bazowa 300 ml, katalizator 60 ml, pojemnik do Pentamix 2, końcówki 
mieszające 10 szt., strzykawka do elastomerów, klej do łyżek 17 ml.

Zestaw�wprowadzający�3M�ESPE�Soft�Monophase�do�Pentamix�2��M48183
Zestaw zawiera: pasta bazowa 300 ml, katalizator 60 ml, pojemnik do Pentamix 2, końcówki 
mieszające 10 szt., strzykawka do elastomerów, klej do łyżek 17 ml. 

Zestaw�wprowadzający�3M�ESPE�Monophase�do�Pentamix�3�� na�zamówienie�
Zestaw zawiera: pasta bazowa 300 ml, katalizator 60 ml, pojemnik do Pentamix 3, końcówki 
mieszające 10 szt., strzykawka do elastomerów, klej do łyżek 17 ml.

Zestaw�wprowadzający�3M�ESPE�Soft�Monophase�do�Pentamix�3��M48802�
Zestaw zawiera: pasta bazowa 300 ml, katalizator 60 ml, pojemnik do Pentamix 3, końcówki 
mieszające 10 szt., strzykawka do elastomerów, klej do łyżek 17 ml. 

3M�ESPE�Monophase, baza 300 ml, katalizator 60 ml � M45703
3M�ESPE�Soft�Monophase, baza 300 ml, katalizator 60 ml� M45704
3M�ESPE�Monophase�pojemnik�do�Pentamix�2� M47931
3M�ESPE�Monophase�pojemnik�do�Pentamix�3� M47932
3M�ESPE�Soft�Monophase�pojemnik�do�Pentamix�2� M47931
3M�ESPE�Soft�Monophase�pojemnik�do�Pentamix�3� M47932

Bond�008, SpofaDental

Samotrawiący, jednoskładnikowy system wiążący VIII generacji, nie zawiera rozpuszczalnika.

  Nr art.
Bond�008�� � M43758
Bond 008 2 x 1 ml, 20 końcówek aplikacyjnych z mikroszczoteczką.
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Clinpro™�XT�Varnish, 3M ESPE

Sof-Lex�spiralne�krążki, 3M ESPE

Single�Bond�Universal, 3M ESPE

Światłoutrwaldzalny modykowany żywicą glasjonomer, który skutecznie zamyka kanaliki zę-
binowe. Uwalniająca fluor warstwa ochronna skutecznie znosi nadwrażliwość. Dodatkowe ko-
rzyści: uwalnia więcej fluoru w czasie 24 godzin niż konwencjonalne lakiery fluorowe, tworzy 
barierę, która pozostaje na zębie do 6 miesięcy, uwalnia fluor, wapń i fosforany.

  Nr art.
10�g�Clicker� � M42576

RelyX™�Ultimate�Clicker, 3M ESPE

Innowacyjny cement adhezyjny o podwójnym mechanizmie wiązania. Cement został stworzo-
ny aby spełnić oczekiwania estetyczne lekarzy podczas cementowania prac z ceramiki szklanej. 
Uproszczona procedura cementowania zapewnia najwyższą siłę łączenia.

  Nr art.
Zestaw�Trial�Kit� � M45736
Zestaw zawiera: A1 4.5g, Single Bond Universal 1.5 ml, wytrawiacz 3 ml. 

A1�Clicker, 4.5 g�� M45700
A3O�Clicker, 4.5 g� M45701
B0.5�Clicker, 4.5 g� M45702
Translucent�Clicker, 4.5 g� M45699

Spiralne krążki to nowy 2-etapowy system jednorazowy do opracowywania i polerowania uzu-
pełnień bezpośrednich i pośrednich.

  Nr art.
Sof-Lex�spiralne�krążki�-�zestaw�wprowadzający��� M47998
Zestaw zawiera: spiralne krążki do opracowania (beżowe) 6 szt., spiralne krążki do 
polerowania (białe) 6 szt., mandrylka.  

Zestaw�System�Kit� M48001
Zestaw zawiera: spiralne krążki do opracowania (beżowe) 10 szt., spiralne krążki do 
polerowania (białe) 10 szt., 8692C 30 szt.,  8692M 30 szt., 8692F 30 szt., 8682SF 30 szt., 
8693C 30 szt., 8693F 30 szt., 8693SF 30 szt.,  8693M 30 szt., paski 1954 15 szt., mandrylka 
(trzymadełko 8695CA).

Sof-Lex�spiralne�krążki�do�opracowania�(beżowe), 12 szt.        �M47999
Sof-Lex�spiralne�krążki�do�polerowania�(białe), 12 szt.         � M48000

System łączący do techniki całkowitego wytrawiania, samowytrawiania oraz selektywnego wy-
trwiania odpowiedni do wszystkich powierzchni. Jeden etap, jedna warstwa do szybkiej 35 se-
kundowej aplikacji. Trwała siła bez pozabiegowej nadwrażliwości. W połączeniu z Single Bond 
Univestal DCA jest kompatybilny ze wszystkimi cementami kompozytowymi i materiałami do 
odbudowy zrębu korony, nawet wiążącymi chemicznie.

  Nr art.
Zestaw�startowy�� M41419
Zestaw zawiera: Bond 5 ml, wytrawiacz, akcesoria.� �

Uzupełnienie�pojemnik, 5 ml � M42187
DCA�Dual�Cure�Activator, 5 ml  � M41605

Express™�XT�Intra-oral�Syringe, 3M ESPE

Jednorazowa strzykawka do mas a-silikonowych. Wygodna w użyciu, łatwa do napełnienia  
i wyciśnięcia, higieniczne stosowanie i procedura bez potrzeby czyszczenia, bez dezynfekcji.

  Nr art.
20�szt.�� � M42815
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Incidin�Extra�N, Ecolab

Do dezynfekcji i mycia wszelkich zmywalnych powierzchni oraz sprzętu medycznego. Preparat 
posiada szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, prątki gruźlicy, drożdże, wszystkie 
wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV), Simian, Adeno, Rota, Noro. Produkt może być 
stosowany do dezynfekcji inkubatorów w stężeniu 0,5%. Zawiera glukoprotaminę, substancję 
mikrobójczą na bazie naturalnych, odnawialnych surowców. Dzięki połączeniu glukoprotaminy  
i QAC preparat cechuje się doskonałymi właściwościami myjącymi. Może być również stosowany  
w niskich stężeniach i dozowany przy pomocy automatów dozujących.

  Nr art.
2�l� � na�zamówienie
6�l� � na�zamówienie

Ecolab

Seraman�Sensitive, Ecolab

3M™�ESPE™�Astringent, 3M ESPE

Łagodny dla skóry, hypoalergiczny preparat myjący - bez zawartości barwników i substancji 
zapachowych. Przeznaczony jest do mycia skóry wrażliwej (nie powoduje podrażnień) oraz do 
częstego mycia rąk. Może być stosowany do mycia całego ciała i włosów. Zapewnia delikatne  
i efektywne mycie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych tensydów myjących.

  Nr art.
200�ml, z pompką� na�zamówienie
400�ml� � na�zamówienie

Pasta retrakcyjna 3M ESPE Astringent jest wskazana do czasowej retrakcji dziąsła brzeżnego 
przy zdrowym przyzębiu, koniecznej przy: pobieraniu wycisków (tradycyjnych lub cyfrowych);  
przygotowaniu tymczasowych modeli; preparacji ubytków II i  V klasy. Produktu nie należy 
stosować u pacjentów z zapaleniem przyzębia, odsłoniętą furkacją i obnażonym wyrostkiem 
kostnym.

  Nr art.
25�kapsułek� � M50097
100�kapsułek� � M50095

Spirigel�Complete, Ecolab

Alkoholowy żel do dezynfekcji rąk o pełnym spektrum działania: bakteriobójczy, drożdżobójczy, 
prątkobójczy, wirusobójczy. Formuła żelu o obniżonej lepkości ułatwia dozowanie i stosowanie 
produktu. Zawiera aż siedem substancji pielęgnujących m. in. aloes, pantenol, glicerynę. 

  Nr art.
60�ml�� � M42903
500�ml, do dozownika łokciowego� M42847
500�ml, z pompką� na�zamówienie
800�ml�� � na�zamówienie

Dozownik�bezdotykowy, Ecolab

Łatwy w obsłudze, bezdotykowy dozownik: długa żywotność baterii – ok. 30 000 dozowań; 
perystaltyczna pompka z możliwością regulacji ilości dozowanego środka dla zapewnienia od-
powiedniej procedury; wystarczy podstawić ręce pod dozownik, aby otrzymać odmierzoną 
ilość produktu; nowoczesny i estetyczny wygląd; łatwy do montażu na płytce przylegającej do 
ściany; wymienna pompka łatwa do zastąpienia, bez potrzeby autoklawowania.

  Nr art.
Dozownik�na�butelki, 500 ml� na�zamówienie
Dozownik�na�butelki, 1000 ml� na�zamówienie
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Dental Market

Biodentine, Septodont

Igły�jednorazowe�Septoject�Evolution, Septodont

Innowacyjne igły z opatentowanym skosem w kształcie skalpela zaprojektowane w celu zapew-
nienia delikatniejszej penetracji tkanki i jednocześnie zminimalizowania ryzyka jej zranienia,  
a więc ułatwienia wykonywania iniekcji. 

  Nr art.
0.3�x�9�mm�� � na�zamówienie
0.3�x�16�mm�� � na�zamówienie
0.3�x�25�mm�� � na�zamówienie
0.4�x�25�mm� � na�zamówienie

Łyżka�polikarbonowa, Dental Market

Łyżki perforowane do sterylizacji w autoklawie 134°C, do bęzzębia całkowitego, do braków 
skrzydłowych.

  Nr art. 
Zestaw�1, 4 szt.  � M49753
Zestaw zawiera: 2 x łyżki do braków skrzydłowych (dół),  
2 x łyżki do braków skrzydłowych (góra).

Zestaw�2, 7 szt. �� M49751
Zestaw zawiera: 7 rozmiarów łyżek górnych do bezzębia całkowitego.

Zestaw�3, 13 szt.� M49752�
Zestaw zawiera: 13 rozmiarów łyżek dolnych do bezzębia całkowitego.

Zestaw�4, 24 szt.� M49750
Zestaw zawiera: 7 rozmiarów łyżek górnych, 13 rozmiarów łyżek dolnych, 2 x łyżki do braków
skrzydłowych (dół), 2 x łyżki do braków skrzydłowych (góra).

Septodont

Gelopack, Septodont

Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej o doskonałych właści-
wościach uszczelniających, który może zastąpić zębinę zarówno w obszarze korony jak i korze-
nia przy zachowaniu żywotności miazgi. BIODENTINE posiada właściwości podobne do MTA, 
ale różni się wyjątkową łatwością stosowania.

  Nr art.
5�x�0.7�g, 5 jednorazowych pojemników z roztworem� M41391

Sterylna, resorbowalna, hemostatyczna gąbka żelatynowa. Stosowana w trakcie i po zabiegach 
chirurgicznych w celu miejscowego zahamowania krwawienia.

     Nr art.
3�blistry�po�10�gąbek� M03664
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Dentsply

Palodent�Plus, Dentsply

SmartLite�Focus, Dentsply

Najnowszy system anatomicznych formówek częściowych, służy do łatwej i dokładnej odbudo-
wy punktów stycznych w przypadkach ubytków klasy II. Składa się z nowoczesnych pierścieni, 
formówek oraz nowatorskich klinów, które nadają nowy, prawdziwie anatomiczny wymiar bez-
pośrednim technikom adhezyjnym z użyciem kompozytów. 

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�� M42238
Zestaw zawiera: 100 formówek (po 25 szt. 3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm), 75 klinów (po 
25 szt. małe, średnie, duże), 30 klinów ochronnych (po 10 szt. małe, średnie, duże), pierścień 
uniwersalny, pierścień zwężany, kleszcze, szczypce.

Zestaw�Starter�Kit� M42345
Zestaw zawiera: 20 formówek (15 x 5.5 mm, 5 x 4.5 mm), 15 klinów (po 5 małe, średnie, 
duże), 5 klinów ochronnych średnich, 2 pierścienie uniwersalne, kleszcze, szczypce, SDR 
opakowanie próbne 4 kompiule.

Formówki�3.5�mm, 50 szt.� M42297
Formówki�4.5�mm, 50 szt.� M42298
Formówki�5.5�mm, 50 szt.� M42319
Formówki�5.5�mm, 100 szt.� M42239
Formówki�6.5�mm, 50 szt.� M42689
Formówki�7.5�mm, 50 szt.� M46191
Pierścienie�Ring�Narrow, 2 szt.� M42723
Pierścienie�Ring�Universal, 2 szt.� M42722
Kliny�ochronne�małe, 50 szt.� M43660
Kliny�ochronne�średnie, 50 szt.� M43661
Kliny�ochronne�duże, 50 szt.� M43662
Kliny�małe, 100 szt.� M42299
Kliny�średnie, 100 szt.� M42300
Kliny�duże, 100 szt.� M42301

Najnowsza, bezprzewodowa, diodowa lampa polimeryzacyjna o wysokiej mocy naświetla-
nia. Jest wskazana do polimeryzacji wypełnień, systemów wiążących oraz cementowania ad-
hezyjnego stałych uzupełnień protetycznych. Dzięki skupionej emisji światła o mocy powyżej 
1000mW/cm2 gwarantuje niezawodną polimeryzację nawet w odległości do 8 mm. Lekka i er-
gonomiczna zapewnia znakomity dostęp do pola zabiegowego. Jest wyposażona w wymienny 
akumulator bez efektu pamięciowego, co pozwala na nieustanną gotowość do pracy.

   Nr art.
SmartLite�Focus�Intro�Kit� M49915
Zestaw zawiera: SmartLite Focus, osłonki 300 szt., akcesoria.�

Łyżka�plastikowa�do�bezzębia�częściowego�-�perforowana, Dental Market

Łyżka�plastikowa�-�połówkowa, Dental Market

 Nr art.  Nr art.

U1�� M49758
U2� M49759
U3� M49760
U4� M49761

L1�� M49754
L2� M49755
L3� M49756
L4� M49757

 Nr art.  Nr art.  

L1, prawa � M49762
L2, prawa� M49764

L1, lewa� M49763
L2, lewa� M49765
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GC

Fuji�IX�GP�Extra, GC

Wysokiej wytrzymałości cement glasjonomerowy z wypełniaczem szklanym nowej generacji zapew-
nia wypełnienia o bardzo wysokiej przezierności. Efektem tego jest naturalna estetyka wypełnień 
nieosiągalna wcześniej przy użyciu konwencjonalnych glasjonomerów.

  Nr art.  
A2, proszek 15 g, płyn 6.4 ml � M48989
A3, proszek 15 g, płyn 6.4 ml  � M48990

A1, 15 g� � na�zamówienie
A2, 15 g� � M01131
A3, 15 g� � M01132
A3.5, 15 g� � M22707
B1, 15 g� � na�zamówienie
B2, 15 g� � M01134
B3, 15 g� � M01135�
C4, 15 g� � M01136�
Płyn, 6.4 ml� � M09104

G-CEM�LinkAce, GC

Uniwersalny, samoadhezyjny cement kompozytowy o podwójnym sposobie wiązania, prze-
znaczony do adhezyjnego cementowania całoceramicznych, metalowych i kompozytowych 
pośrednich uzupełnień protetycznych. Osiągając najwyższy możliwy stopień spolimeryzowa-
nia w trybie wiązania chemicznego G-Cem LinkAce zapewnia doskonałe rezultaty, niezależnie 
od materiału, z którego wykonane jest cementowane uzupełnienie. Wysoka wytrzymałość na 
ścieranie i trwałość koloru zapewniają bezpieczeństwo przy cementowaniu uzupełnień wyko-
nanych w technologii CAD-CAM i bezmetalowych.

  Nr art.
A2, 2 x 4.6 g, końcówki � M50259
Translucent, 2 x 4.6 g, końcówki  � M50260
AO3, 2 x 4.6 g, końcówki  � M50684
BO1, 2 x 4.6 g, końcówki  � M50685
Końcówka�GC�Automix�Tip�Regular, 10 szt.� na�zamówienie�
Końcówka�GC�Automix�Tip�do�Endo, 10 szt.� na�zamówienie

everX�Posterior, GC

Wzmocniony włóknami kompozyt przeznaczony do stosowania jako zamiennik zębiny. Krótkie 
włókna GC everX Posterior czynią z niego doskonałą podbudowę do wzmocnienia każdej od-
budowy w ubytkach dużej wielkości. Włókna ponadto zapobiegają i zatrzymują rozprzestrze-
nianie się przez wypełnienie pęknięcia, które jest uważane za główną przyczynę niepowodzenia 
odbudowy. Dzięki swoim unikalnym właściwościom GC everX Posterior otwiera nowe możliwo-
ści bezpośredniej obudowy rozległych ubytków i jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowa-
nie na ekonomiczną alternatywę odbudowy ubytków o dużej wielkości.

  Nr art.  
Zestaw�wprowadzający� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 30 ampułek Unitip x 0.13 ml/0.25 g odcień uniwersalny (transparentny), 
aplikator do ampułek GC Unitip Applier III.

15�x�0.13�ml�(0.25�g)�unitip� M49731
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everStick, GC

Wszystkie wzmocnienia z włókna GC everStick wykonane są z silanizowanych włókien szkla-
nych osadzonych w matrycy z termoplastycznego polimeru i światłoutwardzalnej żywicy. Pro-
dukty GC everStick wykorzystują zalety minimalnie inwazyjnej stomatologii, w której zdrowe 
tkanki zębów pacjenta zachowywane są tak długo, jak jest to klinicznie możliwe.

Tylko produkty GC everStick mają unikalną, opatentowaną strukturę interpenetrującej sieci po-
limerowej (IPN). Klinicznie prowadzi to do wyjątkowego wiązania umożliwiającego niezawod-
ną adhezję łączonych powierzchni i doskonałe właściwości użytkowe. 

everStick�C&B

Wzmocnienie z włókna szklanego do małoinwazyjnych mostów kompozytowych wzmocnio-
nych włóknami: mosty adhezyjne, mosty na wkładach (inlay, onlay), mosty hybrydowe i tym-
czasowe, mosty wykonane w pracowni techniki dentystycznej.

  Nr art.
2�x�12�cm�� � M49355
1�x�8�cm�� � M48876

everStick�PERIO

Wzmocnienie z włókna szklanego do szynowania w leczeniu przyzębia. Całkowicie wolne od 
metalu, transparentne i bardzo estetyczne rozwiązanie.

2�x�12�cm�� � na�zamówienie
1�x�8�cm�� � M48878

everStickPOST

Niespolimeryzowany wkład z włókna szklanego do indywidualnego formowania. Umożliwia 
dopasowanie do morfologii nietypowych kanałów takich jak zakrzywione, owalne, a także 
bardzo duże kanały korzeniowe.

Średnica�0.9, 10 wkładów � na�zamówienie
Średnica�1.2, 10 wkładów � na�zamówienie
Średnica�1.5, 10 wkładów� na�zamówienie

everStick�NET

Wzmocnienie z włókna szklanego do szynowania od strony wargowej. Dzięki wyjątkowo cien-
kiej i estetycznej siatce włókien rozciągających się w obu kierunkach jest optymalnym wyborem 
do szynowania od strony wargowej zębów po urazach, do naprawy i wzmocnienia licówek 
oraz do szynowania w leczeniu przyzębia. 

30�cm2�� � na�zamówienie

everStick�ORTHO

Wzmocnienie z włókna szklanego do estetycznych retainerów ortodontycznych. Możliwość ła-
twego dopasowania bezpośrednio na zębach eliminuje konieczność modeli roboczych, dobrze 
komponuje się z naturalnym kolorem zęba.

2�x�12�cm�� � na�zamówienie
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Zestaw�everStick�INTRO�� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 1x 8 cm everStickC&B; 1x 8 cm everStickPERIO; 1x instrument silikonowy 
StickREFIX D.

Zestaw�everStick�COMBI�� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 1x 8 cm everStick C&B; 1x8 cm everStickPERIO; 5 x wkład everStickPOST 
1.2; 30 cm2 everStickNET; 1x instrument silikonowy StickREFIX D; 1x instrument ręczny 
StickSTEPPER.

Zestaw�everStick�POST�INTRO� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 15 wkładów po 5 w rozmiarach 0.9, 1.2 i 1.5, 1x 5 ml StickRESIN butelka.

Zestaw�everStick�STARTER�KIT�� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 1x 8 cm everStickC&B; 1x 8 cm everStickPERIO; 5 x wkład everStickPOST 1.2; 
30 cm2 everStickNET; 1x 5 ml StickRESIN butelka; 1x 2 ml G-ænial Universal Flo strzykawka;  
1x instrument silikonowy StickREFIX D; 1x instrument ręczny StickSTEPPER; 1x instrument 
ręczny StickCARRIER

StickRESIN, 5 ml � na�zamówienie
G-ænial�Universal�Flo�A2, 2 ml (3.4 g) � M36068
G-ænial�Universal�Flo�A3, 2 ml (3.4 g) � M36069
GC�StickSTEPPER, instrument ręczny� na�zamówienie
GC�StickCARRIER, instrument ręczny� na�zamówienie
GC�StickREFIX, instrument silikonowy� na�zamówienie
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Ivoclar Vivadent AG

Evetric, Ivoclar Vivadent AG

Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy najnowszej generacji. Naturalnie wyglądające wypeł-
nienia zarówno w zębach przednich, jak i bocznych, dzięki różnym stopniom przezierności 
zębiny i szkliwa.

  Nr art. 
Zestaw�8�x�3.5�g�� M38957��
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin.

A1, 3.5 g � � M38429
A2, 3.5 g � � M38426
A3, 3.5 g � � M38427
A3.5, 3.5 g � � M38886
B2, 3.5 g � � M38430
B3, 3.5 g � � M39001
C2, 3.5 g � � M38887
T, 3.5 g � � M39002
A�3.5�Dentin, 3.5 g � M38428
B2�Dentin, 3.5 g � M38431

Ivoclean, Ivoclar Vivadent AG

Uniwersalna pasta czyszcząca skutecznie czyści wewnętrzne powierzchnie uzupełnień prote-
tycznych zanieczyszczone po ich przymiarce w jamie ustnej, co jest konieczne przed zabiegiem 
cementowania.� �

  Nr art.
5�g� � M42725

Fluor�Protector�S, Ivoclar Vivadent AG

Fluor Protector S jest lakierem stosowanym w stomatologii, zawierającym fluor. Jest używany do 
odwrażliwiania zębów oraz ochrony przed próchnicą i erozją. Lakier jest rozszerzeniem portfolio 
produktów z fluorem znajdujących się w ofercie Ivoclar Vivadent i stanowi integralną część systemu  
i-Kids. Fluor Protector S to rezultat prac nad nową formułą Fluor Protector. Posiada większą zawar-
tość fluoru, nowy smak i jest dostępny w nowym opakowaniu. Ponadto produkt jest kompatybilny 
z systemami do wybielania zębów. Innowacyjny system Fluor Protector S składa się z bazy lakieru  
+ związku fluoru + rozpuszczalnika i zapewnia natychmiastową dostępność fluoru. Stężenie fluoru 
po nałożeniu lakieru na zęby wzrasta 4-krotnie w stosunku do początkowego. Homogenny roztwór 
pozwala na aplikację lakieru w kontrolowanych ilościach. Fluor Protector S ma przyjemny zapach  
i smak i jest zalecany do stosowania u dzieci i wrażliwych pacjentów. Fluor Protector S jest dostępny  
w ekonomicznym opakowaniu do wielokrotnego stosowania. Lakier może być precyzyjnie apli-
kowany z wygodnej tuby dozującej. Dodatkowo Fluor Protector S jest dostępny w opakowa-
niach jednorazowego użytku, dzięki czemu można uniknąć ryzyka zakażeń krzyżowych.

  Nr art.
7�g� � M46075
3�x�7�g� � M46076
20�x�0.26�g� � M46148

OptraSculpt�Pad, Ivoclar Vivadent AG

Innowacyjne narzędzie do modelowania i kształtowania kompozytów, które nie klei się do ma-
teriału wypełniającego. Bardzo elastyczna powierzchnia specjalnych, jednorazowych nakładek 
wykonanych z syntetycznej pianki zapobiega przyleganiu do instrumentu niespolimeryzowa-
nego materiału złożonego. W rezultacie lekarz dentysta może w łatwy i szybki sposób kształto-
wać materiał złożony oraz modelować płaskie powierzchnie, nie pozostawiając jakichkolwiek 
niepożądanych śladów na materiale wypełniającym. Jest szczególnie użyteczny przy odbudo-
wie ubytków klasy III, IV i V oraz przy wykonywaniu licówek metodą bezpośrednią.

  Nr art.  
OptraSculpt�Pad�� M48890�
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Tetric�EvoFlow, Ivoclar Vivadent AG

Nanohybrydowy, światłoutwardzalny, półpłynny materiał złożony. Doskonałe uzupełnienie ma-
teriału Tetric EvoCeram, jako jego półpłynna wersja. Przeznaczony do wypełniania ubytków 
oraz do poszerzonego lakowania bruzd w zębach stałych i mlecznych. Dostępny w strzykaw-
kach oraz w wygodnych jednorazowych pojemnikach cavil.

  Nr art. 
Zestaw�8�x�2�g�� � M21411��
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, OA3.5, T, akcesoria.

Zestaw�40�x�0.2�g�� M36938
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, OA3.5, T, akcesoria.

 Nr art.  Nr art.

A1, 2 g � M24698
A2, 2 g� M24699
A3, 2 g� M24701
A3.5, 2 g� M24702
A3.5D, 2 g� M37468
A4, 2 g� M28489
A2D� M44013
B1� na�zamówienie

B2D� na�zamówienie
IVA6, 2 g� M35651
T, 2 g� M31262
XL, 2 g� M31704
L, 2 g� M44161
M, 2 g� na�zamówienie
I, 2 g� na�zamówienie

Heraeus Kulzer

Venus�Bulk�Fill, Heraeus Kulzer

Nanohybrydowy, światłoutwardzalny kompozyt do odbudowy zębów bocznych o płynnej kon-
systencji, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich. Jest on stosowany jako baza w uzu-
pełnieniach klas I i II. Może być nakładany warstwami o grubości 4 mm. 

  Nr art.
Kolor�uniwersalny, 10 x 0.2 g� M48861
Kolor�uniwersalny, 1.8 g� M48862

Multilink�Automix, Ivoclar Vivadent AG

Uniwersalny cement adhezyjny na bazie materiału złożonego o podwójnym mechanizmie po-
limeryzacji, do cementowania wszelkiego rodzaju uzupełnień protetycznych (poza licówkami). 

Opakowanie zawiera samowytrawiający i chemoutwardzalny system łączący Multilink Primer 
A/B oraz materiał Monobond Plus.

Multilink Automix pakowany jest w strzykawki samomieszające.

  Nr art.
Zestaw�System�Pack� na�zamówienie
Zestaw zawiera: Multilink Multilink Automix 9 g (w wybranym odcieniu), Multilink Primer 
A+B 2x 3 g, Monobond Plus 5 g, Liquid Strip 2.5 g, Akcesoria (podkładka do mieszania, 
płytka do mieszania, aplikatory, końcówki mieszające).

Yellow, 9 g � � na�zamówienie
White, 9 g� � na�zamówienie
Opaque, 9 g� � na�zamówienie
Transparent, 9 g�� na�zamówienie
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Charisma�Classic, Heraeus Kulzer

Pierwszy kompozyt zawierający wypełniacz Microglass drugiej generacji. Ze względu na opty-
malne dopasowanie współczynników załamania światła naszego systemu matrix i wypełniaczy, 
nowa technologia pozwala na uzyskanie wewnętrznego blasku koloru oraz do 56% łatwiejsze 
dopasowanie kolorów. Jego kremowa konsystencja pozwala na łatwe i szybkie modelowanie, 
idealne właściwości w zakresie wykończenia i polerowania pozwalają na uzyskanie wysokiego 
połysku powierzchni, prosta gama kolorów pozwala na wygodny dobór i dopasowanie koloru, 
nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich ułatwia bezpieczną i wiarygodną diagno-
zę. Dopasowanie koloru w przypadku konwencjonalnych kompozytów do nakładania warstw  
w jednym kolorze nie zawsze jest zadowalające.

  
Zestaw�Combi�Kit�8�x�4�g�
Zestaw zawiera: 4 g strzykawki każdego z kolorów: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3,  
4 ml GLUMA 2Bond, 2 x 2,5 ml żelu GLUMA Etch 35, kolornik, instrukcja obrazkowa.

Zestaw�Combi�Kit�6�x�4�g�
Zestaw zawiera: 2 x 4 g strzykawki każdego z kolorów: A2, A3, 4 g strzykawki każdego 
z kolorów: A1, A3.5, 4 ml GLUMA 2Bond, 2 x 2,5 ml żelu GLUMA Etch 35, instrukcja 
obrazkowa.

Zestaw�4�x�4�g� �
Zestaw zawiera: 4 g strzykawki każdego z kolorów: A1, A2, A3, OA2, kolornik, instrukcja  
obrazkowa.
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Dentsply Maillefer

ProTaper�Next, Dentsply Maillefer

Propex�Pixi, Dentsply Maillefer

Erkodent

Silensor-SL, Erkodent

Silensor-sl to przeźroczysta szyna dla szczęki i żuchwy. Jest komfortowym, a zarazem skutecz-
nym zabezpieczeniem przed chrapaniem.

  Nr art.
120�mm, 596011� M44031
125�mm, 596016� M46618
kwadrat, 596036� M46619
�

Najmniejszy na rynku endometr, który pracuje w mokrym i suchym kanale, posiada kolorowy 
wyświetlacz.

  Nr art.
Propex�Pixi� � M49384

Nowa generacja narzędzi NITI M-WIRE w znacznym stopniu zmniejszone ryzyko złamania, ma 
zastosowanie także w trudniejszych przypadkach klinicznych, krótszy czas preparacji – tylko 
dwa pilniki do rozmiaru 0.25.

  Nr art.
Zestaw�Ass�21�mm� M47951
Zestaw zawiera: X1, X2, X3.   

Zestaw�Ass�25�mm� M48240
Zestaw zawiera: X1, X2, X3.   

Zestaw�Ass�25�mm� M48242
Zestaw zawiera: 2 x X1, 2 x X2, 2 x X3.   

Zestaw�Ass�31�mm� M48241
Zestaw zawiera: X1, X2, X3.   

X1, 25 mm, 3 szt.� M47948
X2, 25 mm, 3 szt.� M47949
X3, 25 mm, 3 szt.� M47950

 Nr art.  Nr art.
Gutaperka�X2, 60 szt.� M47944
Gutaperka�X3, 60 szt.� M47945

Sączki�X2, 60 szt.� M47946
Sączki�X3, 60 szt.� M47947
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Anios

Aniosgel�85�NPC, Anios

Alkoholowo-wodny, tiksotropowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą 
wcierania. Idealny dla osób, które z przyczyn zawodowych muszą często dezynfekować ręce.

  Nr art.
300�ml, z pompką� M44926
500�ml, z pompką� M43094

Komet

Endo�Rescue�Set, Komet

Zestaw do usuwania złamanych narzędzi w kanale.

  Nr art.
Zestaw�Endo�Rescue�Set� M35892

Cerkamed

MTA+, Cerkamed

Materiał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych. Ma działanie remineralizacyjne 
na tkanki twarde zęba, stanowi szczelne zabezpieczenie kanału korzeniowego.

  Nr art.
Mini�3�x�0.14�g�MTA+, 1 ml płynu � M43748
Standard�6�x�0.14�g�MTA+, 1 ml płynu � M43749
Maxi�10�x�0.14�g�MTA+, 1 ml płynu � M45619
Pro�10�x�0.14�g�MTA+, 1 ml płynu, MATRIX MTA+ � M43750
MTA+�narzędzie�do�przenoszenia�i�aplikacji, 0.8 mm � M47078
MTA+�narzędzie�do�przenoszenia�i�aplikacji, 1.2 mm � M47079
MATRIX�MTA+, matryca do formowania� M43887

Zhermack

Hurrimix, Zhermack

Urządzenie przeznaczone do automatycznego mieszania mas alginatowych i gipsu. Gwarantu-
je najwyższą jakość wymieszanego w szczelnie zamkniętym pojemniku materiału, bez pęche-
rzyków powietrza, grudek oraz bez możliwości rozpylenia materiału podczas mieszania. 

  Nr art.
Hurrimix� � M43773�
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Maruchi

Endocem�MTA, Maruchi

Produkt jest przeznaczony do terapii leczenia miazgi takich jak np. bezpośrednia terapia po-
krycia miazgi zębowej. Skutecznie zapobiega infekcjom jak również wszelakim podrażnieniom 
miazgi zębowej.

  Nr art.
300�mg� � M43134

VDW

Gold�Reciproc, VDW

Reciproc, VDW

Rewolucyjna koncepcja opracowywania kanałów korzeniowych tylko jednym instrumentem.

R25 (czerwony) - odpowiedni dla większości kanałów - opracowuje kanał o wielkości ISO 25 ze 
zbieżnością .08 na odcinku pierwszych kilku milimetrów.

R40 (czarny) - dla kanałów średnio-szerokich, opracowuje kanał o wielkości ISO 40 ze zbieżnoś-
cią .06 na odcinku pierwszych kilku milimetrów.

R50 (żółty) - dla kanałów bardzo szerokich, opracowuje kanał o wielkości ISO 50 ze zbieżnością 
.05 na odcinku pierwszych kilku milimetrów.

Instrumenty dostępne są w sterylnych opakowaniach (blistrach) pakowane po 4 lub 6 sztuk.  
W opakowaniach po 4 sztuki dostępne są pilniki R25 lub asortyment 2 x R25, 1 x R40, 1 x R50 
dla danej długości.

W opakowaniach po 6 sztuk można nabyć pilniki jednego rozmiaru R25, R40, R50 dla danej 
długości. Dostępny jest również asortyment: 3x R40 + 3x R50.

  Nr art.
R25, 21 mm, 6 szt.� M43863
R25, 25 mm, 6 szt.� M41603
R25, 31 mm, 6 szt.� M44553
R40, 21 mm, 6 szt.� na�zamówienie
R40, 25 mm, 6 szt.� M42783
R40, 31 mm, 6 szt.� na�zamówienie
R50, 21 mm, 6 szt.� na�zamówienie
R50, 25 mm, 6 szt.� M42779
R50, 31 mm, 6 szt.� na�zamówienie
Gutaperka�Ass, 60 szt.� M39938
Gutaperka�R25, czerwona, 60 szt.� M42185
Gutaperka�R40, czarna, 60 szt.� M42237
Gutaperka�R60, żółta, 60 szt.� M42778
Sączki�R25, czerwone, 144 szt.� M41602
Sączki�R40, czarne, 144 szt.� M42738
Sączki�R60, żółte, 144 szt.� M42739

Wielofunkcyjny mikrosilnik endodontyczny wraz z zintegrowanym endometrem, kątnicą Sirona 
6:1 i sterownikiem nożnym.

  Nr art.
Gold�Reciproc� � M42547
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Sinius, Sirona

Fotel
• ergonomiczne siedzenie z funkcją: ErgoMotion oraz OrthoMotion,
• nowy dwuosiowy zagłówek
• maksymalne obciążenie fotela 180 kg 
• możliwość zaprogramowania 4 pozycji dla 6 lekarzy
• płynne sterowanie fotelem za pomocą joysticka „4-way footswitch”
• wielofunkcyjny bezprzewodowy sterownik sterownik nożny C+ z funkcją „chip-blow”
• przystosowany do pracy „hands-free” 
Stolik�lekarza
Rękawy od dołu lub od góry z miejscem na 5 instrumentów:
• rękaw nr 1 STRZYKAWKA SPRAYVIT M (z ze światłemm LED i podgrzewaniem)
• rękaw nr 2 mikrosilnik elektryczny bezszczotkowy BL ISO S ze światłem LED
• rękaw nr 3 rękaw turbinowy Midwest ze światłem
• rękaw nr 4 rękaw turbinowy Midwest ze światłem
• rękaw nr 5 skaler SIROSONIC TL ze światłem LED
Kolorowy, dotykowy panel sterujący EasyTouch, umożliwiający wygodny dostęp do wszystkich
funkcji.
Stolik�asysty
• posiada 4 miejsca:  rękaw ssaka, ślinociąg, kamera (opcja), lampa polimeryzacyjna (opcja)
Blok�spluwaczki
• ceramiczna lub szklana miska uchylana w kierunku pacjenta
• unit przystosowany pod system ssący mokry lub Air Venturi
Lampa�zabiegowa
• lampa diodowa LEDview posiada dwa stopnie natężenia światła: 30 000 i 8 000 Lux
Krzesełko�lekarza

Unity



SINIUS CS

SINIUS TS

SINIUS TS
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C8+, Sirona

Fotel
• ergonomiczne siedzenie z funkcją: ErgoMotion oraz OrthoMotion,
• maksymalne obciążenie fotela 180 kg 
• możliwość zaprogramowania 2 pozycji
• płynne sterowanie fotelem za pomocą joysticka „4-way footswitch”
• uchylny podłokietnik lewy
• wielofunkcyjny przewodowy sterownik nożny C+ z funkcją „chip-blow”
• przystosowany do pracy „hands-free”
Stolik�lekarza
Rękawy od dołu lub od góry z miejscem na 5 instrumentów:
• nr 1 3-FUNKCYJNA STRZYKAWKA SPRAYVIT C8
• nr 2 MIKROSILNIK ELEKTRYCZNY SIRONA „ SL ISO”
• nr 3 Rękaw turbinowy ze światłem
• nr 4 Rękaw turbinowy ze światłem
• nr 5 Skaler piezoelektryczny rmy SIRONA Sirosonic L ze światłem
• stolik wyposażony jest w panel sterujący, który umożliwia: sterowanie fotelem, sterowanie 

instrumentami, napełnianie kubka, spłukiwanie misy
Stolik�asysty
• posiada 4 miejsca:  rękaw ssaka, ślinociąg, kamera (opcja), lampa polimeryzacyjna (opcja)
• „Touch Pad” – dodatkowe sterowanie na panelu asysty: misa, kubek, fotel
Blok�spluwaczki
• ceramiczna miska
• unit przystosowany pod system ssący mokry
• unit zasilany wodą z butli poprzez system wody destylowanej
Lampa�zabiegowa
• lampa diodowa LEDview posiada dwa stopnie natężenia światła: 30 000 i 8 000 Lux
Krzesełko�lekarza
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Optimal, Slovadent

Konsola
• pięć rękawów roboczych od dołu lub od góry
• 3-funkcyjna strzykawko-dmuchawka luzzani
• mikromotor NSK NBX ze światłem LED
• rękaw turbinowy Midwest ze światłem
• rękaw turbinowy Midwest ze światłem
• skaler piezoelektryczny WPC z funkcją Endo
• system wewnętrznego obiegu wody destylowanej na końcówki
• tacka narzędziowa dla lekarza
Lampa�zabiegowa
• lampa oświetleniowa DID ze światłem HALOGENOWYM 30 000 lux
• 3 poziomy natężenia światła
Blok�spluwaczki
• ceramiczna miska odchylana pod kątem 80 stopni od pacjenta
• unit przystosowany pod system ssący mokry lub Air Venturi
Panel�asysty
• ślinociąg powietrzny
• ssak powietrzny
• sterowanie fotelem i blokiem spluwaczki 
• przestawny na dwie strony!
Wielofunkcyjny�sterownik�nożny
Krzesełko�lekarza
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Prima, Slovadent

Konsola
• pięć rękawów roboczych od dołu lub od góry
• 3-funkcyjna strzykawko-dmuchawka luzzani
• mikrosilnik NSK RBX ze światłem LED
• rękaw turbinowy Midwest ze światłem
• rękaw turbinowy Midwest ze światłem
• skaler piezoelektryczny WPC z funkcją Endo
• system wewnętrznego obiegu wody destylowanej na końcówki
• tacka narzędziowa dla lekarza
Lampa�zabiegowa
• lampa oświetleniowa DID ze światłem LED 40 000 lux
• 3 poziomy natężenia światła
Blok�spluwaczki
• miska z nieodbarwiającego się szkła kryształowego – w kolorze tapicerki
• unit przystosowany pod system ssący mokry lub Air Venturi
Panel�asysty
• ślinociąg powietrzny
• ssak powietrzny
• 3-funkcyjna strzykawko – dmuchawka
• sterowanie fotelem i blokiem spluwaczki 
• przestawny na dwie strony!
Wielofunkcyjny�sterownik�nożny
Krzesełko�lekarza
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Heliodent�Plus, Sirona

Nowoczesny i bezpieczny aparat rentgenowski wyposażony w generator wysokiej częstotliwo-
ści. Ognisko lampy 0,4 mm pozwala uzyskać bardziej ostre oraz kontrastowe zdjęcie RTG. Intui-
cyjne sterowanie, kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ustawianie parametrów ekspozycji, 
jak również trwałość i niezawodność czynią nowy aparat jednym z najchętniej wybieranych 
modeli aparatów RTG na polskim rynku. Nowoczesny design sprawia, iż aparat będzie nie tylko 
bardzo przydatnym narzędziem diagnostycznym, ale również wizytówką i ozdobą nowoczes-
nego gabinetu stomatologicznego.

• Ognisko lampy 0,4 (IEC 336)
• Zasilanie 120 - 240 [V] ± 10%, 50-60 [Hz]
• Napięcie podczas ekspozycji wybierane przez użytkownika 60 lub 70 [kV]
• Czasy ekspozycji wybierane przez użytkownika od 0,01 [s] do 3,2 [s]
• Natężenie prądu podczas ekspozycji 7 [mA]
• Filtracja całkowita 1,5 mm [AL]
• Generator RTG HF
• Długość tubusa 20 cm

Radiografia cyfrowa

PSPIX, Acteon

Xios�XG�Supreme, Sirona

Kompletny, bezprzewodowy, wewnątrzustny system radiograi cyfrowej

• płytki obrazujące są niezwykle cienkie i elastyczne – do łatwego i precyzyjnego pozycjono-
wania przy zapewnieniu maksymalnego komfortu pacjenta (dostępne w 4 rozmiarach)

• wczytanie zdjęcia zajmuje od 4,3 do 7,5 sekund 
• zgodność ze wszystkimi wewnątrzustnymi aparatami rentgenowskimi (AC lub DC)
• wszechstronne możliwości przyłączenia do sieci i kompatybilność z technologią TWAIN

Najnowszy model radiograi cyfrowej rmy Sirona. Połączenie doświadczeń związanych z wie-
loletnim funkcjonowaniem na polskim rynku poprzedniego modelu XIOS XG Plus, jak również 
ciągłe rozwijanie bogatej oferty rmy, zaowocowało stworzeniem radiograi o najwyższej na 
rynku rozdzielczości czujnika 33,3pl/mm. Uniwersalny oraz sprawdzony system komunikacji  
z komputerem PC (USB 2.0) pozwolił osiągnąć niebywałą wygodę obsługi oraz mobilność urzą-
dzenia w gabinecie. Oprogramowanie Sidexis XG dzięki intuicyjnej obsłudze oraz zintegro-
wanej bazie pacjentów pozwala na łatwe i szybkie odnajdywanie, wyświetlanie oraz edycję 
obrazów RVG. Dzięki wielu zróżnicowanym funkcjom do edycji zdjęć (min ltr ostrości, „lupa”, 
balans bieli oraz szarości) lekarze odkrywają całe spektrum nowych możliwości diagnostycz-
nych.
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Aparaty pantomograficzne

Orthophos�XG, Sirona

Orthophos�XG�3

Sprawdzony standard w każdej praktyce stomatologicznej. Wysoka jakość, trwałość i bezpie-
czeństwo. Praca z aparatem ORTHOPHOS XG 3  pozwoli zaoszczędzić cenny czas. Wysoka jakość 
obrazu i sprawdzone oprogramowanie SIDEXIS XG to gwarancja szybkiej i trafnej diagnozy. 

Orthophos�XG�5

Więcej programów dla doskonalszej diagnozy. Łatwy w użyciu aparat, idealny partner dla ogól-
nych stomatologów i ortodontów. Wszystkie parametry obrazu są dopasowane do konkretnych 
zadań diagnostycznych. Zmniejszona w poziomie i pionie kolimacja wiązki w programie pedia-
trycznym pozwala na uzyskanie doskonałej jakości obrazu przy minimalnej dawce. Idealny do 
praktyk, które specjalizują się w stomatologii dziecięcej. Możliwość instalacji ramienia cefalo-
metrycznego oferuje wszystkie kluczowe obrazy dla specjalisty ortodonty.

Orthophos�XG�3D�READY

Jest idealnym partnerem dla lekarzy i klinik, które chcą aktywnie planować i kształtować swoją 
przyszłość. Zacznij już teraz z 2D i rozbuduj do 3D w późniejszym dogodnym momencie. Aparat, 
który umożliwia natychmiastową pracę z wysokiej jakości programami diagnostycznymi. Pozy-
cjonowanie pacjenta dzięki opatentowanym przez rmę SIRONA automatycznym zagryzaku, 
jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Ponadto, można również skorzystać z możliwości redukcji dawki, 
tzw. funkcji Quickshot. Moduł 3D, w który można wyposażyć aparat pozwala na rekonstrukcję cy-
lindrycznego obrazu o wymiarach maksymalnych 8 x 8. Zapewnia to większą niezawodność przy 
trudnych diagnozach i daje nowe możliwości w implantologii, wraz z możliwością połączenia  
z systemem CEREC.

Orthophos�XG�3D

Z wysokiej jakości modułem 3D o wymiarach walca 8 [cm] x 8 [cm] w standardowej rozdzielczości 
160 mikrometrów jest doskonałym wyborem do codziennej diagnostyki 3D w prywatnych prak-
tykach. ORTHOPHOS XG 3D  uchwyci całą szczękę pacjenta w jednej ekspozycji. Pole widzenia 
jest wystarczająco duże i pozwala uniknąć kilkakrotnych prześwietleń 3D i tym samym wielokrot-
nego narażenia pacjenta na promieniowanie. Jeśli uważasz, że do postawienia trafnej diagnozy 
potrzebujesz mniejszego walca lub wyższej rozdzielczośći, skorzystaj wtedy z walca o wymiarach  
5 [cm] x 5,5 [cm] i uaktywnij nkcję HD (rodzielczość 100 mikrometrów). Dzięki zastosowaniu 
ltru MARS ekspozycje 3D jeszcze nigdy nie były tak czytelne i pozbawione niepotrzebnych 
artefaktów.
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Autoklawy

Vacuklav, Melag

Autoklawy klasy Premium należą do najwyższej grupy jakościowej sterylizatorów parowych. 
Klasa Premium to nowe osiągnięcie w stworzeniu idealnego sterylizatora poprzez ulepszoną 
prędkość, większy komfort, lepszy design. Przeznaczone są do sterylizacji wszystkich stoso-
wanych w praktyce rodzajów załadunku (łącznie z wyrobami wgłębionymi, np. endoskopy, 
rurki, sondy) oraz dla wszystkich rodzajów opakowań sterylizacyjnych. Są bardzo wytrzymałe 
w eksploatacji i łatwe w obsłudze. Sterylizatory klasy Premium dysponują dwoma programami 
szybkimi z podwójnie, ewentualnie potrójnie, frakcjonowaną próżnią wstępną. Dzięki szyb-
kiemu programu B opakowane 1,5-kilowe narzędzia już po ok. 12 minutach (bez suszenia) są 
gotowe do bezpośredniego użytku.

Vacuklav�40�B+, z podłączeniem wodociągowym
Vacuklav�41�B+, wolno stojący
Vacuklav�43�B+, wolno stojący
Vacuklav�44�B+, z podłączeniem wodociągowym

Urządzenia te zostały wyposażone w wbudowany zasobnik, opatentowany system chłodzenia 
powietrznego, jak również w przez dziesięciolecia sprawdzoną technologię pomp membrano-
wych. W wyniku dalszego rozwoju i pracy konstruktorskiej, gdzie szczególny nacisk położony 
został na oszczędności surowcowe, powstały niezmiernie wydajne Autoklawy Vacuklav 31 B+ 
oraz Vacuklav 23 B+. Oba autoklawy nie wymagają praktycznie żadnych prac instalacyjnych  
i mogą być użytkowane niezależnie od lokalizacji. Poprawione zostało również wyciszenie Au-
toklawów.

• całkowicie niezależny od lokalizacji
• wymagana jest jedynie instalacja elektryczna
• minimalny nakład związany z instalacją

Vacuklav�31�B+, wolno stojący
Vacuklav�23�B+, wolno stojący

Urządzenia te zostały przygotowane do stacjonarnej instalacji, bezpośredniego podłączenia de-
mineralizatora MELAdem 40 lub MELAdem 47 oraz połączenie z dopływem i odpływem instala-
cji wodociągowej. Pewna ilość wody zostaje uzdatniona i jest wykorzystywana do wytworzenia 
pary wodnej, pozostała część zostaje użyta do chłodzenia wysokowydajnej pompy próżniowej. 
Pompy z pierścieniem wodnym zastosowane w autoklawach Vacuklav 30 B+ oraz Vacuklav 24 
B+ wymagają niewielkiej konserwacji, umożliwiając długie cykle pomiędzy przeglądami tech-
nicznymi oraz odznaczają się niską emisją cieplną.

• bardzo wydajna technika próżniowa
• to szybsze przebiegi programów sterylizacyjnych
• oszczędność pracy i czasu poprzez automatyczny dopływ i odpływ wody

Vacuklav�30�B+, z podłączeniem wodociągowym
Vacuklav�24�B+, z podłączeniem wodociągowym



61

Pompy, kompresory

02

Zamówienia telefoniczne: 801 36 36 99, 33 810 13 28

Europa�B�Evo�24, TECNO-GAZ

Dac�Universal, Sirona

Skutecznie sterylizuje wszystkie materiały. Suszy próżniowo, posiada frakcyjną próżnię wstęp-
ną. Gwarancją prawidłowego przebiegu procesu sterylizacji jest całkowicie skomputeryzowany 
system monitorowania i sterowania każdym procesem i funkcjami autoklawu. Dzięki nowemu 
systemowi ogrzewania drastycznie skraca on fazę podgrzewania wstępnego. Posiada certy-
kowaną komorę ze stali nierdzewnej i ltr bakteriologiczny. Posiada wbudowaną drukarkę oraz 
złącze do komputera. 

System�P.I.D.�

• system ciągłego monitorowania i sterowania każdym procesem i funkcjami autoklawu
• diagnozuje i redukuje nieprawidłowości oraz ostrzeżenia (jeśli wystąpią) w czasie rzeczywi-

stym, gwarantując niezawodność, jednocześnie minimalizując okresy przerw w działaniu 
autoklawu

Zgodnie z normą EN13060, zostało sklasykowane jako autoklaw klasy S przeznaczonym dla 
końcówek, turbin i narzędzi litych, które mieszczą się w koszyku. Automatycznie myje, smaruje 
i sterylizuje turbiny, prostnice i kątnice. W ciągu około 12 minut zostanie umytych, nasmaro-
wanych i wysterylizowanych 6 narzędzi, tak aby po wystygnięciu były gotowe do ponownego 
wykorzystania. Do płukania i sterylizacji narzędzi litych można wykorzystywać koszyk (wyposa-
żenie opcjonalne REF: 6126200). Zmniejsza ryzyko przenoszenia zakażeń, zapewnia optymalną 
konserwację narzędzi.

6 adapterów do wyboru: Bien Air, KaVo, NSK, W&H, Midwest, SIRONA.

Pompa�VS�300�S, Dürr Dental

Pompa�ssąca, Ekom

Pompa dla jednego użytkownika i do jednego pomieszczenia zabiegowego lub dla dwóch 
użytkowników i do trzech pomieszczeń zabiegowych.

VS�300�S, pompa mokra
V�300�S, pompa sucha
VS�600, pompa mokra
V�600, pompa sucha

Pompy ssące serii DO 2.1 służą do wytwarzania podciśnienia na potrzeby unitów stomatolo-
gicznych. Mogą zostać użyte we wszystkich typach unitów, które są wyposażone w blok ssaka 
(tj. uchwyt z rękawem, końcówkami ssącymi i separatorem). Ssaki są produkowane w nastę-
pujących wersjach: 

• Stabil – na stabilnej podstawie do ustawienia w dowolnym miejscu poza gabinetem
• Silent – w obudowie efektywnie tłumiącej poziom hałasu, która dzięki swemu estetyczne-

mu wyglądowi umożliwia umieszczenie go w gabinecie jako część jego umeblowania

Ssak�DO�2.1�S, 600 l/min w skrzynce 1100 l/min
Ssak�DO�2.1, 600 l/min 1100 l/min

Pompy, kompresory
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Kompresor�Tornado�I/II, Dürr Dental

Tornado jest jednym z najcichszych kompresorów stomatologicznych na rynku – a mimo to jest 
niezwykle mocny. Aerodynamiczna wentylacja pokrywy wentylatora wokół kompresora zapew-
nia nadzwyczaj cichą pracę, przez co zwiększa się komfort pracy lekarza oraz pacjenta.

• bezolejowe, suche i higieniczne
• jeden z najcichszych w swoje klasie
• centralny ltr wlotowy
• wysoka niezawodność dzięki zamkniętemu wałowi korbowemu
• dostępny z osuszaczem membranowym lub bez
• zużycie energii mniejsze o około 15%
• łatwa instalacja dzięki różnym wariantom napięcia
• znak jakości “Made in Germany”

Tornado�I, z osuszaczem
Tornado�I, bez osuszacza
Tornado�II, z osuszaczem
Tornado�II, bez osuszacza

Kompresor�DK�50, Ekom

Są źródłem czystego, sprężonego, bezolejowego powietrza dla zasilania urządzeń dentystycz-
nych i aparatów dentystycznych. Dzięki swym parametrom technicznym i różną wielkością zbior-
ników, kompresory te mogą być zastosowane do zasilania jednego lub wielu unitów stoma-
tologicznych lub urządzeń w laboratoriach dentystycznych. Sprężone powietrze produkowane 
przez bezolejowy kompresor stwarza wyższy stopień higieny i jakości pracy lekarza stomatologa,  
a także nie zanieczyszcza środowiska pracy substancjami obcymi. Kompresory są produkowane 
w następujących wersjach: 

Integral – kompresor do zabudowania wewnątrz unitu stomatologicznego lub innych urządzeń

Stabil – kompresor na stałej podstawie do ustawienia w dowolnym miejscu

Silent – kompresor w obudowie kompaktowej efektywnie tłumiącej hałas, a dzięki efektowne-
mu wyglądowi może zostać ustawiony bezpośrednio w gabinecie. 

Wersje kompresorów Integral oraz Stabil są przeznaczone dla reżimu pracy stałej, natomiast 
obudowana wersja Silent jest przeznaczona do pracy przerywanej. Urządzenia te można za-
stosować również w innych dziedzinach praktyki medycznej, w laboratoriach, w przemyśle 
spożywczym, narzędziowym i wszędzie tam, gdzie wymagane jest czyste, sprężone powietrze 
niezawierające mgiełki olejowej, a także tam gdzie parametry techniczne kompresora, jego 
wydajność i rozpiętość ciśnień pracy odpowiadają wymaganiom danego urządzenia. 

Na życzenie zamawiającego kompresory mogą zostać wyposażone w urządzenia do uszlachet-
niania powietrza poprzez:

• ltrację
• kondensację
• suszenie

DK�50�10Z, bezolejowy kompresor jednostanowiskowy o wydajności 70 l/min
DK�50�PLUS�2V, bezolejowy kompresor dwustanowiskowy o wydajności 140 l/min
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Lupy�HR�2.5�x, HEINE

Lupy�HR-C�2.5�x, HEINE

Lupy�HRP, HEINE

LED�LoupeLight, HEINE

Lampa�czołowa�HEINE�3S�LED, HEINE

• Achromatyczna optyka – ostry i jasny obraz z korekcją barwy.
• Lekkie – 51 gramów.
• Wodoszczelne.
• Niezależna regulacja prawego i lewego okularu optyki – w celu dostosowania do indywi-

dualnej odległości pomiędzy źrenicami.
• Duże powiększenie z dużym polem widzenia i doskonałą głębię ostrości - najlepiej sprze-

dająca się lupa!
• Mocowanie lupy typu i-View umożliwia każdy kąt oglądu i unoszenie optyki poza pole 

widzenia, niezależnie od opcjonalnego oświetlenia za pomocą LED LoupeLight.

• Wielowarstwowa optyka – ostry i jasny obraz.
• Kompaktowe, bardzo lekkie (17g).
• Wodoszczelne.
• Niezależna regulacja prawego i lewego okularu optyki – w celu dostosowania do indywi-

dualnej odległości pomiędzy źrenicami.

• Achromatyczna optyka – ostry i jasny obraz od krawędzi do krawędzi.
• Niska waga (83 g).
• Wodoszczelne.
• Niezależna regulacja prawego i lewego okularu optyki – w celu dostosowania do indywi-

dualnej odległości pomiędzy źrenicami.
• Duże powiększenia: wybórpomiędzy 3,5 x, 4 x i 6 x.
• Mocowanie lupy typu i-View umożliwia każdy kąt oglądu i unoszenie optyki poza pole 

widzenia, niezależnie od opcjonalnego oświetlenia za pomocą LED LoupeLight.

• Zaawansowana technologia diodowa LED dająca białe, homogeniczne światło, idealne do 
zastosowań chirurgicznych i stomatologicznych.

• Koaksjalne oświetlenie. Bezcieniowe oświetlenie wewnątrz jam, odpowiednie dla laryn-
gologów i stomatologów. Perfekcyjnie współosiowy widok ze wszystkimi kompatybilnymi 
lupami HEINE.

• Lampa jest kompaktowa i lekka (24 g). Gwarantuje zwiększony komfort nawet podczas 
długiej pracy.

• Aluminiowy korpus: zgrabny i wytrzymały, zaprojektowany z myślą o odprowadzeniu 
ciepła, nie nagrzewa się podczas pracy.

• Wodoodporna konstrukcja. Ułatwia czyszczenie instrumentu.
• Możliwość regulacji kąta deklinacji. Zawsze odpowiedni kąt oświetlenia.
• Dodatkowy żółty ltr redukuje światło niebieskie, zapobiegając przedwczesnemu tward-

nieniu kompozytu.

• Bardzo silne oświetlenie – 50 000 luxów jasnego, białego światła.
• Płynna regulacja natężenia światła. Optymalne nastawienie jasności zapobiega powstaniu 

odblasków.
• Precyzyjna regulacja przesłony. Mała średnica jest idealna dla zastosowania w laryngologii  

i stomatologii.
• Szeroka użyteczność. Zasilanie elektryczne przewodowe lub bezprzewodowe. Opcja zinte-

growania lup okularowych HEINE i optyki pryzmatycznej do technologii video.
• System absorbcji mikrodrgań wentylatora chłodzącego. Zapewnia cichą i pozbawioną 

wibracji pracę instrumentu.
• Regulacja kąta odchylenia strumienia światła – w szerokim zakresie.
• Wielowarstwowa powłoka mineralnej optyki dla zapewnienia maksymalnej jasności.
• Możliwość zamocowania ltra żółtego aby zniwelować promieniowanie UV co jest istotne 

podczas pracy z materiałami kompozytowymi (np. w stomatologii).

Lupy
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Kątnice, turbiny

T3�line�E�200, Sirona

T4�Racer�Midwest, Sirona

T2�line�A�40�L, Sirona

T3�line�E�40, Sirona

T2�line�A�200�L, Sirona

T2�Control, Sirona

• tytanowa kątnica przyspieszająca 1:5
• 200 tys. obr./min
• bez światła
• zmiana wiertła na przycisk
• ceramiczne łożyska
• trójdrożny spray
• wiertła ø 1,6 mm
• standardowe połączenie ISO
• standard ISO dla wszystkich mikrosilników
• zawór antyretrakcyjny
• średnica/wysokość główki (mm) 9,7/15,2

• 400 tys. obr./min
• wysokoobrotowa turbina
• zasilane powietrzem 3,0 bar
• moc 17 WAT
• ceramiczne łożyska
• zmiana wiertła na przycisk
• pojedynczy spray
• zawór antyretrakcyjny
• waga 43 g

• tytanowa kątnica 1:1
• 40 tys. obr./min
• ze światłem do 25 tys. lux
• zmiana wiertła na przycisk
• ceramiczne łożyska
• dwukanałowy spray
• wiertła ø 2,35 mm
• standardowe połączenie ISO
• klip ISO dla mikrosilnika z i bez oświetlenia
• zawór antyretrakcyjny
• średnica/wysokość główki (mm) 9,7/13,2

• tytanowa kątnica 1:1
• 40 tys. obr./min
• bez światła
• zmiana wiertła na przycisk
• ceramiczne łożyska
• dwukanałowy spray
• wiertła ø 2,35 mm
• standardowe połączenie ISO
• standard ISO dla wszystkich mikrosilników
• zawór antyretrakcyjny
• średnica/wysokość główki (mm) 9,7/13,2

• tytanowa kątnica przyspieszająca 1:5
• 200 tys. obr./min
• ze światłem do 25 tys. lux
• zmiana wiertła na przycisk
• ceramiczne łożyska
• trójdrożny spray
• wiertła ø 1,6 mm
• standardowe połączenie ISO
• klip ISO dla mikrosilnika z i bez oświetlenia
• zawór antyretrakcyjny
• średnica/wysokość główki (mm) 9,7/15,2

• 250 tys. obr./min
• wysokoobrotowa turbina
• zasilane powietrzem 3,0 bar
• moc 22 WAT
• ceramiczne łożyska
• zmiana wiertła na przycisk
• poczwórny spray
• zawór antyretrakcyjny
• waga 57 g
• na szybkozłączkę:  

KaVo, NSK, W&H, SIRONA
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T2�Boost, Sirona

T1�line�C�200�L, Sirona

T1�Control, Sirona

T2�SIROBoost, Sirona

T1�line�C�40�L, Sirona

T1�Boost, Sirona

• 370 tys. obr./min
• wysokoobrotowa turbina
• zasilane powietrzem 3,0 bar
• moc 23 WAT
• ceramiczne łożyska
• zmiana wiertła na przycisk
• poczwórny spray
• zawór antyretrakcyjny
• waga 56 g
• na szybkozłączkę:  

KaVo, NSK, W&H, SIRONA

• tytanowa kątnica przyspieszająca 1:5
• 200 tys. obr./min
• ze światłem do 25 tys. lux
• zmiana wiertła na przycisk
• ceramiczne łożyska pokryte DLC
• trójdrożny spray
• wiertła ø 1,6 mm
• standardowe połączenie ISO
• klip ISO dla mikrosilnika z i bez oświetlenia
• zawór antyretrakcyjny
• średnica/wysokość główki (mm) 9,7/15,2

• 250 tys. obr./min
• wysokoobrotowa turbina
• zasilane powietrzem 3,0 bar
• moc 22 WAT
• ceramiczne łożyska pokryte DLC
• zmiana wiertła na przycisk
• poczwórny spray
• zawór antyretrakcyjny
• waga 57 g
• na szybkozłączkę:  

KaVo, NSK, W&H, SIRONA

• 420 tys. obr./min
• wysokoobrotowa turbina
• zasilane powietrzem 2,7–3 bar
• moc 22 WAT
• ceramiczne łożyska
• zmiana wiertła na przycisk
• potrójny spray
• zawór antyretrakcyjny
• waga 57 g
• na szybkozłączkę:  

KaVo, NSK, W&H, SIRONA

• tytanowa kątnica 1:1
• 40 tys. obr./min
• ze światłem do 25 tys. lux
• zmiana wiertła na przycisk
• ceramiczne łożyska pokryte DLC
• dwukanałowy spray
• wiertła ø 2,35 mm
• standardowe połączenie ISO
• klip ISO dla mikrosilnika z i bez oświetlenia
• zawór antyretrakcyjny
• średnica/wysokość główki (mm) 9,7/13,2

• 370 tys. obr./min
• wysokoobrotowa turbina
• zasilane powietrzem 3,0 bar
• moc 23 WAT
• ceramiczne łożyska pokryte DLC
• zmiana wiertła na przycisk
• poczwórny spray
• zawór antyretrakcyjny
• waga 56 g
• na szybkozłączkę:  

KaVo, NSK, W&H, SIRONA
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TG�98�L, W&H

WG-99�LT, W&H

WE-56�LED�G, W&H

WG-56�LT, W&H

TE�98�LED�G, W&H

WE-99�LED�G, W&H

• turbina Synea Fusion
• łożyska ceramiczne
• światło z wbudowanej diody LED+
• czterodrożny spray
• system antyretrakcyjny
• bezobsługowy ltr wody
• na szybkozłączkę RQ-24
• gwarancja 12 miesięcy na wszystkie 

elementy turbiny

• kątnica Synea Fusion
• maks. 200 tys obr/min
• łożyska ceramiczne
• kompaktowy światłowód
• czterodrożny spray
• średnica główki 10 mm
• gwarancja 24 miesiące na wszystkie 

elementy kątnicy
• przełożenie 1:5

• kątnica Alegra
• maks. 40 tys obr/min
• światło z wbudowanej diody LED+
• wewnętrzny generator zasilający 

diodę LED
• światło uzyskiwane na każdym 

mikrosilniku
• pojedynczy spray
• gwarancja 12 miesięcy na wszystkie 

elementy kątnicy
• przełożenie 1:1

• kątnica Synea Fusion
• maks. 40 tys obr/min
• kompaktowy światłowód
• pojedynczy spray
• średnica główki 9,5 mm
• gwarancja 24 miesiące na wszystkie 

elementy kątnicy 
• przełożenie 1:1

• turbina Alegra
• światło z wbudowanej diody LED+
• wewnętrzny generator zasilający 

diodę LED
• nie jest wymagany rękaw turbinowy 

ze światłem
• potrójny spray
• system antyretrakcyjny
• na szybkozłączkę W&H, KaVo, NSK, 

na Midwest
• gwarancja 12 miesięcy na wszystkie 

elementy turbiny

• kątnica Alegra
• maks. 180 tys obr/min
• światło z wbudowanej diody LED+
• wewnętrzny generator zasilający 

diodę LED
• światło uzyskiwane na każdym 

mikrosilniku
• potrójny spray
• gwarancja 12 miesięcy na wszystkie 

elementy kątnicy
• przełożenie 1:4,5
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WS-75�L�G, W&H WS-91�L�G, W&H

S-11�L�G, W&H S-9�L�G, W&H

• kątnica chirurgiczna ze światłem LED  
z generatora

• dioda Mini LED+ niewielki wymiar zapew-
nia optymalne oświetlenie 

• rozbieralna 
• zwalniająca 20:1 
• mocowanie wiertła na przycisk 
• do wierteł i frezów kątnicowych  

o śr. 2,35 mm (twardość trzonka >50 
HRC>520 HV)

• system chłodzenia przez wiertło Kirschner/
Meyera, zewnętrzny spray

• kątnica chirurgiczna ze światłem LED  
z generatora

• dioda Mini LED+ niewielki wymiar zapewnia 
optymalne oświetlenie

• rozbieralna
• główka wygięta pod kątem 45°
• przyspieszająca 1:2,7
• potrójny spray zewnętrzny
• na wiertła turbinowe
• połączenie zalet prostnicy i kątnicy
• łatwy dostęp do leczonego miejsca

• prostnica ze światłem LED z generatora
• dioda Mini LED+ niewielki wymiar zapew-

nia optymalne oświetlenie
• rozbieralna
• przełożenie 1:1
• krótka
• spray zewnętrzny

• prostnica ze światłem LED z generatora
• dioda Mini LED+ niewielki wymiar zapew-

nia optymalne oświetlenie
• rozbieralna
• przełożenie 1:1
• krótka gięta
• spray zewnętrzny

Pełna�oferta�produktów�EMS�i�W&H
dostępna�w�firmie�Marrodent
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SMARTtorque�S609�C, KaVo

SMARTtorque�S619�L, KaVo

EXPERTmatic�E20L, KaVo

EXPERTmatic�E20L, KaVo

EXPERTtorque�E680L, KaVo

COMPACTtorque�636CP, KaVo

• ceramiczne łożyska
• zmiana wiertła na przycisk
• czterodrożny spray
• sterylizacja do 135 °C
• montowana bezpośrednio
• na rękaw typu midwest
• moc 16 W

• ceramiczne łożyska
• zmiana wiertła na przycisk
• czterodrożny spray
• sterylizacja do 135 °C
• szerokokątny światłowód
• montowana na szybkozłączkę
• KaVo Multiflex
• moc 13 W

• przełożenie 1:1
• szerokokątny światłowód
• zmiana wiertła na przycisk
• dwukanałowy spray
• sterylizacja do 135 °C

• szerokokątny światłowód
• zmiana wiertła na przycisk
• dwukanałowy spray
• sterylizacja do 135 °C
• przełożenie 1:1

• ceramiczne łożyska
• szerokokątny światłowód
• zmiana wiertła na przycisk
• czterodrożny spray
• sterylizacja do 135 °C
• dostępna na złączki:  

NSK, Sirona, KaVo

• stalowe łożyska
• zmiana wiertła na przycisk
• jednodrożny spray
• sterylizacja do 135 °C
• na złącze typu Midwest
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Translux�Power�Blue, Heraeus Kulzer

Demi�Plus, Kerr

SmartLite�Focus, Dentsply

Demi�Ultra, Kerr

Bezprzewodowa lampa diodowa do polimeryzacji światłoutwardzalnych materiałów. “In-
teligentny” procesor zabezpiecza stałe, efektywne natężenie światła, aż do wyczerpa-
nia baterii. Lampa ta nie wymaga wentylatora, dzięki temu pracuje cicho, jest lekka i ła-
twa  w dezynfekcji. Źródłem światła jest monochromatyczna dioda o długości fali od 440 
do 480nm. Lampa posiada wbudowany radiometr diodowy oraz 2 różne tryby naświetlania:  
1) o stałej mocy Fast: czas trwania cyklu 10 lub 20 sekund, 2) przy wolno rosnącej mocy Slow 
Rise przy czasie 20 sekund. Wyposażenie zestawu: urządzenie zasilające, rękojeść z akumulato-
rami litowymi, światłowód, kapturek ochronny, kabel sieciowy.

  Nr art.
Translux�Power�Blue� M01250

Innowacyjna, diodowa lampa do polimeryzacji nowej generacji, zaprojektowana na bazie naj-
bardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań, oferowanych przez markę Demetron. Połą-
czenie tych rozwiązań z ergonomicznym kształtem i nowoczesnymi akumulatorami zapew-
nia Demi Plus pozycję lidera wśród urządzeń do utwardzania materiałów stomatologicznych,  
w dziedzinie trwałości, wydajności i bezpieczeństwa.

  Nr art.
Demi�Plus� � M38745
Bateria� � M40417
Osłonki, 250 szt.�� M26826

Najnowsza, bezprzewodowa, diodowa lampa polimeryzacyjna o wysokiej mocy naświetla-
nia. Jest wskazana do polimeryzacji wypełnień, systemów wiążących oraz cementowania ad-
hezyjnego stałych uzupełnień protetycznych. Dzięki skupionej emisji światła o mocy powyżej 
1000mW/cm2 gwarantuje niezawodną polimeryzację nawet w odległości do 8 mm. Lekka i er-
gonomiczna zapewnia znakomity dostęp do pola zabiegowego. Jest wyposażona w wymienny 
akumulator bez efektu pamięciowego, co pozwala na nieustanną gotowość do pracy.

   Nr art.
SmartLite�Focus�Intro�Kit� M49915
Zestaw zawiera: SmartLite Focus, osłonki 300 szt., akcesoria.

Rewolucyjna, diodowa, bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna, która oferuje możliwość pra-
cy bez baterii. Źródłem energii lampy jest ultrakondensator U-40TM – wyjątkowa technologia, 
która pozwala na całkowite naładowanie lampy w zaledwie 40 sekund, zapewniając tym sa-
mym niezrównaną wygodę pracy. Lampa oparta jest na opatentowanej przez Kerr technologii 
C.U.R.E., która zapewnia szybką, jednolitą polimeryzację warstwy materiału przy bezkonkuren-
cyjnie niskich temperaturach pracy. Ponadto jest wyposażona w interfejs Easy Suite, który za-
pewnia łatwe i intuicyjne posługiwanie się urządzeniem oraz jego bezproblemowe czyszczenie.

  Nr art.
Demi�Ultra� � M50002

Lampy polimeryzacyjne
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Elipar�S10, 3M ESPE

Bluephase�G2, Ivoclar Vivadent AG

Elipar, 3M ESPE

Diodowa lampa polimeryzacyjna. Obudowa tłoczona jest ze stali nierdzewnej. Dzięki temu jest 
bardziej odporna nie tylko na uszkodzenia mechaniczne, ale także na zanieczyszczenia i działa-
nie materiałów powodujących przebarwienia i plamy. Dodatkowo gładka powierzchnia lampy 
umożliwia jej łatwe oczyszczanie, a spójna konstrukcja sprawia, że jej wewnętrzne części są 
odporne na zanieczyszczenia.

  Nr art.
Elipar�S10� � M28791
Bateria� � M31010
Osłonka� � M38084

Bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna o dużej mocy do nieograniczonego stosowania w ga-
binetach stomatologicznych. Jest dostosowana do każdej sytuacji klinicznej. Może być używa-
na do szybkiej polimeryzacji dowolnych materiałów światłoutwardzalnych w zakresie 380-515 
nm. Dzięki specjalnej konstrukcji diody LED (polywave), oraz trzem starannie dobranym progra-
mom, lampa jest w stanie aktywować każdy rodzaj fotoinicjatorów stosowanych w materiałach 
światłoutwardzalnych.

  Nr art.
Bluephase�G2� � M29143

Lampa polimeryzacyjna do materiałów utwardzanych światłem z fotoinicjatorem wrażliwym na 
długość fali w zakresie 430–480 nm.

  Nr art.
Elipar�� � M39135
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Air-Flow�S1, EMS

Poprzez zastosowanie uformowanego strumienia powietrza, piasku i wody, usuwa przebar-
wienia, złogi ze szczelin, osad z powierzchni stycznych i gładkich zębów. Produkowana z dyszą  
o dużym zasięgu i wydłużonym nosku, aby zapewnić większą precyzję strumienia i zabezpie-
czyć przed zapychaniem się końcówki dzięki technologii Free-Flow. Zalety: duża oszczędność 
czasu, w porównaniu z czyszczeniem gumką; pozwala na przyjęcie większej ilości pacjentów; 
niezależna regulacja ciśnienia wypływu piasku i wody; wstępne podgrzewanie wody dla zapew-
nienia zwiększenia komfortu pacjenta.

AIR-FLOW�Handy�3.0, EMS

To kolejna odsłona sprawdzonej i niezawodnej piaskarki nakręcanej na rękaw turbinowy. Nowa 
konstrukcja pozwala na zastosowanie całkowicie unikalnego rozwiązania EMS – nowego piasku 
AIR-FLOW PLUS do pracy pod i naddziąsłowej. Dzięki temu jedną piaskarką i jednym piaskiem 
można wykonać większość zabiegów prolaktycznych. W zależności od wybranej wersji piaskar-
ka jest dostępna z dwoma dyszami, jedną do pracy piaskiem AIR-FLOW PLUS (pod i naddziąsło-
wo) oraz z drugą zakończoną jednorazową końcówką Perio do pracy w głębokich kieszonkach  
i prolaktyki implantów. Dodatkowo, dzięki nowemu prolowi i dokładnemu wyważeniu pia-
skarka umożliwia komfortową pracę bez zmęczenia. Kolejne rozwiązania poprawiające ergo-
nomię pracy to umocowanie dyszy piaskarki na łożyskach, dzięki czemu obrót dyszy wymaga 
użycia minimalnej siły od operatora. 

AIR-FLOW�Master�Premium, EMS

Doskonała piaskarka wolnostojąca do prolaktyki nad i poddziąsłowej. Umożliwia ona piasko-
wanie prolaktyczne z zastosowaniem wielosmakowych piasków oraz piaskowanie poddzią-
słowe 100% usuwające biolm z kieszonek periodontologicznych przy zastosowaniu piasku 
PERIO. Urządzenie to idealne rozwiązanie jako stanowisko do profesjonalnej prolaktyki nad 
i poddziąsłowej, jak również do prolaktyki implantologicznej. Posiada dwie ergonomiczne 
sterylizowalne rękojeści: jedną do piaskowania naddziąsłowego drugą zaś opatentowaną do 
piaskowania poddziąsłowego wraz ze specjalną jednorazową plastikową końcówką. Łatwo wy-
mienialny zbiornik na piasek PERIO i piasek prolaktyczny. Podgrzewana woda do 37°C zmniej-
sza nadwrażliwość podczas piaskowania. Niezależna regulacja ciśnienia wypływu piasku i wody 
w zależności od wykonywanego zabiegu. Samooczyszczanie dyszy po odłożeniu na urządzenie 
oraz specjalny program do czyszczenia systemu po zakończeniu pracy. 

AIR-FLOW�Master�Piezon, EMS

Nowoczesne urządzenie będące połączeniem skalera ultradźwiękowego oraz piaskarki do pro-
laktyki nad i poddziąsłowej. Skaler: wykorzystuje układ sterujący PIEZON No Pain zapewniają-
cy tzw. „miękki start”, czyli ograniczenie mocy skalera przy pierwszym zetknięciu z preparowa-
nym zębem; wyposażony jest w system podtrzymywania nastawionej mocy podczas zabiegu co 
pozwala na precyzyjną pracę końcówką roboczą; pracuje rękojeścią ze światłem LED, zapewnia 
możliwość pracy ze wszystkimi lekami stosowanymi w stomatologii oraz jest kompatybilne ze 
wszystkimi końcówkami roboczymi EMS. Piaskarka: umożliwia piaskowanie naddziąsłowe przy 
wykorzystaniu piasków wielosmakowych oraz piaskowanie poddziąsłowe usuwające w 100% 
biolm z kieszonek periodontologicznych przy zastosowaniu piasku PERIO; posiada dwie ergono-
miczne sterylizowalne rękojeści: jedną do piaskowania naddziąsłowego drugą zaś opatentowa-
ną do piaskowania poddziąsłowego wraz ze specjalną jednorazową plastikową końcówką; łatwo 
wymienialny zbiornik na piasek PERIO i piasek prolaktyczny; podgrzewaną wodę do 37°C zmniej-
szającą nadwrażliwość podczas piaskowania; niezależną regulację ciśnienia wypływu piasku  
i wody w zależności od wykonywanego zabiegu. Zarówno skaler jak i piaskarka posiada specjal-
ny program do czyszczenia systemu po zakończeniu pracy.

Piaskarki

AIR-FLOW�Handy�2+, EMS

Urządzenie charakteryzujące się wysoką wydajnością i efektywnością w usuwaniu osadów i prze-
barwień. Pracuje zarówno z piaskiem prolaktycznym, który jest specjalnie preparowanym dwu-
węglanem sodu, jak również z piaskiem Perio,który jest oparty na glicynie i przeznaczony do pracy  
w okolicy poddziąsłowej. Strumień czyszczący jest mieszaniną piasku, wody i powietrza. Pia-
skarkę można zamontować na rękawie turbinowym unitu stomatologicznego. Występuje  
w wersjach umożliwiających podłączenie do każdej szybkozłączki lub bezpośrednio do rękawa 
turbinowego (Midwest). 
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AIR-FLOW�S2, EMS

PROPHYex�3, KaVo

Połączenie dwóch urządzeń w jednym: skalera i piaskarki zapewnia doskonałe usuwanie kamie-
nia i osadów z powierzchni zębów. Ergonomiczna dysza piaskarki zapewnia bardziej efektywną 
pracę zaś technologia Free-Flow zabezpiecza przed zatykaniem się przy stosowaniu oryginal-
nego piasku Air-Flow. Zalety: oszczędność czasu w porównaniu z zabiegiem wykonywanym 
przy pomocy gumki i pasty;  drgania końcówki Piezon w jednej linii pozwalają na efektywną 
pracę bez bólu; wzmocnienie efektywności zabiegu - obecność efektów kawitacji i zawirowań 
akustycznych; niezależna regulacja ciśnienia wypływu piasku i wody; samooczyszczanie dyszy 
piaskarki.   

Prolaktyczna piaskarka do usuwania osadów i przebarwień z powierzchni zębów, polerowania 
po usunięciu kamienia, oczyszczania szkliwa przed zabiegiem lakowania bruzd, przygotowy-
wania adhezyjnego szkliwa przed wypełnieniem materiałem kompozytowym, oczyszczania po-
wierzchni implantów, oczyszczania szkliwa przed wypełnianiem ubytku. Cechy urządzenia: lekka 
końcówka dla lepszej ergonomii pracy, dzięki skróconej obudowie możliwe jest bardziej pre-
cyzyjne manewrowanie w okolicach trudno dostępnych, wzrost zdolności oczyszczania dzięki 
lepszej koncentracji strumienia proszku, nowy pojemnik na proszek, wykonany z przejrzystego 
plastiku o wysokiej jakości, jest łatwy do oczyszczenia i ponownego napełnienia, łatwość mon-
tażu do złączki KaVo MULTIflex, kaniula oraz cały instrument mogą być poddawane sterylizacji  
w autoklawie do temp. 135˚C, oraz oczyszczane termicznie. 

AIR’N’GO�piaskarka, Satelec

Pierwsza dwufunkcyjna piaskarka, która daje większe możliwości pielęgnacji i leczenia przy za-
stosowaniu jednej rękojeści. Urządzenie występuje w dwóch wersjach: Supra, które wyróżnia-
ją szczególne możliwości względem uzyskiwania doskonałych efektów kosmetycznych dzięki 
szybkiemu, skutecznemu i bezbolesnemu polerowaniu, które jest przy tym delikatne dla dziąseł  
i zębów. Wersja Perio. Największą innowacją tego produktu jest dysza, dzięki której, w jednej 
chwili piaskarka zmienia się w efektywne narzędzie do leczenia chorób przyzębia oraz tkanek 
okołoimplantowych. Dysza perio, w połączeniu z działaniem proszku na bazie glicyny daje 
nadzwyczajne wręcz rezultaty terapeutyczne ze znaczącą redukcją wstępnego leczenia perio-
dontologicznego. Wersja Supra to uniwersalne narzędzie do prolaktyki naddziąsłowej. Jest 
wyposażona w dyszę 120˚ lub opcjonalnie 90˚, co gwarantuje lepszy komfort pracy oraz za-
pewnia szybkość i skuteczność zabiegów. Przy jej pomocy możemy polerować - co jest de facto 
uzupełnieniem po przeprowadzonym scalingu i przygotowaniem do wybielania; czyścić - po-
wierzchnie międzyzębowe, szczeliny i bruzdy, służy również jako przygotowanie powierzchni 
zębów przed wytrawianiem oraz jest pomocne w czyszczeniu klamr ortodontycznych. Suprę 
można też wykorzystać do usuwania - biolmu, płytki nazębnej, kamienia, pozostałości ce-
mentu tymczasowego.

RONDOex�plus�360, KaVo

Piaskarka do powierzchno-abrazyjnej metody, minimalnie inwazyjnego opracowywania ubyt-
ków próchnicowych. Wskazania kliniczne: usuwanie twardych tkanek zęba; preparacja ubyt-
ków próchnicowych; otwieranie i poszerzanie bruzd (powierzchnie zgryzowe i policzkowe); 
usuwanie głębokich przebarwień w szkliwie; opracowywanie adhezyjne powierzchni koron, 
mostów i wkładów korzeniowych; usuwanie resztek cementu z koron lub mostów. Cechy urzą-
dzenia: wysoce efektywna preparacja ubytków umożliwiająca maksymalne zachowanie zdro-
wych tkanek zęba; bez hałasu, bez wiercenia, bez wibracji - przyjemne leczenie dla pacjentów 
szczególnie wrażliwych na zabiegi stomatologiczne, a zwłaszcza dla dzieci; nieporównywalna 
wygoda pracy poprzez możliwość podłączenia urządzenia do szybkozłączki KaVo MULTIflex 
przy każdym unicie; z dodatkowym chłodzeniem wodnym. W zestawie 4 dysze.

Prophy-Mate�NEO, NSK

Ulepszona wersja piaskarki wpływa na jej polepszoną funkcjonalność. Doskonałe wyważenie, 
lekka konstrukcja oraz kompaktowa budowa kapsuły na proszek polerujący sprawia, że piaskar-
ka jest wygodna w użyciu. 

Piaskarka Prophy-Mate Neo wyposażona jest w: 
• Ergonomiczny i kompaktowy wygląd, kolor obudowy szary 
• Obrotową o 360° końcówkę 
• Rozłączanie końcówki przy pomocy jednego pierścienia 
• Łatwo rozłączalna dysza z dwoma tipami o kącie 60° oraz 80°  
• Możliwość zamocowania bezpośrednio na rękaw turbinowy Midwest 
• Możliwość zamocowania na szybkozłączki rm: NSK, KaVo, W&H, BienAir, Sirona
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Pentamix™�3, 3M ESPE

Do automatycznego mieszania wszystkich mas wyciskowych Penta™: A-silikonowej masy wyci-
skowej Express, Polieterowej masy wyciskowej Impregum.

  Nr art.
Pentamix�3� � na�zamówienie�
Końcówki�mieszające�czerwone, 30 szt.  � M35452
Końcówki�mieszające�czerwone, 50 szt.� M00182

Mieszalniki

Silver�Mix�90, CMF

CapMix, 3M ESPE

RotoMix, 3M ESPE

Silamat�S6, Ivoclar Vivadent AG

Wstrząsarka z wyświetlaczem LCD do amalgamatu, cementów glasjonomerowych i innych ma-
teriałów w kapsułkach.

  Nr art.
Silver�Mix�90� � M03858

Mieszalnik, który można stosować ze wszystkimi rodzajami kapsułek do mieszania 3M ESPE.

  Nr art.
CapMix� � M00003

Rotacyjny mieszalnik do kapsułek. Zapewnia całkowicie homogenną mieszaninę. 
 

  Nr art.
RotoMix� � M00004

Nowoczesne, uniwersalne urządzenie do mieszania amalgamatów, cementów szklano-jonome-
rowych oraz innych materiałów dozowanych w formie kapsułek.

  Nr art.
Silamat�S6� � na�zamówienie
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Hurrimix, Zhermack

Alghamix�II, Zhermack

Urządzenie przeznaczone do automatycznego mieszania mas alginatowych i gipsu. Gwaran-
tuje najwyższą jakość wymieszanego w szczelnie zamkniętym pojemniku materiału, bez pę-
cherzyków powietrza, grudek oraz bez możliwości rozpylenia materiału podczas mieszania. 

  Nr art.
Hurrimix� � M43773�

Mechaniczny mieszalnik do alginatowych i silikonowych mas wyciskowych oraz do gipsu. 

  Nr art.
Alghamix�II� � M21335�

Myjki ultradźwiękowe

MELAtherm, Melag

Urządzenie czyszcząco-dezynfekujące umożliwia czyszczenie instrumentów oraz dezynfekcję 
termiczną na najwyższym poziomie. Spełnione są wymogi Instytutu Roberta Kocha (RKI) do-
tyczące maszynowej preparacji, ale przede wszystkim wysokie wymogi normy europejskiej EN 
15883 dla urządzeń czyszczących i dezynfekujących. W ten sposób jest się zabezpieczonym, 
spełniając wszystkie prawne wymogi dotyczące maszynowego czyszczenia i dezynfekcji.

Elmasonic�Denta�Pro, Omnident

Urządzenie czyszczące do praktyk dentystycznych z możliwością wstępnego ustalenia progra-
mu czyszczącego. Zapewnia prostą obsługę dzięki przejrzystemu panelowi sterowania oraz 
oddzielne programy czyszczenia do: protez, narzędzi, wierteł, narzędzi kanałowych, usuwania 
gipsu, cementu, odlewów dentystycznych, czyszczenia enzymatycznego i na bazie kwasów.

  Nr art.
Elmasonic�Denta�Pro� M35750�
Koszyk�ze�stali� � M02944
Koszyk�plastikowy� M02943
Pojemnik�szklany� M02942
Pokrywa�plastikowa� M02940
Pokrywa�stalowa� M02941
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Assistina�301�plus, W&H

Implantmed, W&H

Napędzane powietrzem narzędzie do konserwacji takich instrumentów jak: prostnice i kątnice, 
turbiny, silniki powietrzne, skalery powietrzne, wszystkich znanych producentów. Główne ce-
chy urządzenia: czyszczenie i smarowanie wewnętrznych części olejem serwisowym; czyszcze-
nie kanałów wodnych i powietrznych roztworem czyszczącym; przedmuchiwanie sprężonym 
powietrzem. 

Doskonałe urządzenie do implantologii oraz chirurgii, zapewnia maksymalną precyzję zabie-
gów.

Główne cechy urządzenia:  
- niezawodny i bezobsługowy mikrosilnik, duża moc i wysoki moment obrotowy 70W 5,5 Ncm; 
- szeroki zakres prędkości obrotowych 300 - 40.000 obr/min; 
- precyzyjne ograniczenie momentu obrotowego od 5 do 70 Ncm; 
- funkcja maszynowego gwintowania twardych kości.  

Silnik urządzenia jest wyjątkowo cichy i można go sterylizować. Uchwyt na silnik można za-
montować na stojaku. Pedał sterujący i silnik mają atest AP. Dzięki temu można je stosować na 
sali operacyjnej.

Piezomed, W&H

Piezomed to urządzenie dla zaawansowanych oraz początkujących adeptów chirurgii ultra-
dźwiękowej. Posiada całkowicie unikalny system auto-detekcji końcówek. Zakładając koń-
cówkę przeznaczoną do konkretnego zabiegu Piezomed rozpoznaje ją i automatycznie do-
stosowuje optymalne parametry pracy. Oczywiście w razie potrzeby można je indywidualnie 
modykować. Dodatkowo każda końcówka została wyposażona w chłodzenie umiejscowione 
jak najbliżej pola pracy – dla optymalnego chłodzenia. Urządzenie w zależności od potrzeb 
może pracować w trzech trybach pracy: Power, Basic, Smooth, których wyznacznikiem jest cha-
rakterystyka przekazywania mocy. Wykorzystanie technologii ultradźwiękowej gwarantuje nie-
zwykłą precyzję usuwania tkanki kostnej, przy jednoczesnym nieuszkadzaniu tkanki miękkiej.

Assistina�3x3, W&H

Assistina 3x3 to nowej generacji urządzenie do mycia i konserwacji trzech końcówek stoma-
tologicznych jednocześnie. Cały proces polega na zewnętrznym myciu końcówek, następnie 
czyszczeniu jej wewnętrznych elementów.  Pozwala to usunąć zanieczyszczenia z napędu oraz 
kanałów sprayowych, powstałe podczas pracy instrumentu. Wszystko to dzięki nowemu środ-
kowi czyszczącemu W&H Activefluid. Całości dopełnia proces konserwacji olejem serwisowym, 
który odbywa się w trakcie obracania się wewnętrznych elementów instrumentu, gwarantując 
że olej dotrze do wszystkich elementów instrumentu. Dzięki zastosowaniu Assistiny  znacznie 
wydłuża się żywotność wszystkich końcówek stomatologicznych. Po procesie trwającym około 
6 minut instrumenty są gotowe do pakowania i sterylizacji. Koszt pojedynczego cyklu mycia  
i konserwacji to około 20 groszy.

Piezon�250/150, EMS

Skaler Piezon 250 został stworzony z myślą o zapewnieniu bardzo dobrych parametrów pracy 
oraz intuicyjnej obsługi. Bazuje on na technologii ultradźwiękowej Piezon, rozwijanej przez 
rmę EMS od ponad 20 lat. Technologia ta pozwala na uzyskanie liniowych drgań końcówki 
roboczej w całym zakresie mocy urządzenia. Szerokie zakres regulacji mocy urządzenia (35 
ustawień) oraz oznaczenie na urządzeniu optymalnej mocy dla zabiegów periodontologicz-
nych, zapewnia właściwy dobór mocy do określonych zabiegów. Skaler może pracować ze 
wszystkimi płynami stosowanymi w endodoncji i periodontologii oraz jest kompatybilny ze 
wszystkimi końcówkami EMS. Występuje również w wersji ze światłem LED. 

Skaler Piezon 150 posiada te same parametry z wyjątkiem możliwości pracy z lekami. Wymaga 
podłączenia do stałego źródła wody.
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DIAGNOdent, KaVo

Umożliwia wykrycie próchnicy w jej wczesnym stadium rozwoju, na powierzchniach zębów: 
stycznych, zgryzowych, gładkich. Działa na zasadzie wykrywania fluorescencji zmienionych 
próchnicowo tkanek zęba, już przy nie wielkiej demineralizacji. Nie ma potrzeby oceniania zdjęć 
RTG, ani naruszania powierzchni szkliwa zgłębnikiem.

MD�11, AB Dental

Fizjodyspenser MD11 to dodatkowa płynność pracy w Twoich rękach. Nowa generacja mikro-
silników Nouvag to zaawansowana kontrola silnika dla sprawnego i precyzyjnego dostarczania 
energii w każdym zakresie obrotów. Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny pozwala na osiąg-
nięcie obrotów w zakresie 300-40’000 Rpm, a reagulowany maksymalny moment obrotowy 
jaki można uzyskać w pracy z kątnicą 20:1 to 70Ncm. Dodatkowo, czytelny wyświetlacz umoż-
liwia na graczne kontrolowanie momentu obrotowego w czasie rzeczywistym. Zintegrowany 
układ pomp do chłodzenia, zapobiega jakiemukolwiek uszkodzeniu tkanek, a urządzenie ce-
chuje się wytrzymałością i wysoką jakością wykonania.

P5�Newtron�XS�LED, Acteon

Newtron�P5�XS�B.LED, Acteon

Wielofunkcyjne urządzenie ultradźwiękowe ze światłem LED i pojemnikiem na płyn (woda, 
podchloryn itp.). Kompatybilne z ponad 70 rodzajami końcówek SATELEC. Idealne do prolak-
tyki, periodontologii oraz endodoncji

Wielofunkcyjne urządzenie ultradźwiękowe z najnowszej linii SATELEC. Opatentowana tech-
nologia B.LED w rękojeści wykrywa płytkę nazębną. Niebieskie światło z rękojeści B.LED w po-
łączeniu z płynem fluorescencyjnym FLAG ukazują złogi nazębne. Elegancki wygląd – większa 
ergonomia i higiena; kompatybilne  z ponad 70 rodzajami końcówek SATELEC; opcjonalnie – 
aplikacja na smartfon lub tablet automatycznie ustawiająca urządzenie przez BlueTooth.

Easyshade�Advance�4.0, VITA

Z funkcją automatycznego pobierania pomiaru. Wyniki podawane są w kolorach Vita Classical 
A1-D4 i Vita System 3D-Master. Ponadto możliwe jest także dodatkowe podanie w kolorach 
Vitablocs. Dokładne przedstawienie rozjaśnienia zębów wg skali Amerykańskiego Towarzystwa 
Dentystycznego. Dwukrotnie wyższa dokładność pomiaru w porównaniu do ludzkiego oka.

Zalety:

• Szybki i precyzyjny pomiar kolorów;
• Dokładne określenie koloru zębów niezależnie od światła otoczenia i połysku;
• Poręczny design i prosta operatywność;
• Szybki przekaz danych dotyczących wartości kolorów za pomocą bezprzewodowego połą-

czenia Bluetooth;
• Pewna komunikacja i dokumentacja barwna;
• Długa żywotność dzięki nowoczesnej technologii LED;
• Możliwość zapisu 30 nazw kolorów.
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Erkoform, Erkodent

Erkopress, Erkodent

Próżniowe urządzenie do techniki formowania wgłębnego z bezdotykową kontrolą tempera-
tury i próżnią wstępną.

  Nr art.
Erkoform�3� � M25604
Erkoform�3D� � M19591� �
Occluform�3� � M18441

Uniwersalne urządzenie do ciśnieniowego tłoczenia folii.

  Nr art.
Erkopress�300�Tp� M34537
Erkopress�300�Tp-ci� M34539� �
Urządzenie z wbudowaną pompą.

SIROInspect, Sirona

VistaScan�Mini�View, Dürr Dental

Działanie: podczas zabiegu sonda oświetla zęba oletowym światłem (ok. 405 nm). Stymuluje 
to bakterie próchnicy, a także zdrową zębinę do fluorescencji. Okulary diagnostyczne ltrują 
krótkie długości fali poniżej 500 nm. Światło o wyższych długościach fal pozostaje widocz-
ne dzięki odpowiedniemu ltrowi. Dzięki temu zmnienione próchnicowo obszary świecą na 
czerwono. Szybko i bezpiecznie pokazując granice zmian chorobowych. Zdrowy materiał zęba 
różni się pod tym względem fluoryzując na zielono.

• mniej inwazyjne i mniej bolesne zabiegi
• wykonywane ze znieczuleniem lub bez
• wysoka precyzja interwencji chirurgicznych
• dokładne usuwanie zainfekowanych tkanek
• lepsza koagulacja
• mniejszenie krwawienia
• zmniejszenie obrzęku pooperacyjnego
• przyspieszone gojenie ran
• redukcja powstawania blizn
• zmniejszenie bólu pooperacyjnego
• eliminacja konieczności stosowania szwów po przeprowadzonym zabiegu

Skaner pamięciowych płyt obrazowych sprawia, że diagnostyka zdjęć przez stomatologów jest 
jeszcze szybsza. Kompaktowe urządzenie jest nadzwyczaj łatwe w obsłudze i wymaga zaskaku-
jąco niewiele miejsca - dlatego można je bezproblemowo umieścić w każdym gabinecie. Zalety: 
robienie zdjęć i skanowanie bezpośrednio przy fotelu z pełnym zakresem rozmiarów zdjęć. 
Płytki obrazowe wielokrotnego zastosowania VistaScan zostają odczytane z najwyższą precyzją 
w ciągu kilku sekund. Przejście na płytki nigdy nie było łatwiejsze.

Najważniejsze cechy: 

• wszystkie rozmiary wewnątrzustne
• najwyższa jakość zdjęcia
• kompaktowy design
• do instalacji przy unicie
• przemyślany sposób obsługi
• połączenie z PC za pomocą USB lub sieci



Czy Pani/Pan chrapie...?

Zasada�działania�Silensor-sl:

Silensor-sl to przeźroczysta szyna dla szczęki 
i żuchwy. Żuchwa jest przytrzymywana lub prze-
mieszczana ku przodowi przy pomocy dwóch 
łączników, które łączą z boku obie szyny. W ten 
sposób Silensor-sl przeciwdziała przewężeniu 
dróg oddechowych. 
Prędkość strumienia powietrza spada – a tym 
samym ustaje ruch tkanek miękkich, który jest 
odpowiedzialny za powstawanie charaktery-
stycznego odgłosu. Szyna Silensor-sl pozwala 
na wykonywanie ruchów żuchwą, jednak unie-
możliwia jej cofnięcie. Dzięki takiemu działaniu 
Silensor-sl jest komfortowym, a zarazem sku-
tecznym zabezpieczeniem przed chrapaniem. 
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Calamus�Dual, Dentsply Maillefer

Urządzenie do wypełniania kanałów metodą termoplastyczną - kondensacji pionowej części 
przywierzchołkowej oraz części środkowej i koronowej kanału.

  Nr art.
Calamus�Dual� � M29815

Propex�II, Dentsply Maillefer

Propex�Pixi, Dentsply Maillefer

X-Smart�Dual, Dentsply Maillefer

X-Smart�Plus, Dentsply Maillefer

X-Smart�Easy, Dentsply Maillefer

Endometr najnowszej generacji do precyzyjnego wyznaczania długości roboczej kanału. 

  Nr art.
Propex�II� � M20350

Najmniejszy na rynku endometr, który pracuje w mokrym i suchym kanale, posiada kolorowy 
wyświetlacz.

  Nr art.
Propex�Pixi� � M49384

Mikrosilnik endodontyczny z wbudowanym endometrem dla większej kontroli i bezpieczeń-
stwa. Posiada autorewers i precyzyjne ustawienie momentu obrotowego i prędkości.

  Nr art.
X-Smart�Dual� � M28440

Nowoczesny mikrosilnik endodontyczny z kątnicą. Czytelny, duży wyświetlacz oraz prosta, in-
tuicyjna obsługa ułatwiają lekarzowi pracę. Praca również w ruchu oscylacyjnym pilnika.

  Nr art.
X-Smart�Plus� � M41373

Bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny z bardzo małą główką kątnicy, autorewersem  
i precyzyjnym ustawianiem momentu obrotowego i prędkości.

  Nr art.
X-Smart�Easy� � M28478
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Thermaprep�2, Dentsply Maillefer

Endo�Activator, Micro-Mega

Piecyk do rozgrzewania obturatorów.

  Nr art.
Thermaprep�2� � M00699

Bezprzewodowe urządzenie służące do aktywacji płynów irygacyjnych w kanale.

  Nr art.
Endo�Activator� � M35863

Apex�Pointer+, Micro-Mega

EndoAce, Micro-Mega

EndoAce, Micro-Mega

Precyzyjne i ergonomiczne urządzenie do określania długości roboczej narzędzi podczas lecze-
nia kanałowego.  

  Nr art.
Apex�Pointer+� � M34646

Kompaktowy mikrosilnik endodontyczny zintegrowany z endometrem.  

  Nr art.
EndoAce�z�endometrem� M36438

Jedyny na rynku mikrosilnik endodontyczny, którym można pracować jak uniwersalnym mikro-
silnikiem stomatologicznym z prędkością obrotową do 40 000 obr/min.

  Nr art.
EndoAce� � M41365

HEROfill�Oven, Micro-Mega

Piec do uplastyczniania gutaperki na przenośnikach.  

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�� M34652
Zestaw zawiera: 6 szt. HEROll 25, 2 x 6 szt. HEROll 30, 6 szt. Veriers (2 x 25, 4 x 30)

HEROfill�20, 6 szt.� M35216
HEROfill�25, 6 szt.� M35217
HEROfill�30, 6 szt.� M35218
HEROfill�35, 6 szt.� M36778
HEROfill�40, 6 szt.� M41487
HEROfill�Verifier�25, 6 szt.� M41488�
HEROfill�Verifier�30, 6 szt.� M43282
HEROfill�Verifier�35, 6 szt.� M43283
HEROfill�Verifier�40, 6 szt.� M43284
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iPex�II, NSK

Lokator cyfrowy mierzy dokładnie długość kanału we wszystkich warunkach - suchych, mo-
krych - różnież takich, gdzie obecny jest wyciek krwi. Gwarantuje bezpieczeństwo przy leczeniu 
kanałowym i zapewnia lepszy komfort samemu pacjentowi, bez wystawiania go na szkodliwe 
promieniowanie RTG. Posiada kolorowy wyświetlacz.

  Nr art.
iPex�II� � M49360

EQ�Master, Meta Biomed

Endy�6200, Ionyx

Bezprzewodowy system do wypełniania kanałów korzeniowych gutaperką na ciepło.  

  Nr art.
EQ�Master� � M27226

Mikrosilnik endodontyczny z wbudowanym endomentrem, bez sterownika nożnego, bez ko-
nieczności kalibracji. Umożliwia bezpieczne opracowanie kanału korzeniowego. 

  Nr art.
Endy�6200� � M36681

Raypex�5, VDW

Raypex�6, VDW

Endometr do precyzyjnego ustalania długości roboczej.

  Nr art.
Raypex�5� � M13588

Endometr do precyzyjnego ustalania długości roboczej, z kolorowym ekranem dotykowym,  
z wizualizacją pomiaru w 3D.

  Nr art.
Raypex�6� � M38872

BeeFill�2in1, VDW

System do wypełniania kanałów.

  Nr art.
BeeFill� � M27793
Gutaperka�20�g/08�mm�(10�szt.)� M29041
Gutaperka�23�g/06�mm�(10�szt.)� M28321
Gutaperka�25�g/045�mm�(10�szt.)� M39801
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S5�Endo�Motor, Sendoline

Bezprzewodowy system do mechanicznego opracowywania kanałów korzeniowych z funkcją 
kontroli momentu obrotowego i autorewersem, przeznaczony do pracy z większością rotacyj-
nych systemów pilników NiTi.

  Nr art.
S5�Endo�Motor� � M26293

Silver, VDW

Silver�Reciproc, VDW

Gold�Reciproc, VDW

Mikrosilnik endodontyczny wraz z kątnicą Sirona 6:1 i sterownikiem nożnym.

  Nr art.
Silver� � M21457

Przyjazny w obsłudze endomotor umożliwiający - jako jedyny - pracę z obrotami wzajemnie 
przeciwstawnymi w prawo i w lewo (rewersyjnymi), wymaganymi w systemie Reciproc oraz 
WaveOne. 

  Nr art.
Silver�Reciproc� � M41559

Wielofunkcyjny mikrosilnik endodontyczny wraz z zintegrowanym endometrem, kątnicą Sirona 
6:1 i sterownikiem nożnym.

  Nr art.
Gold�Reciproc� � M42547
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Oleje, smary

KaVo�Spray, KaVo

F1, W&H

Kavo�Rota�Spray�2, KaVo

Olspray�Universal, Omnident

SIROBreeze, Sirona

T1�Spray, Sirona

Lubriuid, Bien Air

Środek do pielęgnacji instrumentów: turbin, mikrosilników, główek, kątnic i prostnic.

  Nr art.
KaVo�Spray, 500 ml � M05564
Końcówka�multiex, do kątnicy � M10955
Końcówka�spray�intra, do turbiny � M10957

Zapewnia użytkownikowi najlepszą konserwację instrumentów W&H: turbin, prostnic i kątnic, 
końcówek chirurgicznych, skalerów i mikrosilników powietrznych.

  Nr art.
Olej�serwisowy�F1, 400 ml � M03808

Oczyszcza i pielęgnuje instrumenty w sposób skuteczny, ekonomiczny i przyjazny dla środo-
wiska. 

  Nr art.
Kavo�Rota�Spray�2� M10049

Uniwersalny olej do konserwacji kątnic, prostnic i turbin.

  Nr art.
Olej�Olspray�Universal, 500 ml� M19008

Olej do PUSH’a instrumentów z serii SIROPURE.

  Nr art.
Olej�Sirobreeze, 10 ml� M30006

Oryginalny olej serwisowy zalecany do konserwacji końcówek SIRONA.

  Nr art.
Olej�T1�Spray, 250 ml� M19010

Przeznaczony do konserwacji wszystkich nasadek, kątnic i mikrosilników powietrznych Bien Air.

  Nr art.
Spray�do�konserwacji�końcówek, 500 ml� M18422
Smar�do�turbin, 6 szt.� M11363
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Life�Regular�Set, Kerr

Materiał podkładowy typu liner na bazie wodorotlenku wapnia.

  Nr art.
Baza�12�g, katalizator 12 g, bloczek do mieszania � M01716

Podkłady

Cavity�Conditioner, GC

Dentin�Conditioner, GC

Preparat do oczyszczania ubytku. Łagodny 20% roztwór kwasu poliakrylowego do usuwania 
warstwy mazistej i kondycjonowania powierzchni zęba.

  Nr art.
5.7�ml� � M09161

Preparat do oczyszczania ubytku. 10 % roztwór kwasu poliakrylowego oczyszcza powierzchnię 
zęba w celu zwiększenia adhezji glasjonomerów.

  Nr art.
23.8�ml� � M09163

Adhesor�Carbofine, Spofa Dental

Materiał podkładowy pod wypełnienia amalgamatowe, kompozytowe, do osadzania mostów  
i koron oraz do wypełnień tymczasowych. 

  Nr art.
Proszek�80�g, płyn 40 g � M03668

Adhesor, SpofaDental

Cement cynkowo-fosforanowy służy do osadzania metalowych i metalowo-porcelanowych 
koron i mostów. Stosowany jako wypełnienie tymczasowe, uszczelniacz do kanałów wraz  
z gutaperką, podkład pod wypełnienia amalgamatowe i kompozytowe.

  Nr art.  
Proszek�80�g, płyn 55 g, biały normal 1� M13691
Proszek�80�g, płyn 55 g, żółty normal 2� M13692
Proszek�80�g, płyn 55 g, szary normal 3� M13693
Proszek�80�g, płyn 55 g, brąz normal 4� M13694
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Fuji�Lining�LC�Paste�Pak, GC

Światłoutwardzalny modykowany żywicą cement glasjonomerowy w postaci pasta – pasta 
do szybkich i niezawodnych podkładów pod uzupełnienia amalgamatowe, kompozytowe  
i ceramiczne.

  Nr art.
7�g�/�4.7�ml, nabój z pastą� M01187
Dozownik�Paste�Pak� na�zamówienie

Fuji�Lining�LC, GC

Światłoutwardzalny modykowany żywicą cement glasjonomerowy w postaci proszek – płyn 
do szybkich podkładów pod uzupełnienia amalgamatowe, kompozytowe i ceramiczne.

  Nr art.
Zestaw�1-1�� � M01188
Zestaw zawiera: Proszek 10 g, płyn 6.8 ml.

Proszek, 10 g � � M01189
Płyn, 6.8 ml � � M01190

Ketac�Bond, 3M ESPE

Vitrebond, 3M ESPE

Szybkowiążący podkład glasjonomerowy na bazie szkła i kwasu polimaleinowego. Uwalnia 
jony fluoru, które mogą być wchłaniane przez substancję zęba. Łączy się chemicznie z wyczysz-
czonym szkliwem i zębiną. Jest nieprzejrzysty dla promieni RTG. 

  Nr art.
Zestaw�� � M00010
Zestaw zawiera: Proszek 2 x 10 g (kolor żółty), płyn 12 ml

Proszek, 10 g, kolor żółty � M00011
Płyn, 12 ml � � M00012
Aplicap, 50 szt., kolor żółty � M00013

Światłoutwardzalny materiał podkładowy. Wskazania: zakładanie w cienkiej warstwie jako 
liner, zakładanie jako podkład o normalnej grubości, maskowanie przebarwień zębiny  
i pozostawionych częściowo starych wypełnień amalgamatowych.

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�� M00006
Zestaw zawiera: Proszek 9 g, płyn 5.5 ml, miarka do proszku, 3 x bloczek do mieszania.

Zestaw�Próbny� � M00007
Zestaw zawiera: Proszek 4 g, płyn 2.75 ml, bloczek do mieszania. �

Płyn, 5.5 ml � � M00008
Proszek, 9 g � � M00009
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Amalgam�Liner, Voco

Lakier typu liner zawierający atomizowane srebro. Jest jedynym materiałem podkładowym, 
tworzącym trwałe połączenie z wypełnieniem amalgamatowym. Chroni miazgę przed szkodli-
wymi bodźcami chemicznymi, biologicznymi, termicznymi i galwanicznymi.

  Nr art.
4.5�g, z rozpuszczalnikiem � M03696

Calcimol�LC, Voco

Ionoseal, Voco

Światłoutwardzalny materiał podkładowy na bazie wodorotlenku wapnia. Zapewnia doskona-
łą izolację miazgi przed szkodliwymi czynnikami termicznymi i chemicznymi. Łatwy w zastoso-
waniu, przygotowany do bezpośredniego użytku. Widoczny na zdjęciach RTG.

  Nr art.
2�x�2.5�g, końcówki aplikacyjne � M03693

Światłoutwardzalny, kompozytowy materiał podkładowy na bazie cementu glasjonomerowe-
go. Posiada właściwości tiksotropowe. Posiada doskonałą stabilność i wytrzymałość mecha-
niczną. Nadaje się pod wszystkie rodzaje wypełnień.

  Nr art.
2.5�g�� � M20317�
3�x�2.5�g, końcówki do aplikacji � M03702

Calcicur, Voco

Gotowy preparat na bazie wodorotlenku wapnia, stosowany do bezpośredniego i pośrednie-
go pokrycia miazgi dzięki właściwościom odontotropowym. Przeznaczony również do tym-
czasowego wypełniania kanałów zębów stałych z nieukończonym rozwojem korzeni. Łatwy  
w aplikacji dzięki strzykawce z wymiennymi końcówkami. Widoczny na zdjęciach RTG.

  Nr art.
2�ml�� � M03692

Dycal, Dentsply

Materiał podkładowy do leczenia i ochrony miazgi na bazie wodorotlenku wapnia.

   Nr art.
Odcień�Dentine, 13 g baza, 11 g katalizator � M00875
Odcień�Ivory, 13 g baza, 11 g katalizator � M00876
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Wodorotlenek�wapnia, Dental Therapeutics

Nietwardniejący preparat wodorotlenku wapnia o działaniu alkalizującym i antybakteryjnym.

  Nr art.
0.7�g�� � M00497

Calcipulpe, Septodont

Pasta z wodorotlenkiem wapnia, która w kontakcie z żywą miazgą pomaga w tworzeniu się 
wtórnej zębiny. Przeznaczona do pośredniego przykrycia miazgi, przykrycia po amputacji miaz-
gi, ochrony zębiny, ochrony miazgi w zębach oszlifowanych przed założeniem korony.

  Nr art.
3�x�1.7�g, 15 końcówek aplikacyjnych� M31933

Tubulitec�Primer, Dental Therapeutics

Tubulitec�Liner, Dental Therapeutics

Tubulicid�Blue�Label, Dental Therapeutics

Bezbarwny, hydrolowy roztwór szelaku. Służy do blokady kanalików.

  Nr art.
10�ml�� � M00493

Służy do izolacji ubytku oraz działa biologicznie na miazgę. Szczelnie blokuje wszystkie otwarte 
kanaliki zębiny na każdej powierzchni ubytku.

  Nr art.
10�ml�� � M00494

Służy do przemywania ubytków i powierzchni po preparacji. Używany do usuwania śliny, krwi 
oraz warstwy mazistej jaka tworzy się podczas preparacji. Bez fluoru.

  Nr art.
100�g�� � M00495

Tubulicid�Red�Label, Dental Therapeutics

Służy do przemywania ubytków oraz impregnacji szkliwa i zębiny fluorem. Usuwa warstwę 
mazistą bez nadmiernego otwarcia kanalików zębinowych, przemywa ubytek i dostarcza fluor.

  Nr art.
100�g�� � M00496
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Interface, Temrex

Ultra-Blend�Plus, Ultradent

Ionosit�Baseliner, DMG Hamburg

Światłoutwardzalny materiał podkładowy w kolorze naturalnej zębiny. Stosowany pod kompo-
zyty i wszystkie dostępne materiały wypełniające.

  Nr art.
1.2�g�� � M03675�
10�g�� � M03674

Materiał światłoutwardzalny, nieprzepuszczający promieni RTG, dobrze przylegający do zębiny. 
Zawiera wodorotlenek wapnia oraz hydroksyapatyty wapnia rozpuszczone w dimetakrylanie 
uretanu.

  Nr art.
Plus�Dentin, 4 x 1.2 ml� M15652
Plus�Opaque�White, 4 x 1.2 ml � M03680
Plus�Dentin, 1.2 ml� M16588
Plus�Opaque�White, 1.2 ml � M17361

Światłoutwardzalny, kompomerowy materiał podkładowy typu liner. Podkład zapobiega po-
wstawaniu mikroprzecieków i próchnicy wtórnej (uwalnia jony fluoru i cynku). Silnie i trwale 
łączy się z zębiną i materiałami złożonymi. Widoczny na zdjęciach RTG.

  Nr art.
20�x�0.33�g�� � M00987
6�x�1.5�g� � M27105

Calasept, Nordiska Dental

Sterylny wodorotlenek wapnia, stymuluje powstawanie nowej tkanki. Duże stężenie wodoro-
tlenku wapnia powoduje silne działanie bakteriobójcze na rozmiękczoną procesem próchnico-
wym zębinę. Zastosowanie: pokrycie bezpośrednie i pośrednie miazgi, opatrunek w próchnicy 
głębokiej, metoda odroczonego opracowania ubytku, czasowe wypełnienie kanału.

Calasept Plus. Najbardziej efektywny wodorotlenek wapnia - dzięki wysokiemu stężeniu i opty-
malnej konsystencji, kontrastowy dla promieni RTG. Stosowany jako tymczasowe wypełnienie 
w zębach z zapaleniem tkanek okołowierzchowych i perforacją. Ma zastosowanie w pokryciu 
pośrednim i bezpośrednim miazgi oraz jako opatrunek w próchnicy głębokiej. 

  Nr art.
4�x�1.5�ml, 20 igiełek dozujących � M02931
Calasept�Plus, 1.5 ml, 5 igiełek dozujących � M36346
Igły, 0.8 x 23 mm � M32675
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Agatos, Chema Elektromet

Agatos�HA, Chema Elektromet

Stosowany jako podkład pod każdego rodzaju wypełnienia, a także jako materiał do czaso-
wego wypełniania ubytków w zębach mlecznych. Po związaniu wykazuje dużą wytrzyma-
łość na ściskanie i odporność na działanie erodujące wody, śliny i związków znajdujących się  
w pokarmach.

  Nr art.
Szybkowiążący�Nr�2, proszek 30 g, płyn 18 g  � M00353
Szybkowiążący�Nr�3, proszek 30 g, płyn 18 g � M05639
Wolnowiążący, proszek 30 g, płyn 18 g � M00354

Cement fosforanowy z dodatkiem hydroksyapatytu, ma podobne zastosowanie co Agatos S, 
dodatkowo może być używany do wypełnień ubytków w zębach mlecznych w przypadku ubyt-
ków klasy I i III wg Blacke’a. Dodatek hydroksyapatytu czyni z tego cementu swego rodzaju 
kompozyt, co przekłada się m.in. na zwiększoną odporność na kruche pękanie oraz mniejszą 
skłonność do przebarwiania. Produkt dostępny w barwie nr 2. 

  Nr art.
Proszek�30�g, płyn 18 g� M16430

Total�Blend�Dentina, Cerkamed

Hydrocal, Cerkamed

Światłoutwardzalny materiał do wypełnień tymczasowych na bazie wodorotlenku wapnia.

  Nr art.  
0.5�g� � M37937
1.5�g� � M38052
White, 1.5 g� � M40287

Materiał w postaci mieszaniny soli wapnia do przygotowania past do wypełnień.

  Nr art.  
10�g� � M29754

Chemadent�G-J-P, Chema Elektromet

Cement szkło – jonomerowy z kontrastem RTG do podkładów. Wskazany jest szczególnie 
jako podkład pod wypełnienia z materiałów kompozytowych i amalgamatowych, co popra-
wia biozgodność i przyleganie brzeżne wypełnień. Cement ten szczelnie pokrywa dno ubyt-
ku, bez mikropęknięć i kurczenia się, co skutecznie przeciwdziała przeciekowi bakteryjnemu  
i chemicznemu do miazgi zęba oraz chroni przed bodźcami termicznymi.

  Nr art.
10�g�proszek, 10 ml płyn � M00356
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OptiBond�All-In-One, Kerr

Jednobutelkowy, samowytrawiający system łączący VII generacji, stosowany zarówno w techni-
kach bezpośrednich jak i pośrednich, który eliminuje konieczność wieloetapowego postępowa-
nia. Jeden preparat dostarcza wszystkiego, co jest potrzebne do wytrawienia (etching), przygo-
towania tkanek (priming) i uzyskania trwałego połączenia (bonding). Jest światłoutwardzalny  
i gwarantuje najwyższą adhezję do wszystkich powierzchni i materiałów, nawet prac protetycz-
nych na metalu. Swoją dużą stabilność i efektywne wytrawianie powierzchni szkliwa zawdzię-
cza trójskładnikowemu rozpuszczalnikowi.

  Nr art.
5�ml� � M19665

Systemy łączące

Gluma�2Bond, Heraeus Kulzer

Gluma�Self�Etch, Heraeus Kulzer

Jednobutelkowy system wiążący V generacji. Równocześnie działa jako primer, bond i preparat 
zabezpieczający przed nadwrażliwością.

  Nr art.
Zestaw� � M34771
Zestaw zawiera: 4 ml, wytrawiacz 2.5 ml, akcesoria. 

4�ml�� � M29129

Stworzona według nowoczesnej receptury, pozwala na wytrawienie, przygotowanie po-
wierzchni, łączenie oraz zabezpieczenie przed nadwrażliwością przy nałożeniu tylko jednej 
warstwy.

  Nr art.
4�ml�� � M36760

Optibond�FL, Kerr

Światłoutwardzalny system wiążący IV generacji, przeznaczony do łączenia ze szkliwem i zę-
biną oraz stosowany jako podkład typu liner. Materiał zawiera 48% wypełniacza i nie wymaga 
mieszania. Wskazania do stosowania obejmują zarówno wypełnienia bezpośrednie, jak i uzu-
pełnienia protetyczne. 

  Nr art.
Zestaw�FL�Kit� � M04237
Zestaw zawiera: Primer 8 ml, Adhesive  8 ml, wytrawiacz Kerr Gel Etchant 3 g, 10 końcówek 
aplikacyjnych do wytrawiacza, 25 tacek do systemu wiążącego, 50 aplikatorów.

Adhesive�8, ml� � M04239
Primer, 8 ml� � M04238�
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OptiBond�Solo�Plus, Kerr

Jednobutelkowy, uniwersalny system wiążący V generacji oparty na etanolu, w którym primer  
i czynnik łączący nakłada się w jednym etapie.

  Nr art.
3�ml�� � M05638�
5�ml�� � M01719

OptiBond�XRT, Kerr

Bond�Force, Tokuyama Dental

One-Up�Bond�F�Plus, Tokuyama Dental

Samotrawiący, dwubutelkowy system wiążący VI generacji do stosowania w stomatologii za-
chowawczej (wypełnianie ubytków) i protetyce (cementowanie wkładów, nakładów, koron, 
mostów, itp.). Materiał nadaje się do użycia ze wszystkimi rodzajami materiałów kompozy-
towych do wypełnień i kompozytowych cementów do osadzania uzupełnień protetycznych. 
 

  Nr art.
Zestaw�XTR�Kit� � M36422� �
Zestaw zawiera: Primer 5 ml, Adhesive 5 ml, 100 aplikatorów, 25 tacek do systemów wiążą-
cych, instrukcja użycia, instrukcja obrazkowa.

Adhesive, 5 ml� � M43176
Primer, 5 ml� � M45769� �

Jednoskładnikowy, jednowarstwowy, samowytrawiający, światłoutwardzalny i uwalniający 
jony fluorkowe system łączący siódmej generacji. Poprzez zastosowanie monomeru SR, Bond 
Force wytwarza trójwymiarowe wiązania 3D z powierzchnią zęba, co decyduje o znakomi-
tych właściwościach wiążących. Wymaga tylko jednej aplikacji, doskonale łączy się ze szkliwem  
i zębiną, bez konieczności osobnego wytrawiania.

  Nr art.
5�ml�� � M28219� �
� �

Samowytrawiający, dwuskładnikowy, światłoutwardzalny system łączący. Może być aplikowa-
ny bezpośrednio na odsłoniętą zębinę w obszarach przyszyjkowych oraz powierzchnie rdzenia. 
Nie wymaga oddzielnego wytrawiania ubytku oraz wykonywania podścielenia. Nie wymaga 
spłukiwania wodą oraz rozdmuchiwania powietrzem. Jest systemem zmieniającym barwę. 
Podczas mieszania składników barwa systemu zmienia się z żółtej w różową, a po naświetleniu 
różowe zabarwienie zanika. Uwalnia fluor.

  Nr art.
2�x�5�ml�� � M47992� �
� �

Prime�&�Bond�NT, Dentsply

Uniwersalny system wiążący do wypełnień kompozytowych, wypełnień kompomerowych,  
cementowania uzupełnień protetycznych, napraw adhezyjnych oraz ochrony tkanek.

  Nr art.
4.5�ml�� � M00881
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Single�Bond�Universal, 3M ESPE

System łączący do techniki całkowitego wytrawiania, samowytrawiania oraz selektywnego wy-
trwiania odpowiedni do wszystkich powierzchni. Jeden etap, jedna warstwa do szybkiej 35 se-
kundowej aplikacji. Trwała siła bez pozabiegowej nadwrażliwości. W połączeniu z Single Bond 
Univestal DCA jest kompatybilny ze wszystkimi cementami kompozytowymi i materiałami do 
odbudowy zrębu korony, nawet wiążącymi chemicznie.

  Nr art.
Zestaw�startowy�� M41419
Zestaw zawiera: Bond 5 ml, wytrawiacz, akcesoria.� �

Uzupełnienie�pojemnik, 5 ml � M42187
DCA�Dual�Cure�Activator, 5 ml  � M41605

XP�Bond, Dentsply

XP Bond stanowi kontynuację rozwiązań z dziedziny nanotechnologii (Prime&Bond NT) za-
angażowanych w tworzenie silnego połączenia ze szkliwem i zębiną. Jest materiałem w pełni 
uniwersalnym przeznaczonym do techniki całkowitego wytrawiania. Może być zatem wyko-
rzystywany ze wszystkimi światłoutwardzalnymi materiałami wypełniającymi. W połączeniu ze 
specjalnym aktywatorem Self-Cure Activator znajduje zastosowanie w połączeniu z cementami 
podwójnie utwardzalnymi oraz chemoutwardzalnymi (np. do cementowania koron czy wkła-
dów koronowo-korzeniowych).  

  Nr art.
2.5�ml�� � M21284
5�ml� � M28394

Xeno�V, Dentsply 

Self�Cure�Activator, Dentsply 

Samowytrawiający system wiążący. Xeno V po raz pierwszy wykorzystuje nowy rodzaj mo-
nomerów, które są bardzo stabilne w różnych warunkach temperaturowych. Istotne i nowa-
torskie zmiany w budowie chemicznej Xeno wpłynęły na przedłużenie trwałości produktu, 
który nie wymaga już zapewnienia specjalnych warunków przechowywania (lodówka). Stosu-
jąc płytki do aplikacji i dozowania systemów wiążących o nazwie Clixdish, istnieje możliwość 
przedłużenia czasu pracy Xeno V, aż do 30 minut.

  Nr art.
2.5�ml� � M24829
5�ml� � M25926

Prime & Bond NT oraz XP BOND w połączeniu z Self-Cure Activator dają uniwersalny, po-
dwójnie utwardzalny system wiążący. System ten służy do wiązania podwójnie utwardzalnych 
lub chemoutwardzalnych materiałów oraz cementów kompozytowych ze szkliwem i zębiną w 
miejscach, gdzie dostęp światła jest ograniczony. Stosowanie podwójnie wiążącego systemu 
łączącego ma szczególne uzasadnienie przy adhezyjnym cementowaniu prac protetycznych 
oraz wkładów koronowo-korzeniowych.

  Nr art.
4.5�ml� � M30852

Adper�Single�Bond�2, 3M ESPE

Jednobutelkowy system łączący z nanowypełniaczem do techniki całkowitego wytrawiania.

  Nr art.
6�ml� � M00018
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Adper�Easy�One, 3M ESPE

Adper�Prompt�L-Pop, 3M ESPE

Adper�Scotchbond�Multi-Purpose, 3M ESPE

Jednobutelkowy, jednowarstwowy, samotrawiący system łączący. Wskazania: łączenie mate-
riałów kompozytowych i kompomerów z zębiną i szkliwem, znoszenie nadwrażliwości zębiny, 
wewnątrzustna naprawa porcelany i kompozytów. 

  Nr art.
5�ml�� � M25134

Uniwersalny system łączący do kompozytów i kompomerów, w którym wytrawianie oraz na-
kładanie primera i żywicy odbywa się jednoetapowo. Po aplikacji i rozprowadzeniu delikatnym 
strumieniem powietrza, materiał łączący utwardza się światłem lampy halogenowej, laserowej, 
diodowej lub plazmowej. 

  Nr art.
Zestaw, 100 szt. (12 ml) � M00021
Zestaw, 500 szt. (60 ml) � M00023

Trzyetapowy, tradycyjny system łączący. Wskazania: łączenie bezpośrednich wypełnień  
z materiałów światłoutwardzalnych we wszystkich klasach ubytków, łączenie bezpośred-
nich wypełnień z materiałów chemoutwardzalnych we wszystkich klasach ubytków, łącze-
nie  wypełnień z amalgamatu ze szkliwem i zębiną oraz osadzanie uzupełnień protetycznych  
w połączeniu z RelyX ARC, osadzanie licówek kompozytowych i porcelanowych w połączeniu  
z RelyX Veneer, naprawa wypełnień wykonanych metodą bezpośrednią (kompozyty, kompome-
ry, amalgamat), naprawa uzupełnień protetycznych (porcelana, metal, kompozyt). 

  Nr art.
Zestaw� � M06432
Zestaw zawiera: Żywica 8 ml, Primer 8 ml, wytrawiacz Scotchbond 2 x 3 ml, tacka do miesza-
nia, pędzelki, uchwyt do pędzelków, końcówki do nakładania wytrawiacza.

Bond�008, SpofaDental

Samotrawiący, jednoskładnikowy system wiążący VIII generacji, nie zawiera rozpuszczalnika.

  Nr art.
Zestaw�� � M43758
Zestaw zawiera: Bond 008 2 x 1 ml, 20 końcówek aplikacyjnych z mikroszczoteczką.

G-Bond, GC

Samowytrawiający, łatwy w użyciu, światłoutwardzalny system łączący, który wykorzystuje za-
równo chemiczne jak i mikromechaniczne mechanizmy adhezji. Dwa monomery funkcyjne – 
4-MET oraz ester kwasu fosforowego w połączeniu z cząsteczkami nanowypełniacza tworzą 
unikalne i stabilne nanocząsteczkowe połączenie z zębiną – strefę nano-interakcji (NIZ) – jedno-
cześnie zapewniając niezawodną adhezję do szkliwa.

  Nr art.
5�ml, 50 aplikatorów z uchwytem � M05513
50�x�0.1�ml, 15 aplikatorów� na�zamówienie
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Syntac, Ivoclar Vivadent AG

Światłoutwardzalny materiał łączący ze szkliwem i zębiną. Syntac jest klasycznym systemem 
adhezyjnym, zapewniającym trwałe połączenie chemiczne pomiędzy materiałem złożonym,  
a tkankami zęba.

  Nr art.
Primer, 3 g � � M14137
Adhesive, 3 g � � M14136

ExciTE�F/ExciTE�F�VivaPen, Ivoclar Vivadent AG

ExciTE F jest światłoutwardzalnym, jednoskładnikowym materiałem łączącym ze szkliwem  
i zębiną, zawierającym nanowypełniacz i uwalniającym fluor, dostępny również w specjalnym 
ergonomicznym dozowniku VivaPen. Dozownik w formie długopisu pozwala na ergonomicz-
ne, ekonomiczne i szybkie nakładanie materiału bezpośrednio do ubytku. Specjalny aplikator 
ułatwia dostęp do każdej powierzchni zęba. Czas polimeryzacji: 10 sekund.

  Nr art.
VivaPen, 2 ml � � M30942
Butelka, 5 g� � M15903

UniFil�Bond, GC

Fuji�Bond�LC, GC

Samowytrawiający,  światłoutwardzalny system łączący. Zawiera żywicę łączącą i samowytra-
wiający primer zapewniający uzyskanie połączenia mikromechanicznego i chemicznego zarów-
no ze szkliwem jak i zębiną. Mniej wrażliwy na warunki pracy, łatwy w stosowaniu, zapewnia 
niezawodną adhezję.

  Nr art.
Zestaw�� � M01182
Zestaw zawiera: Primer 6 ml, Bond 6 ml, 50 mikroaplikatorów, akcesoria.

Primer, 6 ml � � M01183
Bond, 6 ml � � M01184

Światłoutwardzalny, wzmocniony żywicą glasjonomerowy środek łączący do zębiny i szkliwa.

  Nr art.
Zestaw�� � M01084
Zestaw zawiera: Proszek 5 g, płyn 7 ml, Cavity Conditioner 5.7 ml.

Płyn, 7 ml � � M01085
Proszek, 5 g � � M01086
Cavity�Conditioner, 5.7 ml� M09161

G-ænial�Bond, GC

Samowytrawiający, światłoutwardzalny jednoskładnikowy system łączący. Podwyższony po-
ziom monomeru estru kwasu fosforowego optymalizuje trawienie i poprawia jakość warstwy 
hybrydowej. Może być stosowany jako samowytrawiający system łączący lub w połączeniu  
z selektywnym wytrawianiem szkliwa. G-ænial Bond zapewnia długotrwałą, stabilną siłę wią-
zania dzięki formule bez HEMA oraz brak nadwrażliwości pozabiegowej niezależnie od stoso-
wanej techniki lub materiału kompozytowego.  

  Nr art.
Zestaw��� � M36496
Zestaw zawiera: Butelka 5 ml, 50 jednorazowych mikroaplikatorów, 20 jednorazowych  
pojemników do dozowania.

5�ml� � M36495� � �
�
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Heliobond, Ivoclar Vivadent AG

Jednoskładnikowy, światłoutwardzalny materiał łączący ze szkliwem, poprawiający adaptację 
brzeżną materiałów złożonych.

  Nr art.
6�g�� � M01598�
11�g�� � M01597

AdheSE�One�F�Vivapen, Ivoclar Vivadent AG

AdheSE, Ivoclar Vivadent AG

Samowytrawiający, światłoutwardzalny materiał łączący, uwalniający fluor. Opakowanie Viva-
Pen umożliwia szybkie i ekonomiczne nakładanie materiału AdheSE One F bezpośrednio do 
ubytku.

  Nr art.
2�ml�� � M31060

AdheSE jest samowytrawiającym, światłoutwardzalnym materiałem łączącym w dwóch bute-
leczkach, przeznaczonym do łączenia ze szkliwem i zębiną.

  Nr art.
Intro�Pack�2�x�5�g�� M01593

Te-Econom�Bond, Ivoclar Vivadent AG

Multilink�Primer�A+B, Ivoclar Vivadent AG

Światłoutwardzalny, jednobutelkowy system łączący. Stosowany z techniką trawienia.  

  Nr art.
5�g� � M28353� � �
�

Samowytrawiający, chemoutwardzalny dwubutelkowy materiał łączący. Zalecany podczas ce-
mentowania wkładów koronowo-korzeniowych i podczas odbudowy zrębu koron zębów.

  Nr art.
2�x�3�g�� � M25067�

FuturaBond�DC, Voco

Światło- i chemoutwardzalny, samowytrawiający system wiążący do zębiny i szkliwa,  wzmoc-
niony cząsteczkami nano.

  Nr art.
2�x�4�ml�� � M34753
Single�Dose, 50 szt. � M32091
Single�Dose, 200 szt. � M30036
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Luxabond�Total�Etch, DMG

Podwójnie utwardzalny system wiążący do szkliwa i zębiny.

  Nr art.
Zestaw� � M22164
Zestaw zawiera: Pre-Bond 5 ml, Bond A 5 ml, Bond B 5 ml, Etching Gel 2 ml, po 25 pędzelków 
Endobrush (czarne i czerwone), 3 końcówki Luer-Lock.� �

Clearfil�S3�Bond, Kuraray Dental

System wiążący światłoutwardzalny i samowytrawiający, jednoskładnikowy, do przygotowania 
zębiny i szkliwa w celu uzyskania połączenia z kompozytem i zębiną jednocześnie przy pomocy 
tylko jednego płynnego składnika oraz jednej aplikacji.

  Nr art.
4�ml� � M35774� � �
�

Clearfil�SE�Bond, Kuraray Dental

Uniwersalny, samowytrawiający system wiążący.

  Nr art.
Primer�6�ml, Bond 5 ml, system dozujący SE Bond � M02887

Admira�Bond, Voco

Uniwersalny, światłoutwardzalny system wiążący do zębiny i szkliwa na bazie Ormocerów. 
Cechuje go wysoka biokomponentność. Dzięki zawartym w systemie wiążącym adhesywnym 
ormocerom, zapewnia wyjątkowo silne wiązanie, dzięki czemu osiągnięto bardzo dobrą szczel-
ność brzegów wypełnienia.

  Nr art.
4�ml�� � M03705

Futurabond�M, Voco

Futurabond�NR, Voco

Jednoskładnikowy światłoutwardzalny, samowytrawiający system wiążący, wzmocniony czą-
steczkami nano.

  Nr art.
5�ml�� � M28339
Single�Dose, 50 szt.� na�zamówienie

Światłoutwardzalny, samowytrawiający system wiążący do zębiny i szkliwa wzmocniony czą-
steczkami nano.

  Nr art.
2�x�4�ml�� � M29731
Single�Dose, 50 szt. � M22537
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Bond�1, Pentron

One�Coat�SE�Bond, Coltene

System bondingowy V generacji o wysokiej wytrzymałości wiązania z zębiną i szkliwem. Stoso-
wany do wiązań pośrednich i bezpośrednich utwardzanych światłem lub chemicznie kompozy-
tów, porcelan, obudów metalowych i amalgamatowych ze strukturą zęba. 

  Nr art.
Zestaw��� � M03299
Zestaw zawiera: Bond 4 ml, wytrawiacz 2 x 5 ml, 50 pędzelków.

4�ml�� � M07414
6�ml�� � M03300

Jednoskładnikowy, samotrawiący system wiążący. Eliminuje potrzebę pełnego wytrawiania. 
Primer rozpuszcza warstwę mazistą bez jej usuwania, a następnie przenika do kanalików zębi-
nowych i przyłącza się do włókien kolagenowych, w wyniku otrzymuje się bezpieczne, spójne  
i trwałe wiązanie.

  Nr art.
Zestaw��� � M12224
Zestaw zawiera: Primer 5 ml, wytrawiacz 5 ml, pędzelki żółte 50 szt., pędzelki czarne 50 szt.,  
pojemnik do mieszania.

Primer, 5 ml� � M22185
Wytrawiacz, 5 ml� M22186

Omnicite, Omnident

Uniwersalny system łączący.

  Nr art.
5�ml�� � M36126

Wytrawiacze

Gluma�Etch�20, Heraeus Kulzer

Żel przeznaczony do praktycznej metody trawienia totalnego. Dzięki zredukowanej mocy do 
20% jest efektywny wobec szkliwa i łagodny dla zębiny.

  Nr art.
2.5�ml�� � M07528

Gel�Etchant, Kerr

37.5% kwas fosforowy przeznaczony do wytrawiania szkliwa i zębiny. Jaskrawy, oletowy kolor 
wytrawiacza ułatwia precyzyjną aplikację. Dzięki gęstej konsystencji Gel Etchant nie spływa  
z powierzchni preparacji i jest łatwo wypłukiwany z ubytku.

  Nr art.
3�g� � M15437

ScotchBond�Etchant, 3M ESPE

Wytrawiacz stomatologiczny do wytrawiania szkliwa i zębiny. 

  Nr art.
2�x�3�ml� � M25135
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Gel�Etch, Temrex

Ultra-Etch, Ultradent

Total�Etch, Ivoclar Vivadent AG

35% kwas ortofosforowy służący do wytrawiania szkliwa pod wypenienia kompozytowe.

  Nr art.
12�g�� � M03677�
60�g�� � M03676

Uniwersalny wytrawiacz (35% kwas fosforowy). Stosowany do wytrawiania szkliwa i zębiny, 
oczyszczania powierzchni porcelany, metalu oraz kondycjonowania powierzchni kompozytu.

  Nr art.
1.2�ml�� � M03683
30�ml�� � M036847

Żel do wytrawiania szkliwa i zębiny. 
  Nr art.
2�x�2�g, 10 kaniul do nakładania � M01519

Blue�Etch, Cerkamed

Wytrawiacz stomatologiczny do wytrawiania szkliwa i zębiny. 

  Nr art.
2�ml� � M07395
10�ml� � M07394
50�ml� � M28455

Eco-Etch, Ivoclar Vivadent AG

Eco-Etch jest 37% kwasem fosforowym w postaci żelu.

  Nr art.
2�x�2�g� � M27934

Email�Preparator�Blue, Ivoclar Vivadent AG

Żel do wytrawiania szkliwa i zębiny.

  Nr art.
5�ml, (6 g) � � M01518

NRC, Dentsply

Kondycjoner niewymagający spłukiwania. Przeznaczony do stosowania wraz z Prime & Bond NT 
oraz kompomerem Dyract w celu dodatkowego zwiększenia siły adhezji do szkliwa.

  Nr art.
4.5�ml�� � M00882
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Empress�Direct, Ivoclar Vivadent AG

Światłoutwardzalny materiał nanohybrydowy, przeznaczony do bezpośredniego wypełniania 
ubytków w zębach przednich i bocznych.

  Nr art.
Zestaw�Basic�Kit�8�x�3�g� M29142
Zestaw zawiera: Enamel  A1, A2, A3, Odcienie Dentin A1, A2, A3, Opal, Trans 30, kolornik, 
Vivapad, przewodnik kliniczny.

 Nr art.  Nr art.

�OA1�,3 g� M30869
�OA2, 3 g� M30870
�OA3�,3 g� M30871
�OA3.5, 3 g� M30876
�OA4, 3 g� M30945
�OB1�,3 g� M30948
�OB2, 3 g� M30949
�OBL-L, 3 g� M30952
�OBL-XL�,3 g� M30953
�OC3, 3 g� M30950
�OD2, 3 g� M30951
�OIVA5, 3 g� M30946
�OIVA6, 3 g� M30947
�A1, 3 g� M30872
�A2, 3 g� M30873
�A3, 3 g� M30874

A3.5, 3 g� M30875
A4, 3 g� M30954
B1, 3 g� M30955
B2, 3 g� M30956�
B3, 3 g� M30957�
B4, 3 g� M30958
BL-L, 3 g� M30963
BL-XL, 3 g� M30964
C1, 3 g� M30959
C2, 3 g� M30960
C3, 3 g� M30961
D2�,3 g� M30962
D3, 3 g� M31094
Trans�20, 3 g � M30965
Trans�30, 3 g� M30966
Trans�Opal, 3 g� M30967

Evetric, Ivoclar Vivadent AG

Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy najnowszej generacji. Naturalnie wyglądające wypeł-
nienia zarówno w zębach przednich, jak i bocznych, dzięki różnym stopniom przezierności 
zębiny i szkliwa.

  Nr art. 
Zestaw�8�x�3.5�g�� M38957��
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin.

 Nr art.  Nr art. 

A1, 3.5 g � M38429
A2, 3.5 g � M38426
A3, 3.5 g � M38427
A3.5, 3.5 g � M38886
B2, 3.5 g � M38430

B3, 3.5 g � M39001
C2, 3.5 g � M38887
T, 3.5 g � M39002
A�3.5D, 3.5 g � M38428
B2D, 3.5 g � M38431

Kompozyty światłoutwardzalne

Empress�Direct�Flow, Ivoclar Vivadent AG

IPS Empress Direct Flow jest światłoutwardzalnym, półpłynnym, nanohybrydowym materiałem 
kompozytowym, dostępnym w trzech kolorach specjalnych. Jest przeznaczony do podkreślenia 
estetyki wypełnień w zębach przednich. 

  Nr art.  
Bleach�XL, 1.8 g�� M38987
Opal, 1.8 g� � M38988
Trans�30, 1.8 g� � M38989



www.ivoclarvivadent.pl
Ivoclar Vivadent Polska Sp. z o.o.  
Al. Jana Pawla II 78 | 00-175 Warszawa | Polska | Tel. +48 22 635 5496 | Fax +48 22 635 5469

Odkryj 

 tajemnic´ 
niewidocznych   
  wypełnieƒ.

Evetric®

�•�Efekt�kameleona�dzi´ki�zintegrowanemu�systemowi�nanopigmentów

�•�Ró˝ne�stopnie�przeziernoÊci�materia∏ów�szkliwnych�i�z´binowych�dla�osiàgni´cia�
�naturalnie�wyglàdajàcych�wype∏nieƒ.

�•�Doskona∏y�kontrast�na�zdj´ciach�rentgenowskich�400%�Al

Âwiatłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał zło˝ony
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Te-Econom�Flow, Ivoclar Vivadent AG

Wypełnianie niewielkich ubytków każdego rodzaju. Niewielkie wypełnienia w zębach bocznych 
(klasy I, II). Wypełnienia klasy II, IV, V. Poszerzone lakowanie.

  Nr art.  
A2, 2 g� � M25740
A3, 2 g� � M25741

Tetric�EvoCeram, Ivoclar Vivadent AG

Uniwersalny, nanohybrydowy, światłoutwardzalny materiał kompozytowy, kontrastujący  
w promieniach RTG. Jest przeznaczony do wykonywania standardowych wypełnień o wysokiej 
jakości, zarówno w zębach przednich, jak i bocznych.

  Nr art.  
Zestaw�8�x�3�g�� � M28338
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C3, D3.

 Nr art.  Nr art.

A1, 3 g� M01529
A2, 3 g� M01530
A3, 3 g� M01531
A3.5, 3 g� M01532
OA3.5, 3 g� M01543
A4, 3 g� M01533
OA4, 3 g� M01544
B1, 3 g� M42480
B2, 3 g� M01538
OB2, 3 g� M01545
B3, 3 g� M01539

Bleach�I, 3 g� M01534
Bleach�L, 3 g� M01535
Bleach�M, 3 g� M01536
Bleach�XL, 3 g� M01537
C1, 3 g� M01540
C2, 3 g� M01541
C3, 3 g� M01542
D2, 3 g� M42479
D3, 3 g� M27855
T, 3 g� M34572

A2�JumboPack, 10 x 3 g� M41290
A3�JumboPack, 10 x 3 g� M41291
�

A1, 20 x 0.2 g� M31573
A2, 20 x 0.2 g� M29156
A3, 20 x 0.2 g� M36598

A3.5, 20 x 0.2 g� M28633
A4, 20 x 0.2 g� M28634

Tetric�EvoCeram�Bulk�Fill, Ivoclar Vivadent AG

Tetric EvoCeram Bulk Fill jest nanohybrydowym kompozytem, który daje się bardzo łatwo mo-
delować. Przeznaczony jest do wypełnień w zębach bocznych, w warstwach o grubości do  
4 mm. Pozwala na osiągnięcie wyższego poziomu wydajności w wypełnieniach w zębach bocz-
nych: jedno wypełnienie, jeden materiał, jedna warstwa.

 Nr art.  Nr art. 

IVA, 3 x 3 g� M38227
IVB, 3 x 3 g� M41313
IVW, 3 x 3 g� M41314

IVA, 3 g� M40598
IVB, 3 g� M41315
IVW, 3 g� M40546
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Tetric�EvoFlow, Ivoclar Vivadent AG

Nanohybrydowy, światłoutwardzalny, półpłynny materiał złożony. Doskonałe uzupełnienie ma-
teriału Tetric EvoCeram, jako jego półpłynna wersja. Przeznaczony do wypełniania ubytków 
oraz do poszerzonego lakowania bruzd w zębach stałych i mlecznych. Dostępny w strzykaw-
kach oraz w wygodnych jednorazowych pojemnikach cavil.

  Nr art. 
Zestaw�8�x�2�g�� � M21411��
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, OA3.5, T, akcesoria.

Zestaw�40�x�0.2�g�� M36938
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, OA3.5, T, akcesoria.

 Nr art.  Nr art.

A1, 2 g � M24698
A2, 2 g� M24699
A3, 2 g� M24701
A3.5, 2 g� M24702
A3.5D, 2 g� M37468
A4, 2 g� M28489
A2D� M44013
B1� na�zamówienie

B2D� na�zamówienie
IVA6, 2 g� M35651
T, 2 g� M31262
XL, 2 g� M31704
L, 2 g� M44161
M, 2 g� na�zamówienie
I, 2 g� na�zamówienie

Te-Econom�Plus, Ivoclar Vivadent AG

Światłoutwardzalny, hybrydowy materiał kompozytowy. Wypełniane ubytków klas I - V.

  Nr art. 
Zestaw�System�Pack�8�x�4�g� M24576
Zestaw zawiera: 1 x A1, 3 x A2, 2 x A3, 1 x A3.5, 1 x B2 ; TE-Econom Bond 5 g,  
wytrawiacz Eco-Etch 2 g.

Zestaw�Intro�Pack�4�x�4�g�� M01634
Zestaw zawiera: A2, A3, A3.5, B2, wytrawiacz Eco-Etch 2 g, Te-Econom Bond 5 g.

Zestaw�Intro�Pack�2�x�4�g� M30868
Zestaw zawiera: A2, A3, wytrawiacz Eco-Etch 2 g, Te-Econom Bond 5 g.

 Nr art.  Nr art.

A1, 4 g� M01635
A1, 3 x 4 g� M25531
A2, 4 g� M27223
A2, 3 x 4 g� M25532
A3, 4 g� M01636

A3, 3 x 4 g� M27980
A3.5, 4 g� M19935
B2, 4 g� M28513
C3, 3 x 4 g� M01638

Cavifil�Injector, Ivoclar Vivadent AG

Umożliwia nakładanie materiałów światłoutwardzalnych, umieszczonych w pojemnikach cavi-
l, bezpośrednio do ubytku.

  Nr art.  
Cavifil�Injector� � M26967
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OptraSculpt, Ivoclar Vivadent AG

OptraContact, Ivoclar Vivadent AG

OptraSculpt�Pad, Ivoclar Vivadent AG

Innowacyjny instrument do modelowania wypełnień z materiałów kompozytowych. Jest wy-
konany z wysokiej jakości materiałów. Na instrument zakłada się końcówki do modelowania, 
dostępne w sześciu różnych kształtach.

  Nr art.  
OptraSculpt�Assortment�� M25032
Zestaw zawiera: narzędzie modelujące z pojedynczą końcówką modelującą oraz metalowym, 
nakładaczem, narzędzie modelujące z podwójną końcówką modelującą, 40 końcówek 
modelujących (kulka), 40 końcówek modelujących (płomyk), 40 końcówek modelujących 
(łopatka), 40 końcówek modelujących (dłuto), 40 końcówek modelujących (cylinder),  
40 końcówek modelujących (piramida).

OptraSculpt�Angular�Cylinder, 100 szt. � M24941�
OptraSculpt�Cylinder, 100 szt.� M34576
OptraSculpt�Promo�Pack�� M43993
1 narzędzie, 30 końcówek modelujących po 5 w każdym kształcie

OptraSculpt�Single�Sided, 1 szt.� M36607
OptraSculpt�Spatula, 100 szt.� M36606
OptraSculpt�Sphere, 100 szt. � M31260
� � �

Łatwe w stosowaniu narzędzie, ułatwiające uzyskanie prawidłowych kontaktów stycznych  
w zębach bocznych. Posiada rozdwojoną końcówkę, dzięki której powstaje stabilizujący pasek 
formówki “most kompozytowy”.

  Nr art.  
OptraContact�Assortyment�2�szt.�� M26720
Zestaw zawiera: 1 molar contact point instrument, 1 premolar contact point instrument. 

Innowacyjne narzędzie do modelowania i kształtowania kompozytów, które nie klei się do ma-
teriału wypełniającego. Bardzo elastyczna powierzchnia specjalnych, jednorazowych nakładek 
wykonanych z syntetycznej pianki zapobiega przyleganiu do instrumentu niespolimeryzowane-
go materiału złożonego. W rezultacie lekarz dentysta może w łatwy i szybki sposób kształtować 
materiał złożony oraz modelować płaskie powierzchnie, nie pozostawiając jakichkolwiek nie-
pożądanych śladów na materiale wypełniającym. Jest szczególnie użyteczny przy odbudowie 
ubytków klasy III, IV i V oraz przy wykonywaniu licówek metodą bezpośrednią.

  Nr art.  
OptraSculpt�Pad�� M48890�

Palfique�Estelite�Paste, Tokuyama Dental

Światłoutwardzalna submikronowa żywica kompozytowa. Zawiera wagowo 82% submikro-
nowego wypełniacza krzemowocyrkoniowego o sferycznych cząsteczkach oraz wypełniacza 
kompozytowego. Nie przepuszcza promieniowania RTG.

   Nr art. 
Zestaw�Intro�Kit�6�x�3.8�g� na�zamówienie
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, OA3, 2 x OA2, Bond Force 1 ml, akcesoria. 

 Nr art.  Nr art. 

A1, 3.8 g� na�zamówienie
A2, 3.8 g� na�zamówienie
A3, 3.8 g� na�zamówienie
A3.5, 3.8 g� na�zamówienie

B2, 3.8 g� na�zamówienie
C2, 3.8 g� na�zamówienie
OA2, 3.8 g� na�zamówienie
OA3, 3.8 g� na�zamówienie
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Estelite�Sigma�Quick, Tokuyama Dental

Estelite�Asteria, Tokuyama Dental

Utwardzalny światłem, nieprzezierny dla promieni rentgenowskich kompozyt, który można 
stosować do wykonywania uzupełnień zarówno w odcinku przednim jak i też bocznym. Dzięki 
swoim sferycznym submikrowypełniaczom, o jednolitej wielkości 0,2  µm, materiał pozwala na 
uzyskanie uzupełnień, których nie da się odróżnić od zębów własnych.  

   Nr art. 
Zestaw�Intro�Kit�6�x�3.8�g� M34735
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, OA3, OPA2, płyn wiążący Bond Force 1 ml, akcesoria.

Zestaw�Promo�Kit�6�x�3.8�g� na�zamówienie
Zestaw zawiera: A2, A3 ,OA1, OA2, OA3, OPA2.

Zestaw�3�x�3.8�g� M30563
Zestaw zawiera: A2, A3, OA3.

 Nr art.  Nr art. 

A1, 3.8 g� M31271
A2, 3.8 g� M29418
A3, 3.8 g� M28308
A3.5, 3.8 g� M27898
A4, 3.8 g� M35776
A5, 3.8 g� na�zamówienie
B1, 3.8 g� M36952
B2, 3.8 g� M36125
B3, 3.8 g� M41351
B4, 3.8 g� na�zamówienie

BW, 3.8 g� M34846
C1, 3.8 g� M36698
C2, 3.8 g� M36699
C3, 3.8 g� M35749
CE, 3.8 g� M35200
OA1, 3.8 g� M24782
OA2, 3.8 g� M28309
OA3, 3.8 g� M30276
OPA2, 3.8 g� M20305
WE, 3.8 g� na�zamówienie

Kapsułki�20�x�0.2�g�� na�zamówienie

Utwardzalny światłem, nieprzezierny dla promieni rentgenowskich kompozyt przeznaczony do 
zębów przednich i bocznych, który znacznie ułatwia wykonywanie uzupełnień wielowarstwo-
wych, oferując jednocześnie najwyższą estetykę. W przeciwieństwie do tradycyjnej techniki 
nakładania warstw, aby uzyskać optymalne uzupełnienie, konieczne jest zastosowanie tylko 2 
warstw kolorystycznych.

   Nr art. 
Zestaw�Essential�Kit�7�x�4�g� na�zamówienie
Zestaw zawiera: A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, NE, OcE, kolornik. 

A1B, 4 g� � na�zamówienie
A2B, 4 g� � na�zamówienie
A3B, 4 g� � na�zamówienie
A3.5B, 4 g� � na�zamówienie
A4, 4 g� � na�zamówienie
B3B, 4 g� � na�zamówienie
BL, 4 g� � na�zamówienie
NE, 4 g� � na�zamówienie
WE, 4 g� � na�zamówienie
YE, 4 g� � na�zamówienie
TE, 4 g� � na�zamówienie
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Estelite�Flow�Quick, Tokuyama Dental

Płynny, światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy. Zastosowany w materiale innowacyjny 
system RAP (Radical Amplied Photopolymerization initiator technology) umożliwił skrócenie 
czasu polimeryzacji przy zachowaniu najwyższego poziomu estetyki i znakomitych właściwości 
zycznych. Odbudowa zębów przednich i bocznych. Blokowanie podcieni przed dokonaniem 
wypełnień protetycznych, naprawy wypełnień kompozytowych i prac z porcelany.

  Nr art. 
A1, 1.8 g (1 ml) � � M40747
A2, 1.8 g (1 ml)� � M29417
A3, 1.8 g (1 ml)� � M30564
A3.5, 1.8 g (1 ml) � M36670
B1, 1.8 g (1 ml) � � na�zamówienie
B2, 1.8 g (1 ml) � � na�zamówienie
B3, 1.8 g (1 ml) � � na�zamówienie
B4, 1.8 g (1 ml) � � na�zamówienie
C1, 1.8 g (1 ml) � � na�zamówienie
C2, 1.8 g (1 ml) � � na�zamówienie
C3, 1.8 g (1 ml) � � na�zamówienie
CE, 1.8 g (1 ml) � � na�zamówienie
CV, 1.8 g (1 ml) � � na�zamówienie
OA1, 1.8 g (1 ml) � na�zamówienie
OA2, 1.8 g (1 ml) � na�zamówienie
OA3, 1.8 g (1 ml) � na�zamówienie
BW, 1.8 g (1 ml) �� na�zamówienie

A1, 3.6 g (2 ml) � � M35520
A2, 3.6 g (2 ml)� � M36048
A3, 3.6 g (2 ml)� � na�zamówienie
A3.5, 3.6 g (2 ml) � M48887
B1, 3.6 g (2 ml) � � na�zamówienie
B2, 3.6 g (2 ml) � � na�zamówienie
B3, 3.6 g (2 ml) � � na�zamówienie
B4, 3.6 g (2 ml) � � na�zamówienie
C1, 3.6 g (2 ml) � � na�zamówienie
C2, 3.6 g (2 ml) � � na�zamówienie
C3, 3.6 g (2 ml) � � na�zamówienie
CE, 3.6 g (2 ml) � � na�zamówienie
CV, 3.6 g (2 ml) � � na�zamówienie
OA1, 3.6 g (2 ml) � na�zamówienie
OA2, 3.6 g (2 ml) � na�zamówienie
OA3, 3.6 g (2 ml) � na�zamówienie
BW, 3.6 g (2 ml) �� na�zamówienie

Estelite�Posterior�Quick, Tokuyama Dental

Utwardzalny światłem, nieprzezierny dla promieni rentgenowskich kompozyt przeznaczony do 
zębów bocznych, który zapewnia wykonanie pewnych uzupełnień, opierających się na dosko-
nałych właściwościach zycznych. Celowe połączenie specjalnych wypełniaczy powoduje, że 
uzupełnienia charakteryzują się długą wytrzymałością w odcinku bocznym.

   Nr art. 
A1, 4.2 g� � na�zamówienie
A2, 4.2 g� � na�zamówienie
A3, 4.2 g� � na�zamówienie
CE, 4.2 g� � na�zamówienie
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Filtek�Ultimate, 3M ESPE

Uniwersalny materiał do wypełnień estetycznych. Najprostsze rozwiązanie dla pięknego uśmie-
chu: naturalna estetyka wypełnień, doskonała polerowalność i utrzymanie połysku, szeroka 
gama kolorów i przezierności, niepowtarzalna odporność na ścieranie, olśniewający wygląd 
dzięki technologii nanonwypełniacza.

  Nr art.
Zestaw�Profesjonalny�12�x�4�g�� M30803
Zestaw zawiera: odcienie zębinowe A2D, A3D, B3D, odcienie body – A2B, A3B, A3.5B, B2B, 
odcienie szkliwne – A1E, A2E, A3E, WE, odcienie transparentne – AT, kolornik.

Zestaw�Dual�Shade�4�x�4�g�� M30804
Zestaw zawiera: A3D, A4D, szkliwne - A2E, A3E.

Zestaw�Single�Shade�4�x�4�g�� M30805
Zestaw zawiera: 2 x A2B, 2 x A3B.

 Nr art. Nr art.

A1�Body, 4 g� M30765
A1�Dentyna, 4 g�M30746
A1�Enamel, 4 g� M30791
A2�Body, 4 g� M30770
A2�Dentyna, 4 g�M30755
A2�Enamel, 4 g� M30792
A3�Body, 4 g� M30771
A3�Dentyna, 4 g�M30756
A3�Enamel, 4 g� M30793
A3.5�Body, 4 g� M30772
A4�Body, 4 g� M30773
A4�Dentyna, 4 g�M30757
A6�Body, 4 g� M30774
B1�Body, 4 g� M30776
B1�Enamel, 4 g� M30794
B2�Body, 4 g� M30779

B2�Enamel, 4 g� M30795
B3�Body, 4 g� M30780
B3�Dentyna, 4 g�M30759
B5�Body, 4 g� M30781
C1�Body, 4 g� M30782
C2�Body, 4 g� M30783
C3�Body, 4 g� M30784
C4�Dentyna, 4 g�M30760
D2�Body, 4 g� M30787
D2�Enamel, 4 g� M30796
D3�Body, 4 g� M30788
W�Body, 4 g� M30789
W�Dentyna, 4 g� M30762
W�Enamel, 4 g� M30797
XW�Body, 4 g� M30790
XW�Enamel, 4 g�M30798

AT�Amber, 4 g, transparentny� M30802�

BT�Blue, 4 g, żółty� M30800
CT�Clearl, 4 g, szary� M30799
GT�Grey, 4 g, oletowy� M30801

Filtek�Ultimate�Flow, 3M ESPE

Uniwersalny płynny materiał do wypełnień estetycznych. Materiał jest łatwy do aplikacji, opar-
ty na technologii nanowypełniacza, doskonała estetyka i długotrwały połysk.  

  Nr art.
A1, 2 x 2 g, końcówki podające 20 szt.� M35900
A2, 2 x 2 g, końcówki podające 20 szt.� M35896
A3, 2 x 2 g, końcówki podające 20 szt.� M35898
A3.5, 2 x 2 g, końcówki podające 20 szt.� M35901
A4, 2 x 2 g, końcówki podające 20 szt.  � M35902
B1, 1 x 2 g, końcówki podające 20 szt.  � M35899
B2, 1 x 2 g, końcówki podające 20 szt.  � M35903
C2, 1 x 2 g, końcówki podające 20 szt.  � M35904
D2, 1 x 2 g, końcówki podające 20 szt.  � M35905
OA3, 1 x 2 g, końcówki podające 20 szt.  � M35908
W, 1 x 2 g, końcówki podające 20 szt.  � M35906
XW, 1 x 2 g, końcówki podające 20 szt.  � M35907
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Filtek�Z250, 3M ESPE

Filtek�Z550, 3M ESPE

Uniwersalny materiał kompozytowy do wypełnień, idealnie dopasowanych do wypełnień  
w zębach przednich i bocznych w technice z jedną przeziernością. 

  Nr art.
Zestaw�8�x�4�g���� M06471
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B3,C2, D3, UD, Adper Single Bond2 6 ml, wytrawiacz 
Scotchbond 3 ml, akcesoria.

 Nr art.  Nr art.

A1, 4 g� M00028
A2, 4 g� M00029
A3, 4 g� M00030
A3.5, 4 g� M00031
A4, 4 g� M00032
B1, 4 g� M00034

B2, 4 g� M00035
B3, 4 g� M00036
C2, 4 g� M00037
D3, 4 g� M00040
I, 4 g� M00041
UD, 4 g� M00042

Niezawodny w codziennej praktyce, łatwy w pracy, zapewnia wysoki poziom estetyki 
wypełnień, daje trwały efekt, dostępny w 12 popularnych odcieniach.

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�8�x�4�g�� M38262
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, OA2, Adper Single Bond2 6 ml, wytrawiacz 
Scotchbond 3 ml.

 Nr art.  Nr art.

A1, 4 g� M38221
A2, 4 g� M38222
A3, 4 g� M38263
A3.5, 4 g� M38264
A4, 4 g� M38265
B1, 4 g� M38266

B2, 4 g� M38267
B3, 4 g� M38268
C2, 4 g� M38269
D3, 4 g� M38270
OA2, 4 g� M38271
OA3, 4 g� M38272

Filtek�Bulk�Fill, 3M ESPE

Płynny materiał do wypełnień warstwą do 4 mm, zapewniający szybszy i łatwiejszy sposób 
opracowywania ubytków w zębach bocznych. Główne zalety materiału to: niski skurcz polime-
ryzacyjny, polimeryzacja w grubszych warstwach (do 4 mm), dobra wytrzymałość mechaniczna. 

   Nr art.
Kapsułki
A1, 15 x 0.2 g� � M42806
A2, 15 x 0.2 g� � M42807
A3, 15 x 0.2 g� � M42808
Uniwersalny, 15 x 0.2 g� M42809

Strzykawki
A1, 2 x 2 g, końcówki aplikacyjne 20 szt.� M42802
A2, 2 x 2 g, końcówki aplikacyjne 20 szt.� M42803
A3, 2 x 2 g, końcówki aplikacyjne 20 szt.� M42804
Uniwersalny, 2 x 2 g, końcówki aplikacyjne 20 szt.� M42805
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Valux�Plus, 3M ESPE

Uniwersalny, światłoutwardzalny materiał kompozytowy nieprzepuszczający promieniowania 
RTG. Przeznaczony jest do wypełnień w zębach przednich oraz bocznych. 

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający�9�x�4�g� M37763
Zestaw zawiera: 2 x A2,  2 x A3, A1, A3.5, B3, C2, UD, Adper Single Bond2 6 ml, wytrawiacz 
Scotchbond 3 ml, akcesoria.     

 Nr art. Nr art. 

A1, 4 g� M00094
A2, 4 g� M00095
A3, 4 g� M00096
A3.5, 4 g� M00097

B3, 4 g� M00098
C2, 4 g� M00099
UD, 4 g� M00100

Filtek�P60, 3M ESPE

Filtek�Silorane, 3M ESPE

Światłoutwardzalny materiał kompozytowy, utwardzany przy pomocy światła widzialnego, wi-
doczny na zdjęciach RTG. Wskazania: bezpośrednie wypełnianie ubytków w przednich i bocz-
nych zębach, odbudowa znacznych ubytków koronowych, szynowanie, wykonywanie ubyt-
ków metodą pośrednią (wkłady/ nakłady/ licówki ). Charakterystyka: duża twardość i łatwość  
w aplikacji metodą kondensacji, zminimalizowany skurcz polimeryzacyjny, skrócony czas poli-
meryzacji: 20 sekund.

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�3�x�4�g�� M00084
Zestaw zawiera: A3, B2, C2, Adper Single Bond2 3 ml, wytrawiacz w żelu Scotchbond 3 ml, 
końcówki do nakładania, akcesoria.

A3, 4 g � � M00080
B2, 4 g � � M00081
C2, 4 g � � M00082

Materiał kompozytowy o obniżonym skurczu polimeryzacyjnym do wypełnień w zębach bocz-
nych. 

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający�4�x�4�g� M21194
Zestaw zawiera: 2 x A2, 2 x A3, Primer 5 ml, Bond 5 ml, 100 aplikatorów (50 czarnych i 50 
zielonych), tacka do mieszania, kolornik.

Zestaw�próbny�4�g� M20943
Zestaw zawiera: A3 4 g, Primer 5 ml, Bond 5 ml, 100 aplikatorów (50 czarnych i 50 
zielonych), tacka do mieszania.

 Nr art.  Nr art.
A2, 4 g � � M21195�
A3, 4 g � � M21196
C2, 4 g � � M21198

Bond, 5 ml� � M21201
Primer, 5 ml� � M21200
Bond�5�ml,�Primer�5�ml � M21199
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Kalore, GC

Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał kompozytowy do estetycznej odbudowy ubyt-
ków. Dzięki innowacyjnej technologii monomeru DuPont wykazuje niskie wartości naprężeń 
skurczowych, a to gwarantuje większą wytrzymałość, połysk i gładkość powierzchni. Trzy ro-
dzaje przezierności: odcienie uniwersalne, opakerowe oraz przezierne umożliwiają precyzyjny 
dobór koloru i pełną integrację z tkanką zęba.

  Nr art.
Zestaw�Trial�Kit�3�x�4�g�(2�ml)� M31616
Zestaw zawiera: A2, A3, A3.5.

Zestaw� � na�zamówienie
Zestaw zawiera: 50 ampułek x 0.3 g/0.16 ml: 20 x A2, 20 x A3,10 x A3.5.  

 Nr art.  Nr art.
A1, 4 g (2 ml)�� M31608
A2, 4 g (2 ml)�� M31609
A3, 4 g (2 ml)�� M31610
A3.5, 4 g (2 ml)� M31611
A4, 4 g (2 ml)�� na�zamówienie
B1, 4 g (2 ml)�� M31612
B2, 4 g (2 ml)�� M31613
B3, 4 g (2 ml)�� na�zamówienie
BW, 4 g (2 ml)� M31614
C2, 4 g (2 ml)�� M39456
C3, 4 g (2 ml)�� na�zamówienie
CT, 4 g (2 ml)�� na�zamówienie
CV, 4 g (2 ml)�� na�zamówienie

CVD, 4 g (2 ml)� na�zamówienie
CVT, 4 g (2 ml)� na�zamówienie�
D2,�4 g (2 ml)�� M39457
DT, 4 g (2 ml)�� M48773
GT, 4 g (2 ml)�� na�zamówienie
AO2, 4 g (2 ml)� M31606
AO3, 4 g (2 ml)� M31607
AO4, 4 g (2 ml)� na�zamówienie
OBW, 4 g (2 ml)� na�zamówienie
OXBW, 4 g (2 ml)� na�zamówienie
NT, 4 g (2 ml)�� na�zamówienie
WT, 4 g (2 ml)�� M39543
XBW, 4 g (2 ml)� M31615

G-ænial�Anterior�i�Posterior, GC

Mikrohybrydowy materiał kompozytowy z nanowypełniaczem do estetycznych wypełnień 
wszystkich klas ubytków. Wersja Anterior i Posterior, kontrast w rtg, łatwość polerowania  
i system odcieni szkliwnych uwzględniający wiek pacjenta czynią GC G-ænial materiałem nie-
zwykle przyjaznym w użyciu, a efekt kameleona nawet przy użyciu jednego odcienia jest tak 
dobry, że wypełnienie staje się estetycznie niewidoczne.

  Nr art.
Zestaw�Quick�Start�7�x�4.7�g�(2.7�ml)� M34803
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE, kolornik.

Zestaw�35�x�0.28�g/0.16�ml� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 35 ampułek x 0.28 g/0.16 ml, po 5 ampułek: A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE,  
kolornik.

 Nr art.  Nr art.
A1, 4.7 g (2.7 ml)� M36633
A2, 4.7 g (2.7 ml)� M34948
A3, 4.7 g (2.7 ml)� M34949
A3.5, 4.7 g (2.7 ml)� M36348
A4, 4.7 g (2.7 ml) � M42188
AE, 4.7 g (2.7 ml)� M34950
AO2, 4.7 g (2.7 ml)� M36601
AO3, 4.7 g (2.7 ml)� M36602
AO4, 4.7 g (2.7 ml)� M49730�
B1, 4.7 g (2.7 ml)� M37202
B2, 4.7 g (2.7 ml)� M37365
B3, 4.7 g (2.7 ml)� M37804
BW, 4.7 g (2.7 ml)� M37200
C3, 4.7 g (2.7 ml)� M37201

CV, 4.7 g (2.7 ml)� M36347
CVD, 4.7 g (2.7 ml)� na�zamówienie
CVE, 4.7 g (2.7 ml)� M36352
IE, 4.7 g (2.7 ml)� M36259
JE, 4.7 g (2.7 ml)� M36350
PA1, 5.5 g (2.7 ml)� M36609
PA2, 5.5 g (2.7 ml)� M36603
PA3, 5.5 g (2.7 ml)� M36342
PA3.5, 5.5 g (2.7 ml)� M37203
PIE, 5.5 g (2.7 ml)� M48986
PJE, 5.5 g (2.7 ml)� M37268
SE, 4.7 g (2.7 ml)� M36351
TE, 4.7 g (2.7 ml)� M37269
XBW, 4.7 g (2.7 ml)� M36632
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Gradia�Direct, GC

Światłoutwardzalny, mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy do estetycznej odbudowy. Kon-
cepcja opierająca się na odcieniach standardowych oraz specjalnych zewnętrznych i wewnętrz-
nych pozwalająca na uzyskanie efektu „niewidocznego” wypełnienia.

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający�7�x�2.7�ml� M01150
Zestaw zawiera odcienie Anterior: A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT i odcień Posterior: PA2 oraz 
kolornik.

Zestaw�wprowadzający�Unitip� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 30 ampułek Unitip 0.24 g/0,16 ml odcienie Anterior: A2, A3, A3.5, AO3, CV, 
CT, 5 ampułek Unitip x 0.28 g/0.16 ml odcień Posterior: P-A2 oraz kolornik.

 Nr art.  Nr art.
A1, 4 g (2.7 ml)� M01153
A2, 4 g (2.7 ml)� M01154
A3, 4 g (2.7 ml)� M01155
A3.5, 4 g (2.7 ml)� M01156
A4, 4 g (2.7 ml)� M01157
AO2, 4 g (2.7 ml)� M01164
AO3, 4 g (2.7 ml)� M01165
AO4, 4 g (2.7 ml)� M01166
B1, 4 g (2.7 ml)� M01158
B2, 4 g (2.7 ml)� M01159
B3, 4 g (2.7 ml)� M01160
BW, 4 g (2.7 ml)� M01152
C3, 4 g (2.7 ml)� M01161
CT, 4 g (2.7 ml)� M01168

CV, 4 g (2.7 ml)� M01162
CVD, 4 g (2.7 ml)� M01163
CVT, 4 g (2.7 ml)� M01173
DT, 4 g (2.7 ml)� M01167
GT, 4 g (2.7 ml)� M01169
NT, 4 g (2.7 ml)� M01170
PA1, 4.7 g (2.7 ml)� M01174
PA2, 4.7 g (2.7 ml)� M01175
PA3, 4.7 g (2.7 ml)� M01176
PA3.5, 4.7 g (2.7 ml)� M01177
PNT, 4.7 g (2.7 ml)� M01179
PWT, 4.7 g (2.7 ml)� M01178
WT, 4 g (2.7 ml)� M01171
XBW, 4 g (2.7 ml)� M01172

G-ænial�Universal�Flo, GC

Uniwersalny, światłoutwardzalny kompozyt płynny o wysokiej lepkości. Doskonała odporność 
na ścieranie, przewyższająca nawet odporność kompozytów konwencjonalnych, optymal-
na płynność umożliwiająca łatwą aplikację połączona z tiksotropią zapewniającą utrzymanie 
kształtu. Parametry zyczne i doskonała estetyka bez żadnych kompromisów czyni GC G-ænial 
Universal Flo idealnym materiałem do bezpośrednich odbudów ubytków klasy I, II, III, IV i V, do 
szynowania i odbudów minimalnie inwazyjnych.

 Nr art.  Nr art.
A1, 3.4 g (2 ml)� M36067
A2, 3.4 g (2 ml)� M36068
A3, 3.4 g (2 ml) � M36069
A3.5, 3.4 g (2 ml)� M36349
A4, 3.4 g (2 ml)� na�zamówienie
AE, 3.4 g (2 ml)� M36498
AO2, 3.4 g (2 ml)� M36071
AO3, 3.4 g (2 ml)� M36072

B1, 3.4 g (2 ml) � M36070
B2, 3.4 g (2 ml) � M36703
B3, 3.4 g (2 ml)� na�zamówienie
BW, 3.4 g (2 ml) � M36073
C3, 3.4 g (2 ml) � M36381
CV, 3.4 g (2 ml) � M36074
JE, 3.4 g (2 ml) � M36497

G-ænial�Flo, GC

Światłoutwardzalny nieprzepuszczalny dla promieni rtg kompozyt płynny. Dzięki doskonałej 
adaptacji i dużej widoczności na zdjęciach rentgenowskich GC G-ænial Flo jest idealnym mate-
riałem jako liner do wyścielania ubytków, do blokowania podcieni, w preparacji tunelowej lub 
do odbudowy małych ubytków.

 Nr art.  Nr art.

A1, 3.8 g (2 ml)� M36059
A2, 3.8 g (2 ml)� M36060
A3, 3.8 g (2 ml) � M36061
A3.5, 3.8 g (2 ml) � M36062

A4, 3.8 g (2 ml)� M36063
AO2, 3.8 g (2 ml) � M36064
AO3, 3.8 g (2 ml) � M36065
CV, 3.8 g (2 ml)� M36066
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Światłoutwardzalny płynny kompozyt hybrydowy o wysokiej lepkości. Dzięki technologii HDR 
(High-Density-Radiopaque – nieprzepuszczalnego dla promieni rentgenowskich wypełniacza  
o dużej gęstości), jest pierwszym płynnym kompozytem, który może być zastosowany nie tylko 
jako liner czy materiał do odbudowy ostatecznej ubytków klasy V ale również do wypełnień 
ubytków klasy I, II i III.

 Nr art.  Nr art.
A1, 2 x 1.3 g (0.8 ml)� M17733
A2, 2 x 1.3 g (0.8 ml)� M17734
A3, 2 x 1.3 g (0.8 ml)� M17882
A3.5, 2 x 1.3 g (0.8 ml)� M17735

AO3, 2 x 1.3 g (0.8 ml)� M17736
BW, 2 x 1.3 g (0.8 ml)� M17738
CV, 2 x 1.3 g (0.8 ml)� M17737

Światłoutwardzalny kompozyt do wypełnień o zwiększonym kontraście w obrazie rtg. Przezna-
czony do wypełnień w bocznym odcinku zębów.

 Nr art.  Nr art.
X-A1, 2.7 ml (5 g)� M20162
X-A2, 2.7 ml (5 g)� M20163
X-A3, 2.7 ml (5 g)� M20164

X-A3.5, 2.7 ml (5 g)� M20166
X-AO2, 2.7 ml (5 g)� M20165
X-WT, 2.7 ml (5 g)� M28902

Ampułka�Unitip�x�0.30�g/0.16�ml�w�dowolnym�odcieniu� � na�zamówienie

Gradia�Direct�LoFlo, GC

Gradia�Direct�X, GC

Światłoutwardzalny płynny, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich mikrohybrydowy 
materiał kompozytowy. Dzięki swoim właściwościom zycznym, odpowiedniej płynności i do-
bremu przyleganiu do ścian ubytku jest idealnie przystosowany do podścielania wypełnień 
kompozytowych.

 Nr art.  Nr art.
A1, 2 x 1.5 g (0.8 ml)� M22460
A2, 2 x 1.5 g (0.8 ml)� M22461
A3, 2 x 1.5 g (0.8 ml)� M22462
A3.5, 2 x 1.5 g (0.8 ml)� M28299

AO3, 2 x 1.5 g (0.8 ml)� M27923
BW, 2 x 1.5 g (0.8 ml)� M29526
CV, 2 x 1.5 g (0.8 ml)� M31122

Gradia�Direct�Flo, GC

everX�Posterior, GC

Wzmocniony włóknami kompozyt przeznaczony do stosowania jako zamiennik zębiny. Krót-
kie włókna GC everX Posterior czynią z niego doskonałą podbudowę do wzmocnienia każdej 
odbudowy w ubytkach dużej wielkości. Włókna ponadto zapobiegają i zatrzymują rozprze-
strzenianie się przez wypełnienie pęknięcia, które jest uważane za główną przyczynę niepowo-
dzenia odbudowy. Dzięki swoim unikalnym właściwościom GC everX Posterior otwiera nowe 
możliwości bezpośredniej obudowy rozległych ubytków i jest odpowiedzią na rosnące zapo-
trzebowanie na ekonomiczną alternatywę odbudowy ubytków o dużej wielkości.

  Nr art.  
Zestaw�wprowadzający� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 30 ampułek Unitip x 0.13 ml/0.25 g odcień uniwersalny (transparentny), 
aplikator do ampułek GC Unitip Applier III.

15�x�0.25�g�(0.13�ml)�unitip� M49731
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Herculite�XRV�Ultra, Kerr

Oparty na cząstkach nanowypełniacza kompozyt oferuje poprawione własności użytkowe, po-
lerowalność i odporność na ścieranie – wszystko z naturalnym efektem estetycznym, uzyskiwa-
nym dzięki fluorescencji i opalescencji zbliżonej do naturalnych zębów. 

  Nr art.
Zestaw�Standard�Kit�10�x�4�g� M24983

Zestaw zawiera: Enamel A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2, Dentine A2, A3, Premise Flowable A2  
1.7 g, 10 końcówek aplikacyjnych, OptiBond Solo Plus 5 ml, wytrawiacz Kerr Gel Etchant 3 g, 
10 końcówek do wytrawiacza, po 15 szt. x 12.5 mm krążków OptiDisc (Coarse/Medium, Fine 
i Extra-Fine), 2 trzymadełka do krążków, 25 jednorazowych tacek do systemów wiążących,  
50 aplikatorów.

Zestaw�Mini�Kit�3�x�4�g� M38343
Zestaw zawiera: Enamel A2, A3, Dentine A2, OptiBond Solo Plus 5 ml, wytrawiacz Kerr Gel 
Etchant 3 g, końcówki, 50 aplikatorów, 25 tacek do mieszania. 

 Nr art.  Nr art.  

A1, 4 g� M25177
A2, 4 g� M25178
A3, 4 g� M25179
A3.5, 4 g� M25180
A4, 4 g� M27262
B1, 4 g� M27263
B2, 4 g� M25181
B3, 4 g� M25182
C1, 4 g� M27264
C2, 4 g� M25183
C3, 4 g� M27265
C4, 4 g� M27266

D2, 4 g� M25184
D3, 4 g� M27590
OA1, 4 g� M27267
OA2, 4 g� M25185
OA3, 4 g� M25186
OA3.5, 4 g� M26989
OB1, 4 g� M27268
OB2, 4 g� M27269
OC2, 4 g� M27270
OD2, 4 g� M27271
OD3, 4 g� M27272

Vertise�Flow, Kerr

Samoadhezyjny światłoutwardzalny, płynny materiał kompozytowy, który nie wymaga stoso-
wania dodatkowych etapów, jak wytrawianie, zastosowanie primera czy czynnika łączącego, 
zwykle niezbędnych do uzyskania połączenia materiałów kompozytowych z zębiną i szkliwem. 
Jest to efektem wykorzystania sprawdzonej w wielu produktach rmy Kerr technologii adhezyj-
nej OptiBond, która sprawia, że procedura wypełniania ubytku jest rewolucyjne prosta i krótka.

  Nr art.
Zestaw�Assorted�Kit�4�x�2�g� M30677
Zestaw zawiera: A2, A3, A3.5, Uniwersalny Opaker, końcówki aplikacyjne 40 szt.,  
pędzelki 40 szt., instrukcja.

Zestaw�Pedodontic�Kit�4�x�2�g� M37717
Zestaw zawiera: XL, A1, B1, TR, końcówki aplikacyjne 40 szt., pędzelki 40 szt., instrukcja.

Zestaw�Test�Me�Kit�2�g� M30527
Zestaw zawiera: A2 2 g, koncówki aplikacyjne 10 szt., pędzelki 10 szt., instrukcja.

 Nr art.  Nr art.

A1, 2 x 2 g� M30530
A2, 2 x 2 g� M30531
A3, 2 x 2 g� M30532

A3.5, 2 x 2 g� M30533
B1, 2 x 2 g� M30535
B2, 2 x 2 g� M42474

Uniwersalny�Opaker, 2 x 2 g� M30536
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Herculite�XRV, Kerr

Uniwersalny kompozyt do wypełnień bezpośrednich, przeznaczony do wypełnienia wszystkich 
klas ubytków, zarówno w zębach przednich jak i bocznych.

  Nr art.
Zestaw�Custom�Kit�6�x�5�g�� M41661
Zestaw zawiera: Enamel A1, A2, A3, B2, Dentine A2, A3, OptiBond Solo Plus 5 ml,  
wytrawiacz Kerr Gel Etchant 3 g, 10 jednorazowych końcówek aplikacyjnych do wytrawiacza, 
25 jednorazowych tacek do systemów wiążących, 50 jednorazowych aplikatorów.

Zestaw�Mini�Kit�3�x�3�g�� M01872
Zestaw zawiera: Enamel A2, A3, Dentine A3, OptiBond Solo Plus 3 ml, wytrawiacz Kerr Gel 
Etchant 3 g, 10 jednorazowych końcówek aplikacyjnych do wytrawiacza.

 Nr art. Nr art.

A1, 5 g� M01808
A2, 5 g� M01809
A3, 5 g� M01810
A3.5, 5 g� M01811
A4, 5 g� M01812
B1, 5 g� M01813
B2, 5 g� M01814
B3, 5 g� M01815
B4, 5 g� M01816
C1, 5 g� M01817
C2, 5 g� M01818
C3, 5 g� M01819
C4, 5 g� M01820
D2, 5 g� M01821
D3, 5 g� M01822

D4, 5 g� M01823
OA1, 5 g� M01824
OA2, 5 g� M01825
OA3, 5 g� M01826
OA3.5, 5 g� M01827
OA4, 5 g� M01828
OB1, 5 g� M01829
OB2, 5 g� M01830
OB3, 5 g� M01831
OC1, 5 g� M01833
OC2, 5 g� M01834
OC3, 5 g� M01835
OD2, 5 g� M01837
OD3, 5 g� M01838

Czerwono-brązowy�(przyszyjkowy), 5 g� M01840
Guzkowy�(przyszyjkowy), 5 g� M01845
LT�(jasny,�sieczny),�2.5 g� M01843
MED�(średni,�sieczny), 2.5 g� M01844

Herculite�XRV�Unidose� na�zamówienie

Revolution�Formula�2, Kerr

Światłoutwardzalny, płynny materiał kompozytowy, przeznaczony do wypełnień ubytków klasy 
III, IV i V. Materiał zawiera 60% mikrohybrydowego wypełniacza o średniej wielkości 0.6 µ. Nie-
wielka gęstość kompozytu ułatwia jego rozprowadzenie i modelowanie, czyniąc go idealnym 
we wszystkich technikach mało inwazyjnych. Cechuje go doskonała polerowalność i stabilność 
koloru, a uzyskane efekty estetyczne są wyjątkowe.

  Nr art.
Zestaw�4�x�1�g� � M01903
Zestaw zawiera: A2, B3, C3, UO.

 Nr art.  Nr art.

A1, 4 x 1 g� M01904
A2, 4 x 1 g� M01905
A3, 4 x 1 g� M41278
A3.5, 4 x 1 g� M01907
A4, 4 x 1 g� M01908
B1, 4 x 1 g� M01909
B2, 4 x 1 g� M01910

B3, 4 x 1 g� M01911
C1, 4 x 1 g� M01912
C2, 4 x 1 g� M01913
C3, 4 x 1 g� M01914
C4, 4 x 1 g� M01915
D2, 4 x 1 g� M01916
D3, 4 x 1 g� M01917

Universal�Opaque, 4 x 1 g � M01921
White�Opaque, 4 x 1 g� M43850
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Premise�Flowable, Kerr

Premise Flowable jest utwardzanym światłem widzialnym, płynnym materiałem kompozyto-
wym o szerokiej gamie zastosowań. Materiał przeznaczony jest do wypełniania niewielkich 
ubytków klasy III i V, do stosowania jako liner i uszczelniacz bruzd, a także do naprawy uszko-
dzonych kompozytów, ceramiki czy akrylowych uzupełnień czasowych.

  Nr art.
A2�4�x�1.7�g, 40 końcówek aplikacyjnych� M34628
A3�4�x�1.7�g, 40 końcówek aplikacyjnych� M21602

Premise, Kerr

Uniwersalny materiał kompozytowy, zawierający 84% wagowo trójfazowego wypełniacza. Do-
datek nanocząsteczek o śr. 20nm zapewnia doskonałą estetykę wypełnień, a wysoki stopień 
wysycenia wypełniaczem i odpowiedni skład żywic gwarantują mały skurcz polimeryzacyjny 
materiału i wyjątkową odporność mechaniczną rekonstrukcji.

  Nr art.
Zestaw�Standard�Kit�8�x�4�g� M38376
Zestaw zawiera: Enamel A2, A3, A3.5, B2, Dentine A2, A3, A3.5, Translucent Clear,  
OptiBond XTR Primer 5 ml, OptiBond XTR Adhesive 5 ml, 50 aplikatorów,  
KerrHawe Polishing Kit, instrukcja użycia.

Zestaw�Mini�Kit�3�x�4�g�� M01928
Zestaw zawiera: Enamel A2, A3, Dentine A3, OptiBond Solo Plus 5 ml, 50 aplikatorów,  
instrukcja użycia.

 Nr art.  Nr art.

A1, 4g� M01929
A2, 4g � M01930
A3, 4g � M01931
A3.5, 4g � M01932
A4, 4g � M01933
B1, 4g � M01934
B2, 4g � M01935
B3, 4g� M01936
B4, 4g � M01937
C1, 4g � M01938
C2, 4g � M01939
C3, 4g � M01940
C4, 4g � M01941

D2, 4g � M01942
D3, 4g � M01943
D4, 4g � M01944
XL1, 4g � M01945
XL2, 4g � M01946
OA2, 4g� M01947
OA3, 4g� M01948
OA3.5, 4g� M01949
OA4, 4g� M01950
OB1, 4g� M01951
OB2, 4g� M01952
OC2, 4g� M01953
OD2, 4g� M01954

Translucent�Super�Clear, 4 g� M01958
Translucent�Amber, 4 g� M01955
Translucent�Clear, 4 g� M01957
Translucent�Grey, 4 g� M01956

Premise�Unidose� na�zamówienie
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Point4, Kerr

Materiał mikrohybrydowy do wypełnienia ubytków w zębach przednich i bocznych. Zawiera 
cząsteczki wypełniacza wielkości 0.4 µ, uzyskiwane dzięki nowej technologii. Ich zastosowanie 
sprawiło, że materiał ma wysoką polerowalność i wykazuje efekt kameleona (upodabnia się do 
tkanek otaczających).

  Nr art.
Zestaw�Combi�Kit�12�x�4�g� M01724
Zestaw zawiera: Enamel 2 x A1, 2 x A2, 2 x A3, A3.5, B2, D3, Dentyna A2, A3, A3.5,  
Optibond Solo Plus 5 ml, wytrawiacz 2 x 3 ml, aplikatory.

Zestaw�nr�2�Mini�3�x�4�g�� M12885
Zestaw zawiera: A2, A3, OA3, Optibond Solo Plus 5 ml, wytrawiacz. 

Zestaw�nr�3�Mini�3�x�4�g�� M12886
Zestaw zawiera: A2, A3, A3.5, Optibond Solo Plus 5 ml, wytrawiacz.

 Nr art.  Nr art.

A1, 4 g � M01725
A2, 4 g � M01726
A3, 4 g � M01727
A3.5, 4 g � M01728
A4, 4 g � M01729
B1, 4 g � M01730
B2, 4 g � M01731
B3, 4 g � M01732
B4, 4 g � M01733
C1, 4 g � M01734
C2, 4 g  � M01735
C3, 4 g  � M01736
C4, 4 g  � M01737

D2, 4 g � M01738
D3, 4 g� M01739
D4, 4 g� M01740
OA2, 4 g � M01741
OA3, 4 g� M01742
OA3.5, 4 g� M01743
OB1, 4 g � M01745
OB2, 4 g� M01746
T1, 4 g � M01752
T2, 4 g � M01753
T3, 4 g  � M01754
XL1, 4 g  � M01749
XL2, 4 g � M01750

SonicFill, Kerr

Compothixo, Kerr

Wibrujące urządzenie do nakładania i modelowania powierzchni materiałów kompozytowych 
we wszystkich klasach ubytków. 

  Nr art.
Compothixo� � M36133

Umożliwia jednoetapowe wypełnianie ubytków w zębach bocznych w prosty sposób, który 
łączy zalety płynnych i uniwersalnych materiałów złożonych. System składa się z instrumentu 
KaVo, zapewniającego aktywację dźwiękową oraz specjalnie zaprojektowanego kompozytu.

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�� M38248
Instrument SonicFill, pakiet startowy: 5 kapsułek Unidose z materiałem SonicFill oraz 5 modeli 
zębów, 10 x 0.3 g kapsułek SonicFill A1, 20 x 0.3 g kapsułek SonicFill A2, 30 x 0.3 g kapsułek 
SonicFill A3, instrukcje.

Instrument�dźwiękowy�SonicFill�do�aktywacji�materiału� M46769
Końcówka KaVo z szybkozłączką MULTIflex

A1, 20 x 0.3 g� � M38378
A2, 20 x 0.3 g� � M38379
A3, 20 x 0.3 g� � M38380
B1, 20 x 0.3 g� � M38381
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Charisma�Diamond, Heraeus Kulzer

Uniwersalny, nanohybrydowy kompozyt zapewnia lepszą estetykę, wytrzymałość oraz wygo-
dę użycia. Wysoce zagęszczony system wypełniacza kompozytu z nanocząsteczkami pozwala 
na osiągnięcie bardzo naturalnej estetyki. Zapewnia wyraźny efekt zmieniających się kolorów. 
Współczynniki załamania światła wypełniaczy i matrycy zostały idealnie dopasowane, dzięki 
czemu uzupełnienie przyjmuje kolor otaczającej go struktury zęba. Brzegi uzupełnienia są prak-
tycznie niewidoczne. Ultradrobne cząsteczki wypełniacza ułatwiają polerowanie oraz osiągnię-
cie wysokiego, długotrwałego połysku.

  Nr art.
Zestaw�Basic�Kit�6�x�4�g� M34774
Zestaw zawiera: 2 x A2, A3, A3.5, OM, OD.

Zestaw�Intro�Kit�3�x�4�g� M34531
Zestaw zawiera: A2, A3, OM, kolornik.

Zestaw�Master�Kit�10�x�4�g� M34768
Zestaw zawiera: A2, A3, A3.5, A4, B2, C2, OM, OD, CL, BL, Gluma 2Bond 4 ml,  
wytrawiacz Gluma Etch 2 x 2.5 ml, kolornik, akcesoria. 

 Nr art. Nr art.

A1, 4 g� M34508
A2, 4 g� M34509
A3, 4 g� M34510
A3.5, 4 g� M34511
A4, 4 g� M34512
B1, 4 g� M34513

B2, 4 g� M34514
B3, 4 g� M34515
C2, 4 g� M34516
C3, 4 g� M34517
D3, 4 g� M34518

OD�(nieprzezierny ciemny), 4 g� M34521
OL�(nieprzezierny jasny), 4 g� M34519
OM�(nieprzezierny średni), 4 g� M34520
AM�(bursztynowy), 4 g� M34526
BL�(do zębów wybielanych jasny), 4 g� M34522
BXL�(do zębów wybielanych extra jasny), 4 g� M34523
CL�(przejrzysty), 4 g� M34525
CO�(przejrzysty opalizujący), 4 g� M34527
OB�(nieprzezierny do zębów wybielanych), 4 g M34524
YO�(opalizujący żółty), 4 g� M34528
Kolornik� � M36759

Charisma�Opal, Heraeus Kulzer

Uniwersalny, submicrohybrydowy, światłoutwardzalny kompozyt z cząsteczką Microglass, 
nieprzepuszczalny dla promieni RTG. Jest wskazany do estetycznej, adhezyjnej odbudowy zę-
bów.    

  Nr art.
Zestaw�Basic�Kit�6�x�4�g�� M25090
Zestaw zawiera: A2, A3, A3.5, B2, CO, OD, kolornik.

Zestaw�Master�Kit�10�x�4�g� M25091
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, CO, OL, OM, OD,  
Gluma 2Bond 4 ml, wytrawiacz 2 x 2.5 ml, aplikatory, kolornik.  

 Nr art. Nr art.
A1, 4 g� � M25075
A2, 4 g� � M25076
A3, 4 g� � M25077
A3.5, 4 g� � M25078
A4, 4 g� � M25079
B1, 4 g� � M25080
B2, 4 g� � M25081
B3, 4 g� � M25082

C2, 4 g� � M25083
BL�(Bleach Light), 4 g� M25085
CO�(Clear Opal), 4 g� M25086
OD�(Dark), 4 g� M25089
OL�(Light), 4 g� M25087
OM�(Medium), 4 g� M25088
Kolornik� � M31857
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Charisma, Heraeus Kulzer

Uniwersalny materiał do wypełnień przednich i bocznych klas I-V.   

  Nr art.
Zestaw�6�x�4�g���� M21488��
Zestaw zawiera: A1, 2 x A2, A3, OA2, OA3, Gluma Comfort Bond + Desensitizer 4 ml;  
wytrawiacz 2 x 2.5 ml, akcesoria. 

Zestaw�8�x�4�g� � M07553
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, I, OA2, Gluma Comfort Bond 4 ml,  
wytrawiacz 2 x 2.5 ml, akcesoria. 

Zestaw�12�x�4�g�� M38937
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D3, OA2, OA3, OB2, I,  
Gluma Comfort Bond 4 ml. 

 Nr art.  Nr art.  

A1, 4 g� M01257
A2, 4 g� M01258
A3, 4 g� M01259
A3.5, 4 g� M01260
A4, 4 g� M01261
B1, 4 g� M01262
B2, 4 g� M01263
B3, 4 g� M01264
C2, 4 g� M01265

C3, 4 g� M01266
C4, 4 g� M01267
D3, 4 g� M01268
OA2, 4 g� M01271
OA3, 4 g� M01272
OA3.5, 4 g� M01273
OB2, 4 g� M01274
I, 4 g� M01270
SLO, 4 g� M01276

Półpłynny kompozyt Charisma Flow posiada zdolność zmiany stopnia płynności w trakcie pra-
cy. Podczas aplikacji, pod wpływem narzędzia upłynnia się i dokładnie wypełnia kształt ubytku,  
a po ustąpieniu siły przyjmuje stabilną konsystencję.

  Nr art.
Zestaw�4�x�1.8�g� M01279
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, Baseliner, akcesoria.   

 Nr art.  Nr art.

A1, 1.8 g� M01280
A2, 1.8 g� M01281
A3, 1.8 g� M01282

A3.5, 1.8 g� M01283
Baseliner, 1.8 g� M01284
OA2, 1.8 g� M01287

Charisma�Flow, Heraeus Kulzer

Charisma�Opal�Flow, Heraeus Kulzer

Półpłynny materiał kompozytowy. Dzięki możliwości bardzo dobrego kontrolowania lepkości 
prace minimalnie inwazyjne staną się jeszcze prostsze. Z uwagi na rzeczywistą charakterystykę 
kolorów, które w naturalny sposób naśladują kolor zęba, oraz pełny zestaw barw, system OPAL 
spełnia wszelkie wymagania w zakresie wypełnień kompozytowych.  

  Nr art.
Zestaw�4�x�1.8�g� M31856
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, Baseliner. 

A1, 1.8 g� � M30714
A2, 1.8 g� � M30715
A3, 1.8 g� � M30716
B2, 1.8 g� � M30717
Baseliner, 1.8 g� � M30719
OM, 1.8 g� � M30718
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Charisma�Classic, Heraeus Kulzer

Pierwszy kompozyt zawierający wypełniacz Microglass drugiej generacji. Ze względu na opty-
malne dopasowanie współczynników załamania światła naszego systemu matrix i wypełniaczy, 
nowa technologia pozwala na uzyskanie wewnętrznego blasku koloru oraz do 56% łatwiejsze 
dopasowanie kolorów. Jego kremowa konsystencja pozwala na łatwe i szybkie modelowanie, 
idealne właściwości w zakresie wykończenia i polerowania pozwalają na uzyskanie wysokiego 
połysku powierzchni, prosta gama kolorów pozwala na wygodny dobór i dopasowanie koloru, 
nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich ułatwia bezpieczną i wiarygodną diagno-
zę. Dopasowanie koloru w przypadku konwencjonalnych kompozytów do nakładania warstw  
w jednym kolorze nie zawsze jest zadowalające.

  
Zestaw�Combi�Kit�8�x�4�g�
Zestaw zawiera: 4 g strzykawki każdego z kolorów: A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3,  
4 ml GLUMA 2Bond, 2 x 2,5 ml żelu GLUMA Etch 35, kolornik, instrukcja obrazkowa.

Zestaw�Combi�Kit�6�x�4�g�
Zestaw zawiera: 2 x 4 g strzykawki każdego z kolorów: A2, A3, 4 g strzykawki każdego 
z kolorów: A1, A3.5, 4 ml GLUMA 2Bond, 2 x 2,5 ml żelu GLUMA Etch 35, instrukcja 
obrazkowa.

Zestaw�4�x�4�g�
Zestaw zawiera: 4 g strzykawki każdego z kolorów: A1, A2, A3, OA2, kolornik, instrukcja 
obrazkowa.
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Solitaire�2, Heraeus Kulzer

Światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy, polecany do zębów bocznych.

   Nr art.
A1, 4 g � � M01385
A2, 4 g � � M01386
A3, 4 g � � M01387
A3.5, 4 g � � M01388
A4, 4 g � � M14007
B2, 4 g � � M01390
B3, 4 g � � M01391
B4, 4 g � � M14008
C2, 4 g � � M01392
C3, 4 g � � M01393
I, 4 g � � M01394

Venus, Heraeus Kulzer

Venus�Bulk�Fill, Heraeus Kulzer

Uniwersalny, światłoutwardzalny, mikrohybrydowy kompozyt do estetycznej odbudowy zębów 
przednich i bocznych. Jego właściwości łączą połysk, trwałość i siłę, a doskonała konsystencja 
ułatwia modelowanie, co pozwala tworzyć wypełnienia na najwyższym poziomie. Dzięki unika-
towemu składowi żywicy Color Adaptive Matrix granice wypełnienia są niewidoczne, a światło 
załamuje się jak na naturalnej tkance zęba.

 Nr art.  Nr art.

A1, 4 g� M01314
A2, 4 g� M01315
A3, 4 g� M01317
A3,5, 4 g� M01318
A4, 4 g� M01319
A5, 4 g� M01320
B1, 4 g� M01321
B2, 4 g� M01322
B3, 4 g� M01323
C2, 4 g� M01325
C3, 4 g� M01326
C4, 4 g� M14807
D2, 4 g� M01327

D3, 4 g� M01328
OA2, 4 g� M01329
OA3, 4 g� M01330
OA3.5, 4 g� M01331
OB2, 4 g� M01332
OC3, 4 g� M01333
OD2, 4 g� M01334
SB1, 4 g� M01335
SB2, 4 g� M01336
SBO, 4 g� M01337
T1, 4 g� M01338
T2, 4 g� M01339

Nanohybrydowy, światłoutwardzalny kompozyt do odbudowy zębów bocznych o płynnej kon-
systencji, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich. Jest on stosowany jako baza w uzu-
pełnieniach klas I i II. Może być nakładany warstwami o grubości 4 mm. 

  Nr art.
Kolor�uniwersalny, 10 x 0.2 g� M48861
Kolor�uniwersalny, 1.8 g� M48862
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Ceram�X�Mono+, Dentsply

Uniwersalny, światłoutwardzalny kompozyt, który umożliwia wykonanie estetycznie natural-
nych wypełnień w możliwie najefektywniejszy sposób. Łączy innowacyjną nanoceramiczną 
technologię z unikalną prostotą systemu kolorystycznego. Wersja Mono+ służy do wykonywa-
nia wypełnień w technice podwójnej przezierności.

   Nr art.
Zestaw�Compact�Kit�4�x�3�g� M40571
Zestaw zawiera: M1, M2, M5, M6, Prime&Bond NT 4.5 ml, akcesoria.

Zestaw�Starter�Kit�7�x�3�g� M30348
Zestaw zawiera: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, akcesoria.

M1, 3 g� � M27385
M2, 3 g� � M27386
M3, 3 g  � � M27387
M4, 3 g� � M27388
M5, 3 g � � M27389
M6, 3 g � � M27390
M7, 3 g  � � M27391

SDR, Dentsply

Inteligentny materiał odbudowujący zębinę. Jest pierwszym półpłynnym kompozytem do zę-
bów bocznych, który oferuje możliwość tworzenia warstw o grubości 4 mm. Szybka technika 
aplikacji oparta na technologii SDR, obniżone o 60% naprężenie skurczowe oraz właściwości 
samopoziomujące to prawdziwy przełom w efektywnym leczeniu zachowawczym zębów bocz-
nych.

  Nr art.  
Zestaw�Intro�Kit�45�x�0.25�g� M30640
Zestaw zawiera : 45 kompiul x 0.25 g, Xeno V 2.5 ml, aplikator, akcesoria. 

Strzykawka, 1 g�� M42930
15�x�0.25�g� � M30641
Eco�Refill�50�x�0.25�g� M35834

Ceram�X�Duo+, Dentsply

Uniwersalny, światłoutwardzalny system materiałów kompozytowych, w którym zastosowano 
nanoceramiczny rodzaj wypełniacza. Wersja Duo+ służy do wykonywania wypełnień w techni-
ce podwójnej przezierności.

  Nr art.
Zestaw�Starter�Kit�7�x�3�g� M21715
Zestaw zawiera: D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, akcesoria.

 Nr art.  Nr art.

D1, 3 g� M28643
D2, 3 g� M27090
D3, 3 g� M26223
D4, 3 g� M39920

DB, 3 g� M40679
E1, 3 g� M37491
E2, 3 g� M30499
E3, 3 g� M37493
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Spectrum�TPH3, Dentsply

Uniwersalny, kompozytowy materiał wypełniający o submikronowej formule wypełniacza.

  Nr art.  
Zestaw�Starter�Kit�6�x�4.5�g� M27873
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, Prime&Bond NT 4.5 ml.

 Nr art. Nr art.  

A1, 4.5 g� M27999
A2, 4.5 g� M14024
A3, 4.5 g� M14026
A3.5, 4.5 g� M14027
A4, 4.5 g� na�zamówienie
B1, 4.5 g� M14029
B2, 4.5 g� M14030

B3, 4.5 g� M14031
C2, 4.5 g� M14032
C3, 4.5 g� M14033
Incisal�B1, 4.5 g�M14035
OA2, 4.5 g� M14036
OA3.5, 4.5 g� M14037

20�x�0.25�g�� na�zamówienie

Quixfil, Dentsply

Kompozyt QuixFil to prosty i dobry sposób na trwałe wypełnienia ubytków w zębach przedtrzo-
nowych i trzonowych. Ograniczona ścieralność daje pewność trwałości wypełnień. Prosta tech-
nika polimeryzacji (4 mm w 10 sek.) oraz jeden, uniwersalny odcień dzięki efektowi kameleona 
pozwalają na szybkie wykonanie kosmetycznego wypełnienia.

  Nr art.  
20�x�0.28�g� � M00888

SureFil, Dentsply

Świałoutwardzalny, kontrastowy na zdjęciu RTG kompozyt do wypełnień klasy I i II, narażonych 
na szczególnie duże obciążenia, zarówno w zębach mlecznych, jak i stałych.

  Nr art.
A, 3 g� � M00884
B, 3 g� � M00885
C, 3 g� � M00886

Wave, SDI

Płynny kompozyt światłoutwardzalny stosowany bezpośrednio na przygotowany ubytek. 

 Nr art.  Nr art.  

OA2, 1 g� M30502
A1, 1 g� M25137
A2, 1 g� M16358
A3, 1 g� M16359
A3.5, 1 g� M25252
B2, 1 g� M34870

HV�A1, 1 g� M26158
HV�A2, 1 g� M26159
HV�A3, 1 g� M38182
MV�A1, 1 g� M38455
MV�A2, 1 g� M38456
MV�A3, 1 g� M38457
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Zmack�Comp, Zhermack

Mikrohybrydowy kompozyt światłutwardzalny o szerokim zakresie odcieni, do bezpośredniego 
uzupełniania wszystkich klas ubytków próchnicowych oraz ubytków pochodzenia niepróchni-
cowego. Materiał oferuje 8 specjalnie wyselekcjonowanych kolorów oraz 2 kolory opakerowe. 
Jest widoczny w RTG. Dzięki odpowiednio dobranej formule pozwala na perfekcyjne odtwo-
rzenie warunków anatomicznych. Idealny do stomatologii estetycznej, licowania metodą bez-
pośrednią, wkładów i nakładów. Funkcjonalność i wysoka wytrzymałość materiału gwarantuje 
długotrwały i satysfakcjonujący efekt.

  Nr art.   
Zestaw�Zmack�Kit�6�x�4�g�� na�zamówienie
Zestaw zawiera: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, Bond 5 ml, Etch 3 ml, akcesoria.

Zestaw�Zmack�Kit-0�6�x�4�g�� M46384
Zestaw zawiera: A2, A3, A3.5, B1, A2-0, A3.5-0, Bond 5 ml, Etch 3 ml, akcesoria.

A1, 4 g � � M46378
A2, 4 g � � M43984
A3, 4 g � � M43985
A3.5, 4 g � � na�zamówienie
B1, 4 g � � na�zamówienie
B2, 4 g � � na�zamówienie
AO2, 4 g � � na�zamówienie
AO3.5, 4 g � � na�zamówienie
Zmack�Bond, 4.5 ml � na�zamówienie
Zmack�Etch, 3 ml, akcesoria � na�zamówienie

Super-Cor, SpofaDental

Kompozyt o doskonałych właściwościach użytkowych, optymalnej gęstości i wyjątkowych 
własnościach mechanicznych. Stosowany do wypełnienień w ubytkach klas I-V, rekonstrukcji 
tkanek twardych zębów po urazach, bezpośrednich licówek kompozytowych, naprawy licówek 
w uzupełnieniach protetycznych, bezpośredniej odbudowy zębów żywych i leczonych endo-
dontycznie, korekt kosmetycznych.

  Nr art.  
Zestaw�5�x�5�g� � M49236
Zestaw zawiera: 5 x 5 g strzykawek Super-Cor z materiałem w odcieniach A1, A2, A3, A3.5, 
C2, 2 g strzykawka Opticor Flow, odcień A2 + 10 końcówek aplikacyjnych, 3.5 g strzykawka 
wytrawiacza Etching Gel, 10 końcówek aplikacyjnych, 5 ml butelka system wiążącego 
Retensin Plus, 25 aplikatorów, 25 tacek do systemów wiążących

 Nr art.  Nr art.  

A1, 5 g� M24807
A2, 5 g� M24808
A3, 5 g � M24809
A4, 5 g� M24826
A3.5, 5 g � M24810
B1, 5 g� M24811
B2, 5 g� M24812
B3, 5 g� M24813
B4, 5 g � M24814

C1, 5 g� M24815
C2, 5 g� M24816
C3, 5 g� M24817
C4, 5 g� M24818
D2, 5 g� M24819�
D3, 5 g� M24820
D4, 5 g� M24821
Incisal, 2.5 g� M24822
Univ.�Opaq., 5 g�M24823

Retensin�Plus�Bond, 5 ml � M31148 
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X-tra�Base, Voco

X-tra�fil, Voco

Płynny, światłoutwardzalny kompozyt bazowy.

  Nr art.  
Zestaw�uniwersalny�A2, 2 x 2 g � M39661
Kolor�uniwersalny, 6 x 2 g � M39662
Zestaw�uniwersalny�A2, 16 x 0.25 g � M41710�

Światłoutwardzalny materiał do wypełnień w zębach bocznych.

  Nr art.  
Odcień�uniwersalny, 5 g � M43894
Zestaw�uniwersalny, 10 x 5 g � M37304�
Zestaw�uniwersalny, 20 x 0.25 g � M25870

Amaris, Voco

Wysokoestetyczny, światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy.

  Nr art.  
Zestaw�8�x�4�g�� � M37296
Zestaw zawiera: O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD; 2 x 1.8 g Amaris Flow (HT, HO), akcesoria.

 Nr art. Nr art.  

O1, 4 g � M39600
O2, 4 g � M31247
O3, 4 g � M31248
O4, 4 g � M30981

O5, 4 g � M39601
TD, 4 g � M36173
TL, 4 g � M39602
TN, 4 g � M36174

Nanowise, SpofaDental

Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał kompozytowy, umożliwiający uzyskanie perfek-
cyjnych wypełnień w odcinku przednim i bocznym.

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�7�x�4�g�� M43126
Zestaw zawiera: A2, A3, A3.5, B2, B3, OM, OD, OptiCorFLOW A2 2 g. 

Zestaw�Trial�Kit�4�x�4�g� M43267
Zestaw zawiera: A2, A3, A3.5, OM.

 Nr art.  Nr art.
A1, 4 g� � M43127
A2, 4 g� � M43230
A3, 4 g� � M43231
A3.5, 4 g� � M43232
A4, 4 g� � na�zamówienie
B2, 4 g� � na�zamówienie
B3, 4 g� � na�zamówienie
C2, 4 g� � na�zamówienie

C3, 4 g� � na�zamówienie
C4, 4 g� � na�zamówienie
D2, 4 g� � na�zamówienie
D3, 4 g� � na�zamówienie
Opaque�Light, 4 g� na�zamówienie
Opaque�Medium, 4 g� M43269
Opaque�Dark, 4 g� na�zamówienie
Clear�Incisal, 4 g� na�zamówienie
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zmack®
 system

Odcienie zmack® comp:
A1; A2; A3; A3.5; A2-O; A3.5-O; B1; B2; B3; C3

* Zawartość zestawów Zmack Intro Kit poznasz kontaktując się z naszym 
Przedstawicielem Handlowym lub odwiedzając www.zhermapol.pl

PRZED

PO

•	Uniwersalna i mikrohybrydowa formuła
 •	Odpowiednia konsystencja - nie przykleja się do narzędzi,  
 nie spływa
•		Oferowane	zestawy	Zmack	Intro	Kit*	+	uzupełnienia:	
	 to	odcienie	których	potrzebujesz!

zmack® system

HIGH QUALITY

FA IR  P RIC E

DOSKONAŁY KAMUFLAŻ!

Tel .  +48 -  22 858 82 72 -  Fax +48 -  22 642 07 14
biuro@zhermapol .p l  -  www.zhermapol .p l

Aby uzyskać więcej informacji
o produktach Zhermacka skontaktuj 
się z nami lub odwiedź nas na stronie 
internetowej: www.zhermapol.plZhermack prezentuje zmack® system, nową uniwersalną 

linię kompozytów światłoutwardzalnych dla stomatologii 
estetycznej  i zachowawczej, opracowaną w celu zaspokajania 
codziennych potrzeb lekarzy stomatologów i pacjentów w 
każdym wieku.  Zmack® system jest rezultatem wielu badań 
i wszechstronnej wiedzy pracowników laboratorium. 

Szeroka gama odcieni  zmack® comp została tak zaprojektowana, 
aby odbudowa stwarzała wrażenie „niewidocznej” w zębie 
odbudowywanym i zębach sąsiadujących.
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linię kompozytów światłoutwardzalnych dla stomatologii 
estetycznej  i zachowawczej, opracowaną w celu zaspokajania 
codziennych potrzeb lekarzy stomatologów i pacjentów w 
każdym wieku.  Zmack® system jest rezultatem wielu badań 
i wszechstronnej wiedzy pracowników laboratorium. 

Szeroka gama odcieni  zmack® comp została tak zaprojektowana, 
aby odbudowa stwarzała wrażenie „niewidocznej” w zębie 
odbudowywanym i zębach sąsiadujących.

TWÓJ DOBRY WYBÓR DLA PIĘKNEGO UŚMIECHU

zmack®
 system

Odcienie zmack® comp:
A1; A2; A3; A3.5; A2-O; A3.5-O; B1; B2; B3; C3

* Zawartość zestawów Zmack Intro Kit poznasz kontaktując się z naszym 
Przedstawicielem Handlowym lub odwiedzając www.zhermapol.pl

PRZED

PO

•	Uniwersalna i mikrohybrydowa formuła
 •	Odpowiednia konsystencja - nie przykleja się do narzędzi,  
 nie spływa
•		Oferowane	zestawy	Zmack	Intro	Kit*	+	uzupełnienia:	
	 to	odcienie	których	potrzebujesz!
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Amaris�Gingiva, Voco

Wysokoestetyczny światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy w kolorze dziąsła.

  Nr art.  
Zestaw�4�x�1.2�g�� M37296
Zestaw zawiera: Strzykawka 4 g w odcieniu podstawowym, 3 strzykawki po 1.2 g w 
odcieniach opakerowych (biały, jasny, ciemny), akcesoria.  
 
Na zamówienie dostępne także opakowanie uzupełniające: strzykawka 4 g w odcieniu 
naturalnym.

Charisma�PPF, Heraeus Kulzer

Evicrol, SpofaDental

Samoutwardzalny, uwalniający fluor materiał wieloskładnikowy na bazie drobnocząsteczkowe-
go szkła. Może być stosowany do odbudowy zębów przednich i bocznych.  

  Nr art.  
A30, 2 x 12 g � � M01407
B20, 2 x 12 g � � M01408
OA20, 2 x 12 g  �� M01409

Chemoutwardzalny, dwuskładnikowy materiał kompozytowy. Przeznaczony do wykonywania
trwałych wypełnień ubytków zębów.
  Nr art.  
Zestaw�� � M03670
Zestaw zawiera: 40 g proszku w kolorze 21, 3 x 10 g proszku w kolorze 25, 27, 45 (odcienie 
uzupełniające), 28 g płynu, 15 g wytrawiacza.

Kompozyty chemoutwardzalne

Crystaline�C2, Septodont

Chemoutwardzalny materiał na bazie żywicy typu pasta/pasta do wypełniania ubytków zębo-
wych w zębach klasy III i klasy V, w ograniczonym zakresie w zębach klasy I, do przedtrzonow-
ców oraz do estetycznych korekt zębów klasy IV.

  Nr art.  
Zestaw�� � M20938
Zestaw zawiera: Pasta uniwersalna 14 g, pasta katalizator 14 g, materiał wiążący katalizator  
3 ml, materiał wiążący baza 3 ml, wytrawiacz żel 6 g, 2 bloczki do mieszania, 50 szpatułek.
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04Compoglass�F, Ivoclar Vivadent AG

Światłoutwardzalny, jednoskładnikowy, kompomerowy materiał do wypełnień, widoczny  
w promieniach RTG. Polimeryzuje pod wpływem światła o długości fali 400-500nm.

  Nr art.  
Zestaw�Intro�Pack�40�x�0.25�g�� M01644
Zestaw zawiera: A1, A3, A3.5, A4, Syntac Single Component 5 g, akcesoria.

 Nr art. Nr art.  
A3, 3.5 g� � M01645
A1, 20 x 0.25 g � M01646
A2, 20 x 0.25 g � M01647
A3, 20 x 0.25 g � M01648

A3.5, 20 x 0.25 g � M01649
A4, 20 x 0.25 g � M01651
105, 20 x 0.25 g� M01655

Compoglass�Flow, Ivoclar Vivadent AG

Światłoutwardzalny, półpłynny materiał kompomerowy do wypełnień, widoczny w promie-
niach RTG, polimeryzujący pod wpływem światła o długości fali 400-500 nm.

  Nr art.  
A2, 20 x 0.25 g � � M01657
A3, 20 x 0.25 g� � M01658
A3.5, 20 x 0.25 g � M01659
A4, 20 x 0.25 g� � M05684

Dyract�ow, Dentsply

Światłoutwardzalny, półpłynny kompomer do ubytków małoinwazyjnych, wykonywania pod-
kładów oraz poszerzanego lakowania bruzd.

  Nr art.  
A2, 2 x 1 ml (1.8 g)�� M04416
A3, 2 x 1 ml (1.8 g)� M00918
A4, 2 x 1 ml (1.8 g) � M19623
B1, 2 x 1 ml (1.8 g) � M00919
OA3, 2 x 1 ml (1.8 g)� M00921

Kompomery

Twinky�Star, Voco

Kolorowy, światłoutwardzalny, kompomerowy materiał wypełnieniowy z brokatem.

  Nr art.  
Zestaw�40�x�0.25�g� M03742
Zestaw zawiera kolory: niebieski, złoty, zielony, cytrynowy, pomarańczowy, różowy, srebrny; 
kolornik.

Złoty, 25 x 0.25 g� M03744
Srebrny, 25 x 0.25 g� M03749
Niebieski, 25 x 0.25 g� M03743
Różowy, 25 x 0.25 g� M03748
Zielony, 25 x 0.25 g� M03745
Pomarańczowy, 25 x 0.25 g� M03747
Cytrynowy, 25 x 0.25 g� M03746
Jagodowy, 25 x 0.25 g� M29829
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Ketac�Glaze, 3M ESPE

Ketac�Conditioner, 3M ESPE

Światłoutwardzalny lakier do pokrywania i zabezpieczania wypełnień glasjonomerowych. 

  Nr art.  
2.5�g� � M00015

Roztwór do wstępnego przygotowania zębiny.

  Nr art.  
10�ml� � M00014

Ketac�Molar�Aplicap/Quick�Aplicap, 3M ESPE

Szkło-jonomerowy cement do wypełnień. Stosowany jako wypełnienia bazowe (podkłady), 
pod materiały kompozytowe w ubytkach klasy I i II, nadbudowa kikutów pod korony prote-
tyczne, wypełnienia w zębach mlecznych, wypełnienia ubytków klasy I w obszarze nienarażo-
nym na działanie sił okluzyjnych, wypełnienia ubytków klasy V (gdy względy estetyczne nie są 
elementem pierwszoplanowym) oraz do tymczasowych wypełnień ubytków klasy I i II. 

  Nr art.  
Zestaw�Ketac�Molar�Aplicap�Intro�Kit� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 50 kapsułek w kolorach A1, A3, A4, DYO.

A1, 50 kapsułek �� M00122�
A3, 50 kapsułek �� M00121

Ketac�Molar�Quick�Aplicap
A2, 50 kapsułek �� M26994
A3, 50 kapsułek �� M26993

Glasjonomery

Ketac�Molar�Easymix, 3M ESPE

Szkło-jonomerowy materiał do wypełnień w granulkach. Wskazania: wypełnienia niewielkich 
ubytków klasy I, tymczasowe, długoczasowe wypełnienia ubytków zębów bocznych, wypełnie-
nia w zębach mlecznych, odbudowa zębów pod uzupełnienia protetyczne, jako podkład pod 
wypełnienia z materiałów kompozytowych.

  Nr art.  
Zestaw�Próbny�� � na�zamówienie
Zestaw zawiera: Proszek 12.5 g A3, Płyn 8.5 ml, Ketac Conditioner 10 ml, Ketac Glaze 2.5 g, 
akcesoria.

Zestaw�ART�� � M00119
Zestaw zawiera: Proszek 15 g A3, płyn 10 g.
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Ketac�Fil�Plus, 3M ESPE

Cement szkło-jonomerowy stosowany do wypełnień ubytków klasy III i V, ubytków klinowych, 
małych ubytków klasy I, wypełnień w zębach mlecznych, do odbudowy rdzenia korony zęba 
pod koronę protetyczną oraz do uszczelniania bruzd.

  Nr art.  
Zestaw�Intro�Kit�Aplicap�� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 50 kapsułek w odcieniach A2, A3, A3.5, A4, aktywator, aplikator, akcesoria.

Zestaw�Aplicap�Asortyment�� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 50 kapsułek w odcieniach A2, A3, A3.5, A4.

Zestaw�Startowy� M00125
Zestaw zawiera: Proszek w kolorze A3 10 g, płyn 10 g, Ketac Conditioner 10 g,  
Ketac Glaze 2.5 g.

A2�jasnożółty, 10 g � M00127
A3�żółty, 10 g  � � M00128
Płyn, 10 g � � M00131�
A2, 50 kapsułek �� M06460
A3, 50 kapsułek� � M27877

Ketac�N100, 3M ESPE

Ręcznie mieszany światłoutwardzalny nano-jonomerowy materiał do wypełnień w podajniku 
Clicker. Jest pierwszym szkło-jonomerem modykowanym żywicą opracowanym na bazie na-
notechnologii. 

  Nr art.  
Zestaw�wprowadzający�� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 2 podajniki typu clicker z materiałem w kolorze A2 i A3 (2 x 12 g),  
primer 6.5 ml, 50 końcówek aplikacyjnych z tłoczkami, 60 aplikatorów, uchwyt do 
aplikatorów, podkładka do mieszania, 48 jednorazowych tacek do mieszania, kolornik.

Zestaw�Próbny�� � na�zamówienie
Zestaw zawiera: Podajnik typu clicker z materiałem w kolorze A3 12 g, primer 6.5 ml,10 
końcówek aplikacyjnych z tłoczkami.

A1�w�podajniku�typu�Clicker, 12 g � na�zamówienie
A2�w�podajniku�typu�Clicker, 12 g � na�zamówienie
A3�w�podajniku�typu�Clicker, 12 g � na�zamówienie
A3.5�w�podajniku�typu�Clicker, 12 g � na�zamówienie
B2�w�podajniku�typu�Clicker, 12 g� na�zamówienie
Primer, 6.5 ml � � na�zamówienie
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Ketac�Silver�Aplicap, 3M ESPE

Glasjonomerowy cement z zawartością srebra. Stosowany do nadbudowy rdzenia korony pod 
koronę protetyczną, odbudowy pod wypełnienia amalgamatowe, wypełnień w zębach mlecz-
nych, wypełnień ubytków klasy I i V (jeśli względy estetyczne nie są pierwszoplanowe).

  Nr art.  
Kapsułki, 50 szt.�� M00135

Vitremer, 3M ESPE

Światło i chemoutwardzalny, modykowany żywicą materiał glasjonomerowy, do wypełnień 
ubytków klas III i V, ubytków przyszyjkowych, erozji i abrazji, ubytków w obrębie korzeni oraz 
ubytków wszystkich klas w zębach mlecznych. Stosowany jako czasowa odbudowa złamanych 
zębów, odbudowa zębiny w ubytkach klasy I i II metodą kanapkową, odbudowa zębów pod 
korony protetyczne oraz jako tymczasowe wypełnienia w klasie I i III.

  Nr art.  
Zestaw�próbny��� M00101
Zestaw zawiera: Proszek A3 5 g, płyn 2.5 ml, primer 2 ml, preparat nabłyszczający 2 ml,  
10 kapsułek, miarka, bloczek do mieszania.

Zestaw�Intro�Kit�6�x�5�g�� M00102
Zestaw zawiera: po 5 g proszku A3, A4, C2, C4, paedo, blue, 2 x płyn 8 ml, primer 6.5 ml, 
preparat nabłyszczający 6.5 ml, tacka, kolornik, napełnialne kapsułki 50 szt., uchwyt do 
pędzelków, pędzelki 60 szt., bloczek.

Zestaw�próbny�Paedo�� na�zamówienie
Zestaw zawiera: Proszek 5 g w kolorze paedo, płyn 2.5 ml, primer 2 ml, preparat 
nabłyszczający 2 ml, 10 kapsułek, miarka, bloczek do mieszania.

Zestaw�próbny�Blue�� na�zamówienie
Zestaw zawiera: Proszek 5 g w kolorze blue, płyn 2.5 ml, primer 2 ml, preparat nabłyszczający 
2 ml, 10 kapsułek, miarka, bloczek do mieszania.

A3, 9 g� � na�zamówienie
A4, 9 g� � na�zamówienie
B2, 9 g� � na�zamówienie
B3, 9 g� � na�zamówienie
C2, 9 g� � na�zamówienie
C4, 9 g� � na�zamówienie
Blue, 9 g� � na�zamówienie
Paedo, 9 g� � na�zamówienie
Napełnialne�kapsułki, 50 szt.� na�zamówienie
Podajnik�do�kapsułek� na�zamówienie
Primer, 6.5ml� � na�zamówienie
Preparat�nabłyszczający, 6.5ml� na�zamówienie
Płyn, 8ml � � na�zamówienie
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Photac�Fil�Quick�Aplicap, 3M ESPE

Światłoutwardzalny, szkło-jonomerowy, modykowany żywicą materiał do wypełnień. Łączy 
się chemicznie ze szkliwem i zębiną, co umożliwia oszczędną preparację. Stosowany do wypeł-
niania ubytków klasy III i V, wypełniania małych ubytków klasy I, ubytków klinowych, wypełnień 
zębów mlecznych, uszczelniania bruzd, wypełnień czasowych ubytków klasy I i II. 

  Nr art.  
Zestaw�Aplicap��� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 50 kapsułek w odcieniach: A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C4, DBO.

A2, 50 kapsułek� � M27230
A3, 50 kapsułek� � M00136

EQUIA, GC

Samoadhezyjny materiał typu „bulk” do odbudowy zębów bocznych. System GC EQUIA łączy  
w sobie GC EQUIA Fil – materiał glasjonomerowy najnowszej generacji i GC EQUIA Coat – ma-
teriał do powlekania na bazie żywicy z dużą zawartością wypełniacza. System nie wymaga 
nakładania warstwowego, materiał poddaje się upychaniu, nie klei się i idealnie adaptuje do 
ścian ubytku. Nie wymaga procedury opracowania końcowego i polerowania, ponieważ na-
łożenie jednej warstwy GC EQUIA Coat jest wystarczające, aby uzyskać gładką i błyszczącą 
powierzchnię. System GC EQUIA jest dostępny w różnych pojedynczych i łączonych zestawach, 
które zawierają kapsułki GC EQUIA Fil i butelkę z materiałem do powlekania GC EQUIA Coat. 

  Nr art. 
Intro�Pack�50�kapsułek�EQUIA�Fil,�EQUIA�Coat�4�ml, akcesoria  
A2� � M20891
A3� � M19979
Ass�50�kapsułek�w�odcieniach�A2,�A3,�A3.5,�B1,�B3� M20889

Promo�Pack�50+50�kapsułek�EQUIA�Fil,�EQUIA�Coat�4�ml,�akcesoria��
A2-A2� � M20887
A2-A3� � M20888
A3-A3� � M20892

Zestaw�kliniczny�250�kapsułek�EQUIA�Fil�,�EQUIA�Coat�6�ml,�akcesoria
A2� � na�zamówienie
A3� � na�zamówienie

 
A1, 50 kapsułek� � M39369
A2, 50 kapsułek� � M39370
A3, 50 kapsułek� � M39371
A3.5, 50 kapsułek� M41321
B1, 50 kapsułek� � M41322
B2, 50 kapsułek �� M42002
B3, 50 kapsułek� � M42003
C4, 50 kapsułek� � na�zamówienie
SW, 50 kapsułek� � na�zamówienie

Asortyment�50�kapsułek�po 10: A2, A3, A3.5, B1, B3� M41630

Equia�Coat� � M39372
Butelka 4 ml, 20 jednorazowych pojemników do aplikacji, 50 mikrokońcówek aplikacyjnych, 
uchwyt do końcówek aplikacyjnych.
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Fuji�IX�GP/FAST, GC

Fuji�IX�GP�Extra, GC

Normalnie i szybkowiążący materiał glasjonomerowy do wypełnień. Łatwy w użyciu, poddający 
się upychaniu glasjonomer o wysokiej odporności na ścieranie do zębów bocznych. Jest często 
wybierany, gdy decyzja o ostatecznym planie leczenia nie została jeszcze podjęta i możliwe są 
różne rozwiązania. Może to być technika kanapkowa z materiałem kompozytowym, wkład 
typu inlay lub po prostu samodzielne wypełnienie glasjonomerowe.

  Nr art.  
Zestaw�3-2� � M01116
Proszek 3 x 15 g w odcieniach A2, A3, B3, płyn 2 x 6.4 ml.

Zestaw�1-1�� � M01117
A3, 15 g proszek, płyn 6.4 ml.

 Nr art.  Nr art.  
A2, 50 kapsułek � M01118
A3, 50 kapsułek  � M01119
A3.5, 50 kapsułek  � M01120
B2, 50 kapsułek � M01121
B3, 50 kapsułek � M01122
C4, 50 kapsułek � M01123
A1�Fast, 50 kapsułek  � M01124
A2�Fast, 50 kapsułek � M01125
A3�Fast, 50 kapsułek � M01126
A3.5�Fast, 50 kapsułek � M22458

B2�Fast, 50 kapsułek � M01128
B3�Fast, 50 kapsułek � M01129
C4�Fast, 50 kapsułek � M01130
A2, 15 g proszek� M01131
A3, 15 g proszek� M01132
A3.5, 15 g proszek � M22707
B2, 15 g proszek� M01134
B3, 15 g proszek� M01135
C4, 15 g proszek � M01136

Płyn, 6.4 ml � � M09104

Szybkowiążący, poddający się upychaniu materiał glasjonomerowy do wypełnień.  Wysokiej 
wytrzymałości cement glasjonomerowy o bardzo wysokiej przezierności, która wraz z upływem 
czasu jeszcze trochę wzrasta. Wyższe uwalnianie fluoru zapewnia lepszą ochronę przed próch-
nicą, komfortowy czas pracy w połączeniu z szybkim czasem wiązania oznacza, że końcowe 
opracowanie i polerowanie można rozpocząć już po upływie dwóch i pół minut po wymiesza-
niu.

  Nr art.  
Asortyment�(po 10 kapsułek: A2, A3, A3.5, B1, B3)� M25275
A1, 50 kapsułek� � M26243
A2, 50 kapsułek� � M25272
A3, 50 kapsułek� � M25273
A3.5, 50 kapsułek� M30353
B1, 50 kapsułek� � M30008
B3, 50 kapsułek� � M31604
C4, 50 kapsułek� � na�zamówienie

Ulepszony, szybkowiążący glasjonomer kondensowalny do wypełnień dostępny w wersji proszek-płyn.

Zestaw�1-1
A2, proszek 15 g, płyn 6.4 ml � M48989
A3, proszek 15 g, płyn 6.4 ml  � M48990

 Nr art.  Nr art.  
A1, 15 g proszek� na�zamówienie
A2, 15 g proszek� M01131
A3, 15 g proszek� M01132
A3.5, 15 g proszek� M22707

B1, 15 g proszek� na�zamówienie
B2, 15 g proszek� M01134
B3, 15 g proszek� M01135�
C4, 15 g proszek� M01136�

Płyn, 6.4 ml/8 g� � M09104
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Fuji�Triage, GC

Nieprzepuszczalny dla promieni rtg glasjonomerowy materiał ochronny. Wysoki stopień uwal-
niania fluoru i duża tolerancja wilgoci czyni go idealnym materiałem do ochrony bruzd świeżo 
wyrżniętych trzonowców (częściowo) pokrytych tkanką miękką. Stosowany również do ochro-
ny powierzchni korzenia, w zapobieganiu nadwrażliwości oraz jako wypełnienie tymczasowe, 
takie jak uszczelnienie w trakcie leczenia endodontycznego.

  Nr art.  
Zestaw�Pink�1-1�� M17739
Zestaw zawiera: 15 g proszek, 10 g płyn, Dentin Conditioner 6 g, akcesoria.

Zestaw�White�1-1�� M17740
Zestaw zawiera: 15 g proszek, 10 g płyn, Dentin Conditioner 6 g, akcesoria.

Kapsułki�50�szt., pink � M17741
Kapsułki�50�szt., white� M17742

Fuji�Varnish, GC

Chemoutwardzalny lakier ochronny. Uszczelnia powierzchnię wypełnienia glasjonomerowego, 
chroni przed zawilgoceniem lub wysuszeniem. Może być stosowany do wszystkich materiałów 
glasjonomerowych.

  Nr art.  
10.4�ml� � M09166

Fuji�VIII�GP, GC

Samoutwardzalny modykowany żywicą materiał glasjonomerowy do wypełnień. Ulepszone 
właściwości zyczne i estetyczne sprawiają, że jest materiałem z wyboru do wypełnień ubyt-
ków klasy III, V oraz w obrębie cementu korzeniowego. GC Fuji VIII GP jest prawdziwie ekono-
micznym produktem.

  Nr art. 
Zestaw�1-1
A2, proszek 15 g, płyn 6.4 ml  � M17332
A3, proszek 15 g, płyn 6.4 ml� M16212
A3.5, proszek 15 g, płyn 6.4 ml � M21387
B2, proszek 15 g, płyn 6.4 ml � M21388
B3, proszek 15 g, płyn 6.4 ml � M21389
C4, proszek 15 g, płyn 6.4 ml � M21390
6.8�ml/8�g�płyn� � na�zamówienie

Asortyment�(po 10 kapsułek: A2, A3, A3.5, B2, B3)� M16211

A2, 50 kapsułek �� M16209
A3, 50 kapsułek  � M16210
A3.5, 50 kapsułek  � M19842
B2, 50 kapsułek  �� M21391
B3, 50 kapsułek  �� M21392
C4, 50 kapsułek  �� M21393

G-Coat�PLUS, GC

Nanocząsteczkowa samoadhezyjna światłoutwardzalna powłoka ochronna o pojedynczo roz-
proszonych cząsteczkach nanowypełniacza do wypełnień glasjonomerowych, kompozytowych  
i uzupełnień tymczasowych. Płynna glazura zapewnia wytrzymałość, twardość i ochronę.

  Nr art.
G-Coat�PLUS�� � M20830
4 ml, 20 pojemników do dozowania, 50 mikrokońcówek aplikacyjnych i uchwyt  
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Fuji�II�LC/�Improved, GC

Światłoutwardzalny glasjonomerowy materiał do wypełnień. Małe cząsteczki wypełniacza za-
pewniają doskonałą estetykę i polerowalność, wysoka zawartość wypełniacza jest gwarancją 
lepszej odporności na ścieranie. 

GC Fuji II LC Improved jest uniwersalnym materiałem przeznaczonym  do wypełnień ubytków 
klasy III, V ale również jako liner, podkład czy do odbudowy zrębu korony. Dostępny w 11 
odcieniach VITA.

  Nr art.  
Zestaw�3-2�� � M01091
3 x 15 g proszku A2, A3, B2, 2 x 6.8 ml płynu.

Zestaw�Ass�50�kapsułek�� M01115
Zestaw zawiera: A4, B2, B3, B4, C2, D2. �

 Nr art.  Nr art.  
A1, 50 kapsułek� M01093
A2, 50 kapsułek � M01094
A3, 50 kapsułek � M01095
A3.5, 50 kapsułek � M01096
A4, 50 kapsułek   � M01098
B2, 50 kapsułek   � M01099
B3, 50 kapsułek  � M01100
B4, 50 kapsułek� M01101
C2, 50 kapsułek � M01102
C4, 50 kapsułek � M01103
D2, 50 kapsułek � na�zamówienie

A1, proszek 15 g � M09057
A2, proszek 15 g � M01105
A3, proszek 15 g � M01106
A3.5, proszek 15 g � M01107
A4, proszek 15 g � M01108
B2, proszek 15 g � M01109
B3, proszek 15 g� M01110
B4, proszek 15 g � M01111
C2, proszek 15 g � M01112
C4, proszek 15 g � M01113
D2, proszek 15 g � M01114

Płyn, 8 g (6.8 ml)� M32471

ChemFil�Rock, Dentsply

Glasjonomerowy materiał wypełniający o wzmocnionej wytrzymałości.

  Nr art.  
Zestaw�Intro�� � M42302
Zestaw zawiera: kapsułki 40 szt.(po 10 szt. A1, A2, A3, Contrast White), Capsule Extruder 2.

A1, 50 kapsułek  � M41042
A2, 50 kapsułek  � M37494
A3, 50 kapsułek �� M37495
A4-O, 50 kapsułek� M40667
Contrast�White��� na�zamówienie
Capsule�Extruder, pistolet do kapsułek � na�zamówienie

Fuji�Coat�LC, GC

Światłoutwardzalny lakier ochronny. Uszczelnia powierzchnię wypełnienia glasjonomerowego, 
chroni przed zawilgoceniem lub wysuszeniem. Duża płynność ułatwia aplikację, 10 sekundowa 
polimeryzacja zapewnia gładką i błyszczącą powierzchnię, co zapobiega gromadzeniu się płyt-
ki. Może być stosowany do wszystkich materiałów glasjonomerowych.

  Nr art.
5.2�ml�� � M09164





142

Materiały wypełnieniowe / Glasjonomery

04

www.marrodent.pl

Chemadent�G-J-W, Chema Elektromet

Cement szkło – jonomerowy do wypełnień ubytków i odbudowy zębów. Przeznaczony jest 
do wypełniania ubytków klasy III i V (szczególnie niepróchnicowego pochodzenia) oraz ubyt-
ków próchnicowych u pacjentów starszych, ubytków klinowych, ubytków I i II klasy w zębach 
mlecznych oraz do pokrycia pęknięć i nadżerek szkliwa. Zalecany w leczeniu wczesnych zmian 
próchnicowych lub pacjentów z wysoką podatnością na próchnicę.

  Nr art.  
10�g�proszku, 10 g płynu, wytrawiacz, lakier ochronny � M00355

Kavitan�LC, SpofaDental

Kavitan�Plus, SpofaDental

Kavitan�PRO, SpofaDental

Kavitan�CEM, SpofaDental

Światłoutwardzalny cement szkło-jonomerowy do stosowania w charakterze podkładu lub 
jako materiał wypełnieniowy. Może być opracowywany natychmiast po polimeryzacji światłem. 
Chemiczne wiązanie do tkanek zęba oraz długotrwałe uwalnianie fluoru zostały zachowane.

  Nr art.  
A2, proszek 12 g, płyn 5 g � M05646
A3, proszek 12 g, płyn 5 g  � M05647
B3, proszek 12 g, płyn 5 g  � M05648
C3, proszek 12 g, płyn 5 g  � M05649
Płyn, 5 g � � M05650

Chemoutwardzalny cement szkło-jonomerowy, widoczny na zdjęciach RTG, przeznaczony do 
wykonywania wypełnień oraz stosowany jako materiał podkładowy. Charakteryzuje się che-
miczną adhezją do twardych tkanek zęba i zdolnością uwalniania jonów fluorowych.

  Nr art.  
A2, 15 g proszek, 15 g płyn � M05658
A3, 15 g proszek, 15 g płyn � M05659
B1, 15 g proszek, 15 g płyn  � M05660
B3, 15 g proszek, 15 g płyn � M05661
C3, 15 g proszek, 15 g płyn � M05662
Płyn, 15 g� � M05663

Wiążący chemicznie cement szkło-jonomerowy o wysokiej gęstości i podwyższonej odporności 
na ściskanie, do stosowania w zębach bocznych. Posiada zdolność długookresowego uwalnia-
nia jonów fluoru.

  Nr art.  
A2, 15 g proszek � M05652
A2, 15 g proszek, 10 g płyn � M25048
A3, 15 g proszek � M05653
A3, 15 g proszek, 10 g płyn � M16412
B3, 15 g proszek, 10 g płyn � M05654
Płyn, 10 g � � M05656

Chemoutwardzalny cement szkło-jonomerowy do osadzania prac protetycznych o niskiej dez-
integracji i rozpuszczalności w jamie ustnej, wysokiej wytrzymałości na obciążenia mechanicz-
ne, zgodne z tkankami zęba, o odziaływaniu antybakteryjnym, możliwy do zastosowania przy 
minimalnej grubości materiału, o doskonałych właściwościach roboczych i optymalnym prze-
biegu procesu utwardzania.   

  Nr art.  
Zestaw� � M05664
Zestaw zawiera: Proszek 20 g, płyn 15 g, bloczek do mieszania, miarka.  



143

Materiały tymczasowe

Zamówienia telefoniczne: 801 36 36 99, 33 810 13 28

04

Materiały tymczasowe

Cavit, 3M ESPE

Materiał do czasowego wypełnienia ubytków. Gotowa do użycia masa do prowizorycznego 
zaopatrzenia ubytku na bazie tworzywa sztucznego.

  Nr art.  
Zielony, 28 g � � M00161
Niebieski, 28 g � � M00162
Czerwony, 28 g �� M00163

IRM, Dentsply

Wskazania kliniczne: do przykrycia pośredniego, do wykonywania tymczasowych wypełnień 
np. w leczeniu endodontycznym, do wykorzystywania jako materiał podkładowy.

  Nr art.  
Proszek�40�g, płyn 15 ml� M18825

Caviton, GC

Clip�F, Voco

Materiał do tymczasowych wypełnień ubytków oraz po leczeniu kanałowym. Właściwości:  
wiązanie inicjowane przez wodę i ślinę, doskonała adaptacja, łatwy do usunięcia, odcień biały.

  Nr art.  
20�g�� � M09160

Światłoutwardzalny materiał do tymczasowego wypełniania ubytków, zwłaszcza w trakcie  
leczenia endodontycznego oraz przy wykonywaniu wkładów „inlay”. Wydziela fluor zapobie-
gający tworzeniu się próchnicy wtórnej. 

  Nr art.  
4�g�� � M03707
3�x�4�g� � M03708

Ionolux, Voco

Światłoutwardzalny szkło-jonomerowy materiał wypełnieniowy do ręcznego mieszania.

  Nr art.  
A1, 12 g proszek, 5 ml płyn � M37325
A2, 12 g proszek, 5 ml płyn � M37059
A3, 12 g proszek, 5 ml płyn � M37326

VOCO�Ionofil�Molar�AC�Quick, Voco

Szybkowiążący, wypełnieniowy cement szkło-jonomerowy w kapsułkach do aplikacji.

  Nr art.  
Zestaw�� � M37330
Zestaw zawiera: 48 kapsułek (8 x A1, 32 x A3, 8 x B3), 3 ml Final Varnish LC.

A1, 48 kapsułek �� M47023
A2, 48 kapsułek �� M37331
A3, 48 kapsułek �� M37332



144

Materiały wypełnieniowe / Materiały tymczasowe

04

www.marrodent.pl

Thymodentin, Chema Elektromet

Coltosol�F, Coltene

Antyseptyczna dentyna wodna z dodatkiem tymolu.

  Nr art.  
100�g�� � M00357

Tymczasowy materiał wypełnieniowy z fluorem. Nie wymaga mieszania, daje wspaniałą przy-
czepność do ubytku, łatwo się nakłada i daje doskonałe dopasowanie brzeżne. Polimeryzuje 
pod wpływem śliny. Posiada uniwersalne zastosowanie, np. w zębach tylnych, do zabezpiecza-
nia w leczeniu kanałowym.

  Nr art.  
5�x�8�g�� � M00490
Słoiczek, 38 g � � M00491

Multidentin�D/K, Chema Elektromet

  Nr art.  
D, czerwona, 50 g � M21278
Przeznaczona do zamykania wkładek dewitalizacyjnych.

K, żółta, 50 g � � M21279�
Z zawartością chinosolu, przeznaczona do pokrywania opatrunków stosowanych w leczeniu 
kanałów korzeniowych.

Plastidentin, Chema Elektromet

Oxydentin, Chema Elektromet

Pasta do tymczasowego wypełniania ubytków w żywych zębach i wszędzie tam, gdzie nie jest 
wskazane wywieranie ucisku na dno ubytku. Pod wpływem ciepła i formowania twarda pasta 
staje się miękka i plastyczna. 

  Nr art.  
12�g�� � M16682

Materiał do tymczasowego wypełniania ubytków w zębach w okresie leczenia. Przeznaczony 
do pokrywania opatrunków stosowanych w leczeniu kanałów korzeniowych. 

  Nr art.  
250�g�� � M07524

Prowident, Zhermack

Samotwardniejący preparat dentystyczny w postaci pasty do prowizorycznego wypełnienia 
ubytków zębowych (tzw. fleczer). Wygodny w użyciu, ulega samotwardnieniu pod wpływem 
śliny, nie wymaga mieszania z wodą na płytce szklanej. Szczelnie zamyka ubytki, zawiera środki 
bakteriobójcze i bakteriostatyczne.

  Nr art.  
10�g� � M03851

Luxatemp�Inlay, DMG

Kompozyt światłoutwardzalny do wykonywania tymczasowych inlay-ów.

  Nr art.  
2�x�1.5�g�� � M22091
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Kolor�+�Plus, Kerr

To system żywic bez wypełniacza, zabarwionych pigmentami w taki sposób, by dawały odpo-
wiedni efekt optyczny. Zawiera on 8 różnych podbarwiaczy, żywicę bez pigmentów, stosowaną 
do rozcieńczania barwników oraz 2 opakery służące do maskowania przebarwień tkanek.

  Nr art.  
Zestaw�11�x�2�ml� na�zamówienie�
Zestaw zawiera: odcienie: biały, żółty, czerwony, lawendowy, niebieski, brązowy, ochra, szary, 
bez pigmentu, opaker A1 i A3.

Biały, 2 ml � � M04240
Żółty, 2 ml  � � M04241
Czerwony, 2 ml �� M04242
Lawendowy, 2 ml  � M04243
Niebieski, 2 ml  �� M04244
Brązowy, 2 ml  � � M04245
Szary, 2 ml  � � M04246
Bez�Pigmentu, 2 ml  � M04247
Opaker�A1, 2 ml  � M04248
Opaker�A3, 2 ml  � M04249
Ochra, 2 ml  � � M04250

Podbarwiacze

Empress�Direct�Color, Ivoclar Vivadent AG

Światłoutwardzalny, półpłynny materiał do maskowania przebarwień tkanek zęba oraz do cha-
rakteryzacji uzupełnień wykonanych w technologii CAD/CAM.

  Nr art.  
Zestaw�Empress�Direct�Color� M50030
Zestaw zawiera: odcienie 7 x 1 g: brown, ochre, white, honey yellow, purple, blue, grey, 
opaque 1.8 g. 

Brown, 1 g� � M43821
Ochre, 1 g� � M43820
White, 1 g� � M43819
Honey�Yellow, 1 g� M50209
Purple, 1 g� � M50210
Blue, 1 g� � M50211
Grey, 1 g� � M44695

Telio�CS�Inlay/Onlay, Ivoclar Vivadent AG

Telio CS Inlay i Telio CS Onlay są światłoutwardzalnymi, jednokomponentowymi materiałami 
do czasowego wypełniania ubytków, niewymagającymi dodatkowego stosowania cementów 
tymczasowych.

  Nr art.  
Onlay�Transparent, 3 x 2.5 g� M43674
Onlay�Universal, 3 x 2.5 g� M43673
Inlay�Universal, 3 x 2.5 g� M41565
Inlay�Transparent, 3 x 2.5 g� M50208
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Amalgamaty

Permite, SDI

Amalcap�Plus, Ivoclar Vivadent AG

GS�80, SDI

Appilloy, AT&M

70% zawartość srebra, homogenicznie rozproszone cząsteczki typu sferycznego. Stop amalga-
matowy bez domieszki cynku, pozbawiony fazy gamma-2. 

  Nr art.  
1, 50 szt. po 400 mg � M03580
2, 50 szt. po 600 mg  � M03581
1, 500 szt. po 400 mg  � M03583
2, 500 szt. po 600 mg  � M03584

Sferyczny amalgamat srebra bez fazy gamma-2, przeznaczony do wykonywania wypełnień.

  Nr art.  
1, 50 szt. po 400 mg� M01674
2, 50 szt. po 600 mg� M01675

Amalgamat srebra przeznaczony do wykonywania wypełnień.

  Nr art.  
1, 50 szt. po 400 mg � M07235
2, 50 szt. po 600 mg  � M07236

Amalgamat srebra przeznaczony do wykonywania wypełnień.

  Nr art.  
1, 50 szt. po 400 mg � M30565
2, 50 szt. po 600 mg  � M30566
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K-reamer, Dentsply Maillefer Pilnik�Hedstroem, Dentsply Maillefer

Ręczne narzędzia do opracowania kanału ru-
chem wyłącznie piłującym. Odpowiedni prol 
krawędzi tnących zapewnia dużą efektyw-
ność cięcia zębiny. Przekrój poprzeczny czę-
ści tnącej pilnika tworzy kąt prosty ze ścianą 
kanału korzeniowego. Wykonany ze specjal-
nej, elastycznej stali, której struktura znacznie 
zwiększa odporność na złamanie. 

Poszerzacze do ręcznego opracowania kana-
łu, wykonane ze stali nierdzewnej. Zalecane 
ruchy podczas opracowania kanału to ruchy 
dociskowo – obrotowe. Trójkątny przekrój po-
przeczny zwiększa efektywność cięcia, ostro 
zakończony wierzchołek. 

K-reamer�6�szt.

 21�mm 25�mm� 28�mm� 31�mm�
008 ■ •� •� •� •
010 ■ •� •� •� •
015 □ •� •� •� •
020 ■ •  •� •� •
025 ■ •  •� •� •
030 ■ •  •� •� •
035 ■ •  •� •� •
040 ■ •  •� •� •
045 □ •  •� •� •
050 ■ •  •� •� •�
055 ■ •  •� •� •�
060 ■ •  •� •� •�
070 ■ •  •� •� •�
080 ■ •  •� •� •�
090 □ •� •� •� •
100 ■ •  •� •� •�
110 ■ •  •� •� •�
120 ■ •  •� •� •�
130 ■ •  •� •� •�
140 ■ •  •� •� •�
015-040  •  •� •� •�
045-080 •  •� •� •
090-140 •� •� •� •

Pilnik�Hedstroem�6�szt.

 21�mm 25�mm� 28�mm� 31�mm�
008 ■ •� •� •� •
010 ■ •� •� •� •
015 □ •� •� •� •
020 ■ •  •� •� •
025 ■ •  •� •� •
030 ■ •  •� •� •
035 ■ •  •� •� •
040 ■ •  •� •� •
045 □ •  •� •� •
050 ■ •  •� •� •�
055 ■ •  •� •� •�
060 ■ •  •� •� •�
070 ■ •  •� •� •�
080 ■ •  •� •� •�
090 □ •� •� •� •
100 ■ •  •� •� •�
110 ■ •  •� •� •�
120 ■ •  •� •� •�
130 ■ •  •� •� •�
140 ■ •  •� •� •�
015-040  •  •� •� •�
045-080 •  •� •� •
090-140 •� •� •� •

Instrumenty endodontyczne

Pilnik�K-exofile, Dentsply Maillefer Pilnik�K-file, Dentsply Maillefer

Fleksyjne narzędzia do ręcznego opracowy-
wania zakrzywionych kanałów. Czworokątny 
przekrój poprzeczny zmniejsza ryzyko złama-
nia, tępo zakończony wierzchołek bezpiecz-
nie prowadzi narzędzie w kanale.

Narzędzie do ręcznego opracowania kana-
łu, wykonane ze stali nierdzewnej. Zalecane 
ruchy podczas opracowania kanału to ruchy 
dociskowo – wysuwające (piłowanie). Czwo-
rokątny przekrój poprzeczny zmniejsza ryzyko 
złamania, tępo zakończony wierzchołek.

Pilnik�K-exofile�6�szt.

 25�mm�

015 □ •  � �
020 ■ •  � �
025 ■ •  � �
030 ■ •  � �
035 ■ •  � �
040 ■ •  �
015-040  •  �

Pilnik�K-file�6�szt.

 25�mm�

006 ■ •  �
008 ■ •  
010 ■ •  �
015 □ •  � �
020 ■ •  � �
025 ■ •  � �
030 ■ •  � �
035 ■ •  � �
040 ■ •   �
015-040  •  �
045-080 •  �
090-140� •
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K-Reamer�Torpan, Dentsply Maillefer

Narzędzia do maszynowego opracowania 
kanału, wykonane ze stali nierdzewnej o trój-
kątnym przekroju.

Poszerzacz�K-Reamer�Torpan�6�szt.

 25�mm�

010 ■ •  �
015 □ •  � �
020 ■ •  � �
025 ■ •  � �
030 ■ •  � �
035 ■ •  � �
040 ■ • 
045 □ •   �
015-040  •  �
045-080 •  �

Pilnik�Nitiex, Dentsply Maillefer K-exoreamer, Dentsply Maillefer

Senseus�FlexoFile, Dentsply Maillefer

Senseus�Hedstroem, Dentsply Maillefer

Senseus�Flexoreamer, Dentsply Maillefer

Ręczne narzędzie niklowo – tytanowe do 
opracowania zakrzywionych kanałów korze-
niowych ruchem piłującym. Czworokątny 
przekrój poprzeczny zmniejsza ryzyko złama-
nia, tępo zakończony wierzchołek bezpiecz-
nie prowadzi narzędzie w kanale. 

Fleksyjne narzędzia do ręcznego opraco-
wania zakrzywionych kanałów, wykonane 
ze stali  nierdzewnej. Trójkątny przekrój po-
przeczny zwiększa efektywność cięcia, tępo 
zakończony wierzchołek bezpiecznie prowa-
dzi narzędzie.

Pilnik typu K o zwiększonej fleksyjności, posia-
da duże, miękkie i ergonomiczne, silikonowe 
uchwyty.  

Pilnik typu H o zwiększonej fleksyjności, po-
siada duże, miękkie i ergonomiczne, silikono-
we uchwyty.  

Poszerzacz typu K o zwiększonej fleksyjności, 
posiada duże, miękkie i ergonomiczne, siliko-
nowe uchwyty.  

Pilnik�Nitiex�6�szt.

 25�mm�

015 □ •  � �
020 ■ •  � �
025 ■ •  � �
030 ■ •  � �
035 ■ •  � �
040 ■ •  � �
045 □ •  � �
015-040  •  �

Pilnik�K-exoreamer�6�szt.

 25�mm�

015 □ •  � �
020 ■ •  � �
025 ■ •  � �
030 ■ •  � �
035 ■ •  � �
040 ■ •  � �
015-040  •  �

Senseus�FlexoFile�6�szt.

 25�mm�

008 ■ •
010 ■ •
015 □ •  � �
020 ■ •  � �
025 ■ •  � �
030 ■ •  � �
035 ■ •  � �
040 ■ •    � �
015-040  •  �

Senseus�Hedstroem�6�szt.

 25�mm�

008 ■ •
010 ■ •
015 □ •  � �
020 ■ •  � �
025 ■ •  � �
030 ■ •  � �
035 ■ •  � �
040 ■ •    � �
015-040  •  �

Senseus�Flexoreamer�6�szt.

 25�mm�

008 ■ •
010 ■ •
015 □ •  � �
020 ■ •  � �
025 ■ •  � �
030 ■ •  � �
035 ■ •  � �
040 ■ •    � �
015-040  •  �
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Miazgociągi, Dentsply Maillefer

Igły�Millera, Dentsply Maillefer

Lentulo, Dentsply Maillefer

Narzędzia do usuwania miazgi z kanałów korzeniowych.

  Nr art.
Ass�20-60, 10 szt. � M11636
020, XXXXF, oletowe, 10 szt.� M11629
025, XXXF, białe, 10 szt.� M11630
030, XXF, żółte, 10 szt.� M11631
035, XF, czerwone, 10 szt.� M11632
040, F, niebieskie, 10 szt.� M11633
050, M, zielone, 10 szt.� M11634
060, C, czarne, 10 szt.� M11635

Wykonane ze stali nierdzewnej do sondowania kanałów korzeniowych i podawania leków.

  Nr art.
Ass�2�x�XXF, 3 x XF, 4 x F, 2 x M, 1 x C � M11639
XXF, 12 szt.� � M11638
XF, 12 szt.� � M11643
F, 12 szt.� � M11641
M, 12 szt.� � M11642
C, 12 szt.� � M11640

Wykonane ze stali nierdzewnej do wypełniania kanału uszczelniaczem, pastą, cementem.

 17�mm� 25�mm�

1 ■ •  •�
2 ■ •  •�
3 ■ •  •� �
4 ■ •  •�
1-4 •  •�
  

Pilnik�C+File, Dentsply Maillefer

Wiertło�Gates, Dentsply Maillefer

Do wstępnego, ręcznego opracowania wąskich lub zobliterowanych kanałów, wykonane ze 
stali nierdzewnej. Czworokątny przekrój poprzeczny zmniejsza ryzyko złamania, ostro zakoń-
czony wierzchołek. 

Wiertło do efektywnego poszerzenia ujść kanałowych i opracowania części koronowej kanału 
korzeniowego.

Poszerzacze�Gates�6�szt.�32�mm
Dostępne rozmiary: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 01-06

Pilnik�C+File�6�szt.

 18�mm� 21�mm� 25�mm�
006 ■ •  •� •
008 ■ •� •� •
010 ■ •� •� •
015 □ •  • •� �
008-015 •  •� •
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ProTaper�Universal, Dentsply Maillefer

Stopniowo wzrastająca średnica narzędzi NiTi ProTaper oraz ostre krawędzie tnące zapewniają 
fleksyjność oraz skuteczne oczyszczanie i ukształtowanie kanałów korzeniowych w technice 
crown-down.

  Nr art.
ProTaper�ręczny�6�szt.
� � �
Zestaw, 21 mm (SX, S1, S2, F1, F2, F3)� M28739
Zestaw, 25 mm (SX, S1, S2, F1, F2, F3)� M11667
Zestaw, 31 mm (SX, S1, S2, F1, F2, F3)� M31328

SX�19�mm, pomarańczowy� M17321
F1�25�mm, żółty�� M15663
F2�25�mm, czerwony� M15664
F3�25�mm, niebieski� M15665
F4�25�mm, czarny� M17613
F5�25�mm, żółty�� M17614
S1�25�mm, oletowy� M15808
S2�25�mm, biały�� M15662
Dostępne także poszczególne rozmiary w konguracji 6 szt. w rozmiarze 21 mm, 31 mm

ProTaper�maszynowy�6�szt.

Zestaw, 21 mm (SX, S1, S2, F1, F2, F3)� M00676
Zestaw, 25 mm (SX, S1, S2, F1, F2, F3)� M11668
Zestaw, 31 mm (SX, S1, S2, F1, F2, F3)� M20349�

SX�19�mm, żółty�� M11661
F1�25�mm, żółty�� M00679
F2�25�mm, czerwony� M00680
F3�25�mm, niebieski� M00681
F4�25�mm, czarny� M18187
F5�25�mm, żółty�� M18188
S1�25�mm, oletowy� M00677
S2�25�mm, biały�� M00678

Dostępne także poszczególne rozmiary w konguracji 6 szt. w rozmiarze 21 mm, 31 mm

ProTaper�Refiler, Dentsply Maillefer

ProTaper do powtórnego leczenia, służące do usuwania gutaperki i wypełnień na bazie eu-
genolu. D1 - usuwa materiał z części koronowej kanału, D2 - środkowej, D3 - dowierzchołko-
wej. 

  Nr art.
Zestaw�(2�x�D1,�2�x�D2,�2�x�D3)� M18217� �
D1, 16 mm� � M41910
D2, 18 mm� � M41911
D3, 22 mm� � M27592

Wiertło�Largo, Dentsply Maillefer

Wiertło do mechanicznego opracowania części koronowej kanału w celu uzyskania lepszego 
dostępu. Wykonane ze stali nierdzewnej, o cylindrycznym kształcie.

Wiertło�Largo�6�szt.�32��mm
Dostępne rozmiary: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 01-06
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Nasadki�na�narzędzia�kanałowe, Dentsply Maillefer

Plastikowe nasadki na narzędzia maszynowe do ręcznej pracy narzędziami ProFile i ProTaper.

  Nr art.
6�szt.� � M11655� �

ProTaper�gutaperka, Dentsply Maillefer

ProTaper�sączki, Dentsply Maillefer

Kalibrowana gutaperka do systemu ProTaper. 

  Nr art.
Zestaw�F1,�F2,�F3� M15807
Zestaw�F4,�F5� � M17610
F1, żółta� � M17345
F2, czerwona� � M17346
F3, niebieska� � M17347

Sterylne, kalibrowane sączki papierowe do systemu ProTaper. 

  Nr art.
Zestaw�F1,�F2,�F3� M15806
Zestaw�F4,�F5� � M28311
F1, żółta� � M16818
F2, czerwona� � M16819
F3, niebieska� � M16820

ProTaper�Next, Dentsply Maillefer

Nowa generacja narzędzi NITI M-WIRE w znacznym stopniu zmniejszone ryzyko złamania, ma 
zastosowanie także w trudniejszych przypadkach klinicznych, krótszy czas preparacji – tylko 
dwa pilniki do rozmiaru 0.25.

  Nr art.
Zestaw�Ass�21�mm� M47951
Zestaw zawiera: X1, X2, X3.   

Zestaw�Ass�25�mm� M48240
Zestaw zawiera: X1, X2, X3.   

Zestaw�Ass�25�mm� M48242
Zestaw zawiera: 2 x X1, 2 x X2, 2 x X3.   

Zestaw�Ass�31�mm� M48241
Zestaw zawiera: X1, X2, X3.   

X1, 25 mm, 3 szt.� M47948
X2, 25 mm, 3 szt.� M47949
X3, 25 mm, 3 szt.� M47950

 Nr art.  Nr art.
Gutaperka�X2, 60 szt.� M47944
Gutaperka�X3, 60 szt.� M47945

Sączki�X2, 60 szt.� M47946
Sączki�X3, 60 szt.� M47947

ProTaper�Sequencer, Dentsply Maillefer

Pusty stojak na narzędzia.  

  Nr art.
Sequencer� � M00682� �
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WaveOne, Dentsply Maillefer

WaveOne�gutaperka, Dentsply Maillefer

Mikrosilnik X-Smart Plus pracuje w trybie oscylacyjnym, co oznacza, że podczas procedury 
kształtowania kanału urządzenie stale zmienia kierunek rotacji. Stosowanie dużego kąta ob-
rotowego w kierunku cięcia zapewnia dużą wydajność, natomiast wykorzystanie mniejszego 
kąta i odwrotnego kierunku rotacji umożliwia urządzeniu WaveOne opracowywanie kolejnych 
odcinków kanału zgodnie z budową anatomiczną kanału korzeniowego. Zastosowanie opty-
malnych kątów pozwala także zmniejszyć ryzyko wkręcenia się lub złamania pilnika. Funkcja 
oscylacji WaveOne nie tylko zwiększa poczucie pewności lekarza, ale też wpływa na bezpie-
czeństwo pacjenta.

Technika oscylacji ma wiele zalet. Po pierwsze, umożliwia kształtowanie większości kanałów 
przy użyciu tylko jednego niklowo-tytanowego pilnika WaveOne. Oznacza to, że lekarz nie musi 
tracić czasu na wymianę narzędzi NiTi podczas procedury kształtowania kanału korzeniowego. 
Zapewnia to optymalną prostotę w leczeniu oraz zmniejsza całkowity czas opracowywania 
kanału nawet o 40% w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami maszynowymi, wykonującymi 
ciągły ruch rotacyjny.

  Nr art.
Zestaw�Starter�Kit�1�� M36558
Zestaw zawiera: 9 x WaveOne Primary 25 mm, 3 x WaveOne Small 25 mm, 3 x WaveOne Large 
25 mm, X-Smart Plus, WaveOne GP Points Assortment (Small x 20 - Primary x 20 - Large x 20), 
WaveOne Paper Point Assortment (Small x 60 - Primary x 60 - Large x 60), akcesoria.

Zestaw�Starter�Kit�2�� M39699
Zestaw zawiera: 9 x WaveOne Primary 25 mm, 3 x WaveOne Small 25 mm, 3 x WaveOne 
Large 25 mm, X-Smart Plus, WaveOne GP Points Assortment (Small x 20 - Primary x 20 - Large 
x 20), WaveOne Paper Point Assortment (Small x 60 - Primary x 60 - Large x 60), 6 x WaveOne 
Obturator Primary, 6 x WaveOne Obturator Small, 6 x WaveOne Obturator Large, akcesoria.

Zestaw�21�mm� � M40037
Zestaw zawiera: Large czarny, Primary czerwony, Small żółty.

Zestaw�25�mm� � M40040
Zestaw zawiera: Large czarny, Primary czerwony, Small żółty. 

Zestaw�31�mm� � M40044
Zestaw zawiera: Large czarny, Primary czerwony, Small żółty. 

Large, 21 mm, czarne, 3 szt.� M40034
Large, 25 mm, czarne, 3 szt.� M40038
Large, 31 mm, czarne, 3 szt.� M40041
Primary, 21 mm, czerwone, 3 szt.� M40035
Primary, 25 mm, czerwone, 3 szt.� M39698
Primary, 31 mm, czerwone, 3 szt.� M40042
Small, 21 mm, żółte, 3 szt.� M40036
Small, 25 mm, żółte, 3 szt.� M40039
Small, 31 mm, żółte, 3 szt.� M40043

Dopasowana do rozmiarów kanałów opracowywanych pilnikami WaveOne, co pozwala na uzy-
skanie szybkiego i precyzyjnego wypełnienia ćwiekiem głównym. Jeden pilnik – jeden ćwiek 
gutaperkowy. 

  Nr art.
Ass� � M40049
Large� � M40050
Primary� � M40051
Small� � M40481
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WaveOne�sączki, Dentsply Maillefer

Sterylne sączki papierowe do szybkiego osuszania kanałów korzeniowych zintegrowane z na-
rzędziami do opracowywania kanałów WaveOne. Jeden pilnik – jeden sączek papierowy.

  Nr art.
Ass� � M40048
Large� � M40045
Primary� � M40046
Small� � M40047

ProTaper�obturators, Dentsply Maillefer

Termoplastyczna gutaperka na przenośniku, rozgrzana w piecyku ThermaPrep pozwala na trój-
wymiarowe wypełnienie kanału. 

  Nr art.
F1, żółta 6 szt.� � M16352
F2, czerwona 6 szt.� M20353
F3, niebieska 6 szt.� M16820
F4, czarna 6 szt.� � M25764
F5, 6 szt.� � M25765�
F1, żółta 20 szt.� � M22852
F2, czerwona 20 szt.� M22853
F3, niebieska 20 szt.� M24688
F4, czarna 20 szt.� M25766
F5, 20 szt.� � M25767

Thermafil, Dentsply Maillefer

Ćwieki do wypełniania kanałów korzeniowych, składające się z plastikowych przenośników po-
krytych gutaperką fazy a.

  Nr art.
020, żółty, 6 szt.  � M00683
025, czerwony, 6 szt.  � M00685
030, niebieski, 6 szt.  � M00687
035, zielony, 6 szt.  � M00689
040, czarny, 6 szt.  � M00691
045, biały, 6 szt.  � M00693
050, żółty, 6 szt.  � M00694
055, czerwony, 6 szt.  � M00695
060, niebieski, 6 szt.  � M00696
070, zielony, 6 szt.  � M00697
080, czarny, 6 szt.  � M00698

Pathfile, Dentsply Maillefer

Narzędzia rotacyjne NiTi do wykonywania ścieżki dostępu. 

  Nr art.
Zestaw, 3 szt.� � M28477
Zestaw, 6 szt.� � M30253
13/25, oletowy 6 szt.� M40773
16/25, biały 6 szt.� M40772
19/25, żółty 6 szt.� M41364
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Calamus�Plugger, Dentsply Maillefer

Calamus�Gutaperka, Dentsply Maillefer

Stosowane w celu ogrzania i zmiękczenia głównych ćwieków gutaperkowych oraz odcinania 
ćwieków gutaperkowych. Podlegają sterylizacji w temperaturze 134°C.

  Nr art.
L, niebieski� � M30241
M, żółty� � M30240
S, czarny� � M30239

  Nr art.
Wkłady�z�gutaperką, 20 G (0.8 mm)� M30252
Wkłady�z�gutaperką, 23 G (0.6 mm)� M31591

Unimetric, Dentsply Maillefer

Radix�Anker, Dentsply Maillefer

Gotowe wkłady koronowo – korzeniowe, stożkowate, wykonane z tytanu.

  Nr art.
Zestaw�1.0�� � M11785
Zestaw zawiera: 25 x 110 S, 25 x 110 L, 20 x 210 S, 20 x 210 L, 15 x 310 S, 15 x 310 L,  
komplet narzędzi.

Zestaw�0.8�� � M11783
Zestaw zawiera: 25 x 008 S, 25 x 108 S, 25 x 108 L, 20 x 208 S, 20 x 208 L, 15 x 308 S,  
15 x 308 L, komplet narzędzi.

1.0, 110 L, 25 szt. � M00806
1.0, 110 S, 25 szt. � M00807
1.0, 210 L, 25 szt. � M00808
1.0, 210 S, 25 szt. � M00809
1.0, 310 L, 25 szt. � M00810
1.0, 310 S, 25 szt. � M00811
0.8, 008 S, 25 szt. � M11784
0.8, 108 S, 25 szt. � M11780
0.8, 208 S, 25 szt. � M11781
0.8, 308 S, 25 szt. � M11782
0.8, 108 L, 25 szt. � M11777
0.8, 208 L, 25 szt.� M11778
0.8, 308 L, 25 szt. � M11779

Gotowe wkłady koronowo – korzeniowe konstrukcji dr Spanga wykonane z tytanu.

  Nr art.
1, 12 szt. � � M00802
2, 12 szt. � � M00803
3, 12 szt. � � M00804
3B, 12 szt. � � M00805
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Endometr, Dentsply Maillefer

Linijka�(gauge), Dentsply Maillefer

Clean�Stand, Dentsply Maillefer

Linĳka endodontyczna do dokładnego oznaczenia długości roboczej narzędzia endodontyczne-
go, ćwieka gutaperkowego lub sączka papierowego.

  Nr art.
Endometr�� � M00794� �

Przyrząd służący do precyzyjnego mierzenia średnicy ćwieków gutaperkowych (kalibracji).

  Nr art.
Linijka� � M00798� �

Pudełko do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi.

  Nr art.
Pojemnik�do�dezynfekcji, pudełko duże � M00789
Uzupełnienie, wkłady duże, 25 szt.� M00790
Pojemnik�do�dezynfekcji, pudełko małe  � M11443
Uzupełnienie, wkłady małe, 25 szt.� M00792

Start-X, Dentsply Maillefer

Końcówki ultradźwiękowe.

  Nr art.
Start-X�typ�EMS��
Zestaw�1-5� � M29809
nr�1� � M49362
nr�2� � M43995
nr�3� � M29810
nr�4� � M42266
nr�5� � na�zamówienie

Start-X�typ�Satelec
Zestaw�1-5� � M29941
nr�1� � na�zamówienie
nr�2� � na�zamówienie
nr�3� � M29811
nr�4� � M42265
nr�5� � na�zamówienie

Micro�Opener, Dentsply Maillefer

Narzędzie służące do poszukiwania ujść kanałowych w przypadku zwapnionych kanałów, za-
projektowane specjalnie do pracy pod mikroskopem endodontycznym.

  Nr art.
01�010�04, 3 szt. � M16521
02�015�04, 3 szt. � M16522
03�010�06, 3 szt. � M16523
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Flexobend, Dentsply Maillefer

Mini�Endo�Bloc, Dentsply Maillefer

Twin�Bloc, Dentsply Maillefer

Ograniczniki�silikonowe, Dentsply Maillefer

Pojemnik�na�gutaperkę�i�sączki, Dentsply Maillefer

Pojemnik�do�dezynfekcji�narzędzi, Dental Market

Przyrząd służący do zakrzywiania stalowych narzędzi kanałowych.

  Nr art.
Flexobend� � M00793

Przyrząd służący do precyzyjnego ustawiania ograniczników silikonowych, zawierający linĳkę.

  Nr art.
Mini�Endo�Bloc��� M00799

  Nr art.
Twin�Bloc� � M00800

  Nr art.
Ograniczniki�silikonowe� M00801

  Nr art.
Pojemnik� � M11489

  Nr art.
Pojemnik� � M37967
Wkłady, 50 szt.� � M37968
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Revo-S, Micro-Mega

Narzędzia NiTi do opracowywania kanału korzeniowego.  

  Nr art.
Ass�30,�Ass�35,�Ass�40/25�mm� M39575
Zestaw�SC1�21�mm, SC2, SU, AS30, AS35, AS40/25 mm, 6 szt.� M34649
Zestaw�SC1�21�mm, SC2, SU, AS30, AS35, AS40/29 mm, 6 szt.� M42550
Zestaw�SC1�21�mm, SC2, SU/25 mm, 3 szt.� M34648
Pilnik, SC1 21 mm, 6 szt.� M38200
Pilnik, SC2 25 mm, 6 szt.� M37755
Pilnik, SU 25 mm, 6 szt.� M37754
Gutaperka�25, 60 szt.� M36249
Gutaperka�30, 60 szt.� M36251
Gutaperka�35, 60 szt.� M36252
Gutaperka�40, 60 szt.� M36253
Sączki�SU25, 60 szt.� M38339
Sączki�AS30, 60 szt.� M38340
Sączki�AS35, 60 szt.� M38341
Sączki�AS40, 60 szt.� M38342

Pilnik�K-File, Micro-Mega

Poszerzacz�K�Reamers, Micro-Mega

Pilnik�Hedstroem, Micro-Mega

Instrumenty do opracowywania kanałów. 

Poszerzacze ręczne do opracowywania kanałów.

Pilnik�K-File�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 29�mm��

006 ■ •� •� •
008 ■ •� •� •�
010 ■ •  •� •� �
015 □ •  •� •� �
020 ■ •  •� •� �
025 ■ •  •� •� �
030 ■ •  •� •� �
035 ■ •  •� •� �
040 ■ •  •� •� �
015-040 •� •� •

Poszerzacz��K�Reamers�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 29�mm��

006 ■ •� •� •
008 ■ •� •� •�
010 ■ •  •� •� �
015 □ •  •� •� �
020 ■ •  •� •� �
025 ■ •  •� •� �
030 ■ •  •� •� �
035 ■ •  •� •� �
040 ■ •  •� •� �
015-040 •� •� •

Pilnik�Hedstroem�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 29�mm��

006 ■ •� •� •
008 ■ •� •� •�
010 ■ •  •� •� �
015 □ •  •� •� �
020 ■ •  •� •� �
025 ■ •  •� •� �
030 ■ •  •� •� �
035 ■ •  •� •� �
040 ■ •  •� •� �
015-040 •� •� •
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R-Endo, Micro-Mega

One�Shape, Micro-Mega

G-File, Micro-Mega

ENDOFLARE, Micro-Mega

Endo�Rescue�Set, Komet

Miazgociągi, Komet

Narzędzia NiTi do powtórnego leczenia kanałowego. Pozwalają na usunięcie wypełnienia  
z części przykoronowej, środkowej i przywierzchołkowej.  

  Nr art.
Zestaw�R1,�R2,�R3 � M34653

Nowoczesne narzędzie rotacyjne NiTi umożliwiające opracowanie i ukształtowanie kanału ko-
rzeniowego przy użyciu tylko jednego narzędzia maszynowego.  

  Nr art.
Discovery�Kit� � M46446

Narzędzia NiTi do stworzenia ścieżki dostępu.  

  Nr art.
Zestaw�25�mm� � M39743
Zestaw zawiera: 2 x G1, 2 x G2.

Narzędzia do poszerzania i prostowania ujść kanałowych, z nieaktywnym szpicem.

  Nr art.
12%, 25/12 mm, 4 szt.� M36246

Zestaw do usuwania złamanych narzędzi w kanale.

  Nr art.
Zestaw�� � M35892

Narzędzia do usuwania miazgi z kanałów korzeniowych.

  Nr art.
Ass, 10 szt.� � M10609
020, oletowe, 10 szt.� M10602
025, białe, 10 szt.� M10603
030, żółte, 10 szt.� M10604
035, czerwone, 10 szt.� M10605�
040, niebieskie, 10 szt.� M10606
050, zielone, 10 szt.� M10607
060, czarne, 10 szt.� M10608
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Pilnik�K, Poldent

Pilnik�NiTi�K, Poldent

Pilnik�ręczny�K�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ •  •� •� •�
008 ■ •� •� •� •
010 ■ •  •� •� •�
015 □ •  •� •� •�
020 ■ •  •� •� •�
025 ■ •  •� •� •�
030 ■ •  •� •� •�
035 ■ •  •� •� •�
040 ■ •  •� •� •�
045 □ •  •� •� •�
050 ■ •  •� •� •�
055 ■ •  •� •� •�
060 ■ •  •� •� •�
070 ■ •  •� •� •�
080 ■ •  •� •� •�
090 □ 
100 ■ 
110 ■ 
120 ■ 
130 ■ 
140 ■
015-040  •  •� •� •
045-080 •  •� •� •
090-140  •

Pilnik�ręczny�NiTi�K�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ �
008 ■ 
010 ■ �
015 □ •  •� •� �
020 ■ •  •� •� �
025 ■ •  •� •� �
030 ■ •  •� •� �
035 ■ •  •� •� �
040 ■ •  •� •� �
045 □ •  •� •� �
050 ■ •  •� •� �
055 ■ •  •� •� �
060 ■ •  •� •� �
070 ■ •  •� •� �
080 ■ •  •� •� �
090 □ 
100 ■ 
110 ■ 
120 ■ 
130 ■ 
140 ■
015-040  •  •� •�
045-080 •  •� •�
090-140  

Pilnik�mechaniczny�K�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ �
008 ■ 
010 ■ �
015 □ •  •� •� •�
020 ■ •  •� •� •�
025 ■ •  •� •� •�
030 ■ •  •� •� •�
035 ■ •  •� •� •�
040 ■ •  •� •� •�
045 □ •  •� •� •�
050 ■ •  •� •� •�
055 ■ •  •� •� •�
060 ■ •  •� •� •�
070 ■ •  •� •� •�
080 ■ •  •� •� •�
090 □  •
100 ■  •
110 ■  •
120 ■  •
130 ■  •�
140 ■	 	 •
015-040  •  •� •� •
045-080 •  •� •� •
090-140  

Pilnik�mechaniczny�NiTi�K�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ �
008 ■ 
010 ■ �
015 □ •  •� •� �
020 ■ •  •� •� �
025 ■ •  •� •� �
030 ■ •  •� •� �
035 ■ •  •� •� �
040 ■ •  •� •� �
045 □ •  •� •� �
050 ■ •  •� •� �
055 ■ •  •� •� �
060 ■ •  •� •� �
070 ■ •  •� •� �
080 ■ •  •� •� �
090 □ 
100 ■ 
110 ■ 
120 ■ 
130 ■ 
140 ■
015-040  •  •� •�
045-080 •  •� •�
090-140  

Pilnik z gęstą spiralą zaprojektowany zgodnie z kształtem zapisanym przez dr Kerr’a.

Wykonane ze stopu niklowo – tytanowego, są bardzo elastycznymi i bezpiecznymi narzędzia-
mi. Ich odporność na zginanie jest około 10 razy większa niż w przypadku instrumentów wy-
konanych ze stali nierdzewnej.
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Pilnik�H, Poldent

Pilnik�NiTi�H, Poldent

Pilnik�ręczny�H�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ •  •� •� •�
008 ■ •� •� •� •
010 ■ •  •� •� •�
015 □ •  •� •� •�
020 ■ •  •� •� •�
025 ■ •  •� •� •�
030 ■ •  •� •� •�
035 ■ •  •� •� •�
040 ■ •  •� •� •�
045 □ •  •� •� •�
050 ■ •  •� •� •�
055 ■ •  •� •� •�
060 ■ •  •� •� •�
070 ■ •  •� •� •�
080 ■ •  •� •� •�
090 □ 
100 ■ 
110 ■ 
120 ■ 
130 ■ 
140 ■
015-040  •  •� •� •
045-080 •  •� •� •
090-140  •

Pilnik�ręczny�NiTi�H�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ �
008 ■ 
010 ■ �
015 □ •  •� •� �
020 ■ •  •� •� �
025 ■ •  •� •� �
030 ■ •  •� •� �
035 ■ •  •� •� �
040 ■ •  •� •� �
045 □ •  •� •� �
050 ■ •  •� •� �
055 ■ •  •� •� �
060 ■ •  •� •� �
070 ■ •  •� •� �
080 ■ •  •� •� �
090 □ 
100 ■ 
110 ■ 
120 ■ 
130 ■ 
140 ■
015-040  •  •� •�
045-080 •  •� •�
090-140  

Pilnik�mechaniczny�H�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ �
008 ■ 
010 ■ �
015 □ •  •� •� •�
020 ■ •  •� •� •�
025 ■ •  •� •� •�
030 ■ •  •� •� •�
035 ■ •  •� •� •�
040 ■ •  •� •� •�
045 □ •  •� •� •�
050 ■ •  •� •� •�
055 ■ •  •� •� •�
060 ■ •  •� •� •�
070 ■ •  •� •� •�
080 ■ •  •� •� •�
090 □  •
100 ■  •
110 ■  •
120 ■  •
130 ■  •�
140 ■	 	 •
015-040  •  •� •� •
045-080 •  •� •� •
090-140  

Pilnik�mechaniczny�NiTi�H�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ �
008 ■ 
010 ■ �
015 □ •  •� •� �
020 ■ •  •� •� �
025 ■ •  •� •� �
030 ■ •  •� •� �
035 ■ •  •� •� �
040 ■ •  •� •� �
045 □ •  •� •� �
050 ■ •  •� •� �
055 ■ •  •� •� �
060 ■ •  •� •� �
070 ■ •  •� •� �
080 ■ •  •� •� �
090 □ 
100 ■ 
110 ■ 
120 ■ 
130 ■ 
140 ■
015-040  •  •� •�
045-080 •  •� •�
090-140  

Pilniki o bardzo dużej zdolności cięcia, są bardzo efektywnymi instrumentami do opracowania 
kanału, zaprojektowane zgodnie z kształtem opisanym przez dr Hedströma.

Wykonane ze stopu niklowo – tytanowego, są bardzo elastycznymi i bezpiecznymi narzędzia-
mi. Ich odporność na zginanie jest około 10 razy większa niż w przypadku instrumentów wy-
konanych ze stali nierdzewnej.
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Pilnik�S, Poldent

Pilnik�NiTi�S, Poldent

Pilnik�ręczny�S�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ •  •� •� •�
008 ■ •� •� •� •
010 ■ •  •� •� •�
015 □ •  •� •� •�
020 ■ •  •� •� •�
025 ■ •  •� •� •�
030 ■ •  •� •� •�
035 ■ •  •� •� •�
040 ■ •  •� •� •�
045 □ •  •� •� •�
050 ■ •  •� •� •�
055 ■ •  •� •� •�
060 ■ •  •� •� •�
070 ■ •  •� •� •�
080 ■ •  •� •� •�
090 □  •
100 ■  •
110 ■  •
120 ■  •�
130 ■  •
140 ■	 	 •
015-040  •  •� •� •
045-080 •  •� •� •
090-140  •

Pilnik�ręczny�NiTi�S�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ �
008 ■ 
010 ■ 
015 □ •  •� •� �
020 ■ •  •� •� �
025 ■ •  •� •� �
030 ■ •  •� •� �
035 ■ •  •� •� �
040 ■ •  •� •� �
045 □ •  •� •� �
050 ■ •  •� •� �
055 ■ •  •� •�
060 ■ •  •� •� �
070 ■ •  •� •� �
080 ■ •  •� •� �
090 □  
100 ■  
110 ■  
120 ■  �
130 ■  
140 ■	 	
015-040  •  •� •�
045-080 •  •� •
090-140  

Pilnik�mechaniczny�S�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ �
008 ■ 
010 ■ �
015 □ •  •� •� �
020 ■ •  •� •� �
025 ■ •  •� •� �
030 ■ •  •� •� �
035 ■ •  •� •� �
040 ■ •  •� •� �
045 □ •  •� •� �
050 ■ •  •� •� �
055 ■ •  •� •� �
060 ■ •  •� •� �
070 ■ •  •� •� �
080 ■ •  •� •� �
090 □  
100 ■  
110 ■  
120 ■  
130 ■  �
140 ■	 	
015-040  •  •� •�
045-080 •  •� •�
090-140  

Pilnik�mechaniczny�NiTi�S�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ �
008 ■ 
010 ■ �
015 □ •  •� •� �
020 ■ •  •� •� �
025 ■ •  •� •� �
030 ■ •  •� •� �
035 ■ •  •� •� �
040 ■ •  •� •� �
045 □ •  •� •� �
050 ■ •  •� •� �
055 ■ •  •� •� �
060 ■ •  •� •� �
070 ■ •  •� •� �
080 ■ •  •� •� �
090 □  
100 ■  
110 ■  
120 ■  
130 ■  �
140 ■	 	
015-040  •  •� •�
045-080 •  •� •�
090-140  

Pilnik o bardzo dużej zdolności cięcia. Są najbardziej efektywnymi instrumentami do opraco-
wania kanału, zaprojektowanymi jako złożenie dwóch ostrzy tnących pilnika H. Można praco-
wać nimi jak pilnikami (ruch piłowania góra – dół) i poszerzaczami (ruch obrotowy). Na części 
metalowej znajduje się skala milimetrowa od 18 do 25 mm ułatwiająca określenie długości 
(głębokości) kanału.

Pilniki o bardzo dużej zdolności cięcia, do opracowywania kanału. Zaprojektowane jako zło-
żenie dwóch ostrzy tnących pilnika H. Mogą być wykorzystywane do bardzo zakrzywionych 
kanałów.
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Poszerzacz�K, Poldent

Poszerzacz�NiTi�KR, Poldent

Poszerzacz�ręczny�K�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ •  •� •� •�
008 ■ •� •� •� •
010 ■ •  •� •� •�
015 □ •  •� •� •�
020 ■ •  •� •� •�
025 ■ •  •� •� •�
030 ■ •  •� •� •�
035 ■ •  •� •� •�
040 ■ •  •� •� •�
045 □ •  •� •� •�
050 ■ •  •� •� •�
055 ■ •  •� •� •�
060 ■ •  •� •� •�
070 ■ •  •� •� •�
080 ■ •  •� •� •�
090 □  
100 ■  
110 ■  
120 ■  �
130 ■  
140 ■	 	
015-040  •  •� •� •
045-080 •  •� •� •
090-140  •

Poszerzacz�ręczny�NiTi�KR�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ �
008 ■ 
010 ■ �
015 □ •  •� •� �
020 ■ •  •� •� �
025 ■ •  •� •� �
030 ■ •  •� •� �
035 ■ •  •� •� �
040 ■ •  •� •� �
045 □ •  •� •� �
050 ■ •  •� •� �
055 ■ •  •� •� �
060 ■ •  •� •� �
070 ■ •  •� •� �
080 ■ •  •� •� �
090 □  
100 ■  
110 ■  
120 ■  �
130 ■  
140 ■	 	
015-040  •  •� •�
045-080 •  •� •�
090-140  

Poszerzacz�mechaniczny�K�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ �
008 ■ 
010 ■ �
015 □ •  •� •� �
020 ■ •  •� •� �
025 ■ •  •� •� �
030 ■ •  •� •� �
035 ■ •  •� •� �
040 ■ •  •� •� �
045 □ •  •� •� �
050 ■ •  •� •� �
055 ■ •  •� •� �
060 ■ •  •� •� �
070 ■ •  •� •� �
080 ■ •  •� •� �
090 □  •�
100 ■  •
110 ■  •
120 ■  •
130 ■  •�
140 ■	 	 •
015-040  •  •� •�
045-080 •  •� •�
090-140  

Poszerzacz�mechaniczny�NiTi�KR�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ �
008 ■ 
010 ■ �
015 □ •  •� •� �
020 ■ •  •� •� �
025 ■ •  •� •� �
030 ■ •  •� •� �
035 ■ •  •� •� �
040 ■ •  •� •� �
045 □ •  •� •� �
050 ■ •  •� •� �
055 ■ •  •� •� �
060 ■ •  •� •� �
070 ■ •  •� •� �
080 ■ •  •� •� �
090 □  �
100 ■  
110 ■  
120 ■  
130 ■  �
140 ■	 	
015-040  •  •� •�
045-080 •  •� •�
090-140  

Poszerzacze kanałowe z luźną spiralą, w kształcie opisanym przez dr Kerr’a. Przeznaczone są 
do pracy metodą poszerzania.

Wykonane ze stopu niklowo – tytanowego, są bardzo elastycznymi i bezpiecznymi narzędzia-
mi. Ich odporność na zginanie jest około 10 razy większa niż w przypadku instrumentów wy-
konanych ze stali nierdzewnej.
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Lentulo�-�igły�do�wypełniania�kanału, Poldent

Upychadła, Poldent Rozpychacze, Poldent

Igły�do�wypełnień�kanału�ze�sprężynką�
bezpieczeństwa�4�szt.

 17�mm� 21�mm� 25�mm��29�mm

020 ■ •  •� •� •�
025 ■ •  •� •� •�
030 ■ •  •� •� •�
035 ■ •  •� •� •�
040 ■ •  •� •� •�
015-040  •  •� •� •
025 po jednej szt. o dł. 17, 21, 25, 29 mm 
  

Igły�do�wypełnień�kanału�bez�sprężynki�
bezpieczeństwa�4�szt.

 17�mm� 21�mm� 25�mm��29�mm

020 ■ •  •� •� •�
025 ■ •  •� •� •�
030 ■ •  •� •� •�
035 ■ •  •� •� •�
040 ■ •  •� •� •�
015-040  •  •� •� •
025 po jednej szt. o dł. 17, 21, 25, 29 mm 
  

Spiralne, stożkowe instrumenty przeznaczone do wypełniania kanału pastami i cementami. Dla 
igieł ze sprężynką bezpieczeństwa spirala igły jest przy nasadce zakończona sprężyną dająca 
elastyczność i zwiększającą bezpieczeństwo pracy. Wartość ergonomiczna tych narzędzi pod-
nosi złoty kolor trzonków, co ułatwia ich szybkie odróżnienie.

Upychadła do ćwieków gutaperkowych prze-
znaczone są do bocznej i pionowej konden-
sacji gutaperki. Wszystkie instrumenty wyko-
nane są z nierdzewnej stali dentystycznej lub 
stopu niklowo – tytanowego i importowa-
nych tworzyw, gwarantujących wysoką jakość 
wyrobów.

Rozpychacze przeznaczone są do pionowej 
kondensacji gutaperki. Wszystkie instrumenty 
wykonane są z nierdzewnej stali dentystycz-
nej lub stopu niklowo – tytanowego i impor-
towanych tworzyw, gwarantujących wysoką 
jakość wyrobów.

Upychadła�6�szt.

015-040  •  � �
045-080 •  � �
 �
015 □ •  � � �
020 ■ •  � � �
025 ■ •  � � �
030 ■ •  � � �
035 ■ •  � � �
040 ■ •  �

Rozpychacze�6�szt.

015-040  •  � � �
  

010 ■ •  � � �
015 □ •  � � �
020 ■ •  � � �
025 ■ •  � � �
030 ■ •  � � �
035 ■ •  � � �
040 ■ •  �
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Poszerzacze�Gates, Poldent Poszerzacze�Peeso, Poldent

Poszerzacze�Gates�6�szt.

Dostępne rozmiary: 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 01-06
   

Poszerzacze�Peeso�6�szt.

Dostępne rozmiary: 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 01-06
   

Przeznaczone do pracy maszynowej, umożliwiają opracowanie ujścia kanału. 

Mutligrip, Poldent

Endogrip, Poldent

Endostop, Poldent

Endostar�System�eS5, Poldent

Wielofunkcyjne trzymadełko jest lekkim, aluminiowym, ergonomicznym instrumentem, uła-
twiającym pracę. Może być wykorzystywane np.: przy lokalizacji kanałów korzeniowych, jeśli 
w jego uchwyt włożymy np.: S-Findera, ułatwia pracę z drobnymi instrumentami w trudnodo-
stępnych obszarach jamy ustnej, pomaga w zachowaniu higieny jamy ustnej.

  Nr art.
Multigrip� � M03356

Ergonomiczne nakładki zwiększające średnicę plastikowego uchwytu pilników / poszerzaczy, 
ułatwiające trzymanie i długotrwałą pracę ręcznymi instrumentami endodontycznymi.

  Nr art.
12�szt.� � M03416

Okrągłe podkładki wykonane z białej silikonowej gumy, przeznaczone do zaznaczania roboczej 
długości pilnika lub poszerzacza pracującego w kanale. Są widoczne na zdjęciu rtg, mogą być 
sterylizowane gorącym, suchym powietrzem w temperaturze 180ºC. 

  Nr art.
100�szt.� � M03415

Pilniki do maszynowego opracowania kanału.

  Nr art.
Zestaw�� � M35314
Zestaw zawiera: 1, 2, 3, 4, 5, k-le 15/25 mm   

1, 18 mm, 6 szt.� � M46415
2, 23 mm, 6 szt.� � M46416
3, 23 mm, 6 szt.� � M41484
4, 23 mm, 6 szt.� � M41485
5, 23 mm, 6 szt.� � M47032
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Rozpychacz�do�gutaperki, Roeko

Upychadło�do�gutaperki, Roeko

Canal�Leader�Alpa, Poldent

Pilniki�NiTi�Two, Poldent

Boczna kondensacja gutaperki jest świetną techniką wypełniania kanału, a rozpychacze Roeko 
są bardzo dobrymi, praktycznymi i ergonomicznymi instrumentami do pracy tą techniką.

  Nr art.
Zestaw�20-50, 4 szt.� M27399� �
20� � M31355
30� � M31356
40� � M31357
50� � M20371
Zestaw�NiTi�15-35, 3 szt. � M03409
15�NiTi�� � M03406
25�NiTi� � M03407
35�NiTi� � M03408

Wierzchołkowa kondensacja gutaperki jest świetną techniką wypełniania kanału, a upychadła 
są bardzo dobrymi, praktycznymi i ergonomicznymi instrumentami do pracy tą techniką. Do-
stępne są w 4 rozmiarach. Pierścienie na rączce określają rozmiar, a na końcówce znajduje się 
skala milimetrowa ułatwiająca określenie długości roboczej kanału. 

  Nr art.
Zestaw�0.6-1.2�mm, 4 szt. � M03414
0,6�mm�� � M03410
0,8�mm� � M03411
1,0�mm�� � M03412
1,2�mm� � M03413

Jest to instrument przydatny przy leczeniu kanałowym zębów o bardzo zniszczonej koronie. 
Ułatwia także stosowanie koferdamu.

  Nr art.
Zestaw�2�x�20,�2�x�30,�2�x�55�� M21936

Ekonomiczny system pilników niklowo-tytanowych do łatwiejszego i szybszego, mechaniczne-
go opracowania kanału, głównie metodą tradycyjną. 

  Nr art.
Zestaw�20-55, 23 mm, 8 szt. � M22003
20, 23 mm, 6 szt. � M21995
25, 23 mm, 6 szt. � M21996
30, 23 mm, 6 szt. � M21997
35, 23 mm, 6 szt. � M21998
40, 23 mm, 6 szt. � M21999
45, 23 mm, 6 szt. � M22000
50, 23 mm, 6 szt. � M22001
55, 23 mm, 6 szt. � M22002
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Pilniki�NiTi�TEE, Poldent

To ekonomiczny system pilników niklowo - tytanowych Big Taper do łatwiejszego i szybszego, 
mechanicznego opracowania kanału. Pilniki NiTi z bezpiecznym zakończeniem łatwo “wpaso-
wują się” nawet w bardzo zakrzywione kanały, minimalizując ryzyko perforacji kanału.

  Nr art.
Zestaw�6�szt.�� � M03384
12/30, 08/30, 06/30, 04/30, 04/25, 04/20.

12/30, 6 szt. � � na�zamówienie
08/30, 6 szt. � � na�zamówienie
06/30, 6 szt. � � na�zamówienie
04/30, 6 szt. � � M03388
04/25, 6 szt. � � M03389
04/20, 6 szt. � � M03390

Poszukiwacze�S-finder, Poldent

Instrumenty do poszukiwania, lokalizacji i wstępnej penetracji kanalu. Przydatne szczególnie  
w przypadku wąskich, zakrzywionych kanałów.

Poszukiwacze�ręczne�S-finder�6�szt.�

 18�mm� � 21mm

010 •  � •� �

Poszukiwacze�mechaniczne�S-finder�6�szt.�

 18�mm� � 21mm

010 •  � •� �

Pilnik�ręczny�Hedstroem, VDW

Jałowe instrumenty do opracowywania kanałów. 

Pilnik�ręczny�Hedstroem�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

008 ■ •� •� •� •
010 ■ •  •� •� •�
015 □ •  •� •� •�
020 ■ •  •� •� •�
025 ■ •  •� •� •�
030 ■ •  •� •� •�
035 ■ •  •� •� •�
040 ■ •  •� •� •�
045 □ •  •� •� •�
050 ■ •  •� •� •�
055 ■ •  •� •� •�
060 ■ •  •� •� •�
070 ■ •  •� •� •�
080 ■ •  •� •� •
090 □ •  •� •� •�
100 ■ •  •� •� •�
110 ■ •  •� •� •�
120 ■   •� � •�
130 ■   •� � •�
140 ■   •� � •

Pilnik�ręczny�Hedstroem�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

008-010  •  •� •� •
015-040  •  •� •� •
045-080 •  •� •� •
090-110  •  •� •� •
090-140    •� � •
120-140    •� � •
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Pilnik�ręczny�K, VDW

Jałowe instrumenty do opracowywania kanałów. 

Pilnik�ręczny�K�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006 ■ •  •� •�� •
008 ■ •� •� •� •
010 ■ •  •� •� •
012,5 ■ •  •� � �
015 □ •  •� •� •
017,5 ■ •  •� � �
020 ■ •  •� •� •�
025 ■ •  •� •� •�
030 ■ •  •� •� •�
035 ■ •  •� •� •�
040 ■ •  •� •� •�
045 □ •  •� •� •�
050 ■ •  •� •� •�
055 ■ •  •� •� •�
060 ■ •  •� •� •�
070 ■ •  •� •� •�
080 ■ •  •� •� •�
090 □ •  •� •� •�
100 ■ •  •� •� •�
110 ■ •  •� •� •�
120 ■   •� � •�
130 ■   •� � •�
140 ■   •� � •

Pilnik�ręczny�K�6�szt.

 21�mm� 25�mm� 28�mm��31�mm

006-010  •  •� •� •
015-040  •  •� •� •
045-080 •  •� •� •
090-110 •� •� •� •
090-140 � •� � •
120-140 � •� � •

C-Pilot, VDW

Do udrażniania mocno zakrzywionych lub zobliterowanych kanałów.

Pilnik�typu�C-Pilot�6�szt.

 19�mm� 21mm� 25�mm��

006 ■ •� •� •�
008 ■ •� •� •
010 ■ •� •� •
012,5 ■ •  •� •� �
015 □ •  •� •� �
006-010 • •� •

Poszerzacze�Gates, VDW

Poszerzacze�Gates�6�szt.

Dostępne rozmiary: 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 01-06
   

Przeznaczone do pracy maszynowej, umożliwiają opracowanie ujścia kanału. 

Poszerzacze�Peeso, VDW

Poszerzacze�Peeso�6�szt.

Dostępne rozmiary: 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 01-06
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Instrumenty przeznaczone do pracy techniką crown-down na pełnej długości roboczej.

Mtwo, VDW

Mtwo�6�szt.,�część�robocza�16�mm

 21�mm��25�mm� �

10/04 ■ •  •� �
15/05 □ •  •� �
20/06 ■ •  •� �
25/06 ■ •  •� �
30/05 •  •� �
35/04 ■ •  •� �
40/04 ■ •  � �
25/07 ■ •  � �
010/04, 15/05, 20/06 o dł. 21, 25 mm �
2 x 25/06, 30/05, 35/04, 40/04, 25/07 o dł. 21, 25 mm 
   

Mtwo�6�szt.,�część�robocza�21�mm

 25�mm��31�mm� �

10/04 ■ •  •� �
15/05 □ •  •� �
20/06 ■ •  •� �
25/06 ■ •  •� �
30/05 □ •  •
35/04 ■   •� �
40/04 ■   •� �
� �
010/04, 15/05, 20/06 o dł. 25 mm
2 x 25/06, 16 mm:
30/05, 35/04, 40/04, 25/07 o dł. 25 mm   

Lentulo, VDW

Do wypełniania kanału pastą, cementem lub uszczelniaczem.

 25�mm��

020 ■ •� �
025 ■ • �
030 ■ •� �
040 ■ •� �
025-040  •�   

FlexMaster, VDW

Narzędzia NiTi do opracowania kanałów korzeniowych.  

FlexMaster�02�6�szt.

 21�mm� 25�mm�� 31�mm
015 □ •  •� �
020 ■ •  •� •�
025 ■ •  •� •�
030 •  •� •�
035 ■ •  •� •�
040 ■ •  •� •�
045 □ •  •� •�
050 ■ •  •� •�
060 •  •� •�
070 ■ •  •� •�
020-045  •  •� •
FlexMaster�06�6�szt.

 21�mm� 25�mm��
015 □ •  •� �
020 ■ •  •� �
025 ■ •  •� �
030 •  •� �
035 ■ •  •� �
040 ■ •  •� �

FlexMaster�04-06�6�szt.

 21�mm� 25�mm��
020-030  •  •� �
� �

FlexMaster�04�6�szt.

 21�mm� 25�mm�� 31�mm
015 □ •  •� �
020 ■ •  •� •�
025 ■ •  •� •�
030 •  •� •�
035 ■ •  •� •�
040 ■ •  •� •�
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Reciproc, VDW

Mtwo�gutaperka, VDW Mtwo�pilniki, VDW

Mtwo�gutaperka�60�szt.

 28�mm� �

25/06 ■ •  � �
30/05 •  � �
35/04 ■ •  � �
40/04 ■ •  � �
25/07 ■ •  � �
2 x 25/06, 30/05, 35/04, 40/04, 25/07

Mtwo�pilniki�do�rewizji�kanłów�6�szt.

 21�mm� �

15/05 □ •
25/06 ■ •  � �
3 x 15/05, 3x 25/05

Rewolucyjna koncepcja opracowywania kanałów korzeniowych tylko jednym instrumentem.

R25 (czerwony) - odpowiedni dla większości kanałów - opracowuje kanał o wielkości ISO 25 ze 
zbieżnością .08 na odcinku pierwszych kilku milimetrów.

R40 (czarny) - dla kanałów średnio-szerokich, opracowuje kanał o wielkości ISO 40 ze zbieżnoś-
cią .06 na odcinku pierwszych kilku milimetrów.

R50 (żółty) - dla kanałów bardzo szerokich, opracowuje kanał o wielkości ISO 50 ze zbieżnością 
.05 na odcinku pierwszych kilku milimetrów.

Instrumenty dostępne są w sterylnych opakowaniach (blistrach) pakowane po 4 lub 6 sztuk.  
W opakowaniach po 4 sztuki dostępne są pilniki R25 lub asortyment 2 x R25, 1 x R40, 1 x R50 
dla danej długości.

W opakowaniach po 6 sztuk można nabyć pilniki jednego rozmiaru R25, R40, R50 dla danej 
długości. Dostępny jest również asortyment: 3x R40 + 3x R50.

  Nr art.
R25, 21 mm, 6 szt.� M43863
R25, 25 mm, 6 szt.� M41603
R25, 31 mm, 6 szt.� M44553
R40, 21 mm, 6 szt.� na�zamówienie
R40, 25 mm, 6 szt.� M42783
R40, 31 mm, 6 szt.� na�zamówienie
R50, 21 mm, 6 szt.� na�zamówienie
R50, 25 mm, 6 szt.� M42779
R50, 31 mm, 6 szt.� na�zamówienie
Gutaperka�Ass, 60 szt.� M39938
Gutaperka�R25, czerwona, 60 szt.� M42185
Gutaperka�R40, czarna, 60 szt.� M42237
Gutaperka�R60, żółta, 60 szt.� M42778
Sączki�R25, czerwone, 144 szt.� M41602
Sączki�R40, czarne, 144 szt.� M42738
Sączki�R60, żółte, 144 szt.� M42739
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Gutaperka, Meta Biomed Sączki, Meta Biomed

 02�� 04� 06�
008 ■ •� �
010 ■ •
015 □ •  •� •�
020 ■ •  •� •�
025 ■ •  •� •�
030 ■ •  •� •�
035 ■ •  •� •�
040 ■ •  •� •�
045 □ •  •� •�
050 ■ •  •� •�
055 ■ •  •� •
060 ■ •  •� •�
070 ■ •  � �
080 ■ •  � �
015-040  •  •� •
045-080 •  

 02�� 04� 06�
008 ■ •� �
010 ■ •
015 □ •  •� •�
020 ■ •  •� •�
025 ■ •  •� •�
030 ■ •  •� •�
035 ■ •  •� •�
040 ■ •  •� •�
045 □ •  � �
050 ■ •  � �
060 ■ •  � �
070 ■ •  � �
080 ■ •  � �
015-040  •  •� •
045-080 •  

Gutaperka, VDW Sączki, VDW

Gutaperka do szczelnego, trwałego wypeł-
nienia kanału.

 02�� 04� 06�

015 □ •  •� •�
020 ■ •  •� •�
025 ■ •  •� •�
030 ■ •  •� •�
035 ■ •  •� •�
040 ■ •  •� •�
045 □ •  � �
050 ■ •  � �
055 ■ •  �
060 ■ •  � �
070 ■ •  � �
080 ■ • 
090 □ •� � �
100 ■� •� � �
110 ■� •� � �
120 ■� •� � �
130 ■� •� � �
140 ■� •
015-040  •  •� •
045-080 •  
090-140  •

Sterylne sączki, o bardzo dobrych właści-
wościach wchłaniających. 

 02� 04� 06�

015 □ •  •� •�
020 ■ •  •� •�
025 ■ •  •� •�
030 ■ •  •� •�
035 ■ •  •� •�
040 ■ •  •� •�
045 □ •  � �
050 ■ •  � �
055 ■ •  �
060 ■ •  � �
070 ■ •  � �
080 ■ • 
090 □ •
100 ■� •� � �
110 ■� •� � �
120 ■� •� � �
130 ■� •� � �
140 ■� •� � �
015-040  •  •� •
045-080 •    
090-140  •� �



Więcej informacji na stronie:
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Szybkie i precyzyjne przygotowanie dostępu do kanałów
• CAP1: Końcówka z mikronacięciami i pasywnym zakończeniem do

bezpiecznego opracowania ścian bocznych komory zęba
• CAP2: Końcówka z mikronacięciami i aktywnym zakończeniem do 

lokalizacji ukrytych kanałów i MB2
• CAP3: Końcówka z mikronacięciami i aktywnym zakończeniem  

do opracowania ujść kanałów i usuwania wkładów

Pasywna irygacja ultradźwiękowa
• Pasywna irygacja ultradźwiękowa (PUI) uznawana obecnie jako

najlepszy protokół czyszczenia i dezynfekcji kanałów korzeniowych

3 Endo-końcówki (CAP1, CAP2 i CAP3), 
1 klucz uniwersalny, całość w pudełku ze stali nierdzewnej

Leczenie i rewizja
• ET18D: Usuwania nawisów zębiny - końcówka z drobnym nasypem diamentowym
• ET20: Usuwanie materiału wypełniającego i złamanych narzędzi w 1/3 przykoronowej części kanału
• ET25: Usuwanie złamanych narzędzi i wkładów srebrnych w środkowej i 1/3 dowierzchołkowej części kanału

• ET25S: Powtórne leczenie w 1/3 przykoronowej części kanału

• ETBD: Lokalizacja kanałów i badanie dna komory zęba

• ETPR: Luzowanie wkładów korzeniowych

CAP1 CAP2 CAP3

IrriSafe dostępne są w następujących rozmiarach: 
IRR 20-21 (Ø 0,2 mm, długość 21 mm), IRR 20-25 (Ø 0,2 mm, długość 25 mm), 

IRR 25-21 (Ø 0,25 mm, długość 21 mm), IRR 25-25 (Ø 0,25 mm, długość 25 mm)
Wszystkie końcówki IrriSafe sprzedawane są w blistrach po 4 sztuki

IRR 20-21 IRR 20-25 IRR 25-21 IRR 25-25

ET18D ET20 ET25 ET25S ETBD ETPR

6 Endo-końcówek (ET18D, ET20, ET25, ET25S,
ETBD i ETPR), 

1 klucz uniwersalny, całość w pudełku ze stali
nierdzewnej

NOWOŚĆ
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Końcówki�do�skalera, EMS

Endo-Chuck, EMS

  Nr art.
Zestaw�Perio�Basic�System� M10932
Zestaw zawiera: Tip A z CT, Tip P z CT, Tip PS z CT,  
pudełko metalowe Piezon DIN 1/4 System Box.

Tip�A�� � M01072
Uniwersalna trójkątna końcówka przystosowana do skalingu na wszystkich powierzchniach 
naddziąsłowych zębów o maksymalnym zasięgu w kieszonce do 2 mm. 

Tip�B�� � M01073
Końcówka do skalingu naddziąsłowego zaprojektowana głównie do płaskich i lekko wklęsłych 
powierzchni językowych zębów przednich. Do usuwania silnie przytwierdzonego kamienia, 
przebarwień oraz resztek cementu przy zamkach ortodontycznych. 

Tip�C�� � M01074
Płaska końcówka do zgrubnego oczyszczania masywnych złogów naddziąsłowych i resztek 
cementu przy zamkach ortodontycznych. 

Tip�D� � M29546
Końcówka do usuwania koron, mostów, wkładów koronowo - korzeniowych osadzonych na 
cemencie fosforanowym.

Tip�P�� � M01075
Do oczyszczania powierzchni poddziąsłowych w kieszonkach o głębokości do 4 mm. Szcze-
gólnie polecana w fazie podtrzymującej leczenie periodontologiczne oraz leczenia stanów 
zapalnych dziąseł tam, gdzie nie ma utraty kości wyrostka zębodołowego.

Tip�PL5� � M34557
Końcówka zakrzywiona w prawo, zakończona małą kuleczką [o wielkości>0.6 mm] na szczy-
cie do periodontologicznego debridmentu w furkacjach i zagłębieniach.

Tip�PL4� � M34558
Końcówka zakrzywiona w lewo, zakończona małą kuleczką [o wielkości>0.6 mm] na szczycie 
do periodontologicznego debridmentu w furkacjach i zagłębieniach.

Tip�PS� � M19170
Końcówka o kształcie sondy periodontologicznej przystosowana do bezurazowego i szybkie-
go oczyszczania i polerowania powierzchni korzeni oraz irygacji kieszonek o głębokości do 10 
mm. 

Tip�RT1� � M26125
Końcówka z nasypem diamentowym stosowana do poszukiwania ujść kanałów korzeniowych  
i usuwania kalcykacji w 1/3 przykomorowej części systemu korzeniowego.

Tip�RT2� � M27323
Końcówka z nasypem diamentowym do usuwania nierówności i innych przeszkód, jak rów-
nież prostowania światła kanału w celu ułatwienia dostępu do złamanego narzędzia.

Tip�RT3� � M38384
Bardzo długa, wyranowana końcówka do usuwania części złamanych narzędzi. Do użycia  
z uchwytem do pilników 180°.

  Nr art.
90°�� � M22037
Uchwyt do użytku z pilnikami endodontycznymi, zalecany do leczenia zębów trzonowych.

120°� � M19169
Uchwyt do użytku z pilnikamii endodontycznymi, dobrze pracuje w odcinku zębów przednich  
i przedtrzonowych, możliwe stosowanie z końcówkami RE2 i Berutti.

180°� � M18462
Uchwyt do użytku z końcówkami RT3, jak również Berutti i RE2.
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Igły�do�Endo-Chuck, EMS

Igły typu K do kształtowania, oczyszczania i dezynfekcji systemu kanałów. Pilniki stosuje się  
z uchwytem 90° lub 120°.

  Nr art.
15, biały� � M34375
20, żółty� � M34376
25, czerwony� � M32152
30, zielony � � M34377
35, niebieski� � M34937

ProRoot�MTA, Dentsply Maillefer

Glyde, Dentsply Maillefer

Topseal, Dentsply Maillefer

Materiał służący do bezpośredniego przykrycia miazgi, apeksykacji, zamykania perforacji oraz 
wstecznego wypełniania kanałów podczas zabiegu resekcji.

  Nr art.
1�g�� � M19263�
2�x�1�g�� � M00648�
5�x�1�g�� � M00647

Środek lubrikujący, zawiera EDTA i nadtlenek mocznika. Zalecany przede wszystkim podczas 
pracy maszynowymi narzędziami niklowo – tytanowymi.  

  Nr art.
3�ml�� � M22121
2�x�3�ml�� � M11529
3�x�3�ml�� � M00649
Dozowniki�35�szt.�� M05682

Materiał do stałego uszczelniania kanałów korzeniowych oparty na bazie polimerów amino-
epoksydowych. Charakteryzuje się lepszą biokompatybilnością w stosunku do tkanek około-
wierzchołkowych. Zastosowanie: w technice pojedynczego ćwieka i we wszystkich metodach 
kondensacji gutaperki, także na gorąco.  

  Nr art.
2�x�4�ml� � M05683

Materiały endodontyczne

AH�Plus, Dentsply

AH�Plus�Cleaner, Dentsply

Materiał do stałego uszczelniania kanałów korzeniowych oparty na bazie polimerów amino-
epoksydowych. Charakteryzuje się lepszą biokompatybilnością w stosunku do tkanek około-
wierzchołkowych. Zastosowanie: w technice pojedynczego ćwieka i we wszystkich metodach 
kondensacji gutaperki, także na gorąco.

  Nr art.
2�x�4�ml�� � M16342
15�g, końcówki mieszające 5 szt.� M35196
2�x�15�g�� � M17653
końcówki�mieszające, 40 szt.� M16373

Płyn do usuwania resztek pasty AH Plus z komory zęba.

  Nr art.
5�ml�� � M39941
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Largal�Ultra, Septodont

Uniwersalny preparat do chemicznego poszerzania kanałów korzeniowych zęba. Largal to 
neutralny roztwór, całkowicie nieszkodliwy dla tkanek, który wchodząc w reakcje ze związka-
mi mineralnymi powoduje ich rozkład. Posiada silne właściwości bakteriobójcze i chelatujące. 
Wskazania: ekspozycja otworów kanałów korzeniowych oraz chemiczne poszerzanie kanałów 
korzeniowych.

  Nr art.
13�ml� � M03614

MM-EDTA�Cream, Micro-Mega

MM-Seal, Micro-Mega

MM-PASTE, Micro-Mega

Krem do przygotowania i opracowania kanałów, działa jak lubrykant ułatwiając narzędziom 
penetracje oraz wyrzucanie szczątków. Pomaga w usuwaniu nieorganicznych substancji dzięki 
chelatyzacji. Wygodna końcówka zapewnia łatwość aplikacji.

     Nr art.
2�x�5.4�ml, (7 g)� � M36244

Wysokiej jakości dwuskładnikowa pasta, oparta na żywicy epoxydowej, do trwałego wypełnie-
nia kanałów zębowych przy użyciu gutaperki.

     Nr art.
13.5�g� � M34654

Wodorotlenek wapnia z siarczanem barowym. Materiał do tymczasowego wypełniania kana-
łów korzeniowych. Wskazania kliniczne: tymczasowe wypełnienie w zainfekowanych kanałach 
korzeniowych, apeksykacja, obnażona miazga w przykryciu bezpośrednim lub pulpotomii.

     Nr art.
2.2�g� � M36245

Apexit�Plus, Ivoclar Vivadent AG

Materiał przeznaczony do wypełniania kanałów korzeniowych. Zawiera wodorotlenek wapnia, 
nie zmienia objętości i charakteryzuje się bardzo dobrą kontrastowością w promieniach rtg. 
Przeznaczony do pracy każdą techniką obturacyjną z zastosowaniem gutaperki. 

     Nr art.
2�x�6�g� � M07249

ApexCal, Ivoclar Vivadent AG

ApexCal jest nietwardniejącą pastą na bazie wodorotlenku wapnia, przeznaczoną do stosowa-
nia w trakcie leczenia endodontycznego, na czas pomiędzy wizytami. Ma działanie odkażające. 
Może być stosowana do bezpośredniego i pośredniego przykrycia miazgi.

  Nr art.
2�x�2.5�g� � M25072
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Endomethasone�N, Septodont

Endosolv, Septodont

Hydrol, Septodont

Biodentine, Septodont

Canal+, Septodont

Acroseal, Septodont

Materiał do ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych i uszczelniania z zastosowaniem 
ćwieków kanałowych. Pasta powstała z połączenia Endomethasonu z Eugenolem jest niere-
sorbowalna, łatwa do wprowadzenia do kanału, szczelnie wypełnia kanał, nie wykazuje cech 
kurczliwości, jest dobrze tolerowana przez tkanki i widoczna na zdjęciu RTG. Działa antysep-
tycznie i bakteriobójczo.

  Nr art.
14�g� � M03660

Produkt do usuwania wypełnień kanałów korzeniowych. W kontakcie z błoną śluzową nie po-
woduje nadmiernego ślinotoku. Endosolv E rozmiękcza wypełnienia na bazie cynku i eugenolu, 
Endolosv R na bazie żywicy.

  Nr art.
Endosolv�E, 13 ml� M03661
Endosolv�R, 13 ml� M03662

Uniwersalny środek do osuszania i odtłuszczania ubytków tkanki zęba. Natychmiast usuwa wil-
goć i wszelkie ślady tłuszczu. Może być stosowany przy wszystkich materiałach wypełniających.

  Nr art.
45�ml� � M03663
250�ml� � M37471

Biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej o doskonałych właś-
ciwościach uszczelniających, który może zastąpić zębinę zarówno w obszarze korony jak i ko-
rzenia przy zachowaniu żywotności miazgi. Posiada właściwości podobne do MTA, ale różni się 
wyjątkową łatwością stosowania.

  Nr art.
5�x�0.7�g, 5 jednorazowych pojemników z roztworem� M41391

Rozpuszczalny w wodzie lubrykant, działając jak smar nadaje śliskość kanałom korzeniowym  
i ułatwia penetrację instrumentom endodontycznym, ułatwia opracowywanie kanałów korze-
niowych. Ułatwia czyszczenie i zapewnia efektywniejsze kształtowanie kanałów korzeniowych.

  Nr art.
Strzykawka�5�g, 15 końcówek aplikacyjnych� M03613

Uszczelniacz kanałowy (dwuskładnikowy) na bazie żywicy epoksydowej i wodorotlenku wap-
nia, przeznaczony do ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych.

  Nr art.
Zestaw�� � M40673
Zestaw zawiera: samomiksujące strzykawki 2 x 8.6 g, 15 końcówek mieszających,  
15 końcówek wewnątrzustnych, bloczek do mieszania. 
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MD-ChelCream, Meta Biomed

Metapaste, Meta Biomed

Tubulicid�Plus, Dental Therapeutic

RC-Prep, Premier

Krem na bazie 19% EDTA do oczyszczania, usuwania warstwy mazistej oraz opracowywania ka-
nału korzeniowego przy użyciu pilników i poszerzaczy. Sposób działania: usuwanie substancji 
organicznych poprzez chelatację (EDTA –Ca2+), lubrikant ułatwiający poślizg narzędzi kanało-
wych, wytwarzanie czystej powierzchni ścian kanału po usunięciu warstwy mazistej. 

  Nr art.
5.4�ml�x�2� � M20957

Materiał do tymczasowego wypełniania kanałów korzeniowych, rozpuszczalny w wodzie. 
Wskazania: obnażona miazga w przykryciu bezpośrednim lub pulpotomii; tworzenie bariery  
z tkanek twardych; tymczasowe wypełnienie w zainfekowanych kanałach korzeniowych. Za-
lety: łatwe czyszczenie i usuwanie; doskonałe działanie antybakteryjne oraz kontrastowość na 
zdjęciu RTG; zmieszana pasta w wygodnej strzykawce; doskonała dostępność do światła kana-
łu i zabezpieczenie przed zakażeniem krzyżowym; rozpuszczalność w wodzie.

  Nr art.
2.2�g� � M20958

Służy do przemywania kanału korzeniowego i kanalików zębinowych. Otwiera kanaliki zębino-
we dzięki niskiemu napięciu powierzchniowemu, jest efektywny w wypłukiwaniu.

  Nr art.
100�g�� � M00492

Preparat do chemiczno - mechanicznego opracowania kanałów korzeniowych. Zawiera w swym 
składzie nadtlenek mocznika i EDTA w roztworze glikolu propylenowego. Glikol propylenowy 
jest środkiem smarującym przez co minimalizuje możliwość złamania narzędzia kanałowego.

  Nr art.
9�g�� � M15778�
2�x�9�g�� � M03507

Guttasolv, Septodont

R4, Septodont

Roztwór do zmiękczania i rozpuszczania gutaperki.

  Nr art.
13�ml� � M21271

Roztwór na bazie 20% diglukonianu chlorheksydyny do odkażania kanałów korzeniowych.

  Nr art.
13�ml� � M03612
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Endogel, Chema Elektromet

Apex, Chema Elektromet

Gutap, Chema Elektromet

Endocream, Chema Elektromet

Preparat do chemicznego opracowania kanałów korzeniowych. Stosowany także do odsłania-
nia ujść kanałowych i usunięcia warstwy mazistej ze ściany kanału. Ma właściwości lubriku-
jące, jest łatwy do zdeponowania w kanale, dobrze napływa do kanałów i dobrze utrzymuje 
się w kanale. Zawiera wersenian disodowy (EDTA).      
 

  Nr art.
5�ml� � M07523

Płyn: wodna zawiesina wodorotlenku wapnia do płukania kanałów korzeniowych. Pasta: pre-
parat na bazie wodorotlenku wapnia do tymczasowego wypełniania kanałów korzeniowych,  
z kontrastem RTG, do natychmiastowego użycia.   

  Nr art.
Płyn, 100 g� � M34951
Pasta, 2.2 g� � M35420

Przeznaczony jest do zmiękczania i rozpuszczania gutaperki.  

  Nr art.
10�ml� � M30429

Krem do chemiczno-mechanicznego opracowania kanałów korzeniowych. Dodatkowo, oprócz 
wersenianu disodowego (EDTA), preparat zawiera nadtlenek mocznika pozwalający na dokład-
niejsze usunięcie z kanału ewentualnych pozostałości miazgi i opiłków zębinowych.   
 

  Nr art.
5.5�g� � M21280

Endosal, Chema Elektromet

Preparat do poszerzania kanałów korzeniowych. Jest szczególnie przydatny przy opracowywa-
niu wąskich kanałów korzeniowych, zwłaszcza u ludzi starszych. Wskazany do odsłaniania ujść 
kanałowych, do chemicznego poszerzania i udrożnienia kanałów korzeniowych, do usunięcia 
warstwy mazistej ze ściany kanału, do udrożnienia kanałów w przypadku obecności w nich 
zębiniaków.

     Nr art.
10�g�� � M00368
150�g�� � M25863

Kwas�Cytrynowy�40%, Chema Elektromet

Preparat do płukania kanałów korzeniowych.

     Nr art.
200�g�� � M19043
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Chloran, Chema Elektromet

Gluxodent, Chema Elektromet

Gluxogel, Chema Elektromet

Canal-Dry, Chema Elektromet

Calplus, Chema Elektromet

Antyseptyk do przepłukiwania kanału korzeniowego. Zawiera podchloryn sodu w stężeniu 
2,0% lub 5,25%. Usuwa resztki martwej miazgi podczas mechanicznego poszerzania kanału, 
oczyszcza kanał, łącznie z usuwaniem warstwy mazistej, aby odsłonić ujęcia kanalików zębino-
wych przed wypełnieniem kanału, zapobiega przebarwieniu zęba.

     Nr art.
2%, 200 g � � M00380
5.25%, 200 g� � M00381

Płyn do płukania kanałów korzeniowych.

     Nr art.
250�g�� � M26781

Żel pomagający w opracowaniu kanałów korzeniowych.

     Nr art.
5�g�� � M27929

Preparat do osuszania i odtłuszczania kanałów korzeniowych, ubytków zębów przed wypełnie-
niem oraz oszlifowanych zębów przed zacementowaniem uzupełnień protetycznych.

     Nr art.
45�ml�� � M30430

Gotowa do użycia pasta wodorotlenkowowapniowa zawierająca jodoform. Dodatek jodofor-
mu do wodorotlenku wapnia polepsza kontrast na zdjęciach RTG i stanowi czynnik antybak-
teryjny w paście. Pasta nietwardniejąca, wodorotlenek wapnia pozostaje aktywny w kanałach 
korzeniowych przez dłuższy czas.

     Nr art.
3�g� � M36655

FileCare�EDTA, VDW

2Seal, VDW

Lubrykant w żelu ułatwiający poślizg instrumentów w kanale. Wspomaga efektywość chemicz-
nego opracowania kanału, zawiera 15% EDTA oraz 10% podtlenku karbamidu (mocznik).

  Nr art.
3�ml� � M08937

Uszczelniacz do wypełniania kanałów na bazie żywic epoksydowych, widzialny na zdjęciach 
RTG.

  Nr art.
Pasta�A�4�ml, Pasta B 4 ml� M21739
EasyMix, 15 g� � M44999
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Endocem�MTA, Maruchi

MTA+, Cerkamed

Produkt jest przeznaczony do terapii leczenia miazgi takich jak np. bezpośrednia terapia po-
krycia miazgi zębowej. Skutecznie zapobiega infekcjom jak również wszelakim podrażnieniom 
miazgi zębowej.

  Nr art.
300�mg� � M43134

Materiał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych. Ma działanie remineralizacyjne 
na tkanki twarde zęba, stanowi szczelne zabezpieczenie kanału korzeniowego.

  Nr art.
Mini�3�x�0.14�g�MTA+, 1 ml płynu � M43748
Standard�6�x�0.14�g�MTA+, 1 ml płynu � M43749
Maxi�10�x�0.14�g�MTA+, 1 ml płynu � M45619
Pro�10�x�0.14�g�MTA+, 1 ml płynu, MATRIX MTA+ � M43750
MTA+�narzędzie�do�przenoszenia�i�aplikacji, 0.8 mm � M47078
MTA+�narzędzie�do�przenoszenia�i�aplikacji, 1.2 mm � M47079
MATRIX�MTA+, matryca do formowania� M43887

ENDO-SOLution/Premium, Cerkamed

Canal�Clean, Cerkamed

Endo-Prep�CREAM, Cerkamed

Płyn do poszerzania kanałów korzeniowych. 
Premium - preparat wzbogacony substancjami powierzchniowo-czynnymi.

  Nr art.
120�ml� � M27401
50�ml� � M36279
120�ml, Premium� M37294
Luer-Lock, dozownik, 5 szt.� M35340

Przeznaczony jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego w celu płukania kana-
łu korzeniowego. Przyśpiesza osuszanie kanału przed wypełnieniem.

  Nr art.
45�ml� � M37089

Preparat przeznaczony jest do chemiczno-mechanicznego oczyszczania i opracowywania ka-
nałów korzeniowych.

  Nr art.
2�ml� � M34875
5�ml� � M31634
10�ml� � M27172
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Endo-Prep�gel, Cerkamed

Calcipast/Forte/+I, Cerkamed

Preparat do poszerzania kanałów korzeniowych w formie żelu.

  Nr art.
2�ml� � M31436
5�ml� � M46295
10�ml� � M21141

Materiał do tymczasowych wypełnień na bazie wodorotlenku wapnia.

CALCIPAST I - Materiał wodorotlenkowo wapniowy wzbogacony siarczanem baru i jodofor-
mem zalecany jest jako czasowe wypełnianie kanałów korzeniowych.  

CALCIPAST Forte - Pasta wodorotlenkowo-wapniowa z jodoformem i p-chlorofenolem.

  Nr art.
2.1�g� � M36487
2.1�g, Forte� � M42997
2.1�g, I� � M28415
Aplikatory, 10 szt.� M43940

Eucalyptol, Cerkamed

Red�Detector, Cerkamed

Canal�Detector, Cerkamed

Preparat do rozpuszczania gutaperki.

  Nr art.
10�ml� � M28343
Pipety�do�aplikacji� M43935

Wykrywacz próchnicy. Czerwony barwnik zawarty w wyrobie wnika w tkankę objętą zmianami 
próchnicowymi i zabarwia ją na czerwono. Podnosi bezpieczeństwo pracy pozwalając na zloka-
lizowanie zębiny objętej zmianami próchnicowymi i oszczędzenie zdrowej tkanki.

  Nr art.
2�ml� � M31095

Lokalizator ujść kanałów korzeniowych. Niebieski barwnik  zawarty w wyrobie wnika w ujścia 
kanałów i zabarwia je na niebiesko, ułatwiając odnalezienie ujść głównych kanałów korzenio-
wych oraz lokalizację pęknięć.

  Nr art.
2�ml� � M31096

Glucosite/Gel, Cerkamed

Lokalizator ujść kanałów korzeniowych. Niebieski barwnik  zawarty w wyrobie wnika w ujścia 
kanałów i zabarwia je na niebiesko, ułatwiając odnalezienie ujść głównych kanałów korzenio-
wych oraz lokalizację pęknięć.

  Nr art.
Płyn, 2 ml� � M36489
Żel, 2 ml� � M36488
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Chlorek�Metylenu, Cerkamed

Alkohol�Izopropylowy, Cerkamed

Chlorek metylenu stosowany jest jako bardzo skuteczny rozpuszczalnik.

  Nr art.
10�ml� � M37821

Alkohol Izopropylowy jest łagodnym rozpuszczalnikiem organicznym, może być stosowany 
jako płyn antyseptyczny oraz do czyszczenia powierzchni, posiada właściwości odtłuszczające 
i dezynfekcyjne.

  Nr art.
200�g� � M31329
Dozownik, 5 szt.�� M35339

Zimny�spray, Unigloves

Zimny�spray, Omnident

Spray do sprawdzania żywotności miazgi.

     Nr art.
200�ml, polar� � M43118
200�ml, miętowy polar mint� M43117

Spray do sprawdzania żywotności miazgi.

     Nr art.
200�ml, smak pomarańczowy� M05667
200�ml, smak miętowy� M05668

Wkłady z włókna szklanego

Fiber�Post, GC

Wkład z włókna szklanego. Wysoka zawartość włókien szklanych (77% wagowo) zapewnia wy-
soką odporność na obciążenia i wysoką wytrzymałość na zginanie. Wyjątkowe przewodzenie 
światła zapewnia polimeryzację materiału nawet w głęboko usytuowanych miejscach wkładu. 
Zapewniają optymalne połączenie adhezyjne z GC GRADIA Core.

  Nr art.
Zestaw�asortymentowy�15�szt.� M31172
Zestaw zawiera: po 5 szt. wkładów o średnicy 1.0, 1.2, 1.4 mm,  
wiertła o rozmiarach 1.2, 1.4 mm.  
Kompletny System: 1 zestaw GC GRADIA Core, 1 zestaw asortymentowy GC Fiber Post,  
1 dozownik do nabojów GC GRADIA Core, 1 GC Ceramic Primer.

0.8�mm, 10 szt.� � M31155
1.0�mm, 10 szt.� � M31156
1.2�mm, 10 szt.� � M31157
1.4�mm, 10 szt.� � M31158
1.6�mm, 10 szt.� � M31159
Wiertło�1.2�mm, 1 szt. � M31160
Wiertło�1.4�mm, 1 szt.� M31161
Wiertło�1.6�mm, 1 szt.� M31162
Ceramic�Primer�(2�x�2�ml�płyn)� M19580
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RelyX™�Fiber�Post, 3M ESPE

Wytrzymałe wkłady koronowo-korzeniowe z włókien szklanych. Elastyczność wkładu zbliżo-
na do naturalnej zębiny ogranicza ryzyko uszkodzenia korzenia w przeciwieństwie do sztyw-
nych wkładów metalowych i ceramicznych. Zastosowanie wkładów eliminuje ryzyko korozji 
występujące w przypadku wkładów metalowych. Wkłady są widoczne na zdjęciach RTG; moż-
na je łatwo usunąć bez uszkodzenia zęba, gdy niezbędne jest ponowne leczenie kanałowe.  
W przypadku aplikacji z RelyX™ Unicem Aplicap nie stosuje się wytrawiania i systemu łączące-
go. Zbędne jest również zastosowanie primera i silanizacja powierzchni wkładu.     

  Nr art.
Zestaw�Profesjonalny�� M18875
Zestaw zawiera: po 5 szt. wkładów o średnicy 1.3, 1.6, 1.9 mm, wiertła o rozmiarach 1, 2, 3, 
wiertło uniwersalne, końcówki przedłużające 20 szt., RelyX™ Unicem Aplicap 20 szt., zgnia-
tacz, aplikator.

Zestaw�wprowadzający� M17725
Zestaw zawiera: po 5 szt. wkładów o średnicy 1.3, 1.6, 1.9 mm, wiertła o rozmiarach 1, 2, 3, 
wiertło uniwersalne, końcówki przedłużające 20 szt.

0, 1.1 mm, białe, 10 szt.� M31149
1, 1.3 mm, żółte, 10 szt.� M17748
2, 1.6 mm, czerwone, 10 szt.� M17749
3, 1.9 mm, niebieskie, 10 szt.� M17750

Wiertło�0, 1.1 mm, 1 szt.� M31150
Wiertło�1, 1.3 mm, 1 szt.� M17753
Wiertło�2, 1.6 mm, 1 szt.� M17754
Wiertło�3, 1.9 mm, 1 szt.� M17756
Wiertło�uniwersalny�poszerzacz, 1 szt.� M17757

everStickPOST, GC

Niespolimeryzowany wkład z włókna szklanego do indywidualnego formowania. Umożliwia 
dopasowanie do morfologii nietypowych kanałów takich jak zakrzywione, owalne, a także 
bardzo duże kanały korzeniowe.

  Nr art.
everStickPOST�Intro� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 5 x wkład 0.9; 5 x wkład 1.2; 5 x wkład 1.5; 5 ml StickRESIN butelka.

Średnica�0.9, 10 wkładów � na�zamówienie
Średnica�1.2, 10 wkładów � na�zamówienie
Średnica�1.5, 10 wkładów� na�zamówienie
StickRESIN, 5 ml butelka� na�zamówienie

FRC�Postec�Plus, Ivoclar Vivadent AG

Wkłady koronowo korzeniowe w kształcie stożka wykonane z materiału złożonego, wzmoc-
nionego włóknem szklanym, przeznaczone do bezpośredniej i pośredniej odbudowy zębów. 
Wkłady charakteryzują się idealną retencją w kanale, są widoczne na zdjęciach RTG.

  Nr art.
Zestaw�Intro�Pack� M12933
Zestaw zawiera: 3 wkłady o rozmiarze 0; 5 wkładów o rozmiarze 1; 2 wkłady o rozmiarze 3; 
poszerzacze kanałowe rozmiar 0, 1, 3.

 Nr art. Nr art.

0, 5 szt.� M25068
1, 5 szt.� M12934
3, 5 szt.� M12935

0, 20 szt.� M29664
1, 20 szt.� M27073
3, 20 szt.� M29665

Poszerzacz�0, 1 szt.� M31264
Poszerzacz�1, 1 szt.� M29358
Poszerzacz�3, 1 szt.� M31263
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EasyPost, Dentsply Maillefer

Gotowe wkłady z włókna szklanego.  

  Nr art.
Zestaw�0.8� � M00812
Zestaw zawiera: po 12 szt. wkładów nr 1 i nr 2, wiertła (Largo, Peeso, Reamer, 2 x Easypost 
Precision Drill).

Zestaw�1.0� � M00813
Zestaw zawiera: po 12 szt. wkładów nr 3 i nr 4, wiertła (Largo, Peeso, Reamer, 2 x Easypost 
Precision Drill).

Zestaw�1.3� � M29098
Zestaw zawiera: po 12 szt. wkładów nr 5 i nr 6, wiertła (Largo, Peeso, Reamer, 2 x Easypost 
Precision Drill).

nr�1, żółty 10 szt.� M00814
nr�2, czerwony 10 szt.� M00815�
nr�3, niebieski 10 szt.� M00816
nr�4, zielony 10 szt.� M00817
nr�5, czarny 10 szt.� M20904
nr�6, biały 10 szt.� M20905

Precision�Drill
nr�1, 3 szt.� � M16526
nr�2, 3 szt.� � M16527�
nr�3, 3 szt.� � M16528
nr�4, 3 szt.� � M16529
nr�5, 3 szt.� � M26005
nr�6, 3 szt.� � M26006

Ćwieki�okołomiazgowe, 18 szt. + wiertło� M00824
Ćwieki�okołomiazgowe, 100 szt.� M04414

Radix�fiber�post, Dentsply Maillefer

Gotowe wkłady z włókna szklanego widoczne w promieniach RTG.  

  Nr art.
Zestaw�0.8� � M26003
Zestaw zawiera: po 12 szt. wkładów nr 1 i nr 2, wiertła (Largo, Peeso, Reamer, 2 x Easypost 
Precision Drill).

Zestaw�1.0� � M33523
Zestaw zawiera: po 12 szt. wkładów nr 3 i nr 4, wiertła (Largo, Peeso, Reamer, 2 x Easypost 
Precision Drill).

Zestaw�1.3� � M26736
Zestaw zawiera: po 12 szt. wkładów nr 5 i nr 6, wiertła (Largo, Peeso, Reamer, 2 x Easypost 
Precision Drill).

 Nr art. Nr art.
nr�1, żółty 10 szt.� M25997
nr�2, czerwony 10 szt.� M25998
nr�3, niebieski 10 szt.� M25999

nr�4, zielony 10 szt.� M26000
nr�5, czarny 10 szt.� M26001
nr�6, biały 10 szt.� M26002
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Rebilda�Post�System, Voco

X-Post, Dentsply

Kompletny zestaw do wzmocnienia i odbudowy korony zęba po leczeniu endodontycznym  
(15 sztyftów).

  Nr art.
Zestaw� � M28461
Zestaw zawiera: po 5 sztyftów korzeniowych o średnicy (1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm),  
po 1 wiertle o średnicy (1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm), 1 wiertło kanałowe (0.7 mm),  
Ceramic Bond 5 ml, 15 Futurabond DC SingleDose, Rebilda DC w kolorze zębiny w strzykawce 
QuickMix 10 g, akcesoria.

Post
12, 1.2 mm, 5 szt., zielone� M30303
15, 1.5 mm, 5 szt., czarne� M29076
20, 2.0 mm, 5 szt., żółte� M29077

Drill
12, 1 szt.� � M46201
15, 1 szt.� � M46202
20, 1 szt.� � M46203�

Wkłady X-Post zawierają równolegle ułożone włókna szklane, co zapobiega niepożądanym 
pęknięciom, nadaje odpowiednią wytrzymałość oraz konieczną elastyczność. Kształt wkładów 
naśladuje anatomię kanału korzeniowego zgodnie z wymogami oszczędnej preparacji tkanek. 
Powierzchnia wkładów jest mikroporowata tak, aby dodatkowo wzmocnić połączenie adhe-
zyjne z cementem. Wkłady doskonale przewodzą światło umożliwiając prawidłowe wiązanie 
cementu i systemu wiążącego. Podczas kontroli radiologicznej dentysta z łatwością postawi 
właściwą diagnozę, ponieważ wkłady dają doskonały kontrast na zdjęciach RTG.

  Nr art.
1, żółte, 5 szt.� � M28724
2, czerwone, 5 szt.� M28725
3, niebieskie, 5 szt.� M28726
4, zielone, 5 szt.� � M28727

Rebilda�Post, Voco

Wkład koronowo-korzeniowy na bazie włókna szklanego do wzmocnienia i odbudowy korony 
zęba po leczeniu endodontycznym.

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający� M28461
Zestaw zawiera: po 5 sztyftów korzeniowych o średnicy (1.2 mm, 1.5 mm, 2.0 mm), po 1 
wiertle o średnicy (Ø 1.2 mm, Ø 1.5 mm, Ø 2.0 mm)

10, 5 szt. (Ø 1,0 mm)� na�zamówienie�
12, 5 szt. (Ø 1,2 mm)� M30303
15, 5 szt. (Ø 1,5 mm)� M29076
20, 5 szt. (Ø 2,0 mm)� M29077

Glassix, H. Nordin S.A.

To wkłady o wysoce retencyjnym, pozbawionym zawartości metalu, równoległym systemem 
wkładów. Są zbudowane z włókna szklanego zatopionego w żywicowej matrycy.

  Nr art.
Zestaw�02-04� � M03432
Zestaw zawiera: po 6 szt. wkładów 02, 03, 04, poszerzacze 3 szt.

01, 20 mm, 6 szt.� M05293
02, 20 mm, 6 szt.� M03433
03, 20 mm, 6 szt.� M03434
04, 20 mm, 6 szt.� M03435



189

Wkłady z włókna szklanego

Zamówienia telefoniczne: 801 36 36 99, 33 810 13 28

05

Glassix+plus, H. Nordin S.A.

DT�light�Post, VDW

DT�light�Post�SL, VDW

Wkłady z włókna szklanego dające wyraźny kontrast w promieniach RTG, przewodzące światło.

  Nr art.
Zestaw�01-04� � na�zamówienie
Zestaw zawiera: po 5 szt. wkładów 01, 02, 03, 04, poszerzacze 5 szt.

01, 10 szt.� � M41310
02, 10 szt.� � M36213
03, 10 szt.� � M34540
04, 10 szt.� � M34541

Wkłady z włókien kwarcowych posiadają elastyczność zbliżoną do zębiny, zachowują estetykę 
konwencjonalnych sztyftów z włókien szklanych. Charakteryzują się bardzo wysoką wytrzyma-
łością na zginanie i odpornością na zmęczenie.

  Nr art.
Zestaw�Basic�Kit�� M20181
Zestaw zawiera: 1 listek z 6 posortowanymi wkładami 3 x 0, 3 x 1, 1 listek z 6 posortowanymi 
wkładami 3 x 2, 3 x 3, wiertło rozmiar 0, wiertło kalibrujące rozmiar 1, 2, 3.

0, czarne, 6 szt.� � M20181
1, czerwone, 6 szt.� M16225
2, żółte, 6 szt.� � M20993
3, niebieskie,6 szt.� M16226

Wkłady koronowo korzeniowe  z włókien kwarcowych o doskonałych właściwościach mecha-
nicznych, wysokiej wytrzymałości, odpowiedniej zbliżonej do elastyczności zębiny giętkości. 
Przezierne, widzialne w promieniach RTG.

  Nr art.
Zestaw�Basic�Kit�SL� M20992
Zestaw zawiera: 1 listek z 6 posortowanymi wkładami 3 x 0, 3 x 1, 1 listek z 6 posortowanymi 
wkładami 3 x 2, 3 x 3, wiertło rozmiar 0, wiertło kalibrujące rozmiar 1, 2, 3.

0, czarne, 6 szt.� � M49400
1, czerwone, 6 szt.� M48186
2, żółte, 6 szt.� � M46436
3, niebieskie,6 szt.� M46437

FibreKor�Post, Pentron

Wkłady zbudowane są z mocnych, ale elastycznych włókien szklanych zatopionych w matrycy 
żywicznej. Dostępne w kilku średnicach, są estetyczne, nie przepuszczają promieniowania RTG, 
są bardzo wytrzymałe.

  Nr art.
Zestaw�Post�Kit� � M03316
Zestaw zawiera: po 10 szt. wkładów z włókna szklanego FibreKor o śr. 1.00, 1.25, 1.50,  
po 1 szt. frezów o śr. 1.0, 1.25, 1.50, silikonowe ograniczniki 30 szt., pęseta.

Zestaw�Post�Intro�Kit�� M03315
Zestaw zawiera: wkłady o średnicy 1.25 5 szt., frez o średnicy 1.25.

1.0, czerwone, 10 szt.� M03317
1.125, oletowe, 10 szt.� M36678
1.25, żółte, 10 szt.� M18522
1.5, niebieskie, 10 szt.� M18521
�
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LuxaPost, DMG

Pre-silanizowane oraz lepiej widoczne na zdjęciach RTG. Ułatwia to znacznie pracę i pozwala 
skrócić procedurę o dodatkową silanizację wkładu.

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�� na�zamówienie
Zestaw zawiera: po 5 wkładów 1.25 mm, 1.375 mm, 1.5 mm, 3 wiertła, 30 stoperów siliko-
nowych, miarka na folii.

1.25, czarne, 5 szt.� M29827
1.375, oletowe, 5 szt.� M31114
1.5, zielone, 5 szt.� M30518

FibreKleer�Post, Pentron

Wkłady z włókna szklanego charakteryzujące się niezwykłą estetyką oraz wytrzymałością.

� � Nr�art.
Wkłady�Parallel�-�równoległe�zakończone�główką
Zestaw�Post�Kit��� M37962
Zestaw zawiera: 15 wkładów po 5 szt. w rozmiarach 1.00 mm, 1.25 mm i 1.5 mm;  
3 wiertła o rozmiarach 1.00 mm, 1.25 mm i 1.5 mm.

1.0, czerwone, 10 szt.� M29396
1.25, żółte, 10 szt.� M26139
1.5, niebieskie, 10 szt.� M19747

Wkłady�Tapered�-�zwężające�się�w�kierunku�wierzchołka
Zestaw�Post�Kit��� M40515
Zestaw zawiera: 15 wkładów po 5 szt. w rozmiarach 1.25 mm, 1.375 mm i 1.5 mm;  
3 wiertła o rozmiarach 1.25 mm, 1.375 mm i 1.5 mm. 

1.25, czarne, 10 szt.� M25640
1.375, oletowe, 10 szt.� M21917
1.5, zielone, 10 szt.� M21916

Wkłady�Serrated�-�równoległe
Zestaw�Post�Kit�
Zestaw zawiera: 15 wkładów po 5 szt. w rozmiarach 1.125 mm, 1.25 mm, 1.5 mm,  
3 wiertła o rozmiarach 1.125 mm, 1.25 mm, 1.5 mm. 

1.125, oletowe, 10 szt.� M29397
1.25, żółte, 10 szt.� M27138
1.5, niebieskie, 10 szt.� M39862

Easy�glassPost, SpofaDental

Wkłady zawierają podłużnie ułożone włókna szklane, zatopione w mocnej matrycy żywicz-
nej, co zapewnia im największą wytrzymałość oraz estetykę, która jest nieosiągalna przy 
tradycyjnych wkładach metalowych. Doskonała widoczność w obrazach RTG, równa 370% 
Al, zapewnia łatwą identykację wkładu. Wkłady Easy glassPost posiadają stożkowy kształt  
i są dostępne w 3 rozmiarach. Wiertła i wkłady są oznaczone kolorami, które ułatwiają wybór 
odpowiedniego rozmiaru. Easy glassPost są wstępnie silanizowane, co zwiększa siłę łączenia  
z wkładem cementów kompozytowych i materiałów do odbudowy zrębu (core build-up).

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit��� M49238
Zestaw zawiera: 5 wkładów o średnicy 1.25 mm, 5 wkładów o średnicy 1.375 mm, 5 wkła-
dów o średnicy 1.50 mm, 3 wiertła (1 x 1.25 mm, 1 x 1.375 mm,1 x 1.50 mm).

 Nr art.  Nr art.
Post�1.50, 10 szt. � M49241
Post�1.375, 10 szt. � M49240
Post�1.25, 10 szt. � M49239

Drill�1.50� � M49244
Drill�1.375�� � M49242
Drill�1.25�� � M49243
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Wkłady koronowo-korzeniowe

Ćwieki�okołomiazgowe, H.Nordin

Zestaw wykonany z czystego tytanu najwyższej jakości, składa się z: wiertła na kątnicę, 12 szt. 
ćwieków. 

  Nr art.
Zestaw, 0.60� � M07691
Zestaw, 0.75� � M07690

Wiertło�do�ćwieków, 0.60� M15347
Wiertło�do�ćwieków, 0.75� M15346

Uniclip, Dentsply Maillefer

Gotowe wkłady służące do wykonywania odlewów wkładów lanych.  

  Nr art.
Zestaw�0.8�� � M11775
Zestaw zawiera: 40 x 108, 40 x 208, 40 x 308, komplet narzędzi.

Zestaw�1.0�� � M11776
Zestaw zawiera: 40 x 110, 40 x 210, 40 x 310, komplet narzędzi.

 Nr art.  Nr art.
108, 100 szt. �� M00818
208, 100 szt.  � M00819
308, 100 szt.  � M00820
110, 100 szt.  � M00821
210, 100 szt. �� M00822
310, 100 szt. �� M00823
Wiertło�penetrujące, 108� M11762
Wiertło�penetrujące, 110� M11763
Wiertło�penetrujące, 208� M11764

Wiertło�penetrujące, 210� M11765
Wiertło�penetrujące, 308� M11766
Wiertło�penetrujące, 310� M11767
Wiertło�kalibrujące, 108� M11768
Wiertło�kalibrujące, 110� M11770
Wiertło�kalibrujące, 208� M11771
Wiertło�kalibrujące, 210� M11772
Wiertło�kalibrujące, 308� M11773
Wiertło�kalibrujące, 310� M11774

Endobox�aluminiowy, Dental Market

Wymiary: 204 x 105 x 54 mm    

  Nr art.
Kaseta�czerwona, wkład srebrny, TD-1000RA� M03861
Kaseta�srebrna, wkład srebrny, TD-1000AA� M36456�
Kaseta�niebieska, wkład srebrny, TD-1000BA� M36458�
Kaseta�srebrna, wkład srebrny, TD-1010AA� M03862
Kaseta�niebieska, wkład srebrny, TD-1010BA� M03863
Kaseta�czerwona, wkład srebrny, TD-1010RA� M03864
Kaseta�srebrna, wkład kolor, TD-1020A� M03865
Kaseta�srebrna, wkład srebrny, TD-1030AA� M36459
Kaseta�niebieska, wkład srebrny, TD-1030BA� M03867
Kaseta�czerwona, wkład srebrny, TD-1030RA� M36460
Kaseta�niebieska, wkład srebrny, TD-1050BB� M03869

Endoboxy

TD-1020

TD-1010

TD-1050

TD-1030

TD-1000
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Endobox�aluminiowy, Dental Market

Wymiary: 125 x 105 x 54 mm    

  Nr art.
Kaseta�srebrna, wkład srebrny, TD-1060AA� M03870
Kaseta�srebrna, wkład zielony, TD-1060AV� M03871

TD-1060AA

TD-1060AV

Endobox�aluminiowy�okrągły, Dental Market

  Nr art.
Kaseta srebrna, wkład srebrny, Ø 94 mm, wys. 70 mm, TD-1150� M03897

Ø�48�mm,�wys.�62�mm
Kaseta�srebrna, wkład srebrny, TD-1160A� M07739
Kaseta�niebieska, wkład srebrny, TD-1160B� M21784
Kaseta�żółta, wkład srebrny, TD-1160O� M21785
Kaseta�czerwona, wkład srebrny, TD-1160R� M21786
Kaseta�zielona, wkład srebrny, TD-1160V� M21787
Kaseta�srebrna, wkład srebrny, TD-1170A� M07740
Kaseta�niebieska, wkład srebrny, TD-1170B� M25387
Kaseta�żółta, wkład srebrny, TD-1170O� M25388
Kaseta�czerwona, wkład srebrny, TD-1170R� M25389
Kaseta�zielona, wkład srebrny, TD-1170V� M25390

Endobox�aluminiowy, Dental Market

Wymiary: 104 x 44 x 54 mm    

  Nr art.
Kaseta�niebieska, wkład srebrny, TD-1070BA� M03873
Kaseta�żółta, wkład srebrny, TD-1070OA� M03874
Kaseta�czerwona, wkład srebrny, TD-1070RA� M03875
Kaseta�zielona, wkład srebrny, TD-1070VA� M03877�
Kaseta�zielona, wkład zielony, TD-1070VV� M03876
Kaseta�srebrna, wkład srebrny, TD-1080A� M03878
Kaseta�niebieska, wkład srebrny, TD-1080B� M03879
Kaseta�żółta, wkład srebrny, TD-1080O� M03880
Kaseta�czerwona, wkład srebrny, TD-1080R� M03881
Kaseta�zielona, wkład srebrny, TD-1080V� M03882
Kaseta�srebrna, wkład srebrny, TD-1090A� M03887
Kaseta�niebieska, wkład srebrny, TD-1090B� M03888
Kaseta�żółta, wkład srebrny, TD-1090O� M03889
Kaseta�czerwona, wkład srebrny, TD-1090R� M03890
Kaseta�zielona, wkład srebrny, TD-1090V� M03891
Kaseta�srebrna, wkład srebrny, TD-1100A� M03883
Kaseta�srebrna, wkład żółty, TD-1110AO� M03893
Kaseta�srebrna, wkład niebieski, TD-1120AB� M03896
Kaseta�niebieska, wkład niebieski, TD-1120BB� M03894
Kaseta�srebrna, wkład czerwony, TD-1140AR� M03886
Kaseta�czerwona, wkład czerwony, TD-1140RR� M36490
Kaseta�srebrna, wkład srebrny, TD-1070AA� M03872
Kaseta�żółta, wkład żółty, TD-1110OO� M03892
Kaseta�zielona, wkład zielony, TD-1120VV� M03895
Kaseta�srebrna, wkład srebrny, TD-1130A� M03884�

TD-1120VV
TD-1120BB

TD-1110AO

TD-1110OO

TD-1090A TD-1120AB
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Endobox�z�instrumentami, Poldent

Przeznaczony jest do przechowywania instrumentów do leczenia kanałowego oraz do ich
sterylizacji.     

  Nr art.
Endobox��� � M03352
Zestaw zawiera: 6 x pilnik S (15/25 mm, 20/25 mm, 25/25 mm, 30/25 mm, 35/25 mm, 40/25 
mm), S-Finder 10/21 mm, 12 x pilnik H (08/25 mm, 10/25 mm, 15/25 mm, 20/25 mm, 25/25 
mm, 30/25 mm, 35/25 mm, 40/25 mm, 45/25 mm, 50/25mm, 55/25 mm, 60/25 mm), 
6 x poszerzacz K (15/25 mm, 20/25 mm, 25/25 mm, 30/25 mm, 35/25 mm, 40/25 mm), miaz-
gociągi 6 szt. (15/22 mm, 20/22 mm, 25/22 mm, 30/22 mm, 35/22 mm, 40/22 mm). 

Endobox, Poldent

Endobox�aluminiowy, Dental Market

Przeznaczony jest do przechowywania instrumentów do leczenia kanałowego oraz do ich
sterylizacji.     

  Nr art.
Endobox� � M03355� �

  Nr art.
Srebrny, okrągły Ø 94 mm, TD1150� M36461� �

Endometr, Dental Market

Wymiary: 100 x 40 x 40 mm    

  Nr art.
Srebrny� � M03898
Niebieski�� � M03899
Czerwony� � M03900

Urządzenia endodontyczne

Propex�II, Dentsply Maillefer

Propex�Pixi, Dentsply Maillefer

Endometr najnowszej generacji do precyzyjnego wyznaczania długości roboczej kanału. 

  Nr art.
Propex�II� � M20350

Najmniejszy na rynku endometr, który pracuje w mokrym i suchym kanale, posiada kolorowy 
wyświetlacz.

  Nr art.
Propex�Pixi� � M49384
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X-Smart�Dual, Dentsply Maillefer

X-Smart�Plus, Dentsply Maillefer

X-Smart�Easy, Dentsply Maillefer

Mikrosilnik endodontyczny z wbudowanym endometrem dla większej kontroli i bezpieczeń-
stwa. Posiada autorewers i precyzyjne ustawienie momentu obrotowego i prędkości.

  Nr art.
X-Smart�Dual� � M28440

Nowoczesny mikrosilnik endodontyczny z kątnicą. Czytelny, duży wyświetlacz oraz prosta, in-
tuicyjna obsługa ułatwiają lekarzowi pracę. Praca również w ruchu oscylacyjnym pilnika.

  Nr art.
X-Smart�Plus� � M41373

Bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny z bardzo małą główką kątnicy, autorewersem  
i precyzyjnym ustawianiem momentu obrotowego i prędkości.

  Nr art.
X-Smart�Easy� � M28478

Calamus�Dual, Dentsply Maillefer

Urządzenie do wypełniania kanałów metodą termoplastyczną - kondensacji pionowej części 
przywierzchołkowej oraz części środkowej i koronowej kanału.

  Nr art.
Calamus�Dual� � M29815

Thermaprep�2, Dentsply Maillefer

Endo�Activator, Micro-Mega

Piecyk do rozgrzewania obturatorów.

  Nr art.
Thermaprep�2� � M00699

Bezprzewodowe urządzenie służące do aktywacji płynów irygacyjnych w kanale.

  Nr art.
Endo�Activator� � M35863

Apex�Pointer+, Micro-Mega

Precyzyjne i ergonomiczne urządzenie do określania długości roboczej narzędzi podczas lecze-
nia kanałowego.  

  Nr art.
Apex�Pointer+� � M34646



195

Urządzenia endodontyczne

Zamówienia telefoniczne: 801 36 36 99, 33 810 13 28

05

EndoAce, Micro-Mega

EndoAce, Micro-Mega

Kompaktowy mikrosilnik endodontyczny zintegrowany z endometrem.  

  Nr art.
EndoAce�z�endometrem� M36438

Jedyny na rynku mikrosilnik endodontyczny, którym można pracować jak uniwersalnym mikro-
silnikiem stomatologicznym z prędkością obrotową do 40 000 obr/min.

  Nr art.
EndoAce� � M41365

iPex�II, NSK

S5�Endo�Motor, Sendoline

Lokator cyfrowy mierzy dokładnie długość kanału we wszystkich warunkach - suchych, mo-
krych - różnież takich, gdzie obecny jest wyciek krwi. Gwarantuje bezpieczeństwo przy leczeniu 
kanałowym i zapewnia lepszy komfort samemu pacjentowi, bez wystawiania go na szkodliwe 
promieniowanie RTG. Posiada kolorowy wyświetlacz.

  Nr art.
iPex�II� � M49360

Bezprzewodowy mikromotor do mechanicznego opracowywania kanałów korzeniowych  
z funkcją kontroli momentu obrotowego i autorewersem, przeznaczony do pracy z większością 
rotacyjnych systemów pilników NiTi.

  Nr art.
S5�Endo�Motor� � M26293

Silver, VDW

Mikrosilnik endodontyczny wraz z kątnicą Sirona 6:1 i sterownikiem nożnym.

  Nr art.
Silver� � M21457

HEROfill�Oven, Micro-Mega

Piec do uplastyczniania gutaperki na przenośnikach.  

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�� M34652
Zestaw zawiera: 6 szt. HEROll 25, 2 x 6 szt. HEROll 30, 6 szt. Veriers (2 x 25, 4 x 30)

HEROfill�20, 6 szt.� M35216
HEROfill�25, 6 szt.� M35217
HEROfill�30, 6 szt.� M35218
HEROfill�35, 6 szt.� M36778
HEROfill�40, 6 szt.� M41487
HEROfill�Verifier�25, 6 szt.� M41488�
HEROfill�Verifier�30, 6 szt.� M43282
HEROfill�Verifier�35, 6 szt.� M43283
HEROfill�Verifier�40, 6 szt.� M43284
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Silver�Reciproc, VDW

Gold�Reciproc, VDW

Przyjazny w obsłudze endomotor umożliwiający - jako jedyny - pracę z obrotami wzajemnie 
przeciwstawnymi w prawo i w lewo (rewersyjnymi), wymaganymi w systemie Reciproc oraz 
WaveOne. 

  Nr art.
Silver�Reciproc� � M41559

Wielofunkcyjny mikrosilnik endodontyczny wraz z zintegrowanym endometrem, kątnicą Sirona 
6:1 i sterownikiem nożnym.

  Nr art.
Gold�Reciproc� � M42547

Raypex�5, VDW

Raypex�6, VDW

Endometr do precyzyjnego ustalania długości roboczej.

  Nr art.
Raypex�5� � M13588

Endometr do precyzyjnego ustalania długości roboczej, z kolorowym ekranem dotykowym,  
z wizualizacją pomiaru w 3D.

  Nr art.
Raypex�6� � M38872

BeeFill�2in1, VDW

System do wypełniania kanałów.

  Nr art.
BeeFill� � M27793
Gutaperka�20�g�/08�mm�(10�szt.)� M29041
Gutaperka�23�g�/06�mm�(10�szt.)� M28321
Gutaperka�25�g/�045�mm�(10�szt.)� M39801

EQ�Master, Meta Biomed

Endy�6200, Ionyx

Bezprzewodowy system do wypełniania kanałów korzeniowych gutaperką na ciepło.  

  Nr art.
EQ�Master� � M27226

Mikrosilnik endodontyczny z wbudowanym endomentrem, bez sterownika nożnego, bez ko-
nieczności kalibracji. Umożliwia bezpieczne opracowanie kanału korzeniowego. 

  Nr art.
Endy�6200� � M36681
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Masy wyciskowe alginatowe

Alligat�Chroma�Fast�Set, Heraeus Kulzer

Kromopan, Lascod

Millenium, Lascod

Alginor, Lascod

Elastic�Cromo, SpofaDental

Ypeen, SpofaDental

Alginatowa masa wyciskowa o podwyższonym współczynniku elastyczności.

  Nr art.
453�g� � M07220

Alginat klasy A z chromatycznym wskaźnikiem fazy. Tonowanie koloru automatycznie wskazuje 
na różne fazy pracy (mieszanie, nałożenie na łyżkę wyciskową, włożenie do jamy ustnej) i przy-
czynia się do ukazania dokładnego momentu zakończonej fazy tak mieszania jak i włożenia do 
jamy ustnej.  

  Nr art.
450�g� � M02890

Alginatowa masa wyciskowa do wycisków elastycznych o wysokiej precyzji.  

  Nr art.
450�g� � M03929

Elastyczna masa alginatowa przeznaczona zwłaszcza dla celów ortodontycznych. Jest obojętna 
dla tkanek - biokompatybilna, tonowanie kolorów wskazuje na różne fazy pracy. Charakteryzu-
je się dużą wytrzymałością i doskonałym odwzorowaniem kształtów. 

   Nr art.
450�g� � M03930

Do wycisków pod protezy częściowe lub całkowite, modele orientacyjne, czasowe koro-
ny i mosty, do wycisków w ortodoncji. Masa alginatowa ze wskaźnikiem zmiany koloru  
i przedłużonym do 120 godzin czasem odlewania wycisków. Materiał łatwy w mieszaniu,  
o optymalnej plastyczności, krótkim czasie wiązania w jamie ustnej. Charakteryzuje się wysoką 
jakością powierzchni modelu po odlaniu i wysoką precyzją odwzorowania detali pola prote-
tycznego. 

   Nr art.
450�g� � M05587
500�g, pojemnik�� M13717

Uniwersalna, alginatowa masa wyciskowa. Do wycisków pod protezy częściowe lub całkowite, 
modele orientacyjne, czasowe korony i mosty, do wycisków w ortodoncji. 

   Nr art.
450�g� � M13779
800�g, pojemnik�� M13780
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Ypeen�Premium, SpofaDental

Hydrogum, Zhermack

Hydrogum�5, Zhermack

Orthoprint, Zhermack

Phase, Zhermack

Alginatowa masa wyciskowa, charakteryzuje się małym skurczem. Do wycisków pod protezy 
częściowe lub całkowite, modele orientacyjne, czasowe korony i mosty, do wycisków w orto-
doncji.

  Nr art.
450�g�� � M16857
500�g�� � M15657

Masa monochromatyczna przeznaczona do pobierania wycisków przy wykonywaniu protez 
częściowych i szkieletowych. Nadaje się również na wyciski do wykonywania modeli diagno-
stycznych. Materiał posiada 5 lat gwarancji. Odpowiada standardom międzynarodowym ISO 
1563. Posiada również znak bezpieczeństwa europejskiego CE. Podwyższona elastyczność, 
skrócony czas wiązania, zapach miętowo - szałwiowy. 

  Nr art.
500�g�� � M03848

Alginatowa elastyczna masa wyciskowa o wydłużonej stabilności wymiarów - do 5 dni. Posia-
da zapach owoców mangustan. Nie zawiera metali ciężkich, nie rozpływa się w ustach. Masa 
gwarantuje najwyższą precyzję wycisku. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem wiązania: 
1 min 50 sek.

  Nr art.
Zestaw�� � M21308
Zestaw zawiera: 2 x 453 g, miarki do wody i proszku, pudełko do przechowywania otwartej 
masy. 

453�g�� � M16232

Alignatowa, elastyczna masa wyciskowa. Posiada konsystencję proszku. Nie zawiera metali 
ciężkich, nie rozpływa się w ustach. Gwarantuje wyjątkową dokładność wycisku. Charakte-
ryzuje się krótkim całkowitym czasem wiązania 1 min i 50 sek., w tym w ustach pacjenta 45 
sek. Posiada waniliowy zapach, zapobiega odruchom wymiotnym. Przeznaczona do ortodoncji. 
Materiał posiada 5 lat gwarancji.  

  Nr art.
500�g�� � M03850

Alginatowa, chromatyczna masa wyciskowa. Posiada konsystencję proszku. Nie zawiera me-
tali ciężkich, nie rozpływa się w ustach. Gwarantuje wyjątkową dokładność wycisku. Posiada 
przyjemny i niepowtarzalny zapach owoców egzotycznych. Przeznaczona do pobierania wyci-
sków przy wykonywaniu protez częściowych osiadających i szkieletowych oraz do pobierania 
wycisków do modeli diagnostycznych. Całkowity czas wiązania wynosi 2 min 35 sek., w tym  
w ustach pacjenta 1min. Materiał posiada 5 lat gwarancji.  

  Nr art.
453�g�� � M03847
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Tropicalgin, Zhermack

Position™�Penta™, 3M ESPE

Alignatowa, chromatyczna masa wyciskowa. Posiada konsystencję proszku. Nie zawiera me-
tali ciężkich, nie rozpływa się w ustach. Gwarantuje wyjątkową dokładność wycisku. Posiada 
przyjemny i niepowtarzalny zapach owoców egzotycznych. Przeznaczona do pobierania wyci-
sków przy wykonywaniu protez częściowych osiadających i szkieletowych oraz do pobierania 
wycisków do modeli diagnostycznych. Całkowity czas wiązania wynosi 2 min 35 sek., w tym  
w ustach pacjenta 1 min. Materiał posiada 5 lat gwarancji.

  Nr art.
453�g�� � M03846

Innowacyjna poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa stanowiąca alternatywę dla alginatu  
(w postaci o standardowym czasie wiązania i szybkowiążącej), przeznaczona do stosowania we 
wszystkich typowych wskazaniach dla mas alginatowych, do mieszania i aplikacji w systemie 
Pentamix.

  Nr art.
Position™�Penta™�2�x�360�ml� M28469
Position™�Penta™�Quick�2�x�360�ml� M19344

Xantopren, Heraeus Kulzer

Optosil�Comfort, Heraeus Kulzer

Xantopren�VL�Plus�(bardzo�płynny).�Xantopren�L�niebieski�(płynny)�-�masa wyciskowa do 
aplikacji strzykawką przy: technice wycisku dwuczasowego (w połączeniu z Optosil Comfort), 
technice podwójnego mieszania (w połączeniu z Optosil Comfort), technice podwójnego mie-
szania (w połączeniu z Xantropenem H), „sandwichtechnics“ (w połączeniu z Optosil Comfort). 
Xantopren�H� zielony� (gęsty)� -�masa do wycisków przy bezzębiu częściowym całkowitym, 
masa na łyżki indywidualne przy zastosowaniu techniki podwójnego mieszania. Xantopren�M�
(pośredni) masa o średniej konsystencji do wycisków czynnościowych. 

  Nr art.
VL�Plus, 140ml� � M01411
L�Niebieski, 140 ml � M01412
H�Zielony, 140 ml� M01413
M�Mucosa, 140 ml � M15488

Zestaw mas wyciskowych typu C do wykonywania wycisków dwuwarstwowych, jedno- i dwu-
czasowych. 

  Nr art.
Zestaw�� � M12325
Zestaw zawiera: Optosil Comfort 450 ml, Xantropen L 140 ml, aktywator 60 ml.

Masy wyciskowe silikonowe typu C
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Activator�Universal�Plus, Heraeus Kulzer

Uniwersalny aktywator w postaci pasty bądź płynu.  

  Nr art.
60�ml, pasta � � M05688
25�ml, płyn � � M05689

Sitran�F, Erkodent

Sitran�N, Erkodent

Kneton, Erkodent

Aktywator, Erkodent

Alphasil, Müller-Omicron

Masa silikonowa typu kondensacyjnego, druga warstwa wycisku dwufazowego.

  Nr art.
200�g, (150 ml) � � M01077
25�kg� � M34847

Masa silikonowa typu kondensacyjnego. Przeznaczona do wykonywania wycisków jednofazo-
wych.  

  Nr art.
200�g, (150 ml) � � M01078
25�kg� � M34848

Masa silikonowa typu kondensacyjnego. Pierwsza warstwa wycisku dwufazowego.  

  Nr art.
1600�g, (900 ml) � M01079

Aktywator do silikonów typu kondensacyjnego, szczególnie zalecany do mas Sitran i Kneton. 

  Nr art.
40�g�� � M01080

Polisilikonowa masa kondensacyjna do pobierania wycisków. 

  Nr art.
Putty�Soft, 900 ml � M20362
Light, 150 ml� � M19712
Medium, 150 ml�� M20361
Heavy, 150 ml� � M27224
Aktywator, 60 ml� M39705
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Rapid, Coltene Whaledent

Speedex, Coltene Whaledent

Masę charakteryzuje duża łatwość wykonania wycisku, zmiana koloru w trakcie mieszania da-
jąca dodatkową informację o przebiegu procesu, krótki czas wiązania, elastyczność materiału 
ułatwiająca wyjmowanie wycisku, duża odporność na rozrywanie, perfekcyjne odwzorowanie 
szczegółów, możliwość dezynfekcji łagodnymi środkami dezynfekującymi obojętnymi dla błony 
śluzowej i skóry pacjenta oraz skóry lekarza. Posiada neutralny smak i zapach, zwiększając kom-
fort pacjenta. Nie powoduje nadmiernego wydzielania śliny. Występuje w bardzo praktycznym 
opakowaniu, tworzącym tzw. stanowisko pracy.

  Nr art.
Zestaw�System�Pack�� M00397
Zestaw zawiera: Putty 900 ml, Putty Aktywator 40 ml, Liner - Masa do korekt 150 ml,  
Liner aktywator 18 ml, strzykawka/dozownik, aplikator, szpatułka.

Zestaw�Soft�System�Pack�� M00398
Zestaw zawiera: Soft Putty 900 ml, Putty aktywator 40 ml, Liner masa do korekt 150 ml,  
Liner 18 ml, strzykawka/dozownik, aplikator, szpatułka.

Zestaw�do�korekt�z�aktywatorem�� M00399
Zestaw zawiera: Liner - masa do korekt 150 ml, Liner aktywator 18 ml, aplikator, akcesoria.

Zestaw�do�I�warstwy�� M00400
Zestaw zawiera: Putty 900 ml, Putty aktywator 40 ml, dozownik.

Aktywator�do�I�warstwy, 40 ml � M00401
Zestaw�soft�do�I�warstwy�� M00402
Zestaw zawiera: Soft Putty 900 ml, Soft Putty aktywator 40 ml, dozownik.

Aktywator�do�II�warstwy, 18 ml � M00404

Putty - materiał o dużej lepkości przeznaczony do I warstwy wycisku lub na łyżki przy technice 
wycisku równoczesnego. Light Body - materiał o małej lepkości przeznaczony do II warstwy 
wycisku lub do strzykawek przy technice wycisku równoczesnego. Medium - materiał do protez 
częściowych i całkowitych. 

  Nr art.
Zestaw� � M30551
Zestaw zawiera: Putty 910 ml, Light Body 140 ml, uniwersalny aktywator 60 ml, klej do łyżek 
10 ml, łyżki do mas 4 szt.

Putty, 910 ml � � M00406
Light�Body, 140 ml � M00407
Medium, 140 ml � M00411
Uniwersalny�aktywator, 60 ml � M00408

Katalizator, Omnident

Katalizator w postaci pasty.

  Nr art.
Pasta, 35 g � � M02952
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Siloex�Plus, SpofaDental

Stomaex, SpofaDental

Zetaplus, Zhermack

Thixoex�M, Zhermack

Putty - jako pierwsza warstwa w wyciskach dwuwarstwowych dwuczasowych (putty-
-wash) lub w technikach jednoczasowych jako masa aplikowana na brzegi łyżki przy wy-
ciskach czynnościowych, uniwersalna masa dla laboratoriów techniki dentystycznej.  
Light - jako druga warstwa w wyciskach dwuczasowych i jednoczasowych dwuwarstwowych, 
do wycisków czynnościowych na łyżkach indywidualnych, do kontrolnych mikrowycisków. 

  Nr art.
Putty, 900 ml/1350 g � M13740
Light, 160 ml/200 g � M13739
Katalizator, 53 ml/60 g pasta � M13738

System Stomaflex, który składa się z klasycznej masy typu putty, masy o małej gęstości, i kata-
lizatora w płynie lub w żelu, zapewnia wierne odwzorowanie szczegółów pola protetycznego, 
komfortowe użycie i wysoką odporność na wilgoć. Wskazania: wyciski wstępne w technice 
dwuczasowej (putty-wash), gęsta masa w wyciskach jednoczasowych (technika kanapkowa), 
materiał do pobrzeży w wyciskach czynnościowych.

  Nr art.
Putty, 1300 g� � M29371
Light, 130 g� � M28898
Very�Light, 130 g� M43125
Catalyst�Gel, 60 g� M28937
Catylyst�Liquid, 4 x 10 g� M42940

Silikon kondensacyjny. Redukuje napięcie śluzówki jamy ustnej. Wysoka twardość końcowa jest 
wyjątkową zaletą w technice dwuwarstwowego, dwuczasowego wycisku. W technice dwu-
warstwowego, jednoczasowego wycisku materiał przystosowuje się do konsystencji warstwy 
korekcyjnej o niższej lepkości.

  Nr art.
Zestaw�� � M21341�
Zestaw zawiera: Zetaplus 900 ml, Oranwash L 140 ml, Indurent 60 ml, podkładki

Zestaw�Soft� � M21094�
Zestaw zawiera: Zetaplus Soft 900 ml, Oranwash L 140 ml, Indurent 60 ml, podkładki 

Zetaplus, 1530 g � M03824
Zetaplus�Soft, 1530 g � M05512

Silikon kondensacyjny o płynnej konsystencji. W porównaniu do Oranwash VL i Oranwash L ma 
wydłużony czas pracy - polecany w technice wycisku dwuwarstwowego jednoczasowego. Jako 
masę bazową zaleca się stosować Zetaplus Soft. Thixoflex wykazuje szczególne właściwości 
tiksotropowe, dzięki temu nie spływa w czasie aplikacji utrzymując jednak płynność podczas 
pobierania wycisku. Jest hydrokompatybilny, co zapewnia doskonałe odtwarzanie detali w wil-
gotnym środowisku jamy ustnej. Zaleca się stosowanie strzykawki do aplikacji do kieszonek 
dziąsłowych.

  Nr art.
140�ml�� � M03834
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Oranwash�VL, Zhermack

Oranwash�L, Zhermack

Indurent�Gel, Zhermack

Zetaow, Zhermack

Masa korekcyjna o bardzo płynnej konsystencji. Krótki czas pracy i pobierania wycisku. Przy sto-
sowaniu masy korekcyjnej ważne jest prawidłowe i jednolite rozprowadzenie jej tak by nie two-
rzyły się zgrubienia powodujące trwałe deformacje. Oranwash VL posiada doskonałą płynność  
i hydrokompatybilność, co zapewnia maksymalną precyzję.

   Nr art.
140�ml� � M03826

Silikon kondensacyjny o płynnej konsystencji. Krótki czas pracy i pobierania wycisku idealny  
w technice wycisków dwuczasowych. Jako masę bazową zaleca się stosować Zetaplus. Płyn-
ność zapewnia doskonałe wniknięcie w kieszonki dziąsłowe. Hydrokompatybilność powoduje, 
że obecność śliny i krwi w polu protetycznym nie wpływa na jakość wycisku. 

   Nr art.
140�ml�� � M03827

Uniwersalny katalizator do masy bazowej i korekcyjnej. Teraz możliwe jest zastosowanie jedne-
go katalizatora do wszystkich silikonów kondensacyjnych. Indurent Gel w tubie o pojemności 
60 ml jest wystarczający do jednego opakowania masy bazowej - 900 ml i jednego opakowania 
drugiej warstwy -140 ml.

   Nr art.
60�ml� � M03835

Zetaflow wyróżnia się spośród tradycyjnych materiałów wyciskowych swoją wyjątkową 
hydrolnością, która umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej dokładności wycisku również  
w wilgotnym środowisku. Ze względu na swoją plastyczność masa bazowa Zetaflow jest łatwa  
i wygodna w mieszaniu.

   Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�� M22173
Zestaw zawiera: Putty 900 ml, light 140 ml, katalizator 60 ml, podkładki do mieszania.
� �
Putty, 900 ml � � M21334
Light, 140 ml � � M21338
Catalyst, 60 ml � � M21339
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Variotime, Heraeus Kulzer

Provil�Novo, Heraeus Kulzer

Variotime łączy w sobie wyjątkową precyzję z możliwością dostosowania do techniki opra-
cowywania. Umożliwia to tworzenie wycisków będących podstawą do tworzenia precyzyjnie 
dopasowanych uzupełnień protetycznych. 

   Nr art.
Zestaw�Easy�Putty�+�Flow�Trial�Kit�� M35618
Zestaw zawiera: Easy Putty 600 ml, Light Flow 50 ml, końcówki mieszające żółte 5 szt., koń-
cówki wewnątrzustne 50 szt., klej uniwersalny 10 ml.

Easy�Putty, 600 ml� M34694
Light�Flow, 2 x 50 ml, końcówki mieszające 10 szt.� M34696
Extra�Light�Flow, 2 x 50 ml, końcówki mieszające 10 szt.� M34697
Medium�Flow, 2 x 50 ml, końcówki mieszające 10 szt.� M34695
Monophase, 2 x 50 ml, końcówki mieszające 5 szt.� M36180
Heavy�Tray, 2 x 50 ml, końcówki mieszające 5 szt.� M35917
Dynamix�Putty�� � M34686
2 x 380 ml, końcówki mieszające Dynamix 2 szt., pierścień mocujący Dynamix.�

Dynamix�Heavy�Tray�� M34698
2 x 380 ml, końcówki mieszające Dynamix 2 szt., pierścień mocujący Dynamix. 

Dynamix�Monophase�� M34699
2 x 380 ml, końcówki mieszające Dynamix 2 szt., pierścień mocujący Dynamix. 

Pierścień�mocujący, 2 szt.� M24674
Końcówki�mieszające, 50 szt.� M24675
�

Poliwinylosilikonowa masa do wycisków czynnościowych i precyzyjnych techniką jedno- lub 
dwuczasową, jedno - lub dwuwarstwową.

   Nr art.
Putty�Regular, 500 ml � M01432
Putty�Fast�Set, 500 ml  � M13075
Putty�Soft�Regular, 500 ml  � M01433
Putty�Soft�Fast�Set, 500 ml  � M13077
Medium�Regular, 2 x 50 ml  � M01435
Medium�Fast�Set, 2 x 50 ml � M01436
Light�Regular, 2 x 50 ml  � M13071
Light�Fast�Set, 2 x 50 ml  � M13070
�

Masy silikonowe typu A

Impress�Flex�VPS, SpofaDental

Łatwe w użyciu poliwinylosiloksanowe masy wyciskowe, przeznaczone do pobierania wyci-
sków techniką dwuwarstwową jedno- i dwuczasową. Oferują doskonałą stabilność wymiarów, 
odporność na rozrywanie oraz wierność odwzorowania szczegółów.

  Nr art.
Putty�Normal� � M43215
230 ml pasty bazowej, 230 ml katalizatora.

Light�Normal� � M43216
2 x 50 ml pojemniki z masą, 10 końcówek mieszających, 10 końcówek wewnątrzustnych.

Putty�Quick� � M43218
270 ml pasty bazowej, 270 ml katalizatora.

Light�Quick� � M43217
2 x 50 ml pojemniki z masą, 10 końcówek mieszających, 10 końcówek wewnątrzustnych.
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Aquasil, Dentsply

Take�1�Advance, Kerr

Virtual, Ivoclar Vivadent AG

Właściwości chemiczne: gęsta sieć polimerów jest odpowiedzialna za wytrzymałość masy na na-
prężenia, a obecność surfaktantu wpływa na właściwości zwilżania powierzchni, porównywal-
ne z materiałami polieterowymi. Ten nowoczesny rodzaj masy wyciskowej, dzięki zastosowaniu 
unikalnej formuły wielofunkcyjnych, zmodykowanych vinylosiloksanów zapewnia perfekcyjne 
odwzorowanie pola protetycznego w wilgotnym środowisku jamy ustnej. Łączy zalety mas po-
lieterowych i A-silikonowych: hydrolność, szybkość wiązania, wytrzymałość, neutralny smak  
i łatwość przechowywania.

   Nr art.
Putty�Soft, 2 x 450 ml� M19967
Ultra�XLV�Regular, 4 x 50 ml � M00954
Ultra�XLV�Fast, 4 x 50 ml � M00955
Ultra�LV�Regular, 4 x 50 ml� M00956
Ultra�LV�Fast, 4 x 50 ml � M00957
Ultra�Deca�Monophase,  2 x 380 ml � M25419
Ultra�Deca�Heavy�Regular, 2 x 380 ml � M24687
Ultra�Deca�Putty, 2 x 380 ml� M44094
Końcówki�mieszające�Deca, 40 szt.� M25444

Nowe, poliwinylosiloksanowe masy wyciskowe powstałe na bazie wieloletnich doświadczeń  
w dziedzinie mas wyciskowych i najnowszych osiągnięć nauki. Są to masy A-silikonowe o opty-
malnej kombinacji własności mechanicznych: odporności, elastyczności, stabilności wymiarów, 
zdolności do rejestracji szczegółów w każdym środowisku. 

   Nr art.
Putty�Fast�Set, 2 x 400 g� M28772
Light�Body�Wash�Regular�Set, 2 x 50 ml� M30509
Regular�Body�Wash�Fast�Set, 2 x 50 ml� M31899
Regular�Body�Wash�Regular�Set, 2 x 50 ml� M38373

Poliwinylosiloksanowa masa wyciskowa, zapewniająca możliwość pracy dowolną techniką po-
bierania wycisków.

   Nr art.
Zestaw�� � M30867
Zestaw zawiera: Putty Regular 2 x 300 ml, Light Body 2 x 50 ml.� �

Putty�Regular, 2 x 300 ml� M20283
Extra�Light�Body�Regular, 2 x 50 ml� M26135
Heavy�Body�Regular, 2 x 50 ml� M40576
Light�Body, 2 x 50 ml� M20284
Tray�Adhesive�klej�do�łyżek, 10 ml� M26095
Cadbite, 2 x 50 ml� M30977
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Express™�STD, 3M ESPE

Express™�XT, 3M ESPE

A-silikonowa masa wyciskowa do wycisków dwuwarstwowych.

   Nr art.
Express™�STD�I�warstwa, 610 ml� M00179
Express™�II�warstwa, oletowa, 2 x 50 ml� M00175
Express™�II�warstwa, niebieska, 2 x 50 ml� M00176
Express™�II�warstwa, zielona, 2 x 50 ml� M00174

Masa poliwinylosiloksanowa pomaga osiągnąć doskonałą dokładność wycisków i bardzo dobre 
dopasowanie ostatecznych uzupełnień.   

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający�Express™�XT�Penta™�Putty� M21203
Zestaw zawiera: pasta bazowa 300 ml, pasta katalizatora 60 ml, pojemnik Express™ XT 
Penta™ Putty, 10 czerwonych końcówek mieszających Penta™, nabój 50 ml Express™ XT Light 
Body średnioszybkowiążącej o małej gęstości, 50 ml Express™ XT Regular Body średnioszybko-
wiążącej o średniej gęstości, klej do łyżek VPS Tray Adhesive, 10 żółtych końcówek mieszają-
cych Garant, 10 żółtych końcówek wewnątrzustnych Garant.

Zestaw�wprowadzający�Express™�XT�Putty�Quick� M21210
Zestaw zawiera: 2 pojemniki z masą typu Putty 500 ml, 50 ml masy Express™ XT Light Body 
Quick szybkowiążącej o małej gęstości, 50 ml masy Express™ XT Regular Body Quick szybko-
wiążącej o średniej gęstości, klej do łyżek - VPS Tray Adhesive, łyżki do pobierania materiału,  
10 żółtych końcówek mieszających Garant, 10 żółtych końcówek wewnątrzustnych Garant.

Zestaw�wprowadzający�Express™�XT�Putty�Soft� M21209
Zestaw zawiera: 2 pojemniki z masą typu putty 500 ml, 50ml masy Express™ XT Light Body 
średnioszybkowiążącej o małej gęstości, 50 ml masy Express™ XT Regular Body średnio-
-szybkowiążącej o średniej gęstości, klej do łyżek - VPS Tray Adhesive, łyżki do pobierania 
materiału,  
10 żółtych końcówek mieszających Garant, 10 żółtych końcówek wewnątrzustnych Garant.

Zestaw�wprowadzający�Express™�XT�Penta™�H� M21205
Zestaw zawiera: pasta bazowa 300 ml, pasta katalizatora 60 ml, pojemnik Express™ XT 
Penta™ H, 10 czerwonych końcówek mieszających Penta™, 50 ml Express™ XT Light Body 
średnioszybkowiążącej o małej gęstości, 50 ml Express™ XT Regular Body średnioszybkowią-
żącej o średniej gęstości, klej do łyżek VPS Tray Adhesive, 10 żółtych końcówek mieszających 
Garant, 10 żółtych końcówek wewnątrzustnych Garant.

Express™�XT�Light�Body, 2 x 50 ml� M21192
Express™�XT�Light�Body�Quick, 2 x 50ml� M21193
Express™�XT�Penta™�H, 360 ml� M36744
Express™�XT�Penta™�H, 2 x 360 ml� M21202
Express™�XT�Penta™�H, pojemnik� M21206
Express™�XT�Penta™�H�Quick, 360 ml� M34733
Express™�XT�Penta™�H�Quick, pojemnik� M21208
Express™�XT�Penta™�Putty�pojedynczy, 360 ml� M35886
Express™�XT�Penta™�Putty, pojemnik� M21204
Express™�XT�Putty�Quick, 2 x 250 ml� M21021
Express™�XT�Putty�Soft, 2 x 250 ml� M21019
Express™�XT�Regular�Body, 2 x 50 ml� M21211
Express™�XT�Regular�Body�Quick, 2 x 50 ml� M38186
Express™�XT�Intra-Oral�Syringe� M42815�
jednorazowe strzykawki do mas wyciskowych, 20 szt.�
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Elite, Zhermack

  Nr art.
Elite�HD+�Putty�Soft�Normal��2�x�250�ml� M18416
Silikonowa masa wyciskowa typu addycyjnego przeznaczona na pierwszą warstwę wycisków 
dwuwarstwowych. Zastosowanie innowacyjnej nanotechnologii umożliwia bardzo precyzyjne 
odwzorowanie detali. Stosowana również na szyny korekcyjne.

Elite�HD+�Putty�Soft�Fast�2�x�250�ml��� � M19811
Szybkowiążąca silikonowa masa wyciskowa typu addycyjnego przeznaczona na pierwszą 
warstwę wycisków dwuwarstwowych. Zastosowanie innowacyjnej nanotechnologii umożliwia 
bardzo precyzyjne odwzorowanie detali.

Elite�HD+�Regular�Body�Normal�Set�2�x�50ml,�końcówki� M03838
Hydrokompatybilna silikonowa masa wyciskowa typu addycyjnego o średniej lepkości (konsy-
stencja regular) przeznaczona na drugą warstwę wycisków dwuwarstwowych, dwuczasowych 
i jednoczasowych. Zastosowanie innowacyjnej nanotechnologii umożliwia bardzo precyzyjne 
odwzorowanie detali.

Elite�HD+�Light�Body�Normal�2�x�50�ml,�końcówki� M19894�
Hydrokompatybilna silikonowa addycyjna masa wyciskowa o małej lepkości (konsystencja 
light) przeznaczona na drugą warstwę wycisków dwuwarstwowych, dwuczasowych i jedno-
czasowych.

Elite�HD+�Light�Body�Fast�2�x�50ml,�końcówki� M03837
Szybkowiążąca silikonowa addycyjna masa wyciskowa o małej lepkości (konsystencja light) 
przeznaczona na drugą warstwę wycisków dwuwarstwowych, dwuczasowych i jednoczaso-
wych.

Elite�HD+�Super�Light�Body�Fast�2�x�50�ml,�końcówki � M31507
Szybkowiążąca silikonowa addycyjna masa wyciskowa o bardzo małej lepkości (konsystencja 
super light) przeznaczona na drugą warstwę wycisków dwuwarstwowych, dwuczasowych  
i jednoczasowych.

Elite�HD+�Maxi�Putty�Soft�Normal�2�x�380�ml, � na�zamówienie
końcówki,�2�pierścienie�mocujące
Silikonowa masa wyciskowa typu addycyjnego przeznaczona na pierwszą warstwę wycisków 
dwuwarstwowych, dostosowana do urządzeń automatycznego mieszania. Nie wymaga 
używania miarek i jest wyposażona w system szybkiego zaczepu końcówki. Zastosowanie 
innowacyjnej nanotechnologii umożliwia bardzo precyzyjne odwzorowanie detali.

Elite�HD+�Maxi�Tray�Material�2�x�380�ml, � na�zamówienie
końcówki�mieszające,�2�pierścienie�mocujące
Hydrokompatybilna silikonowa masa wyciskowa typu addycyjnego o wysokiej lepkości (kon-
systencja heavy) przeznaczona na pierwszą warstwę wycisków dwuwarstwowych dwucza-
sowych i jednoczasowych. Dzięki zastosowaniu automatycznego mieszania wyeliminowano 
możliwość użycia niewłaściwych proporcji mieszanych składników oraz powstawania pęche-
rzyków powietrza w wymieszanej masie.

Elite�HD+�Maxi�Monophase�2�x�250�ml� na�zamówienie
Silikonowa masa wyciskowa typu A (konsystencja medium) przeznaczona do wycisków jed-
nowarstwowych jednoczasowych. Dzięki zastosowaniu automatycznego mieszania wyelimi-
nowano możliwość użycia niewłaściwych proporcji mieszanych składników oraz powstawania 
pęcherzyków powietrza w wymieszanej masie.

Elite�HD+�Tray�Material�Heavy�Body�2�x�50�ml, � na�zamówienie
6�large�mixing�tips
Hydrokompatybilna silikonowa masa wyciskowa typu addycyjnego o wysokiej lepkości (kon-
systencja heavy) przeznaczona na pierwszą warstwę wycisków dwuwarstwowych dwucza-
sowych i jednoczasowych. Dzięki zastosowaniu automatycznego mieszania wyeliminowano 
możliwość użycia niewłaściwych proporcji mieszanych składników oraz powstawania pęche-
rzyków powietrza w wymieszanej masie.

Elite�HD+�Monophase�Medium�Body�2�x�50�ml, � na�zamówienie
12�small�mixing�tips�
Silikonowa masa wyciskowa typu A (konsystencja medium) przeznaczona do wycisków jed-
nowarstwowych jednoczasowych.
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Masy polieterowe

Affinis, Coltene

Masa wyciskowa o unikalnych właściwościach, związanych z doskonałym powinowactwem 
masy do drugiej warstwy / korekt „light/regular body“ z wilgotną tkanką w jamie ustnej. Masy 
te przeznaczone są do wszystkich typów wycisków i technik wyciskowych, dają bardzo wysoką 
precyzję wycisku, świetne dopasowanie i odwzorowanie najdrobniejszych szczegółów jamy 
ustnej.

  Nr art.
Putty�Soft, 2 x 300 ml� M00415
Putty�Soft�Fast, 2 x 300 ml� M22204
Putty�Super�Soft, 2 x 300 ml� M37577
Heavy�Body, 2 x 75 ml� M00414
Heavy�Body�Fast, 2 x 75 ml� na�zamówienie�
Mono�Body, 2 x 75 ml� na�zamówienie
Precious�Light�Body, 2 x 50 ml� M25160
Precious�Regular�Body, 2 x 50 ml� M25161
Light�Body, 2 x 50 ml� M00416
Light�Body�Fast, 2 x 50 ml� M21628�
Regular�Body, 2 x 50 ml� M00417
Regular�Body�Fast, 2 x 50 ml� M29441

Bisico, Bisico

Masa addycyjna do wycisków dwuwarstwowych, dwuczasowych.

  Nr art.
S1�Putty�Soft,�2�x�300�ml� M00339
S1�Soft,�2�x�300�ml� M28348
S1�Suhy,�2�x�300�ml� M29860
S4�iLight,�2�x�50�ml� M07386
S4�Light,�2�x�50�ml� M07387
S4�Super�Hydrophil,�2�x�50�ml� M00341
Putty�Function,�2�x�150�g�� M00346

3M™�ESPE™�Monophase, 3M ESPE

Polieterowa masa wyciskowa o średniej konsystencji do wycisków precyzyjnych wykonywanych 
techniką jednowarstową. Występuje w dwóch wersjach: zwykłej oraz “Soft”.

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający�3M�ESPE�Monophase�do��Pentamix�2��M46234�
Zestaw zawiera: pasta bazowa 300 ml, katalizator 60 ml, pojemnik do Pentamix 2, końcówki 
mieszające 10 szt., strzykawka do elastomerów, klej do łyżek 17 ml.

Zestaw�wprowadzający�3M�ESPE�Soft�Monophase�do�Pentamix�2��M48183
Zestaw zawiera: pasta bazowa 300 ml, katalizator 60 ml, pojemnik do Pentamix 2, końcówki 
mieszające 10 szt., strzykawka do elastomerów, klej do łyżek 17 ml. 

Zestaw�wprowadzający�3M�ESPE�Monophase�do�Pentamix�3�� na�zamówienie�
Zestaw zawiera: pasta bazowa 300 ml, katalizator 60 ml, pojemnik do Pentamix 3, końcówki 
mieszające 10 szt., strzykawka do elastomerów, klej do łyżek 17 ml.

Zestaw�wprowadzający�3M�ESPE�Soft�Monophase�do�Pentamix�3��M48802�
Zestaw zawiera: pasta bazowa 300 ml, katalizator 60 ml, pojemnik do Pentamix 3, końcówki 
mieszające 10 szt., strzykawka do elastomerów, klej do łyżek 17 ml. 

3M�ESPE�Monophase, baza 300 ml, katalizator 60 ml � M45703
3M�ESPE�Soft�Monophase, baza 300 ml, katalizator 60 ml� M45704
3M�ESPE�Monophase�pojemnik�do�Pentamix�2� M47931
3M�ESPE�Monophase�pojemnik�do�Pentamix�3� M47932
3M�ESPE�Soft�Monophase�pojemnik�do�Pentamix�2� M47931
3M�ESPE�Soft�Monophase�pojemnik�do�Pentamix�3� M47932



211

Masy cynkowo-eugenolowe

Zamówienia telefoniczne: 801 36 36 99, 33 810 13 28

06

Impregum™�Penta™, 3M ESPE

Polieterowa masa wyciskowa.   

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający�Impregum™�Penta™�do�P2� M34858
Zestaw zawiera: pasta bazowa 300 ml, pasta katalizatora 60 ml, pojemnik do Impregum 
Penta, 10 końcówek mieszających, strzykawka do elastomerów typu Penta, klej do łyżek 
Polyether Adhesive.

Zestaw�wprowadzający�Impregum™�Penta™�do�P3� M25130
Zestaw zawiera: pasta bazowa 300 ml, pasta katalizatora 60 ml, pojemnik do Impregum 
Penta, 10 końcówek mieszających, strzykawka do elastomerów typu Penta, klej do łyżek 
Polyether Adhesive.

Zestaw�wprowadzający�Impregum™�Penta™�Soft� M00168
Zestaw zawiera: pasta bazowa 300 ml, pasta katalizatora 60 ml, pojemnik do Impregum 
Penta Soft, 10 końcówek mieszających Penta, strzykawka do elastomerów typu Penta, klej do 
łyżek Polyether Adhesive. 

Zestaw�wprowadzający�Impregum™�Penta™�Soft�do�P3� M40033
Zestaw zawiera: pasta bazowa 300 ml, pasta katalizatora 60 ml, pojemnik do Impregum 
Penta Soft, 10 końcówek mieszających, strzykawka do elastomerów typu Penta, klej do łyżek 
Polyether Adhesive.

Impregum™�Garant™�L�DuoSoft�� M00171
4 x 50 ml, 20 końcówek mieszających 

Impregum™�Penta™, 360 ml� M25830
Impregum™�Penta™�H�DuoSoft, 2 x 300ml, 2 x 60 ml� M06456
Impregum™�Penta™�L�DuoSoft, 360 ml� M06457
Impregum™�Penta™�pojemnik� M00167
Impregum™�Penta™�Soft�pojemnik� M00170
Impregum™�Penta™�Soft, 360 ml� M35001
Impregum™�Soft, 2 x 120 ml, 2 x 15 ml� M00172
Końcówki�mieszające, 30 szt. � M35452
Końcówki�mieszające, 50 szt. � M00182

Masy cynkowo-eugenolowe

Neogenate, Septodont

Repin, SpofaDental

Pasta cynkowo-eugenolowa do pobierania wycisków czynnościowych przy wykonywaniu cał-
kowitych protez zębowych oraz do podścielania protez i stabilizacji płyty protezy przy ustalaniu 
zwarcia.

  Nr art.
Zestaw�� � M03616�
Zestaw zawiera: 150 g pasty tlenkowo-cynkowej, 62 g pasty eugenolowej.  

Masa wyciskowa tlenkowo-cynkowo-eugenolowa. Do wycisków czynnościowych pod protezy 
całkowite, do czasowego osadzania koron i mostów. Materiał doskonale odzwierciedlający 
szczegóły pola protetycznego i konsystencji umożliwiającej pobranie wycisku bez uciskania 
tkanek miękkich.

  Nr art.
Zestaw�� � M13734
Zestaw zawiera: 300 g białej pasty, 125 g brązowej pasty. 
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Końcówka�mieszająca�Dynamix, Heraeus Kulzer

Końcówka mieszająca do mas: Variotime Dynamix: Putty, Heavy Tray, Monophase.

  Nr art.
50�szt.�� � M24675

Akcesoria do mas

Strzykawka�do�elastomerów, 3M ESPE

Garant, 3M ESPE

Express™�XT�Intra-oral�Syringe, 3M ESPE

Końcówka�mieszająca�1:1, Heraeus Kulzer

  Nr art.
Zestaw, strzykawka metalowa� M16312
Zestaw, strzykawka plastikowa� M25221

  Nr art.
Końcówki�mieszające�do�silikonów, żółte 50 szt. � M00191
Końcówki�wewnątrzustne�do�silikonów, żółte 50 szt. � M00192
Końcówki�mieszające�do�polieterów, białe 50 szt.� M13061
Końcówki�wewnątrzustne�do�polieterów, białe 50 szt. � M00193

Jednorazowa strzykawka do mas a-silikonowych. Wygodna w użyciu, łatwa do napełnienia  
i wyciśnięcia, higieniczne stosowanie i procedura bez potrzeby czyszczenia, bez dezynfekcji.

  Nr art.
20�szt.�� � M42815

Końcówka mieszająca do mas: Variotime Extra Light Flow, Variotime Light Flow, Variotime Me-
dium Flow, Provil novo Monophase, Provil novo Medium, Provil novo Light.

  Nr art.
48�szt.�� � M01422

Końcówka�wewnątrzustna�1:1, Heraeus Kulzer

Końcówka mieszająca do mas: Variotime Extra Light Flow, Variotime Light Flow, Variotime Me-
dium Flow, Provil novo Monophase, Provil novo Medium, Provil novo Light.

  Nr art.
96�szt.�� � M07487
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Końcówka�mieszająca�4:1/10:1, Heraeus Kulzer

Końcówka�mieszająca�1:1, Heraeus Kulzer

Pistolet�do�mas�1:1, Omnident

Pistolet�do�mas�4:1, Omnident

Mieszadło�plastikowe, Dental Market

Miska�silikonowa, Zhermack

Końcówka mieszająca do mas: Prevision CB. 

  Nr art.
45�szt.�� � M01449

Końcówka mieszająca do mas: Variotime Heavy Tray, Variotime Monophase, Variotime Bite, 
Provil novo Monophase, Memoreg 2, Memosil 2. 

  Nr art.
48�szt.�� � M01423

  Nr art.
Pistolet�do�mas�1:1�� M12788

  Nr art.
Pistolet�do�mas�4:1�� M12789

  Nr art.
Białe� � M04122
Czerwone� � M35505
Granatowe� � M04123
Niebieskie� � M04124
Różowe� � M35504
Zielone� � M35502
Żółte� � M35503

  Nr art.
Miska�do�mieszania�alginatów� M20051
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Rejestracja zwarcia

Aquasil�Bite, Dentsply

Variotime�Bite, Heraeus Kulzer

Memosil�2, Heraeus Kulzer

Memoreg�2, Heraeus Kulzer

Przeznaczony do rejestracji zwarcia pomiędzy naturalnymi lub uzupełnionymi w leczeniu pro-
tetycznym zębami, a całkowitym lub częściowym bezzębiem.

  Nr art.
2�x�50�ml� � M25197

Zapewnia wyjątkową dokładność uniwersalnej rejestracji zwarcia oraz bardzo dobrą przydat-
ność do bezpudrowego skanowania w technologii CAD/CAM.

  Nr art.
2�x�50�ml� � M34627

Silikon typu A - transparentna masa poliwinylosilikonowa do rejestracji zwarcia.

  Nr art.
2�x�50�ml� � M01437

Jest materiałem silikonowym o wiązaniach addycyjnych przeznaczonym do rejestracji zgryzu  
w najtrudniejszych warunkach.

  Nr art.
2�x�50�ml� � M01438

LuxaBite, DMG

O-Bite, DMG

Masa na bazie bisakrylanów do rejestracji zgryzu, ustalania transferów wyciskowych przy wyci-
skach pod implanty. Zalety: bardzo wysoka twardość końcowa (twardość Barcola 25 po jednej 
godzinie), nie sprężynuje podczas repozycji na modelu, neutralny smak i zapach, doskonała 
stabilność, łatwa do frezowania, wysoka odporność na złamania, kontrastowy kolor niebieski.

  Nr art.
2�x�50�ml� � M24116

Masa do rejestracji zgryzu na bazie silikonów addycyjnych. Zalety: wysoka twardość Shore A 
93, wysoka odporność na złamania, najtwardszy silikon addycyjny, lepiej dopasowane uzupeł-
nienia protetyczne, minimalny opór przy zgryzie, szybko wiąże, dobra precyzja odwzorowań  
i stabilność wymiarów, daje się doskonale ciąć skalpelem, automatyczne mieszanie, rejestracja 
całego łuku w jednym kroku, świeży, pomarańczowy zapach, dobry kontrast barwny.

  Nr art.
2�x�50�ml� � M20841
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Bisico�Regidur�I, Bisico

Occlufast�Rock, Zhermack

Colorbite, Zhermack

Registrado�X-tra, Voco 

Super twardy silikon addycyjny, szczególnie przydatny do rejestracji zwarcia. Twardość końco-
wa 90 Shore A. Czas wiązania < 45 sekund.

  Nr art.
2�x�48�ml, 12 końcówek mieszających � M00347
Końcówki�mieszające, 20 szt. � M00343
Końcówki�wewnątrzustne, 10 szt. � M00344
Pistolet�1/1�� � M00345

Preparat przygotowany specjalnie do rejestracji zwarcia. Wykazuje tixotropowe własności, 
szybkowiążący o wysokiej precyzji, dużej twardości nalnej (powyżej 75 Shore A) i znacznej 
stabilności wymiarów. Jest nieprzezierny i bardzo łatwy w użyciu.

  Nr art.
2�x�50�ml� � M03849

Addycyjna masa przeznaczona do rejestracji zgryzu przy badaniach gnatologicznych, ocenach 
zaburzeń funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych. Masa do rejestracji zgryzu zmie-
niająca barwę pod wpływem temperatury. Dozowanie i mieszanie masy odbywa się automa-
tycznie. Duża tiksotropowość pozwala na kontrolowane nakładanie materiału na zęby.

  Nr art.
2�x�50�ml� � M21345

Ekstratwardy, szybkowiążący materiał A-silikonowy do rejestracji zwarcia.

  Nr art.
2�x�50�ml� � M39012
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MultiCore�Flow, Ivoclar Vivadent AG

Materiał o podwójnym mechanizmie wiązania, bardzo wytrzymały, przeznaczony do odbudo-
wy zrębu koronowego.

  Nr art.
Biały�opakerowy, 10 g� M35554
Light, 10 g� � M25256
Medium, 10 g� � M28272

Odbudowa pod korony

Core.X�Flow, Dentsply

Gradia�Core, GC

Materiał do cementowania włókien oraz jednoczesnej, natychmiastowej odbudowy zrębu. 
 

  Nr art.
4�x�4.75�g, 20 końcówek mieszających� M26084

Kompozyt do estetycznej odbudowy zrębu i osadzania wkładu. GRADIA Core łączy cemen-
towanie i odbudowę zrębu w jednym produkcie o optymalnych właściwościach użytkowych. 
Podwójny tryb utwardzania z utwardzaniem kontaktowym po zastosowaniu samowytrawia-
jącego systemu łączącego SE GRADIA Core A&B zapewnia wysoką siłę łączenia. Etap opraco-
wywania można rozpocząć już po upływie 5 minut od momentu wprowadzenia materiału do 
odbudowy zrębu. Przy szlifowaniu zachowuje się podobnie jak zębina.

  Nr art.
Zestaw�Intro� �� M35457
Zestaw zawiera: 1 zestaw GC GRADIA Core, 1 podajnik/dozownik do nabojów GC GRADIA 
Core.

Zestaw�GRADIA�Core� M35246�
Zestaw zawiera: nabój GRADIA Core 10 ml (20 g), SE Bond płyn A 3 ml,  
SE Bond płyn B 1.5 ml, 25 mikrokońcówek aplikacyjnych, uchwyt do końcówek, naczynko do 
mieszania, 20 końcówek mieszających Automix do Endo, 20 końcówek przedłużających.

Nabój�GRADIA�Core�10�ml�(20�g)�� M35281
20 końcówek mieszających Automix do Endo, 20 końcówek przedłużających. 

Samowytrawiający�system�łączący, płyn A 3 ml� M42933
Samowytrawiający�system�łączący, płyn B 1.5 ml� M42934
Dozownik�do�nabojów�GRADIA�Core� M31173
Ceramic�Primer�(2�x�2�ml�płyn)� M19580
Końcówki�Automix�do�Endo� M42508
10 końcówek mieszających do Endo, 10 końcówek przedłużających.
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Rebilda�DC, Voco

LuxaCore-Z�Dual, DMG

Grandio�Core�Dual�Cure, Voco

Dualutwardzalny, płynny, adhezyjny system do odbudowy larów zębów na bazie kompozytu.

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający� M22084
Zestaw zawiera: kartusz 50 g w kolorze zębiny, Futurabond DC po 4 ml płynu 1 i płynu 2, 
końcówki mieszające typ 12, dispenser typ 3, nakładki aplikacyjne typ 3, akcesoria.

Zestaw�QuickMix� M22083
Zestaw zawiera: kartusz 10 g w kolorze zębiny, Futurabond DC butelka po 4 ml płynu 1  
i płynu 2, końcówki mieszające typ 11, nakładki aplikacyjne typ 4, akcesoria.

Kartusz, 50 g w kolorze zębiny� M22085
Kartusz, 50 g w kolorze niebieskim� na�zamówienie
Kartusz, 50 g w kolorze białym� na�zamówienie
QuixMix, 10 g w kolorze zębiny� M21433
QuixMix, 10 g w kolorze niebieskim� na�zamówienie
QuixMix, 10 g w kolorze białym� M22082

Podwójnie utwardzalny materiał kompozytowy do wszystkich rodzajów odbudów korony zęba.

  Nr art.
A3, 2 x 9 g, 20 końcówek mieszających� M31049
LO, 2 x 9 g, 20 końcówek mieszających� M20134

Build-It�F.R., Pentron

Materiał na bazie żywic kompozytowych do odbudowy zrębu koronowo-korzeniowego, 
wzmocniony włóknem szklanym.

  Nr art.
Zestaw�Złoty� � M03320
Zestaw zawiera: 4 x 8.6 g, końcówki dozujące.

Zestaw�A2�� � M20417
Zestaw zawiera: 4 x 8.6 g, końcówki dozujące. 

Zestaw�A3�� � M20834
Zestaw zawiera: 4 x 8.6 g, końcówki dozujące. 

A2�8.6�g, końcówki dozujące. � M07441
A3�8.6�g, końcówki dozujące. � M20835
Gold�8.6�G, końcówki dozujące. � M20360
Formówki�do�odbudowy, 10 szt. � M19723
Końcówki�samomieszające, 10 szt. � M07440

Pynny, podwójnie utwardzany, nanohybrydowy materiał do odbudowy laru zęba.

  Nr art.
10�g, Quickmix, biały� M44057
10�g, Quickmix, zębinowy� M42498
3�x�10�g, Quickmix, zębinowy� M39658
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Cementy do osadzania prac protetycznych

Maxcem�Elite, Kerr

Samowytrawiający, samoprzylegający cement kompozytowy do osadzania wszystkich prac pro-
tetycznych, o udoskonalonej prostocie stosowania. Łatwe usuwanie nadmiarów, bez mieszania 
ręcznego i konieczności przechowywania w lodówce. Wewnątrzustne i dokanałowe końcówki 
zwiększają wygodę aplikacji, pozwalając na bezpośrednie wprowadzanie materiału do trudno 
dostępnych miejsc. Kompatybilność z powszechnie używanymi materiałami.

  Nr art.
Zestaw�Elite�Standard�Kit�5�x�5�g� M24967
Zestaw zawiera: 2 x clear, white, white opaque, yellow, 30 końcówek automix normalnych,  
20 końcówek z szerokimi otworami, 10 końcówek wewnątrzustnych, 10 końcówek dokanało-
wych, instrukcja.

Clear, 2 x 5 g� � M31900
White, 2 x 5 g� � M31901
White�Opaque, 2 x 5 g� M31902
Yellow, 2 x 5 g� � M36424
Końcówki�mieszające, 50 szt.� M29841

NX3, Kerr

Kompozytowy cement do ostatecznego osadzania prac protetycznych o uniwersalnym zasto-
sowaniu. Cechują go innowacyjna formuła chemiczna, doskonała estetyka i adhezja oraz uni-
wersalność zastosowań. Dostępny jest w strzykawkach w postaci światłoutwardzalnej oraz 
światło-chemoutwardzalnej. Ta ostatnia zawiera opatentowany bezaminowy system inicjujący 
polimeryzację, dzięki czemu NX3 jest pierwszym cementem kompozytowym o prawdziwie sta-
łej barwie, nieulegającej zmianie w czasie.

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�� M19918
Zestaw zawiera: 3 x 5 g strzykawki z podwójnie utwardzalnym materiałem w odcieniach 
Clear, White, Yellow; 3 x 1.8 g strzykawki zawierające światłoutwardzalny materiał w odcie-
niach Clear, White, Yellow; 3 x 3 g strzykawki z żelem próbnym Try-In Gel w odcieniach Clear, 
White, Yellow; 1 x 5 ml butelka z silanem Silane Primer; 30 końcówek mieszających, instrukcja 
obrazkowa.

Zestaw�Trial�Kit��� M19803
Zestaw zawiera: 5 g strzykawka z podwójnie utwardzalnym materiałem w odcieniu Clear, 10 
końcówek mieszających, 5 ml butelka z samotrawiącymi systemem wiążącym OptiBond All-In-
-One, instrukcja obrazkowa.

Dual-Cure�Bleach, 5 g� M26818
Dual-Cure�Clear, 5 g� M24901
Dual-Cure�Opaque, 5 g� M26819
Dual-Cure�White, 5 g� M26816
Dual-Cure�Yellow, 5 g� M26817
Light-Cure�Bleach, 1.8 g� M26822
Light-Cure�Clear, 1.8  g� M26820
Light-Cure�Opaque, 1.8  g� M38185
Light-Cure�White, 1.8  g� M26821
Light-Cure�Yellow, 1.8  g� na�zamówienie�

TempBond, Kerr

Chemowiążący cement tlenkowo – cynkowo – eugenolowy do tymczasowego osadzania prac 
protetycznych stałych bądź prowizorycznych. Temp – Bond NE nie zawiera eugenolu, nie wpły-
wa negatywnie na polimeryzację cementów kompozytowych czy akrylowych materiałów cza-
sowych. Polecany także do stosowania u pacjentów wykazujących uczulenie na eugenol. 

 Nr art.  Nr art.
65�g� � M05630
NE, 65 g� � M01990
Automix, 11.8 g� M28885
Automix�NE, 11.8 g� M42304

Automix�Clear, 7 g� M17958
Unidose, 50 x 2.4 g� M34560
Unidose�NE, 50 x 2.4 g� M05631
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RelyX™�Unicem, 3M ESPE

Podwójnie utwardzalny, samoprzylegający cement zawierający żywicę, konfekcjonowany w kap-
sułkach. Stosowany do adhezyjnego osadzania stałych uzupełnień protetycznych wykonanych  
z porcelany.

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający� M19034
Zestaw zawiera: 50 szt. kapsułek w kolorach: 24 x A2 uniwersalny, 16 x przezroczyste,  
10 x A3 nieprzezierny, Aplicap aplikator, zgniatacz, 10 końcówek przedłużających.

Zestaw�próbny��� M00148
Zestaw zawiera: 20 szt. kapsułek w kolorach: 10 x A2 uniwersalny, 6 x przezroczyste, 4 x A3 
nieprzezierny.

Zestaw�� � M06479
Zestaw zawiera: 50 szt. kapsułek w kolorach: 24 szt. A2 uniwersalny, 16 x przezroczyste,  
10 x A3 nieprzezierny, 10 końcówek przedłużających.

Zestaw�wprowadzający�Unicem�Maxicap�� M27231
Zestaw zawiera: 20 szt. kapsułek w kolorach: 10 x A2 uniwersalny, 6 x przezroczyste, 4 x A3 
nieprzezierne, Maxicap aplikator, zgniatacz.

Zestaw�próbny�Unicem�Maxicap� M40475
Zestaw zawiera: 20 szt. kapsułek w kolorach: 10 x A2 uniwersalny, 6 x przezroczyste, 4 x A3 
nieprzezierny.

Przezroczyste, 50 kapsułek, 10 końcówek przedłużających� M00149
A2�uniwersalny, 50 kapsułek, 10 końcówek przedłużających� M00151
A3�nieprzezierny, 50 kapsułek, 10 końcówek przedłużających� M00150
A1, 20 kapsułek� � M00152
Biały�nieprzezierny, 20 kapsułek� M00153
Maxicap, 20 kapsułek w kolorze A3 nieprzeziernym� M18426
Maxicap, 20 kapsułek w kolorze przezroczystym � na�zamówienie�
Maxicap, 20 kapsułek w kolorze A2 uniwersalnym � na�zamówienie
Końcówki�przedłużające, 10 szt.� M17795

RelyX™�Ultimate�Clicker, 3M ESPE

Innowacyjny cement adhezyjny o podwójnym mechanizmie wiązania. Cement został stworzo-
ny aby spełnić oczekiwania estetyczne lekarzy podczas cementowania prac z ceramiki szklanej. 
Uproszczona procedura cementowania zapewnia najwyższą siłę łączenia.

  Nr art.
Zestaw�Trial�Kit� � M45736
Zestaw zawiera: A1 4.5g, Single Bond Universal 1.5 ml, wytrawiacz 3 ml. 

A1�Clicker, 4.5 g�� M45700
A3O�Clicker, 4.5 g� M45701
B0.5�Clicker, 4.5 g� M45702
Translucent�Clicker, 4.5 g� M45699
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RelyX™�Luting, 3M ESPE

Służy do łączenia koron i mostów ze strukturą zęba, amalgamatem, materiałami kompozyto-
wymi, glasjonomerami, cementowania wkładów i nakładów, wkładów koronowo - korzenio-
wych oraz pierścieni aparatów stałych.

  Nr art.
Zestaw�� � M00145
Zestaw zawiera: Proszek 16 g, płyn 9 ml, miarka do proszku, 2 bloczki do mieszania.

Płyn, 9 ml � � M00146
Proszek, 16 g � � M00147

RelyX™�Veneer, 3M ESPE

Światłoutwardzalny cement kompozytowy do osadzania licówek. Wskazania: łączenie licówek 
porcelanowych i kompozytowych z tkankami zęba.

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający� M21261
Zestaw zawiera: 5 x 2 g past próbnych: Translucent, White-Opaque, A1 Light Yellow, A3 
Opaque Yellow Opaque, A5 Dark, B0.5 White, 5 x 3 g cementu: Translucent, White-Opaque, 
A1 Light Yellow, A3 Opaque Yellow Opaque, B0.5 White, wytrawiacz Scotchbond 3 ml, RelyX 
Ceramic Primer 5 ml, Adper Scotchbond 1 XT Adhesive 6 ml.  

Translucent, 3 g �� M21262
Biały�nieprzezierny, 3 g � M21263
A1�jasnożółty, 3 g � M21264
Żółty�opakerowy, 3 g � M21265
B0.5�biały, 3 g� � M21266

RelyX™�Temp�E/NE, 3M ESPE

Cement do czasowego osadzania prac protetycznych.

  Nr art.
E, pasta podstawowa 25 g, aktywator 18 g� M00157
NE, pasta podstawowa 30 g, aktywator 13 g � M00158

RelyX™�U200, 3M ESPE

Cement o wyjątkowych właściwościach i jakości, dostępny w łatwej do użycia strzykawce auto-
mix.

  Nr art.
A2�Clicker, 11 g� � M37048
A3�Clicker, 11 g� � M37047
Przezroczysty�Clicker, 11 g� M37049
Automix�A2, 5 ml (8.5 g)� M40604
Automix�A3, 5 ml (8.5 g)� M40605
Automix�przezroczysty, 5 ml (8.5 g)� M40606
Końcówki�mieszające, regularne, 30 szt.� M40607�
Końcówki�mieszające�� M40608
szerokie, 15 szt., końcówki endodontyczne 15 szt.    

Końcówki�mieszające�� M40609
szerokie, 15 szt., końcówki wewnątrzustne 15 szt.
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Ketac™�Cem�Radiopaque, 3M ESPE

Polimaleinowy cement glasjonomerowy do osadzania i podkładów. Stosowany do osadzania 
wkładów typu „inlay”, koron i mostów oraz jako cement do umocowań w ortodoncji, jako 
materiał podkładowy.

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający�� M00137
Zestaw zawiera: Proszek 33 g, płyn 12 ml, bloczek do mieszania.

Opakowanie�kliniczne�� M00138
Zestaw zawiera: Proszek 3 x 33 g, płyn 3 x 12 ml, bloczek do mieszania.

Płyn, 12 ml� � M00139
Proszek, 33 g� � M35571

Ketac™�Cem�Aplicap/Maxicap, 3M ESPE

Szkło-jonomerowy cement w kapsułkach, przeznaczony do cementowania prac protetycznych.

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�Aplicap� M00132
Zestaw zawiera: 50 kapsułek, aplikator, aktywator Aplicap.

Zestaw�Intro�Kit�Maxicap� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 50 kapsułek, aplikator, aktywator Maxicap.  

Aplicap, 50 kapsułek� M00133
Maxicap, 50 kapsułek� M44010

Ketac™�Cem�Easymix, 3M ESPE

Ketac™�Cem�Plus, 3M ESPE

Cement szkło-jonomerowy do stałego osadzania prac protetycznych w wersji do ręcznego miesza-
nia.

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający�� M00141
Zestaw zawiera: Proszek 30 g, płyn 12 ml, bloczek do mieszania.

Opakowanie�kliniczne�� M00142
Zestaw zawiera: Proszek 3 x 30 g, płyn 3 x 12 ml, bloczek do mieszania.

Płyn, 12 ml� � M00143
Proszek, 30 g� � M00144

Szkło-jonomerowy cement modykowany żywicami w podajniku typu Clicker, umożliwiającym 
precyzyjne i higieniczne dozowanie. Pasty mieszane są w odpowiednich, stałych proporcjach. 
Czas usuwania nadmiarów i straty materiału są zredukowane do minimum. Doskonale łączy się 
z zębiną i szkliwem oraz z większością materiałów protetycznych. Cechuje go prosta aplikacja, 
bardzo niska rozpuszczalność, uwalnianie fluoru na poziomie porównywalnym z tradycyjnymi 
materiałami szkłojonomerowymi oraz minimalne ryzyko wystąpienia nadwrażliwości pozabiego-
wej.   

  Nr art.
Zestaw�� � M17828
Zestaw zawiera: 2 x 11 g materiału w podajniku typu clicker, bloczek do mieszania.
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Fuji�Plus, GC

Modykowany żywicą cement glasjonomerowy do osadzania. Znakomita skuteczność i dostęp-
ność w różnych odcieniach sprawia, że Fuji Plus stał się cementem uniwersalnym. Fuji Plus EWT 
ma wydłużony czas pracy umożliwiający cementowanie rozległych mostów, prac kombinowa-
nych i osadzania kilku koron jednoetapowo. Przeznaczony do cementowania uzupełnień na 
podbudowie z metalu, wkładów ceramicznych, wzmocnionych koron i mostów ceramicznych 
oraz wszelkiego rodzaju akrylowych/kompozytowych koron, wkładów, nakładów i mostów.

  Nr art.
Zestaw�1:1� � M01138
Zestaw zawiera: A3 proszek 15 g, płyn 7 ml, conditioner 6.5 ml, akcesoria.

Proszek�żółty, 15 g � M01139
Proszek�przezierny, 15 g � M01141
Proszek�A3�EWT, 15 g � M01140
Proszek�A3, 15 g� M01142
Płyn, 7 ml � � M01143
Conditioner, 6.5 ml � M01144
Kapsułki�kolor�żółty, 50 szt.� M01145
Kapsułki�kolor�A3, 50 szt. � M01146

Fuji�I, GC

Cement glasjonomerowy do osadzania. Idealny do rutynowych procedur cementowania uzu-
pełnień na podbudowie z metalu. Zapewnia długotrwałe uwalnianie fluoru i doskonałą adhezję 
zapewniającą długotrwałą szczelność brzeżną. 

  Nr art.
Zestaw�1-1� � M01087
Zestaw zawiera: Proszek 35 g, płyn 20 ml odcień jasnożółty.

Proszek, 35 g � � M09109
Płyn, 20 ml � � M01089
Kapsułki, 50 szt.�� M35693

FujiCEM�2, GC

Modykowany żywicą cement glasjonomerowy do osadzania oparty na innowacyjnej tech-
nologii Force & Fusion. Dwukrotnie większa wytrzymałość wiązania na ścinanie niż oryginal-
ny FujiCEM, zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo udanego leczenia. FujiCEM 2 jest eko-
nomicznym materiałem o szerokim zakresie wskazań obejmującym: wkłady, nakłady, korony  
i mosty metalowe, metalowe licowane porcelaną, całoceramiczne korony i mosty z ceramiki 
o wysokiej wytrzymałości (na podbudowie z tlenku cyrkonu), wkłady koronowo-korzeniowe  
z metalu, porcelany i włókien szklanych.

  Nr art.
Zestaw�Intro� � na�zamówienie
Zestaw zawiera:  
2 naboje Paste Pak x 13.3 g / 7.2 ml, dozownik Paste Pak (metal),  
2 naboje Paste Pak x 13.3 g / 7.2 ml, dozownik FujiCEM 2 (tworzywo),  
2 naboje Paste Pak x 13.3 g / 7.2 ml, 44 kaniule mieszające, dozownik Paste Pak (metal),  
2 naboje Paste Pak x 13.3 g / 7.2 ml, 44 kaniule mieszające, dozownik FujiCEM 2 (tworzywo).

Zestaw�Automix�Starter�Kit�� M43951
Zestaw zawiera: nabój 13.3 g / 7.2 ml, dozownik FujiCEM 2, 20 końcówek mieszających. 

2�naboje�Paste�Pak�x�13.3�g�/�7.2�ml� M48995
2�naboje�Paste�Pak�x�13.3�g�/�7.2�ml, 44 kaniule mieszające� M46275
Dozownik�Paste�Pak�(metal)� na�zamówienie
Dozownik�FujiCEM�2�(tworzywo)� na�zamówienie
Kaniule�mieszające�FujiCEM�2� na�zamówienie
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G-Cem, GC

Uniwersalny, samoadhezyjny cement kompozytowy do osadzania w kapsułkach. Przeznaczony 
do adhezyjnego osadzania całoceramicznych, metalowych lub kompozytowych koron, mostów, 
wkładów i nakładów koronowych. Nie wymaga wcześniejszego kondycjonowania tkanek zęba. 
Specjalna końcówka przedłużająca umożliwia bezpośrednią aplikację do kanału korzeniowego. 

  Nr art.
A2, 50 kapsułek �� M20158�
AO3, 50 kapsułek � M20159
Transparentny, 50 kapsułek � M20160
BO1, 50 kapsułek � M20881� �
Końcówki�przedłużające, 10 szt.� M36014

Revotek�LC, GC

Fuji�TEMP�LT, GC

Jednoskładnikowy światłoutwardzalny kompozyt do wykonywania tymczasowych wkładów, 
nakładów, koron, licówek i mostów.

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający� M09153
Zestaw zawiera: odcień B2 (1 pałeczka pasty, 1 nieprzepuszczający światła pojemnik, jedna 
szpatułka GC Nr 2).

Cement glasjonomerowy do tymczasowego osadzania w formie pasta-pasta. Zaprojektowa-
ny do długoterminowego tymczasowego cementowania wszystkich rodzajów koron i mostów 
pełnoceramicznych, kompozytowych, akrylowych i na podbudowie z metalu. Specjalnie do-
stosowany w celu zapewnienia odpowiedniej retencji i możliwości odzyskania koron i mostów 
cementowanych na łącznikach implantów. 

  Nr art.
Zestaw�Intro� � M40709
Zestaw zawiera: 2 x nabój Paste Pak 13.3 g / 7.2 ml i bloczek do mieszania, dozownik.

Freegenol, GC

Cement do tymczasowego osadzania koron, mostów i uzupełnień protetycznych. Nie zawiera 
eugenolu, nie ma negatywnego wpływu na proces polimeryzacji. Łatwy do usunięcia z koron  
i larów, zawiera specjalny środek do oczyszczania. Czas pracy może być regulowany.

  Nr art.
Zestaw�1-1� � M01147
Zestaw zawiera: Baza 55 g, katalizator 20 g, płyn czyszczący 2.5 ml.    

G-CEM�LinkAce, GC

Uniwersalny, samoadhezyjny cement kompozytowy o podwójnym sposobie wiązania, przezna-
czony do adhezyjnego cementowania całoceramicznych, metalowych i kompozytowych po-
średnich uzupełnień protetycznych. Osiągając najwyższy możliwy stopień spolimeryzowania  
w trybie wiązania chemicznego G-Cem LinkAce zapewnia doskonałe rezultaty, niezależnie od 
materiału, z którego wykonane jest cementowane uzupełnienie. Wysoka wytrzymałość na ście-
ranie i trwałość koloru zapewniają bezpieczeństwo przy cementowaniu uzupełnień wykona-
nych w technologii CAD-CAM i bezmetalowych.

  Nr art.
A2, 2 x 4.6 g, końcówki � M50259
Translucent, 2 x 4.6 g, końcówki  � M50260
AO3, 2 x 4.6 g, końcówki  � M50684
BO1, 2 x 4.6 g, końcówki  � M50685
Końcówka�GC�Automix�Tip�Regular, 10 szt.� na�zamówienie�
Końcówka�GC�Automix�Tip�do�Endo, 10 szt.� na�zamówienie
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Multilink�Automix, Ivoclar Vivadent AG

Uniwersalny cement adhezyjny na bazie materiału złożonego o podwójnym mechanizmie po-
limeryzacji, do cementowania wszelkiego rodzaju uzupełnień protetycznych (poza licówkami). 

Opakowanie zawiera samowytrawiający i chemoutwardzalny system łączący Multilink Primer 
A/B oraz materiał Monobond Plus.

Multilink Automix pakowany jest w strzykawki samomieszające.

  Nr art.
Zestaw�System�Pack� na�zamówienie
Zestaw zawiera: Multilink Multilink Automix 9 g (w wybranym odcieniu), Multilink Primer 
A+B 2x 3 g, Monobond Plus 5 g, Liquid Strip 2.5 g, Akcesoria (podkładka do mieszania, płyt-
ka do mieszania, aplikatory, końcówki mieszające).

Yellow, 9 g � � na�zamówienie
White, 9 g� � na�zamówienie
Opaque, 9 g� � na�zamówienie
Transparent, 9 g�� na�zamówienie

SpeedCEM, Ivoclar Vivadent AG 

Samoadhezyjny cement kompozytowy o podwójnym mechanizmie polimeryzacji. Wyeliminio-
wany został etap stosowania wytrawiacza i systemów łączących.�

  Nr art.
Opaque, 9 g � � M29153�
Transparent, 9 g�� M29154�
Yellow, 9 g� � M29152

Multilink�Implant, Ivoclar Vivadent AG

Materiał o podwójnym mechanizmie polimeryzacji, przeznaczony do ostatecznego cemento-
wania uzupełnień protetycznych, wykonananych ze stopów metali, a także ceramiki szklanej  
i tlenkowej na implantach.

  Nr art.
Zestaw� � M35395
Zestaw zawiera: 2.5 g Multilink Implant, 1 g Monobond Plus, akcesoria (końcówki mieszające, 
Optrastick 2 szt.)
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Variolink�II, Ivoclar Vivadent AG

Cement adhezyjny o podwójnym mechanizmie polimeryzacji zawiera wszystkie materiały nie-
zbędne do adhezyjnego cementowania stałych uzupełnień protetycznych. Zalecany jest do 
cementowania uzupełnień z materiałów jednolicie ceramicznych. Materiał dostępny jest w 6 
kolorach, 3 stopniach przezierności i 2 konsystencjach. 

  Nr art.
Zestaw�Professional�Set��� M30371
Zestaw zawiera: 6 strzykawek Variolink II pasty podstawowej po 2.5 g (w kolarach: XL, A1, 
A3, A4, T, biały opakerowy),  4 strzykawki katalizatora po 2.5 g, wytrawiacz Total Etch, Mono-
bond Plus 5 g, Syntac Primer 3 g, Syntac Adhesive 3 g, Heliobond 6 g.

Base�Bleach�XL, 2.5 g � M01662
Base�Brown�A4, 2.5 g � M01663
Base�Transparent, 2.5 g � M01665
Base�White, 2.5 g � M01666
Base�White�Opaq, 2.5 g � M01667
Base�Yellow, 2,5 g � M01664
Catalyst�Transparent�High, 2.5 g � M01669
Catalyst�Transparent�Low, 2.5 g � M01671
Catalyst�Yellow�High, 2.5 g � M01668
Catalyst�Yellow�Low, 2.5 g � M01670
Try-In, Bleach Xl, 2.5 g � M38956
Try-In, White, 2.5 g � M38954
Try-In, White Opaque, 2.5 g � M38955

Variolink�Veneer, Ivoclar Vivadent AG

Mikrolowy, światłoutwardzalny cement przeznaczony do bardzo estetycznego adhezyjnego 
cementowania ceramicznych i kompozytowych uzupełnień. 

  Nr art.
Zestaw�Variolink�Veneer�� M34575
Zestaw zawiera: Variolink Veneer 7 x 1.5ml w kolorach: +3,+2,+1, 0, -1, -2, -3;   
Variolink Try-In 7 x 1.5 ml w analogicznych kolorach; Total Etch 2 g, Heliobond 6 g, 
Monobond Plus 5 g, Syntac Primer 3 g, Syntac Adhesive 3 g, Liquid Strip 2.5 g, trzymadełka 4 
szt., pędzelki 50 szt., podstawka do mieszania. 

 Nr art. Nr art.
HV�+1, 1.5 ml  � M34570
HV�+2, 1.5 ml  � na�zamówienie
HV�+3, 1.5 ml  � M28305
LV�-1, 1.5 ml  �� M38047

LV�-2, 1.5 ml  �� na�zamówienie
LV�-3, 1.5 ml  �� M34571
MV�0, 1.5 ml �� M35989
Pasty�Try-In�� � na�zamówienie

Eco-Link, Ivoclar Vivadent AG

Chemo- i światłoutwardzalny materiał łączący, przeznaczony do adhezyjnego cementowania 
uzupełnień protetycznych wykonanych z materiałów ceramicznych, ceromerowych i złożonych 
oraz materiałów złożonych włóknami szklanymi. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościa-
mi zycznymi oraz bardzo dobrą widocznością w promieniach rentgenowskich.

  Nr art.
5�g�� � M22536�



226

Protetyka / Cementy do osadzania prac protetycznych

06

www.marrodent.pl

Optrastick, Ivoclar Vivadent AG

Instrument do przenoszenia uzupełnień elementów protetycznych lub zamków ortodontycz-
nych i biżuterii nazębnej podczas ich mocowania do powierzchni zębów. Jest zakończony ma-
teriałem adhezyjnym pozwalającym na przytrzymanie, podniesienie, przenoszenie i osadzanie 
wymienionych elementów w szybki i bezpieczny sposób.

  Nr art.
50�szt.� � M27127

Ceramic�Repair/Monopaque, Ivoclar Vivadent AG 

Światłoutwardzalny materiał maskujący, idealnie kryje przebarwienia, nawet nałożony bardzo 
cienko, dzięki kremowej konsystencji tworzy jednolitą homogenną warstwę.

  Nr art.
Zestaw�do�naprawy�porcelany� M34573
Zestaw zawiera: 4 x Tetric EvoCeram 3 g (A1,A2, A3, A3.5 Dentin),  
Empress Direct Opaque 1.8 g, Monobond Plus 5 g, Heliobond 6 g, akcesoria). 

Monopaque, 110/A1 Opaque 3 g� M31261
Monopaque, 210/A3 Opaque 3 g� M37774
Monopaque, X-WHITE Opaque 3 g� M36608

Monobond�Plus, Ivoclar Vivadent AG 

Uniwersalny, jednobutelkowy materiał łączący, zwiększający siłę łączenia cementów kompozy-
towych z każdym rodzajem podbudowy protetycznej.� �

  Nr art.
5�ml� � M29703

Liquid�Strip, Ivoclar Vivadent AG 

Żel glicerynowy służący do ochrony krawędzi uzupełnienia protetycznego przed działaniem 
inhibicyjnej warstwy tlenu atmosferycznego.� �

  Nr art.
Liquid�Strip, 2.5 g� M29828

Vivaglass�CEM, Ivoclar Vivadent AG 

Cement glasjonomerowy przeznaczony do konwencjonalnego cementowania uzupełnień wy-
konanych ze stopów metali, a także stopów licowanych ceramiką i materiałem kompozytowym 
oraz uzupełnień pełnoceramicznych.

  Nr art.
30�g�proszku, 10 ml płynu� M14902�

Ivoclean, Ivoclar Vivadent AG 

Uniwersalna pasta czyszcząca skutecznie czyści wewnętrzne powierzchnie uzupełnień prote-
tycznych zanieczyszczone po ich przymiarce w jamie ustnej, co jest konieczne przed zabiegiem 
cementowania.� �

  Nr art.
5�g� � M42725
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AquaCem, Dentsply

Intergity, Dentsply

Integrity�TempGrip, Dentsply

Cement glasjonomerowy do stałego osadzania koron, mostów protetycznych i zamków orto-
dontycznych.  

  Nr art.
Proszek�30�g, miarka do sporządzenia mieszaniny, akcesoria � M00939

Materiał do wykonywania tymczasowych koron i mostów na bazie estrów metakrylanowych.�
�

 Nr art.  Nr art.

A1, 76 g� M40665
A2, 76 g� M28728
A3.5, 76 g� M28729

A2, 15 g� M21287
A3.5, 15 g� M21288
A1, 15 g� M40863

Końcówki�wprowadzające, 50 szt.� M25418

Tymczasowy cement do koron i mostów na bazie tlenku cynku, niezawierający eugenolu. 

  Nr art.
2�x�9�g, końcówki mieszające� M21294

SmartCem�2, Dentsply

Podwójnie utwardzalny i samotrawiący cement. Przeznaczony jest do stałego cementowania 
uzupełnień metalowych, koron porcelanowych na podbudowie metalowej, wkładów korono-
wych typu inlay i onlay, koron, mostów oraz wkładów koronowo-korzeniowych bez konieczno-
ści przeprowadzania odrębnego etapu aplikacji systemu wiążącego.  

  Nr art.
Intro�Kit, 5 x 5 g, końcówki mieszające 10 szt.� M41731�
Light, 2 x 5 g, końcówki mieszające 10 szt.� M34795
Medium, 2 x 5 g, końcówki mieszające 10 szt.� M34796
Translucent, 2 x 5 g, końcówki mieszające 10 szt.� M34820
Dark, 2 x 5 g, końcówki mieszające 10 szt.� na�zamówienie
Opaque, 2 x 5 g, końcówki mieszające 10 szt.� na�zamówienie�

Core&Post�System, Dentsply

Kompletny system do mocowania wkładów z włókien szklanych i natychmiastowej odbudowy 
zrębu koronowego.

  Nr art.
Zestaw�Core&Post�System� M26083
Zestaw zawiera: poszerzacze Maillefer 2 szt., wiertła Maillefer 4 szt., wkłady X-Post 15 szt., 
wytrawiacz, system wiążący XP Bond 5 ml, aktywator chemiczny do XP Bond 4.5 ml, aplikato-
ry, sączki papierowe, Core.X Flow 2 szt., akcesoria.
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Protemp™�II, 3M ESPE

Protemp™�4, 3M ESPE

Materiał kompozytowy do wykonywania uzupełnień tymczasowych w wersji przeznaczonej do 
ręcznego mieszania.

  Nr art.
A1, 2 x 28 g � � M06478
A3, 28 g � � M00183
B3, 2 x 28 g � � M00185
Katalizator�I�i�II, 2.4 g w podwójnej strzykawce dozującej� M00186
Strzykawki�aplikacyjne, 5 szt.� M35533

Materiał do prac tymczasowych. Zalety: rekordowo wysoka trwałość i odporność na złamania, 
zaawansowana technologia wypełniacza zapewniająca wytrzymałość i piękno, łatwe i szybkie 
przygotowanie pracy tymczasowej, gładka i lśniąca powierzchnia bez polerowania i lakierowania.

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający�� M27568
Zestaw zawiera: nabój 50 ml (67 g) w kolorze A2, końcówki mieszające Garant - niebieskie  
16 szt., podajnik Garant 10:1.

A1, 67 g, końcówki mieszające Garant, niebieskie 16 szt. � M25879
A2, 67 g, końcówki mieszające Garant, niebieskie 16 szt. � M25880
A3, 67 g, końcówki mieszające Garant, niebieskie 16 szt. � M25881
A3.5, 67 g, końcówki mieszające Garant, niebieskie 16 szt. � M37376
B0.5, 67 g, końcówki mieszające Garant, niebieskie 16 szt. � M25955
B3, 67 g, końcówki mieszające Garant, niebieskie 16 szt. � M25882�
Garant�Pistolet�4:1/10:1���� M20146
Garant�końcówki�mieszające, 50 szt., niebieskie � M00190

Protemp™�Crown, 3M ESPE

Elastyczna, kompozytowa korona tymczasowa polimeryzowana światłem.   

  Nr art.
Zestaw�42�szt.���� M28687
Zestaw zawiera: korony Protemp™ Crown 42 szt., Molar Upper L 6 szt., Molar Upper S 6 szt.,  
Molar Lower L 6 szt., Molar Lower S 6 szt., Biscupid Upper L 4 szt., Biscupid Upper S 4 szt., 
Biscupid Lower 4 szt., Cuspid L 3 szt., Cuspid S 3 szt., miarki,  
narzędzia do formowania korony. 

Zestaw�16�szt.�� � M28689
Zestaw zawiera: korony Protemp™ Crown 16 szt., Molar Upper L 3 szt., Molar Upper S 3 szt.,  
Molar Lower L 2 szt., Molar Lower S 2 szt., Biscupid Upper L 2 szt., Biscupid Upper S 2 szt., 
Biscupid Lower 3 szt., miarki. 

Kieł�Uniwersalny�S, 5 szt. � M28697�
Kieł�Uniwersalny�L, 5 szt. � M28696�
Przedtrzonowe�Dolne, 5 szt. � M28695�
Przedtrzonowe�Górne�L, 5 szt. � M28693�
Przedtrzonowe�Górne�S, 5 szt. � M28694�
Trzonowe�Dolne�L, 5 szt. � M28691�
Trzonowe�Dolne�S, 5 szt. � M28692�
Trzonowe�Górne�L, 5 szt.� M28690�
Trzonowe�Górne�S, 5 szt.� M28751�
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Structur�2�SC, Voco

Structur�2�QM, Voco

Structur�3, Voco

Structur�3�QM, Voco

Chemoutwardzalny materiał w kartuszach do tymczasowych koron i mostów.

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający� M03760
Zestaw zawiera: kartusz A3 75 g, pistolet typ 2, końcówki mieszające typ 6.

 Nr art.  Nr art.

A1, 75 g� M03761
A2, 75 g� M03762
A3, 75 g � M03763
A3.5, 75 g� M37298
B1, 75 g� M26155

B3, 75 g� na�zamówienie
C2, 75 g� na�zamówienie
BL, 75 g� na�zamówienie
A2, 5 x 75 g � M37299
A3, 5 x 75 g� M37300

�

Chemoutwardzalny materiał w strzykawce QuickMix do tymczasowych koron i mostów.

  Nr art.
A1, 8 g� � na�zamówienie
A2, 8 g� � M43872
A3, 8 g� � M36129
B1, 8 g� � na�zamówienie
�

Kompozytowy materiał do tymczasowych koron i mostów.

  Nr art.
Zestaw�A2� � na�zamówienie
Zestaw zawiera: Kartusz A2 50 ml, pistolet typ 2, końcówki mieszające typ 6.

Zestaw�A3� � na�zamówienie
Zestaw zawiera: Kartusz A3 50 ml, pistolet typ 2, końcówki mieszające typ 6.

 Nr art.  Nr art.

A1, 50 ml� na�zamówienie
A2, 50 ml� M42485
A3, 50 ml� M42486
A3.5, 50 ml� na�zamówienie
B1, 50 ml� na�zamówienie

B3, 50 ml� na�zamówienie
C2, 50 ml� na�zamówienie
BL, 50 ml� na�zamówienie
A2, 5 x 50 ml� na�zamówienie
A3, 5 x 50 ml� na�zamówienie

Kompozytowy materiał w strzykawce QuickMix do tymczasowych koron i mostów.

  Nr art.
A1, 5 ml� � na�zamówienie
A2, 5 ml� � M42487
A3, 5 ml� � M42488

Aqua�Meron, Voco

Cement szkło-jonomerowy do stałego osadzania prac protetycznych i części stałych aparatów 
ortodontycznych. Zarabiany z wodą. Chemiczne połączenie materiału ze szkliwem i zębiną 
gwarantuje trwałe cementowanie mostów, koron oraz wkładów „inlay” i „onlay”.

  Nr art.
35�g� � M03758�
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PreVISION�CEM, Heraeus Kulzer

Provicol�QM, Voco

Bifix�QM, Voco

Bifix�SE, Voco

Jednoskładnikowy cement do tymczasowego osadzania uzupełnień protetycznych. Jest goto-
wym do użycia, aktywowanym cementem na bazie żywic.

  Nr art.
37�g, odcień biały � M01410

Bezeugenolowy, zawierający wodorotlenek wapnia cement do tymczasowego osadzania.

  Nr art.
5�ml� � M26999

Chemo- i światłoutwardzalny, uniwersalny system do mocowania na bazie kompozytu w strzy-
kawce QuickMix

  Nr art.
Zestaw�� � M45310
Zestaw zawiera: strzykawkę QuickMix 10 g w kolorze U (uniwersalnym), Futurabond DC po 4 
ml płynu 1 i płynu 2, 5 ml Ceramic Bond, końcówki mieszające typ 11, końcówki aplikacyjne 
typ 4, akcesoria.

Transparent, 10 g � M37422
Uniwersalny, 10 g � M42489
Biały�opakerowy, 10 g � na�zamówienie
�

Chemo- i światłoutwardzalny samoadhezyjny system mocujący na bazie kompozytu.

  Nr art.
Zestaw�� � M37308
Zestaw zawiera: 3 strzykawki QuickMix po 5 g w odcieniach uniwersalnym, transparentnym, 
białym opakerowym, końcówki mieszające typ 14, końcówki mieszające typ 15 (do stosowa-
nia z nakładkami aplikacyjnymi typ 1), nakładki aplikacyjne typ 1.

Transparent, 5 g � M41918
Uniwersalny, 5 g � M41917
Biały�opakerowy, 5 g � M41915
�

Dentalon, Heraeus Kulzer

Chemoutwardzalna żywica do wykonywania tymczasowych mostów i koron, proszek i płyn 
do stosowania tylko przez lekarza stomatologa. Zastosowanie: wykonywanie koron i mostów 
tymczasowych metodą bezpośrednią, wykonywanie koron tymczasowych z zastosowaniem 
formówek, rejestracja zgryzu.

  Nr art.
Zestaw�� � M01439
Zestaw zawiera: płyn 45 ml, kolor L jasny 2 x 20 g, kolor M pośredni 2 x 20 g,  
kolor D ciemny 2 x 20 g, akcesoria.

L, jasny, 100 g � � M01440
M, pośredni, 100 g � M01441
D, ciemny, 100 g � M01442
Płyn, 45 ml � � M01443�
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EasyCore, SpofaDental

Wzmocniony włóknami, podwójnie utwardzalny materiał kompozytowy, przeznaczony do 
odbudowy utraconej struktury zęba i do osadzania wkładów koronowo-korzeniowych. Uni-
kalna lepkość ułatwia aplikację materiału oraz gwarantuje zapływanie bez spływania. Dzięki 
specjalnie przygotowanym włóknom szklanym, posiada wysoką odporność na ściskanie (329 
MPa), zapewniającą mocną i pewną podbudowę pod uzupełnienia protetyczne. Jest widoczny 
na zdjęciach RTG. Materiał w podwójnie utwardzalnych odcieniach (A2, A3, Opaceous White)  
i w dwóch odcieniach utwardzanych wyłącznie chemicznie (Blue, Gold).

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�� M49237
Zestaw zawiera: 5 x 8.6 g w kolorach: A2, A3, Blue, Gold, OW, końcówki mieszające 40 szt., 
końcówki wewnątrzustne 40 szt.

A2, 8.6 g � � M49649
końcówki mieszające 8 szt., końcówki wewnątrzustne 8 szt.

A3, 8.6 g � � M49650
końcówki mieszające 8 szt., końcówki wewnątrzustne 8 szt.  

Blue, 8.6 g � � na�zamówienie
końcówki mieszające 8 szt., końcówki wewnątrzustne 8 szt. 

Gold, 8.6 g � � na�zamówienie
końcówki mieszające 8 szt., końcówki wewnątrzustne 8 szt. 

OW, 8.6 g � � M49651
końcówki mieszające 8 szt., końcówki wewnątrzustne 8 szt. 

Yellow�Porcelain�Etch, Cerkamed

Zestaw do wytrawiania porcelany.

  Nr art.
Wytrawiacz�2�ml, Silan 2 ml� M31097
Wytrawiacz, 2 ml� M40893
Silan, 2 ml � � M36385

Chemadent�G-J-O, Chema Elektromet

Cement szkło – jonomerowy przeznaczony do osadzania stałych uzupełnień protetycznych, 
koron, wkładów i nakładów, jak również do precyzyjnych prac uszczelniających.

  Nr art.
Proszek�10�g, płyn 10 ml � M05632

PreVISION�CB, Heraeus Kulzer

Chemoutwardzalny materiał do przygotowywania tymczasowych koron i mostów. 
 

  Nr art.
A1, 76 g � � M01446
A2, 76 g � � M01447
A3.5, 76 g �� � M01448
Końcówki�mieszające�4:1, 45 szt. � M01449
Pistolet�� � M01431
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Adhesor�Fine, Spofa Dental

Do cementowania wkładów i nakładów, koron i mostów oraz wypełnień tymczasowych.

  Nr art.
1, Proszek 80 g, płyn 55 g� M13690
2, Proszek 80 g, płyn 55 g� M03669

Panavia�F, Kuraray

Cement kompozytowy do napraw i mocowania stałych prac protetycznych. Do wszystkich ma-
teriałów: metali i ich stopów, porcelany, utwardzonych kompozytów, szkliwa i zębiny. Sto-
sowany do osadzania wkładów typu „inlay”, „onlay”, koron, mostów, wkładów koronowo-
-korzeniowych, mostów typu Maryland oraz szyn i wkładów Cerac.

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający� M02888
Zestaw zawiera: Pasta A 2.3 ml, pasta B 2.3 ml, Ed-Primer A 4 ml, Ed-Primer B 4 ml,  
Oxyguard II, wytrawiacz, instrumenty.

Zestaw�� � M18044
Zestaw zawiera: Pasta A 1 ml, pasta B 1 ml, Ed-Primer A 1 ml, Ed-Primer B 1 ml,  
Oxyguard II, wytrawiacz, instrumenty.

Pasta�A, 5 g� � M20836
Pasta�B, 5 g� � M28775
Light�pasta�B, 4.6 g� M35887
Ed-Primer�A, 4 ml� M16656
Ed-Primer�B, 4 ml� M16657
Oxyguard�II, 6 ml� M25391

EasyCEM, SpofaDental

Samoadhezyjny cement kompozytowy typu pasta/pasta, przeznaczony do osadzania porcela-
nowych, ceramicznych, kompozytowych oraz metalowych wkładów, nakładów, koron i mo-
stów. Dostępne w zestawach końcówki endodontyczne zapewniają szybkość i dokładność apli-
kacji. Dzięki wyeliminowaniu etapów wytrawiania i zastosowania systemu wiążącego EasyCem 
skraca proces osadzania uzupełnienia i zmniejsza możliwość powstania nadwrażliwości poza-
biegowej. Zawiera 65% wypełniacza i jest widoczny na zdjęciach rtg.

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�� na�zamówienie
Zestaw zawiera: A2 3 x 7.8 g, Translucent 7.8 g, OW 7.8 g, końcówki mieszające 40 szt., koń-
cówki endodontyczne 40 szt.

A2, 7.8 g (4 ml)� � M49652
końcówki mieszające 8 szt., końcówki endodontyczne 8 szt. 

Translucent, 7.8 g (4 ml)� na�zamówienie
końcówki mieszające 8 szt., końcówki endodontyczne 8 szt. 

OW, 7.8 g (4 ml)�� M49653
końcówki mieszające 8 szt., końcówki endodontyczne 8 szt. 
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Ultrapak, Ultradent

SilTrax, Pascal

Dziana, w 100% bawełniana nitka retrakcyjna, strukturą przypominająca łańcuszek, używana  
w protetyce i w stomatologii zachowawczej.

  Nr art.
Zestaw�Cord�Kit�� M33640
Zestaw zawiera: zestaw nici o rozmiarach 00, 0, 1, 2. 

 Nr art. Nr art.
0, Różowe� � M14624
00, Żółte� � M14629
000, Czarne� � M14630
1, Niebieskie� � M14625

2, Zielone� � M14626
3, Czerwone� � M14627
Upychadło�duże�� M30517
Upychadło�małe�� M41973

Nasączone siarczanem glinu. Służą do retrakcji dziąsła przed pobraniem wycisku.

  Nr art.
7�(00)�� � M05634�
8�(0)�� � M05635
9�(1)�� � M05636
10�(2)�� � M05637
�

Retrakcja dziąsła

Expasyl, Acteon Pierre Rolland

System do tymczasowej retrakcji dziąsłowej, zastępujący nitkę retrakcyjną.

  Nr art.
Zestaw�Mini�Kit��� M21171
Zestaw zawiera: pistolet do podawania pasty, 6 ampułek pasty, 12 aplikatorów.

Zestaw�Premium�Kit�� M37703
Zestaw zawiera: pistolet do podawania pasty, 10 ampułek pasty, 40 aplikatorów.

6�kapsułek�� � M44909
20�kapsułek�� � M21618�

3M™�ESPE™�Astringent, 3M ESPE

Pasta retrakcyjna 3M™ ESPE™ Astringent jest wskazana do czasowej retrakcji dziąsła brzeżnego 
przy zdrowym przyzębiu, koniecznej przy: pobieraniu wycisków (tradycyjnych lub cyfrowych);  
przygotowaniu tymczasowych modeli; preparacji ubytków II i V klasy. Produktu nie należy sto-
sować u pacjentów z zapaleniem przyzębia, odsłoniętą furkacją i obnażonym wyrostkiem kost-
nym.

  Nr art.
25�kapsułek� � M50097
100�kapsułek� � M50095
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Racestyptine�nić, Septodont

Nić z bawełny i poliestru nasączona chlorkiem glinu sześciowodnym oraz zasadą lidokainy sto-
sowana do retrakcji dziąsła przed pobraniem wycisków. 

  Nr art.
Cienka, 0, średnica 0.6 mm � M03617
Średnia, 1, średnica 0.8 mm � M03618

Racegel, Septodont

Pomaga w przygotowaniu dziąsła do retrakcji przed pobraniem wycisków i może być stoso-
wany zarówno z jak i bez nici retrakcyjnych. Dzięki formule termozagęszczającej połączonej  
z właściwościami środka ściągającego żel ułatwia otwarcie kieszonki dziąsłowej oraz ograni-
cza krwawienie i wysięk płynów z kieszonki dziąsłowej. Konsystencja żelu ułatwia usuwanie 
produktu poprzez zwykłe przepłukanie wodą. Umożliwia szybkie i optymalne przygotowanie 
dziąsła przed pobraniem wycisków.

  Nr art.
3�x�1.4�g�żelu, 30 końcówek� M46490

Septofil, Septodont

Dziana, nienasączona nić do retrakcji dziąsła, pleciona w kształcie rurki, polecana do stosowa-
nia do odsuwania zdrowego dziąsła przed pobraniem wycisku. 

  Nr art.
0.5�mm, (bardzo cienka) kolor niebieski � M05670
0.6�mm, (cienka) kolor pomarańczowy � M05671
0.8�mm, (średnia) kolor oletowy � M27370
1.0�mm, (gruba) kolor zielony � M31265

Best-Cord�Nano, Cerkamed

Nici nasączone są chlorkiem glinu, który ma działanie obkurczające i hemostatyczne, nie prze-
barwiają zębów. Ich stosowanie jest bezpieczne ponieważ nie zawierają Epinefryny odpowie-
dzialnej często za problemy sercowo-naczyniowe. Nić jest wyjątkowo gładka i pozbawiona 
luźnych włókien, dzięki czemu nie wkręca się w narzędzie np. podczas zabiegów szlifowania, 
oraz bardzo łatwo usuwa się z kieszonek dziąsłowych.

  Nr art.
00� � M38289
0� � M38288
1� � M38290
2� � M38291

�
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Wzmocnienie z włókien

everStick, GC

Wszystkie wzmocnienia z włókna GC everStick wykonane są z silanizowanych włókien szkla-
nych osadzonych w matrycy z termoplastycznego polimeru i światłoutwardzalnej żywicy. Pro-
dukty GC everStick wykorzystują zalety minimalnie inwazyjnej stomatologii, w której zdrowe 
tkanki zębów pacjenta zachowywane są tak długo, jak jest to klinicznie możliwe.

Tylko produkty GC everStick mają unikalną, opatentowaną strukturę interpenetrującej sieci po-
limerowej (IPN). Klinicznie prowadzi to do wyjątkowego wiązania umożliwiającego niezawod-
ną adhezję łączonych powierzchni i doskonałe właściwości użytkowe. 

everStick�C&B

Wzmocnienie z włókna szklanego do małoinwazyjnych mostów kompozytowych wzmocnio-
nych włóknami: mosty adhezyjne, mosty na wkładach (inlay, onlay), mosty hybrydowe i tym-
czasowe, mosty wykonane w pracowni techniki dentystycznej.

  Nr art.
2�x�12�cm�� � M49355
1�x�8�cm�� � M48876

everStick�PERIO

Wzmocnienie z włókna szklanego do szynowania w leczeniu przyzębia. Całkowicie wolne od 
metalu, transparentne i bardzo estetyczne rozwiązanie.

2�x�12�cm�� � na�zamówienie
1�x�8�cm�� � M48878

everStick�NET

Wzmocnienie z włókna szklanego do szynowania od strony wargowej. Dzięki wyjątkowo cien-
kiej i estetycznej siatce włókien rozciągających się w obu kierunkach jest optymalnym wyborem 
do szynowania od strony wargowej zębów po urazach, do naprawy i wzmocnienia licówek 
oraz do szynowania w leczeniu przyzębia. 

30�cm2�� � na�zamówienie

Zestaw�everStick�INTRO�� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 1x 8 cm everStickC&B; 1x 8 cm everStickPERIO; 1x instrument silikonowy 
StickREFIX D.

Zestaw�everStick�COMBI�� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 1x 8 cm everStick C&B; 1x8 cm everStickPERIO; 5 x wkład everStickPOST 1.2; 
30 cm2 everStickNET; 1x instrument silikonowy StickREFIX D; 1x instrument ręczny StickSTEP-
PER.

Zestaw�everStick�STARTER�KIT�� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 1x 8 cm everStickC&B; 1x 8 cm everStickPERIO; 5 x wkład everStickPOST 1.2; 
30 cm2 everStickNET; 1x 5 ml StickRESIN butelka; 1x 2 ml G-ænial Universal Flo strzykawka; 
1x instrument silikonowy StickREFIX D; 1x instrument ręczny StickSTEPPER; 1x instrument 
ręczny StickCARRIER

StickRESIN, 5 ml � na�zamówienie
G-ænial�Universal�Flo�A2, 2 ml (3.4 g) � M36068
G-ænial�Universal�Flo�A3, 2 ml (3.4 g) � M36069
GC�StickSTEPPER, instrument ręczny� na�zamówienie
GC�StickCARRIER, instrument ręczny� na�zamówienie
GC�StickREFIX, instrument silikonowy� na�zamówienie
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Łyżki wyciskowe

Łyżka�plastikowa�-�połówkowa, Dental Market

Łyżka�polikarbonowa, Dental Market

  Nr art.
U1�� � M49758
U2� � M49759
U3� � M49760
U4� � M49761

L1�� � M49754
L2� � M49755
L3� � M49756
L4� � M49757

  Nr art. 
L1, prawa � � M49762
L2, prawa� � M49764
L1, lewa� � M49763
L2, lewa� � M49765

Łyżki perforowane do sterylizacji w autoklawie 134°C, do bęzzębia całkowitego, do braków 
skrzydłowych.

  Nr art. 
Zestaw�1, 4 szt.  � M49753
Zestaw zawiera: 2 x łyżki do braków skrzydłowych (dół),  
2 x łyżki do braków skrzydłowych (góra).

Zestaw�2, 7 szt. �� M49751
Zestaw zawiera: 7 rozmiarów łyżek górnych do bezzębia całkowitego.

Zestaw�3, 13 szt.� M49752�
Zestaw zawiera: 13 rozmiarów łyżek dolnych do bezzębia całkowitego.

Zestaw�4, 24 szt.� M49750
Zestaw zawiera: 7 rozmiarów łyżek górnych, 13 rozmiarów łyżek dolnych, 2 x łyżki do braków
skrzydłowych (dół), 2 x łyżki do braków skrzydłowych (góra).

Łyżka�plastikowa�do�bezzębia�częściowego�-�perforowana, Dental Market

Włókna�szklane�Dentapreg, ADM

Niezwykle łatwe w użyciu włókna szklane preimpregnowane kompozytem. Podczas pracy nie 
wymagają specjalnych narzędzi i dodatkowego wyposażenia gabinetu. Jako efekt końcowy szy-
nowania otrzymujemy trwałą i estetyczną szynę, która nie drażni okolicznych tkanek miękkich.

  Nr art.
PFM, 1 szt. (szer. 3 mm, dł. 5 cm, gr. 0,3 mm plecione) � M43957
PFU, 1 szt. (szer. 3 mm, dł. 5 cm, gr. 0,3 mm równoległe)  � M43960
SFM, 1szt. (szer. 2 mm, dł. 5 cm, gr. 0,3 mm plecione)� M43959
SFU, 1 szt. (szer. 2 mm, dł. 5 cm, gr. 0,3 mm równoległe)   � M43958
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Łyżka�do�bezzębia�częściowego�-�pełna�-�górna, Dental Market

Łyżka�do�bezzębia�częściowego�-�perforowana�-�górna, Dental Market

Łyżka�do�bezzębia�częściowego�-�perforowana�-�dolna, Dental Market

Łyżka�do�bezzębia�częściowego�-�pełna�-�dolna, Dental Market

 Nr art.
U0��� M03934�
U1� M03935
U2� M03936
U3� M03937
U4� M03938
U5� M03939

 Nr art.
U0��� M03946�
U1�� M03947
U2�� M03948
U3��� M03949
U4�� M03950
U5��� M03951

 Nr art.
L0��� M03940
L1� M03941
L2�� M03942
L3��� M03943
L4�� M03944
L5��� M03945

 Nr art.
L0���� M03952
L1�� M03953
L2�� M03954
L3��� M03955
L4�� M03956
L5��� M03957
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Łyżka�do�bezzębia�częściowego�-�pełna�z�obrzeżem�-�górna, Dental Market

Łyżka�do�bezzębia�częściowego�-�perforowana�z�obrzeżem�-�górna, Dental Market

Łyżka�do�bezzębia�częściowego�-�perforowana�z�obrzeżem�-�dolna, Dental Market

Łyżka�do�bezzębia�częściowego�-�pełna�z�obrzeżem�-�dolna, Dental Market

 Nr art.
U0��� M03958�
U1� M03959
U2� M03960
U3�� M03961
U4� M03962
U5�� M03963

 Nr art.
U0��� M03970�
U1� M03971
U2� M03972
U3� M03973
U4� M03974
U5� M03975

 Nr art.
L0�� M03964
L1� M03965
L2� M03966
L3�� M03967
L4� M03968
L5� M03969

 Nr art.
L0��� M03976
L1� M03977
L2� M03978
L3� M03979
L4� M03980
L5�� M03981
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Łyżka�do�bezzębia�całkowitego�-�pełna�-�górna, Dental Market

Łyżka�do�bezzębia�całkowitego�-�perforowana�-�górna, Dental Market

Łyżka�do�bezzębia�całkowitego�-�pełna�-�dolna, Dental Market

Łyżka�do�bezzębia�całkowitego�-�perforowana�-�dolna, Dental Market

 Nr art.
U1���� M03982
U2���� M03983
U3���� M03984
U4���� M03985
U5���� M03986

 Nr art.
U1���� M03993
U2���� M03994
U3���� M03995
U4���� M03996
U5���� M03997

 Nr art.

L1���� M03987
L2���� M03988
L3���� M03989
L4���� M03990
L5���� M03991
L6���� M03992

 Nr art.

L1���� M03998
L2���� M03999
L3���� M04000�
L4���� M04001
L5���� M04002
L6���� M04003
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Łyżka�aluminiowa�do�bezzębia�częściowego�-�perforowana�matowa�-�górna, Dental Market

Łyżka�aluminiowa�do�bezzębia�częściowego�-�perforowana�kolorowa�-�górna, Dental Market

Łyżka�aluminiowa�do�bezzębia�częściowego�-�perforowana�matowa�-�dolna, Dental Market

Łyżka�aluminiowa�do�bezzębia�częściowego�-�perforowana�kolorowa�-�dolna, Dental Market

 Nr art.
Ms0G� M04004
Ms1G� M04005
Ms2G� M04006
Ms3G� M04007
Ms4G� M04008

 Nr art.
Ks0G� M04014
Ks1G� M07997
Ks2G� M04016
Ks3G� M04017
Ks4G� M04018

 Nr art.
Mi0D� M04009
Mi1D� M04010
Mi2D� M04011
Mi3D� M04012
Mi4D� M04013

 Nr art.
Ki0D� M04019
Ki1D� M04020
Ki2D� M04021
Ki3D� M04022
Ki4D� M04023
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Łyżka�Exploit, Lascod

Łyżka wyciskowa Exploit wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej, tłoczona na zimno, 
uchwyt i brzegi nie są spawane.

  Nr art.
pełna, błysk, dolna, L, EXL 405� M08008
pełna, błysk, dolna, M, EXL 404� M08009
pełna, błysk, dolna, S, EXL 403� M08010
pełna, błysk, górna, L, EXL 305� M08014
pełna, błysk, górna, M, EXL 304� M08015
pełna, błysk, górna, S, EXL 303� M08016
pełna, mat, dolna, L, EXL 415� M08020
pełna, mat, dolna, M, EXL 414� M08021
pełna, mat, dolna, S, EXL 413� M08022
pełna, mat, górna, L, EXL 315� M08026
pełna, mat, górna, M, EXL 314� M08027
pełna, mat, górna, S, EXL 313� M08028
perforowana, błysk, dolna, L, EXF 205� M08011
perforowana, błysk, dolna, M, EXF 204� M08012
perforowana, błysk, dolna, S, EXF 203� M08013
perforowana, błysk, górna, L, EXF 105� M08017
perforowana, błysk, górna, M, EXF 104� M08018
perforowana, błysk, dolna, S, EXF 103� M08019
perforowana, mat, dolna, L, EXF 215� M08023
perforowana, mat, dolna, M, EXF 214� M08024
perforowana, mat, dolna, S, EXF 213� M08025
perforowana, mat, górna, L, EXF 115� M08029
perforowana, mat, górna, M, EXF 114� M08030
perforowana, mat, górna, S, EXF 113� M08031
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Alminax, Kem Dent

Wosk�modelowy, Omnident

Wosk aluminiowy do bardzo precyzyjnych wycisków. Wkład aluminiowy utrzymuje przez dłuż-
szy czas wysoką temperaturę. Po schłodzeniu twardnieje. Uplastyczniany ciepłą wodą lub pło-
mieniem palnika.

  Nr art.
250�g�� � M22154
500�g� � M26004

Wosk w płytkach 175 x 80 mm różowy, elastyczny. Po podgrzaniu długo pozostaje plastyczny, 
po ochłodzeniu twardy i stabilnie utrzymujący kształt.

  Nr art.
500�g, miękki� � M06598
2500�g, miękki� � M06600
500�g, twardy� � M06597
2500�g, twardy� � M06599

Wosk�modelowy, Chema Elektromet

  Nr art.
Twardy, 500 g � � M00361
Miękki, 500 g � � M00362

Woski

NovoWax, NovoDenta

Wosk�lepki, Chema Elektromet

Wosk�na�wały�zwarciowe, Chema Elektromet

Wosk modelowy do wykonywania płyt protez zębowych.

  Nr art.
Miękki, 500 g� � M44677
Twardy, 500 g� � M44678

Wosk dentystyczny, lepki w pałeczkach.

  Nr art.
100�g�� � M00359

  Nr art.
250�g�� � M00360
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Rebase�II�Kit�Fast, Tokuyama Dental

Sofreliner�Tough�M/S, Tokuyama Dental

Silicone�Remover, Tokuyama Dental

Materiał akrylowy do wykonywania twardych podścieleń protez zębowych.

  Nr art.
Zestaw�� � M31428� �
Zestaw zawiera: proszek 80 g, płyn 50 ml, spoiwo Adhesive 15 ml, miarka (do Rebase II 
puder), zakraplacz (do Rebase II płyn), gumowy kieliszek, szpatułka (do rozprowadzania 
Rebase II na protezie), plastikowy kieliszek (na spoiwo) 2 szt., szczoteczka (do spoiwa) 2 szt., 
utwardzacz, łyżeczka.

Materiał do podścieleń miękkich na bazie sylikonu A.

  Nr art.
Zestaw�Tough�M�(medium)� na�zamówienie�
Zestaw zawiera: kartusze 2 x 27 g, Primer 10 ml, akcesoria.

Zestaw�Tough�S�(soft)� M48541� �
Zestaw zawiera: kartusze 2 x 27 g, Primer 10 ml, akcesoria.

Preparat do usuwania materiału do podścieleń miękkich.

  Nr art.
7�ml� � na�zamówienie�

All�Cleaner, Lascod

Jest roztworem do rozpuszczania gipsu, który może być użyty dla wszystkich narzędzi wykona-
nych z metalu lub tworzywa. Prosty i szybki do użycia należy jedynie zmieszać 1 część roztworu  
z 9 częściami wody. Nie powoduje zniszczenia i zmatowienia powierzchni instrumentów za-
nurzonych w roztworze. Nie zawiera fosforanów ani substancji powierzchniowo aktywnych. 
Nadający się do czyszczenia instrumentów używanych do żywic, alginatów i cementów w prak-
tyce stomatologicznej i pracowniach protetycznych. 

  Nr art.
1000�ml�� � M36917

Dissol, Zhermack

Chromatyczny materiał do usuwania resztek gipsów i alginatów z protez dentystycznych 
i z łyżek wyciskowych. Eliminuje potrzebę uciążliwego i pracochłonnego mechanicznego usu-
wania resztek gipsu i alginatu. W czasie rozpuszczania gipsów lub alginatów roztwór roboczy 
ulega stopniowemu odbarwieniu. Preparat można używać wielokrotnie, aż do zaniku bar-
wy. 

  Nr art.
1�l� � M03852
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Kolornik�Chromascop, Ivoclar Vivadent AG

Uniwersalny klucz kolorów dla wszystkich materiałów produkowanych przez rmy Ivoclar Vi-
vadent AG. 

  Nr art.
Kolornik�Chromascop�� M07571� �

Kolornik�Vitapan�Classical, Vita

Odpowiednio grupami sklasykowane kolory tworzą skalę Vitapan Classical.

  Nr art.
Kolornik�Vitapan�Classical�� M10175

Ufi�Gel�hard�C, Voco

Twardy materiał do bezpośredniego podścielania w kartuszy zapewniającej szybką i wolną od 
pęcherzyków powietrza aplikację.

  Nr art.
Zestaw�� � M41539
Zestaw zawiera: kartusz 80 g, 10 ml płynu wiążącego, końcówki mieszające typ 8

Kartusz�80�g, końcówki mieszające typ 8 � M03766
Adhesiv, 10 ml � � M41926

Ufi�Gel�SC, Voco

Miękki materiał podścielający na bazie A-silikonu w kartuszach.

  Nr art.
Zestaw�� � M03768
Zestaw zawiera: kartusz 50 ml, 10 ml płynu wiążącego, 10 ml bazy glazing, 10 ml katalizatora 
glazing, końcówki mieszające typ 8.  

50�ml�� � M03769
Adhesiv, 10 ml � � M34841

MD�520, Dürr Dental

Bezformaldehydowy roztwór użytkowy do dezynfekcji i czyszczenia wycisków, prac protetycz-
nych, odpornych na korozję artykulatorów itp.

  Nr art.
2.5�l� � M36895� �
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Kolornik�Vitapan�3D-Master, Vita

Klej�do�mas�polieterowych�i�alginatów, Omnident

Klej�do�mas�silikonowych, Omnident

Kolornik bazuje na metrycznym przyporządkowaniu kolorów.

  Nr art.
Kolornik�Vitapan�3D-Master�� M05516

Kleje gwarantują bardzo cienką i mocną warstwę klejącą do łyżek dla odpowiednich mas wyci-
skowych.   

  Nr art.
do�mas�polieterowych, 30 ml� M02958
do�mas�polieterowych, spray 200 ml� M02959
do�alginatów, butelka z pędzelkiem 30 ml� M02960

Klej do łyżek w postaci sprayu oraz do łyżek w formie płynu. Kleje gwarantują bardzo cienką  
i mocną warstwę klejącą do łyżek dla odpowiednich mas wyciskowych. 

  Nr art.
Klej�do�mas�silikonowych, butelka z pędzelkiem 10 ml � M02956
Klej�do�mas�silikonowych, spray 200 ml � M06563

Klej�do�łyżek�wyciskowych, Zhermack

Materiał poprawiający adhezję silikonowej masy wyciskowej do łyżki. Universal Tray Adhesive 
do stosowania na wszystkich rodzajach łyżek.

  Nr art.
10�ml�� � M21310

Erkoform, Erkodent

Próżniowe urządzenie do techniki formowania wgłębnego z bezdotykową kontrolą tempera-
tury i próżnią wstępną.

  Nr art.
Erkoform�3� � M25604
Erkoform�3D� � M19591� �
Occluform�3� � M18441

Erkopress, Erkodent

Uniwersalne urządzenie do ciśnieniowego tłoczenia folii.

  Nr art.
Erkopress�300�Tp� M34537
Erkopress�300�Tp-ci� M34539� �
Urządzenie z wbudowaną pompą.
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Erkodur, Erkodent

Twarda folia na szyny zgryzowe, szyny na bruksizm i szyny relaksacyjne oraz formy czapeczek 
odlewniczych.

 Nr art. Nr art.
0.5�mm
120�mm, 20 szt. 521205� M08685
125�mm, 100 szt. 524505 � M17980
125�mm, 20 szt. 521505� M17975
70�mm, 20 szt. 526705� M17983
kwadrat, 20 szt. 521405� M17987

0.6�mm
120�mm, 20 szt. 521206� M08686
120�mm, 100 szt. 524026 � M08709
125�mm, 20 szt. 521506� M17976
125�mm, 100 szt. 524506� M17981
70�mm, 20 szt. 526706� M08720
70�mm, 100 szt. 524706� M08719
kwadrat, 20 szt. 521406� M16244
kwadrat, 100 szt. 524406� M08715

0.8�mm
120�mm, 20 szt. 521208� M08687
120�mm, 100 szt. 524208� M08170
125�mm, 20 szt. 521508� M17456
125�mm, 100 szt. 524508� M17982�
kwadrat, 20 szt. 521408� M17988
kwadrat, 100 szt. 524408� M17991

1�mm
120�mm, 20 szt. 521210� M08688
120�mm, 100 szt. 524210� M08711
125�mm, 20 szt. 521510� M18697
125�mm, 100 szt. 524510� M17782�
kwadrat, 20 szt. 521410� M08693
kwadrat, 100 szt. 524410� M08716

1.5�mm
120�mm, 10 szt. 521215� M08689
120�mm, 50 szt. 524215� M08712
125�mm, 10 szt. 521515� M08698
125�mm, 50 szt. 524515� M17977
kwadrat, 10 szt. 521415� M08694
kwadrat, 50 szt. 524415� M08717

2�mm
120�mm, 10 szt. 521220� M08690
120�mm, 50 szt. 524220� M08713
125�mm, 10 szt. 521520� M08699
125�mm, 50 szt. 524520� M17978
kwadrat, 10 szt. 521420� M08695
kwadrat, 50 szt. 524420� M16133

3�mm
120�mm, 10 szt. 521230� M08691
120�mm, 50 szt. 524230� M08714
125�mm, 10 szt. 521530� M08700
125�mm, 50 szt. 524530� M08718
kwadrat, 10 szt. 521430� M21700
kwadrat, 50 szt. 524430� M17989

4�mm
120�mm, 10 szt. 521240� M08692
120�mm, 50 szt. 524240� M17972
125�mm, 10 szt. 521540� M17974

Erkoex�Bleach, Erkodent

Miękka folia specjalnie opracowana na szyny do wybielania zębów.

  Nr art.
1.0�mm, 120 mm, 20 szt. 581310� M08785
1.0�mm, 120 mm, 100 szt. 584310� M08788
1.0�mm, 125 mm, 20 szt. 581510� M08786
1.0�mm, 125 mm, 100 szt. 584510� M18102
kwadrat�1.0�mm, 20 szt. 581810� M08787
kwadrat�1.0�mm, 100 szt. 584810� M08789



NAJWYŻSZA

W LABORATORIUM PROTETYCZNYM MARRODENT®

JAKOŚĆ
pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczne na podbudowie cyrkonowej LAVA™ 3M ESPE dla wymagających

LABORATORIUM PROTETYCZNE 
43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 31
tel. 33 817 32 63, 889 845 598
e-mail: lab@marrodent.pl

Certyfikat do wszystkich prac pełnoceramicznych.
Laboratorium Protetyczne Marrodent®  
oferuje pełny zakres usług protetycznych.
Koszty wysyłki prac pokrywa Laboratorium  
Protetyczne Marrodent.
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Erkoloc, Erkodent

Erkoloc-pro�Blu, Erkodent

Silensor-SL, Erkodent

Lisko-S, Erkodent

Miękko-twarda folia na szyny zgryzowe, szyny na bruksizm i szyny relaksacyjne.

 Nr art. Nr art.
1.8�mm
120�mm, 10 szt. 591218� M08819
120�mm, 50 szt. 594218� M08829
125�mm, 10 szt. 591518� M08821
125�mm, 50 szt. 594518� M18048
kwadrat, 10 szt. 591818� M08825
kwardat, 50 szt. 594818� M17871

3.0�mm
120�mm, 10 szt. 591230� M08820
120�mm, 50 szt. 594230� M08830
125�mm, 10 szt. 591530� M08822
125�mm, 50 szt. 594530� M18049
kwadrat, 10 szt. 591830� M08826
kwardat, 50 szt. 594830� M18050�
�

Dwuwarstwowa folia z kolorową, miękką warstwą. Kolor niebieski redukuje przebarwienia  
i zapewnia dłuższe użytkowanie szyny.

  Nr art.
2.0�mm, 120 mm, 10 szt., 595620� M38203
3.0�mm, 120 mm, 10 szt., 595630� M38204
4.0�mm, 120 mm, 10 szt., 595640� M38205
5.0�mm, 120 mm, 10 szt., 595650 � M38206
�

Szyny przeciw chrapaniu.

  Nr art.
120�mm, 596011� M44031
125�mm, 596016� M46618
kwadrat, 596036� M46619
�

Dyski do obróbki materiałów stosowanych w technice formowania wgłębnego.

  Nr art.
10�szt.� � M05499



Znieczulenia, leki

Znieczulenia miejscowe w iniekcjach 250
Znieczulenia powierzchniowe 253
Leki i wyroby medyczne 254

07

07



250

Znieczulenia, leki / Znieczulenia miejscowe w iniekcjach

07

www.marrodent.pl

Lignocainum�hydrochloricum�2%, Polfa

Lignocainum�hydrochloricum�2%�c.noradrenalino, Polfa

2% roztwór chlorowodorku lignokainy stosowany w znieczuleniach powierzchniowych błon 
śluzowych, w znieczuleniach regionalnych oraz jako lek przeciwarytmiczny w leczeniu zabu-
rzeń rytmu serca.

  Nr art.
10�ampułek�x�2�ml�� M03500

2% roztwór chlorowodorku lidokainy z dodatkiem noradrenaliny stosowany w znieczuleniach 
powierzchniowych błon śluzowych, oraz znieczuleniach regionalnych.

  Nr art.
10�ampułek�x�2�ml�� M03501

Znieczulenia miejscowe w iniekcjach

Orabloc�1:100�000, Pierrel

Orabloc�1:200�000, Pierrel

4% roztwór chlorowodorku artykainy z dodatkiem środka obkurczającego naczynia - adrena-
liną 1:200 000. Stosowany jako środek znieczulający w rutynowyh zabiegach stomatologicz-
nych. Czas indukcji znieczulenia 2 minuty. Czas działania znieczulenia co najmniej 45 minut.

  Nr art.
50�ampułek�x�1.8�ml� M49942

4% roztwór chlorowodorku artykainy z dodatkiem środka obkurczającego naczynia - adrena-
liną 1:100 000. Stosowany jako środek znieczulający w skomplikowanych lub kompleksowych 
zabiegach stomatologicznych. Czas indukcji znieczulenia 2 minuty. Czas działania znieczulenia 
co najmniej 75 minut. Efekt znieczulenia tkanek miękkich po zabiegach operacyjnych utrzymu-
je się do 6 godz.

  Nr art.
50�ampułek�x�1.8�ml� M49941

Znieczulenie stomatologiczne typu amidowego, produkowane w warunkach aseptycznych. 
Każda ampułka jest indywidualnie zamknięta w blistrach z PCV dla maksymalnej ochrony pod-
czas użytkowania i przechowywania. Blistry pakowane są w kartonowe pudełka. Każde pudeł-
ko zawiera pięć blistrów po dziesięć ampułek. 

Orabloc to sterylny, przejrzysty i bezbarwny roztwór. Nie należy stosować leku jeżeli jest prze-
barwiony lub mętny. Nie zawiera wersenianu sodu, metylparabenu i lateksu. Zawiera piro-
siarczyn sodu (przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na siarczyny). Przechowywać  
w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić przed światłem. Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Preparat do jednorazowego użytku - wszelkie niewy-
korzystane ilości należy zutylizować. 
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Xylodont�2%�z�adrenaliną�1:80.000, Molteni

Xylodont�2%�z�adrenaliną�1:50.000, Molteni

Mepidont�3%, Molteni

2 % roztwór chlorowodorku lidokainy z dodatkiem środka zwężającego naczynia - adrenaliną. 
Wywołuje silne znieczulenie miejscowe. Dobra kontrola ukrwienia. Czas indukcji znieczulenia 
do 4 minut. Czas działania - około 1.5 godziny.  

  Nr art.
50�ampułek�x�1.8�ml�� M02920

2 % roztwór chlorowodorku lidokainy z dodatkiem środka zwężającego naczynia. Stosowany 
do długich zabiegów stomatologiczny wymagających bardzo silnej anemizacji. Znakomita kon-
trola ukrwienia. Znieczulenie zalecane w chirurgii szczękowej i protetyce. Czas indukcji znieczu-
lenia od 2 do 4 minut. Czas działania - około 2,5 godziny.

  Nr art.
50�ampułek�x�1.8�ml�� M02921

3% roztwór chlorowodorku mepiwakainy, niezawierający środka obkurczającego. Bezpieczne  
i silnie działające znieczulenie do podawania u pacjentów z grupy ryzyka, u których bezwzględ-
nie przeciwwskazane są środki zawężające. Zalecany w prostych zabiegach stomatologicznych. 
Czas indukcji znieczulenia od 1 do 5 minut. Czas działania - około 45 minut.

  Nr art.
50�ampułek�x�1.8�ml�� M02922

Xylodont�2%�z�adrenaliną�1:100.000, Molteni

Citocartin�100, Molteni

Citocartin�200, Molteni

2 % roztwór chlorowodorku lidokainy z dodatkiem środka zwężającego naczynia - adrenaliną. 
Preparat wywołujący słabą anemizację tkanek. Czas indukcji znieczulenia 2 do 4 min. Czas 
działania znieczulenia około 1 godziny.  

  Nr art.
50�ampułek�x�1.8�ml� M02919

4% roztwór chlorowodorku artykainy z dodatkiem środka obkurczającego naczynia - adrena-
liną 1:100 000. Stosowany jako środek znieczulający w skomplikowanych lub kompleksowych 
zabiegach stomatologicznych. Czas indukcji znieczulenia 2 minuty. Czas działania znieczulenia 
co najmniej 75 minut. Efekt znieczulenia tkanek miękkich po zabiegach operacyjnych utrzymu-
je się do 6 godz.

  Nr art.
50�ampułek�x�1.7�ml�� M02916

4% roztwór chlorowodorku artykainy z dodatkiem środka obkurczającego naczynia - adrena-
liną 1:200 000. Stosowany jako środek znieczulający w rutynowyh zabiegach stomatologicz-
nych. Czas indukcji znieczulenia 2 minuty. Czas działania znieczulenia co najmniej 45 minut.

  Nr art.
50�ampułek�x�1.7�ml�� M02917



252

Znieczulenia, leki / Znieczulenia miejscowe w iniekcjach

07

www.marrodent.pl

Xylonor�3%�Noradrenaline, Septodont

Septanest�1:100.000, Septodont

Septanest�1:200.000, Septodont

3 % roztwór chlorowodorku lidokainy z dodatkiem środka zwężającego naczynia  - noradrena-
liną. Stosowany w znieczuleniach nasiękowych lub przewodowych. Czas indukcji znieczulenia 
od 2 do 3 minut. Czas znieczulenia miazgi - do 10 min., tkanek miękkich - do 120 min.

  Nr art.
50�ampułek�x�1.8�ml�� M03628

4% roztwór chlorowodorku artykainy z dodatkiem środka obkurczającego naczynia - adrenaliną 
1:100.000. Stosowany jako środek znieczulający w skomplikowanych lub kompleksowych zabie-
gach stomatologicznych. Czas indukcji znieczulenia maksymalnie 1 min. Czas znieczulenia miazgi  
i tkanek twardych wynosi 60 - 75 minut, natomiast analgezja tkanek miękkich utrzymuje się 
3 - 6 godz.

  Nr art.
50�ampułek�x�1.8�ml�� M03629

4% roztwór chlorowodorku artykainy z dodatkiem środka obkurczającego naczynia - adre-
naliną 1:200.000. Stosowany w krótkotrwałych zabiegach stomatologicznych. Czas indukcji 
znieczulenia maksymalnie 1 min. Czas znieczulenia miazgi i tkanek twardych wynosi 45 - 60 
minut, natomiast analgezja tkanek miękkich utrzymuje się minimum 2 godziny.  

  Nr art.
50�ampułek�x�1.8�ml�� M03630

Ubistesin�4%, 3M ESPE

Do rutynowych zabiegów. Zawiera 4% artykainę i epinefrynę w stężeniu 40mg + 0,006 mg/ml. 
Odpowiedni w przypadku dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia. Średni czas trwania znieczu-
lenia: 45 minut. Początek działania: 1-3 minuty od momentu wstrzyknięcia.  

  Nr art.
50�ampułek�x�1.7�ml�� M14603

Scandonest�30�mg/ml, Septodont

3% roztwór chlorowodorku mepiwakainy, niezawierający środka obkurczającego. Bezpieczne  
i silnie działające znieczulenie do podawania u pacjentów z grupy ryzyka, u których bezwzględ-
nie przeciwwskazane są środki zawężające. Czas indukcji znieczulenia od 1 do 3 min. Czas 
znieczulenia miazgi i tkanek twardych utrzymuje się 20 - 40 minut, natomiast analgezja tkanek 
miękkich od 1 do 2 godz.

  Nr art.
50�ampułek�x�1.8�ml�� M03625

Mepidont�2%�z�adrenaliną�1:100.000, Molteni

2% roztwór chlorowodorku mepiwakainy z dodatkiem środka zwężającego naczynia - adrena-
liną. Stosowany podczas dłuższych zabiegów wymagających silnego znieczulenia przy niskim 
stężeniu środka zwężającego naczynia. Czas indukcji znieczulenia od 1 do 5 minut. Czas dzia-
łania - około 2 godziny.

  Nr art.
50�ampułek�x�1.8�ml�� M02923
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Znieczulenia powierzchniowe

Lignocainum�Jelfa�A, Jelfa

Lignox, Chema Elektromet

Lidocain-Egis, Egis

Aethylum�Chloratum, Filofarm

(Chlorowodorek lidokainy), 2% żel stosowany do powierzchniowego znieczulenia błon śluzo-
wych lub skóry, w anestezjologii, laryngologii, urologii oraz stomatologii przed iniekcją.

     Nr art.
Żel, 30 g� � M00363

(Chlorowodorek lidokainy), 5% żel o smaku poziomkowym, stosowany do powierzchniowe-
go znieczulania błon śluzowych i skóry: w zabiegach stomatologicznych oraz w protetyce – 
zapobiegawczo w celu wyeliminowania odruchu wymiotnego pacjenta podczas pobierania 
wycisku.

     Nr art.
Żel, 20 g � � M00364

10% roztwór lidokainy w postaci aerozolu, stosowany do miejscowego znieczulenia błon ślu-
zowych i skóry.

     Nr art.
Roztwór, 38 g � � M11243

(Chlorek etylu), aerozol stosowany do krótkotrwałego miejscowego znieczulenia skóry przy 
drobnych zabiegach chirurgicznych.

     Nr art.
70�g�� � M19262

Ubistesin�Forte, 3M ESPE

Do skomplikowanych zabiegów wymagających przedłużonego znieczulenia. Zawiera 4% ar-
tykainę i epinefrynę w stężeniu 40 mg+0,012 mg/ml. Odpowiedni w przypadku dorosłych  
i dzieci powyżej 4 roku życia. Średni czas trwania znieczulenia: 75 minut. Początek działania: 
1-3 minuty od momentu wstrzyknięcia.   

  Nr art.
50�ampułek�x�1.7�ml�� M14607

Mepivastesin, 3M ESPE

Do prostych, rutynowych zabiegów u pacjentów z grupy ryzyka. Zawiera 3% mepiwakainę 
(30 ml/ml). Nie zawiera epinefryny i innych dodatków. Szczególnie polecany u pacjentów  
z niestabilnym układem krążenia, u których przeciwwskazane jest zastosowanie środków zwę-
żających naczynia. Odpowiedni w przypadku dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia. Średni 
czas trwania znieczulenia: 20 minut. Początek działania: 2-4 minuty od momentu wstrzyknię-
cia. 

  Nr art.
50�ampułek�x�1.7�ml�� M12005
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Leki i wyroby medyczne

Adrenalina�WZF�0.1%, Polfa

Środek podawany podskórnie, domięśniowo lub dożylnie. Stosowany  w nagłym zatrzymaniu 
krążenia, w ostrych reakcjach alergicznych, w napadzie astmy oskrzelowej oraz we wstrząsie 
kardiogennym.

  Nr art.
10�ampułek��x�1�ml� M03502

Carident, Chema Elektromet

(Papina+ Siarczan framycetyny + Benzoesan sodu), maść do miejscowego leczenia chorób 
błony śluzowej jamy ustnej, chorób przyzębia i dziąseł.

     Nr art.
Maść, 5 g � � M01702

Devipasta, Chema Elektromet

(Paraformaldehyd + Lidokaina), pasta bezarsenowa stosowana w endodoncji do dewitalizacji 
miazgi zębowej w mortalnych metodach leczenia nieodwracalnych zapaleń miazgi.

     Nr art.
Maść, 5 g � � M08478

Metronidazol, Chema Elektromet

(Metronidazol) maść stomatologiczna stosowana w leczeniu endodontycznym zgorzeli miazgi, 
nie poddającym się rutynowemu leczeniu zaawansowanych postaciach zapalenia przyzębia,  
w ropniach przyzębnych, we wrzodziejącym zapaleniu dziąseł.

     Nr art.
Maść, 5 g� � M00365

Dexadent, Chema Elektromet

(Deksametazon + Framycetyna + Polimyksyna B), maść do leczenia chorób miazgi zębów oraz 
tkanek okołowierzchołkowych. Wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

     Nr art.
Maść, 5 g� �� M08479

Fluormex, Chema Elektromet

Fluormex�Żel, Chema Elektromet

(Aminofluorki), produkt leczniczy do kontaktowej fluoryzacji zębów w płynie, może byc stoso-
wany przez dzieci powyżej 5-go roku życia i przez dorosłych. 

  Nr art.
Płyn, 50 g � � M00386

Produkt leczniczy do kontaktowej fluoryzacji zębów 

  Nr art.
Żel, 50 g � � M00385
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Tlenek�cynku, Chema Elektromet

Eugenol, Chema Elektromet

Tymol, Chema Elektromet

Surowiec farmaceutyczny o czystości farmakopealnej-odpowiada wymaganiom farmakopei 
europejskiej.

     Nr art.
15�g�� � M00377
60�g� � M07525

Surowiec farmaceutyczny o czystości farmakopealnej, wykazujący działanie bakteriobójcze, 
znieczulające oraz gojące.

     Nr art.
10�g�� � M00373

Surowiec farmaceutyczny stosowany jako środek odkażający o silnym działaniu bakteriobój-
czym oraz przeciwgrzybiczym.

     Nr art.
10�g� � M00374

Alustin, Chema Elektromet

(Chlorek glinowy sześciowodny), opatrunek stomatologiczny stosowany do tamowania drob-
nych krwawień przydziąsłowych powstałych podczas zabiegów dentystycznych.

     Nr art.
10�g�� � M00382

Jodoform, Chema Elektromet

Surowiec farmaceutyczny o działaniu antyseptycznym (w zetknięciu z tkankami), bakteriobój-
czym i osuszającym. Wchodzi w skład niektórych past do wypełnień kanałowych.

     Nr art.
30�g�� � M00378

Hemostat, Chema Elektromet

Żel do tamowania drobnych krwawień przydziąsłowych powstałych podczas zabiegów denty-
stycznych w jamie ustnej i pomocny w retrakcji dziąsła; eliminuje krwawienie bez przebarwień 
i osadów. Może być stosowany do tamowania krwawienia bezpośrednio lub przy użyciu nici 
retrakcyjnych.

  Nr art.  
Żel, 5 g� � M27930
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Grinazole, Septodont

(Metronidazol), pasta dentystyczna stosowana do miejscowego leczenia zainfekowanych kana-
łów korzeniowych zęba w wyniku zgorzeli miazgi i towarzyszących jej powikłań.

     Nr art.
Pasta, 4.5 g � � M03637

Crésophène, Septodont

(Deksametazon + Tymol), roztwór dentystyczny stosowany do odkażania kanałów korzenio-
wych zęba, wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

     Nr art.
Roztwór, 13 ml � � M03634

Biopulp, Chema Elektromet

Opatrunek wodorotlenkowo-wapniowy o silnie alkalicznym odczynie. Skład chemiczny zapew-
nia szybkie wytwarzanie zębiny wtórnej i reparacyjnej. Działa bakteriobójczo, osuszająco oraz 
pobudza do tworzenia zmineralizowanych barier.

     Nr art.
10�g�� � M00375

Ha�Biocer, Chema Elektromet

Ht�Biocer, Chema Elektromet

     Nr art.
Ha�Biocer�Proszek, ampułka 0.65 g � M21274
Syntetyczny hydroksyapatyt, stosowany jako opatrunek w leczeniu miazgi zębowej, także 
 w celu wywołania procesów reminalizacyjnych na powierzchni patologicznie zmienionych 
twardych tkanek zęba, oraz w celu zniesienia nadwrażliwości zębiny. 

Ha�Biocer�Granule, ampułka 0.65 g� M21275
Syntetyczny hydroksyapatyt, stosowany przede wszystkim jako materiał wszczepowy w lecze-
niu ubytków kostnych: w periodontologii, chirurgii stomatologicznej, ortopedii. 

     Nr art.
Ht�Biocer�Granule, ampułka 0.65 g  � M17865

Dwufazowy ceramiczny materiał implantacyjny (hydroksyapatyt + fosforan trójwapniowy), 
stosowany jako materiał wszczepowy w leczeniu ubytków kostnych w periodontologii, chirur-
gii stomatologicznej, chirurgii twarzoczaszki oraz w ortopedii.

Peroxidon, Chema Elektromet

Preparat z nadtlenkiem mocznika do odbarwiania zębów martwych - bezmiazgowych. Gotową 
pastę uzyskuje się po zmieszaniu 2 porcji proszku z 1 kroplą gliceryny.

     Nr art.
7�g� � M12642



257

Leki i wyroby medyczne

Zamówienia telefoniczne: 801 36 36 99, 33 810 13 28

07

Racestyptine�roztwór, Septodont

(Chlorek glinu sześciowodny 25%), środek do tamowania wysięku i krwawienia z dziąsła oraz 
do retrakcji dziąsła poprzez nasączenie nici.

     Nr art.
Roztwór, 13 ml � � M03619

R.T.R., Septodont

  Nr art.
Stożek�2�x�0.3�cm3� M05613

R.T.R. stożek - sterylny, resorbowalny materiał do odbudowy tkanki kostnej, beta trójfosforan 
wapniowy  + kolagen. Stosowany do wypełnienia zębodołów po ekstrakcji zęba. 

Strzykawka�1�x�0.8�cm3�� M05614�

R.T.R. strzykawka - sterylny, resorbowalny materiał do odbudowy tkanki kostnej. Stosowany do 
regeneracji ubytków śródkostnych.

Septo-pack, Septodont

Okluzyjny opatrunek dziąsłowy stosowany w periodontologii przy zlokalizowanym zapaleniu 
ozębnej oraz w chirurgii stomatologicznej jako tymczasowe wypełnienie.

     Nr art.
Pasta, 60 g � � M03622

Gelopack, Septodont

Endopérox, Septodont

Sterylna, resorbowalna, hemostatyczna gąbka żelatynowa. Stosowana w trakcie i po zabiegach 
chirurgicznych w celu miejscowego zahamowania krwawienia.

     Nr art.
3�blistry�po�10�gąbek� M03664

(Wodoronadtlenek mocznika), środek stosowany do wybielania przebarwionych, zdewitalizo-
wanych zębów.

     Nr art.
Proszek�5�g,�Gliceryna�5�ml,�miarka�� M03665
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Zinc�Oxide/Fast, Cerkamed

Zalecany jest do zarabiania past, głównie w połączeniu z Eugenolem. Używany jest jako środek 
do czasowych wypełnień, środek wyrównujący szczeliny, do czasowego lub stałego cemento-
wania, jako wypełniacz kanałów lub jako cement chirurgiczny.

  Nr art.  
50�g�� � M27788
Szybkowiążący, 50 g� M40894

Alvogyl, Septodont

(Lidokaina + Eugenol), pasta dentystyczna stosowana w uzupełniającym leczeniu stanów za-
palnych zębodołów, po werykacji i oczyszczeniu powierzchni do leczenia.

     Nr art.
Pasta, 12 g � � M03632

Chloraxid, Cerkamed

Gluco-Chex/Gel, Cerkamed

Kwas�cytrynowy�40%, Cerkamed

Ma działanie lityczne w stosunku do martwych i żywych tkanek, rozpuszcza część organiczną 
warstwy mazistej. Dotyczy to kanału głównego oraz kanałów bocznych, które są niedostępne 
dla narzędzi. Posiada właściwości czyszczące oraz działa wybielająco na tkanki twarde zęba.

 Nr art. Nr art.  

�2.0%, 200 g � M28063
�2.0%, 400 g � M38460

�5.25%, 200 g � M07567
�5.25%, 400 g � M38461

Glukonian chlorheksydyny stosowany jest jako środek płuczący i antybakteryjny. Jest skutecz-
niejszy niż podchloryn sodu w walce z takimi mikroorganizmami jak E.faecalis, które często 
odpowiedzialne są za niepowodzenia w leczeniu endodontycznym.

  Nr art.  
Płyn�2%, 200 g � � M20328
Żel�2%, 10 ml� � M29405

Usuwa warstwę mazistą powstałą w trakcie mechanicznego opracowywania kanału. Pozwala 
to na odsłonięcie ujść kanalików zębinowych, dokładne oczyszczenie ich wnętrza z resztek 
miazgi, a następnie na lepszą penetrację uszczelniacza.

  Nr art.  
200�g�� � M19043

Jodoform, Cerkamed

Posiada długotrwałe działanie przeciwbakteryjne, słabe działanie znieczulające, osusza wysięk, 
hamuje krwawienie, nie drażni tkanek okołowierzchołkowych.

  Nr art.  
30�g�� � M34876
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Elastyczność i odporność na wielokrotne zginanie

PRODUKTY  CERKAMED

Pianka do tamowania krwawienia 

Igły tępe z bocznym otworem do przemywania :

-owe 

- kanałów korzeniowych 
- kieszonek dziąsłowych

znakomita chłonność

łagodzi podrażnienia

nie przebarwia

precyzyjna aplikacja

www.cerkamed.pl 
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Eugenol, Cerkamed

Alustat/Alustat�Gel, Cerkamed

Alustat�Foam, Cerkamed

Stosuje się jako płyn do zarabiania past służących do wypełniania kanałów korzeniowych (En-
domethasone, Caryosan), jak również do materiałów używanych do tymczasowego wypełnia-
nia ubytków oraz do past do pokrycia pośredniego miazgi zębowej (Caryosan, tlenek cynku). 
Może być także używany do odkażania kanałów korzeniowych podczas leczenia zgorzeli miaz-
gi, jak również przy impregnacji zębiny azotanem srebra. Jest głównym składnikiem olejku 
goździkowego (oleum Caryophylli), ma silne działanie bakteriobójcze, a także znieczulające. 
Trudno rozpuszcza się w wodzie.

  Nr art.  
10�ml� � M28145
20�ml� � M28740

Przeznaczony jest do stosowania na dziąsła w celu zmniejszenia miejscowego obrzęku i ta-
mowania drobnych krwawień w trakcie i po zabiegach stomatologicznych. Działa miejscowo 
ściągająco, przeciwzapalnie i obkurczająco.

  Nr art.  
10�g� � M39055
Gel, 5 ml� � M37517
Gel, 10 ml� � M27985

Pianka do tamowania krwawienia. Do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego w celu 
tamowania drobnych krwawień.

  Nr art.  
0.8�g� � M49250

Solcoseryl�Dental�Pasta, MEDA

(Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt + Polidokanol), pasta dentystyczna stosowana miejscowo  
w bolesnych i zapalnych stanach błony śluzowej jamy ustnej, dziąseł i warg.

     Nr art.
Pasta, 5 g � � M14002

Sachol, Jelfa

(Salicylan choliny + Chlorek cetalkoniowy), żel do miejscowego stosowania jako lek wspoma-
gający w leczeniu chorób dziąseł, przyzębia, nadżerkach i owrzodzeniach jamy ustnej.

     Nr art.
Żel, 10 g � � M01703

Duraphat, Colgate

(Fluorek sodu), stosowany w prolaktyce i leczeniu próchnicy u pacjentów powyżej 6-go roku 
życia. Zalecany w uzębieniu mlecznym, mieszanym i stałym oraz leczeniu nadwrażliwości szyjek 
zębowych.     

  Nr art.
Tubka, 10 ml  � � M00389
Ampułki, 5 x 1.6 ml  � M25904
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Duraphat�5000, Colgate

(Fluorek sodu), lecznicza pasta do zębów z wysoką zawartością fluoru do intensywnego zapo-
biegania próchnicy u pacjentów powyżej 16-go roku życia, szczególnie z grupy ryzyka zagro-
żonych próchnicą o dużej intensywności.  

  Nr art.
Tubka, 51 g � � M27142

Nipas, Galena

(Kwas acetylosalicylowy), tabletki stosowane jako wkładka lecznicza do zębodołów, działają 
przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

     Nr art.
50�tabletek�� � M12109

Cutanplast�Dental, Mascia Brunelli

Sterylna, resorbowalna, hemostatyczna gąbka żelatynowa, stosowana w celu miejscowego za-
hamowania krwawień.     

  Nr art.
24�x�(10�x�10�x�10�mm)� M18761

Antema, Molteni

Gelatamp, Roeko

Tampony z końskiego kolagenu, niealergizujące, sterylne, wchłanialne, stosowane w celu miej-
scowego zahamowania krwawień.

     Nr art.
50�x�(1�x�1�x�0.5�cm)� M21236

Sterylna, resorbowalna, hemostatyczna gąbka żelatynowa z dodatkiem 5% srebra koloidowe-
go o działaniu przeciwbakteryjnym. Stosowana do hamowania krwawień, leczenia zębodołu  
i innych ran oraz prolaktyki wtórnych zakażeń.

     Nr art.
20�x�(14�x�7�x�7�mm)�� M21741
50�x�(14�x�7�x�7�mm)�� M19044
Blister, 20 x (14 x 7 x 7 mm) � M37794

Periofilm, Molteni

Opatrunek adhezyjny w postaci lmu, do użytku stomatologicznego. Stosowany w celu ochro-
ny uszkodzonej błony śluzowej oraz do leczenia kieszonek periodontalnych.

     Nr art.
Zestaw� � M21238
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Spongostan, Johnson & Johnson

Surgispon, Aegis Lifesciences

Sterylna, resorbowalna, hemostatyczna gąbka żelatynowa stosowana do miejscowego hamo-
wania krwawień.

  Nr art.  
Dental, 24 kostki 1 x 1 x 1 cm  � M01704
Specjal, listek 7 x 5 x 0.1 cm� M01705
Standard, listek 7 x 5 x 1 cm� M08193

Środek w formie liolizowanych tamponów o różnych wymiarach. Nietoksyczny, antyalergicz-
ny, nieimmunogenny i niepirogenny. Nie może być ponownie sterylizowany.

  Nr art.  
32�kostki, 1 x 1 x 1 cm� M44986

Depulpin, Voco

Bezarszenikowy preparat do bezbolesnej dewitalizacji miazgi. Jego szybkie i skuteczne dzia-
łanie potwierdza się nawet w zaawansowanych stanach zapalnych. Wskazania: dewitalizacja 
miazgi przed mertalną ekstyrpacją lub amputacją, dewitalizacją, pozostałości po usunięciu 
martwej tkanki miazgi.

     Nr art.
3�g�� � M03772

Coe-Pak/Automix, GC

Opatrunek periodontologiczny. Dwuskładnikowy materiał do opatrywania ran, pokrywania 
szwów lub do stabilizowania rozchwianych zębów. Dostępny w naboju lub do mieszania ręcz-
nego. Elastyczna konsystencja ułatwia formowanie. Nie zawiera eugenolu.

     Nr art.
Coe-Pak�Automix�NDS�� M21454
2 x 50 ml, 12 końcówek mieszających.� �

Coe-Pak�normalnie�wiążący�� M21456
90 g baza, 90 g katalizator.

Coe-Pak�twardy,�szybkowiążący�� M21455
90 g baza, 90 g katalizator.�

Dozownik�GC�Cartridge�Dispenser�II� na�zamówienie�
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Vitapex, Neo Dental

Hemostasyl, Acteon Pierre Rolland

Gotowa pasta zawierająca wodorotlenek wapnia (30%), jodoform (41%) i olej silikonowy 
(23%). Preparat pakowany jest w unikatowe strzykawki z bardzo cienkimi aplikaturami, nie za-
sycha. Dodatek oleju silikonowego zapewnia powolne uwalnianie substancji bakteriobójczych 
gwarantując długotrwałą dezynfekcję kanału. Zastosowanie: tymczasowe wypełnienie kanału  
w zębach z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych, resorpcja korzenia, perforacja, wy-
pełnienie kanałów w zębach z niezakończonym rozwojem wierzchołka korzenia w celu 
apeksykacji oraz po zabiegu pulpektomii, po zabiegach przyżyciowej amputacji miazgi  
w zębach mlecznych.

     Nr art.
2�g, 20 aplikatorów � M21901

Opatrunek hemostatyczny opracowany do użytku przy wszystkich umiarkowanie silnych krwa-
wieniach, które występują w praktyce stomatologicznej (np. przy usuwaniu kamienia nazęb-
nego itp.)

     Nr art.
2�x�2�g, aplikatory 40 szt. � M22223

Astringedent, Ultradent

16% wodny roztwór siarczanu żelaza. Służy do tamowania krwawienia z użyciem końcówek 
Dento Infusor i do nasączania nici retrakcyjnych.

     Nr art.
30�ml� �� M07302
Końcówki�Dento-Infusor, 20 szt. � M21832

File-Eze, Ultradent

19% EDTA w żelu do chemicznego poszerzenia kanału. Unikatowy środek, chemicznie posze-
rza kanał, a jednocześnie ułatwia poszerzanie mechaniczne dzięki możliwości wprowadzania 
go do kanału bezpośrednio na narzędziu. Wyjątkowe właściwości pozwalają znacznie zmniej-
szyć ryzyko złamania narzędzia w kanale.

     Nr art.
1.2�ml�� � M08939

Gliceryna

Surowiec farmaceutyczny o właściwościach odkażających, rozmiękczających oraz ułatwiają-
cych wnikanie składników leczniczych przez skórę lub błony śluzowe.

  Nr art.  
86%, 30 g� ��� M26483
86%, 250 ml� � M19273
86%, 1 l� � M41920
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Spirytus�salicylowy�2%

Środek odkażający.

  Nr art.
100�g�� � M04031

Natrium�Chloratum�0.9%

Jałowy roztwór chlorku sodu przeznaczony do przepłukiwania w czasie wykonywania zabie-
gów medycznych oraz do pozajelitowego uzupełniania płynów.

  Nr art.
Butelka, 500 ml �� M03503
Butelka, 250 ml �� M12090
Ampułka, 5 x 5 ml � M12089
Ampułka, 5 x 10 ml� M12088

Woda�utleniona�3%

Roztwór stosowany do odkażania powierzchownych ran, a po rozcieńczeniu wodą do płukania 
jamy ustnej w chorobach przyzębia i przepłukiwania kieszonek dziąsłowych w stanach zapalnych.

     Nr art.
100�g�� � M34761
1000�g�� � M44622

Wazelina�biała

Surowiec farmaceutyczny o czystości farmakopealnej, wykazujący działanie nawilżające, łago-
dzące podrażnienia oraz ochronne dla skóry.

     Nr art.
Maść, 20 g � � M40487
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Gluma�Desensitizer, Heraeus Kulzer

Shield�Force�Plus, Tokuyama Dental

Seal&Protect, Dentsply

Fluor�Protector, Ivoclar Vivadent AG

Preparat do natychmiastowego i trwałego zabezpieczania nadwrażliwej zębiny.

  Nr art.
5�ml�� � M01456

Preparat do zabezpieczenia nadwrażliwej zębiny po preparacji pod uzupełnienia wykonane 
metodą bezpośrednią i pośrednią.

  Nr art.
3�ml, 25 aplikatorów, podkładka� M48888
3�ml� � na�zamówienie

Lak zębinowy zapewniający skuteczną ochronę tkanek zęba przed abrazją w okolicy przyszyj-
kowej. Materiał światłoutrwardzalny, który zabezpiecza odsłonięte obszary zębiny przez co 
najmniej 6 miesięcy. 

  Nr art.
4.5�ml� � M00958

Dzięki swoim właściwościom lakier bardzo łatwo się rozprowadza i zapływa w powierzchnię 
zęba. Charakteryzuje się szybkim wysychaniem i niezwykle silną adhezją do tkanek zęba. 

  Nr art.
Ampułka, 1 ml 0.1% � M18870
Ampułki, 25 x 1 ml 0.1% � M41000
Ampułki, 50 x 1 ml 0.1% � M01679�
Vivampule, 0.4 ml 0.1%� M32144
Vivampule, 40 x 0.4 ml 0.1%� M34676

Lakiery, laki

Cervitec�Gel, Ivoclar Vivadent AG

Zalecany dla pacjentów narażonych na występowanie próchnicy, chorób przyzębia i innych 
zmian zapalnych błony śluzowej jamy ustnej. Razem z lakierem Cervitec Plus oraz płukanką 
Cervitec Liquid ma wpływ na poprawę higieny i przedłużenie trwałości uzupełnień protetycz-
nych. 

  Nr art.
7�g������ � M26169
20�g��� � M28152

Cervitec�Plus, Ivoclar Vivadent AG

Lakier ochronny zawierający chlorheksydynę i tymol. Chroni odsłonięte powierznie korzeni zę-
bów i ma wpływ na kontrolę liczebności bakterii.

  Nr art.
Multi�Dose�Ass, 7 g� M26169
Single�Dose, 20 szt.� M39405
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Clinpro�Sealant, 3M ESPE

Kompozytowy uszczelniacz bruzd i zagłębień. Cechą charakterystyczną jest zmiana koloru po 
polimeryzacji, co ułatwia kontrolę poprawności aplikacji. Dwie techniki aplikacji: tradycyjna  
z zastosowaniem wytrawiania szkliwa kwasem ortofosforowym i uproszczona z samowytra-
wiającym systemem Adper Prompt L-Pop, oszczędza czas i pozwala wyeliminować etap wytra-
wiania.

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający�� M21252
Zestaw zawiera: 2 strzykawki (po 1.2 ml), wytrawiacz w żelu Scotchbond (3 ml), 20 końcówek 
do aplikacji materiału (czarne), 25 końcówek do aplikacji wytrawiacza (niebieskie).

1.2�ml, 20 końcówek do aplikacji materiału � M06450

Helioseal, Ivoclar Vivadent AG

Helioseal F jest światłoutwardzalnym lakiem szczelinowym w kolorze białym, uwalniającym 
fluor. 

Helioseal Clear jest światłoutwardzalnym, przezroczystym lakiem szczelinowym. Jego mała gę-
stość zapewnia estetyczny efekt lakowania i łatwą kontrolę stanu tkanek zęba pod lakiem.

Helioseal jest światłoutwardzalnym lakiem szczelinowym w kolorze białym. Zabarwienie laku 
ułatwia nakładanie oraz kontrolę przylegania laku podczas wizyt kontrolnych.

  Nr art.
Helioseal�F, 1.25 g� M01678
Clear, 1.25 g� � M16744
Helioseal, 8 g� � M35295

Fluor�Protector�S, Ivoclar Vivadent AG

Fluor�Protector�Gel, Ivoclar Vivadent AG

Fluor Protector S jest lakierem stosowanym w stomatologii, zawierającym fluor. Jest używany do 
odwrażliwiania zębów oraz ochrony przed próchnicą i erozją. Lakier jest rozszerzeniem portfolio 
produktów z fluorem znajdujących się w ofercie Ivoclar Vivadent i stanowi integralną część systemu  
i-Kids. Fluor Protector S to rezultat prac nad nową formułą Fluor Protector. Posiada większą zawar-
tość fluoru, nowy smak i jest dostępny w nowym opakowaniu. Ponadto produkt jest kompatybilny 
z systemami do wybielania zębów. Innowacyjny system Fluor Protector S składa się z bazy lakieru  
+ związku fluoru + rozpuszczalnika i zapewnia natychmiastową dostępność fluoru. Stężenie fluoru 
po nałożeniu lakieru na zęby wzrasta 4-krotnie w stosunku do początkowego. Homogenny roztwór 
pozwala na aplikację lakieru w kontrolowanych ilościach. Fluor Protector S ma przyjemny zapach  
i smak i jest zalecany do stosowania u dzieci i wrażliwych pacjentów. Fluor Protector S jest dostępny  
w ekonomicznym opakowaniu do wielokrotnego stosowania. Lakier może być precyzyjnie apli-
kowany z wygodnej tuby dozującej. Dodatkowo Fluor Protector S jest dostępny w opakowa-
niach jednorazowego użytku, dzięki czemu można uniknąć ryzyka zakażeń krzyżowych.

  Nr art.
7�g� � M46075
3�x�7�g� � M46076
20�x�0.26�g� � M46148

Zawiera jony fluorkowe, wapniowe, fosforanowe. Specjalnie dobrane składniki mają działanie 
ochronne i naprawcze, a także wzmacniają tkanki zęba. Ksylitol zatrzymuje namnażanie bakte-
rii próchnicotwórczych. Dodatek D-pantenolu nawilża dziąsła i błonę śluzową, co ma korzystny 
wpływ na stan jamy ustnej. Zalecany do stosowania w warunkach domowych i wzmacnia 
ochronne działanie lakieru Fluor Protector. 

  Nr art.
20�g�� � M34414
50�g�� � M34413
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MI�Paste�Plus, GC

Remineralizujący bezcukrowy krem do stosowania miejscowego na zęby zawierający kompleks 
RECALDENT CPP-ACP i fluor. Łączy w sobie wszystkie zalety Tooth Mousse w połączeniu z 900 
ppm unikalnej, opatentowanej postaci fluoru. Remineralizuje początkowe zmiany w szkliwie  
i sprawia, że szkliwo staje się bardziej wytrzymałe. Przeznaczony dla pacjentów ze średnią do 
wysokiej podatności na próchnicę, którzy wymagają pomocy z powodu słabej higieny jamy 
ustnej. Występuje w 5 smakach.

   Nr art.
Zestaw�10�x�40�g� � M20161
Zestaw zawiera: 5 x 2 z każdego smaku (melon, truskawka, tutti-frutti, mięta, wanilia).

Zestaw�10�x�40�g� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 10 w jednym ze smaków do wyboru (melon, truskawka, tutti-frutti, mięta, 
wanilia).

 Nr art.  Nr art.
Melon, 40 g � � M28408
Mięta, 40 g � � M28405
Truskawka, 40 g � M28407

Tutti-Frutti, 40 g � M28404
Wanilia, 40 g � M28406

Tooth�Mousse, GC

Remineralizujący bezcukrowy krem do stosowania miejscowego na zęby zawierający kompleks 
RECALDENT CPP–ACP. Zapewnia dodatkową ochronę dla zębów i zwiększa ich odporność na 
działanie kwasów. Przeznaczony dla pacjentów z niskim do średniego ryzykiem próchnicy. 

  Nr art.
Zestaw�5�x�40�g�� M01180
Zestaw zawiera: 5 x 40 g (35 ml) w smakach: melon, truskawka, tutti-frutti, mięta, wanilia.

Zestaw�10�x�40�g� na�zamówienie
Zestaw zawiera: 10 w jednym ze smaków do wyboru (melon, truskawka, tutti-frutti, mięta, 
wanilia).

 Nr art.  Nr art.
Melon, 40 g� � M09184
Mięta, 40 g � � M09185
Truskawka, 40 g� M09186

Tutti-Frutti, 40 g � M09187
Wanilia, 40 g�� M09188

Clinpro™�XT�Varnish, 3M ESPE

Światłoutrwaldzalny modykowany żywicą glasjonomer, który skutecznie zamyka kanaliki zę-
binowe. Uwalniająca fluor warstwa ochronna skutecznie znosi nadwrażliwość. Dodatkowe ko-
rzyści: uwalnia więcej fluoru w czasie 24 godzin niż konwencjonalne lakiery fluorowe, tworzy 
barierę, która pozostaje na zębie do 6 miesięcy, uwalnia fluor, wapń i fosforany.

  Nr art.
10�g, clicker� � M42576

Clinpro™�White�Varnish, 3M ESPE

Clinpro™ White Varnish z TCP (Tri-Calcium Phosphate - fosforanem trójwapniowym). Skutecz-
nie chroni zęby, gwarantując odczuwalny efekt zmniejszenia nadwrażliwości. Materiał łatwo 
rozprowadza się po powierzchni zębów.   

  Nr art.
Clinpro�White�Varnish, 0.5 ml, mięta� M26684
Clinpro�White�Varnish, 50 x 0.5 ml, mięta� M26683
�





270

Profilaktyka / Lakiery, laki

08

www.marrodent.pl

Biuorid�10, Voco

Lakier fluorkowy do znoszenia nadwrażliwości zębów.

  Nr art.
4�g, rozpuszczalnik 10 ml� M30438
10�g�� � M31235
Rozpuszczalnik, 10 ml � M03778

Admira�Protect, Voco

Grandio�Seal, Voco

Światłoutwardzalny preparat do znoszenia nadwrażliwości na bazie Ormocerów. 

  Nr art.
4.5�ml�� � M03781
Single�Dose, 50 szt.� na�zamówienie
Single�Dose, 200 szt.� M03783

Światłoutwardzalny, nano-hybrydowy lak do bruzd. 

  Nr art.
2�g� � M22257

Saliva�Check-Buffer, GC

Test gabinetowy do oceny ilości i jakości śliny. Obejmuje zarówno badanie śliny stymulowanej 
jak i niestymulowanej. Dzięki ocenie obydwu postaci wyniki stają się bardzo użytecznym i sku-
tecznym w komunikacji z pacjentem narzędziem diagnostycznym.

  Nr art.
Saliva�Check-Buffer, 20 pełnych testów� M37293

Tri�Plaque�ID�Gel, GC

Innowacyjny żel ujawniający płytkę nazębną, który identykuje świeży, dojrzały i produkujący 
kwas biolm. Żel pomaga nie tylko w identykacji płytki nazębnej ale również jej kwasowości. 
Tri Plaque ID Gel to idealne narzędzie do edukacji i motywacji pacjenta. 

  Nr art.
40�g� � M41900

Dry�Mouth�Gel, GC

Żel o neutralnym pH przeznaczony do zmniejszenia suchości w ustach. Zapewnia długotrwały 
komfort i przynosi ulgę osobom cierpiącym na suchość jamy ustnej. Neutralne pH, utrzymuje 
pH jamy ustnej na bezpiecznym poziomie, aby zapobiec demineralizacji. Dostępny w 4 sma-
kach.

  Nr art.
Zestaw�10�x�40�g� M28684
Zestaw zawiera: 4 x mięta, 2 x malina, 2 x pomarańcza, 2 x cytryna.

 Nr art.  Nr art.
Cytryna, 40 g � M28682
Malina, 40 g� � M28681

Mięta, 40 g� � M28683
Pomarańcza, 40 g� M28680
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VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Niemcy · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.com 

SONAJBLIŻSZY NATURALNEMU ZĘBOWI 

Spośród wszystkich materiałów wypełnieniowych dostępnych na świato-
wym rynku, właściwości fizyczne Grandio®SO sprawiają, iż jest on  
najbliższy naturalnym zębom. Oznacza to dla Państwa: trwałe i pewne  
wypełnienie, a przede wszystkim zadowolenie pacjenta. 
 
• Spełnia najwyższe wymagania, uniwersalny – może być stosowany  
 zarówno w odcinku przednim, jak i tylnym

• Naturalna przezierność pozwala uzyskać wygląd zęba przy pomocy  
 tylko jednego odcienia

• Inteligentny system kolorów z nowymi, użytecznymi odcieniami: GA3.25 oraz GA5

• Gładka konsystencja, odporność na światło lampy zabiegowej,  
 łatwość polerowania na wysoki połysk

“Podobieństwo  
 GrandioSO do  
 zęba przekonuje  
 mnie!“Dr. H. Gräber

VOCO_Marodent Katalog_1013_GrandioSO2_210x297.indd   1 15.10.2013   08:34:52
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Protect-It, Pentron

Zabezpiecza brzegi wypełnienia, zmniejsza ścieralnoć uzupełnienia oraz nadaje powierzchni 
gładkość i połysk. Zawiera fluor.

  Nr art.
7�ml� � M21191�

Isodan, Septodont

Żel do leczenia nadwrażliwości zębiny. Isodan jest produktem najnowszej generacji, który jako 
jeden z nielicznych charakteryzuje się jednoczesnym 3-punktowym działaniem: eliminuje (lub 
zmniejsza) ból poprzez zniesienie przewodnictwa nerwowego, zmniejsza przepuszczalność zę-
biny i ułatwia dyfuzję zastosowanych związków chemicznych.

  Nr art.
5�ml, mikropędzelki 20 szt.� M03636

Prouorid�Varnish, Voco

Zawierający fluor lakier do desensytyzacji zębów. Oprócz smaku melonowego, teraz Profuorid 
Varnish dostępny jest w trzech nowych smakach: mietowy, wiśniowy i karmelowy.

  Nr art.
4�x�10�ml�ASS� � M44642
SD�50�x�0.25�ml�� M37305
SD�48�x�0.40�ml, mixed� M46930
SD�50�x�0.40�ml, melon� M31601
10�ml� � M27292
10�ml, caramel� � M50116
10�ml, melon� � M50115
SD�50�x�0.40�ml, caramel� na�zamówienie
SD�50�x�0.40�ml, cherry� na�zamówienie
SD�50�x�0.40�ml, melon� na�zamówienie
SD�50�x�0.40�ml, mint� na�zamówienie

Remin�Pro, Voco

Ochronny krem do pielęgnacji zębów z fluorem i hydroksyapatytem.

  Nr art.
Zestaw�12�x�40�g� M35478
Zestaw zawiera: 12 tubek po 40 g (po 4 x melonowy, miętowy, truskawkowy).

40�g, melon� � M37312
40�g, mięta� � M37313
40�g, truskawka� � M37314

Fissurit, Voco

Fissurit: Światłoutwardzalny lak do bruzd z fluorem. 

Fissurit Fx: Światłoutwardzalny, o wysokiej zawartości wypełniaczy, uszczelniacz bruzd z fluo-
rem.

  Nr art.
FX, 2 x 2.5 g� � M37309�
F, 2 x 2 g � � M37309
F, 5 x 2 g� � M37310



273

Lakiery, laki

Zamówienia telefoniczne: 801 36 36 99, 33 810 13 28

08

Relief�ACP, Discus Dental Philips

Protect�Light�Seal, Cerkamed

Jedyny dostępny na rynku preparat przeznaczony do leczenia nadwrażliwości o potrójnym 
działaniu. Znakomicie sprawdza się m.in. podczas wybielania zębów - może być stosowany 
zarówno przed jak i po zabiegu. Jako jedyny środek zawiera 3 związki aktywne:  
 
Azotan�potasu�(5%) 
Redukuje nadwrażliwość w krótkim okresie. Działa na zasadzie chemicznego znieczulenia, 
przynosząc natychmiastową ulgę pacjentowi. Azotan potasu przenika w głąb zęba bardzo 
szybko powstrzymując znajdujące się w nim receptory bólu.

Fluorek�sodu�(0,22%) 
Zastosowanie fluoru przyspiesza regenerację zębów oraz zmniejsza ryzyko próchnicy.  
 
Amorficzny�fosforan�wapnia�(0,75%) 
Redukuje nadwrażliwość w długim okresie. Likwiduje przyczynę jej powstawania. Dzięki 
zastosowaniu technologii hydroxyapatytów zamyka kanaliki w zębinie, uniemożliwiając im 
przewodzenie bólu.

  Nr art.
4�x�2.4�g� � M31418
6�x�2.4�g� � M31423

Lakier ochronny do zębiny.

  Nr art.
5�ml� � M38394

Neutral�Floam, Germiphene

Łyżka�do�aplikacji�pianki, Germiphene

Preparat w piance do fluoryzacji kontaktowej, nakładany na specjalne, podwójne łyżki.

  Nr art.
Smak�gumy�balonowej, 150 g� M39423
Smak�owoców�leśnych, 150 g� M39424
Smak�miętowy, 150 g� M29317
Smak�truskawkowy, 150 g� M08966

Łyżki do aplikacji pianki fluoryzacyjnej.  

  Nr art.
S, żółte 50 szt.� � M16397�
M, zielone 50 szt.� M16398
L, niebieskie 50 szt.� M16399



274

Profilaktyka / Piaski profilaktyczne

08

www.marrodent.pl

AIR’N’GO, Acteon

  Nr art.
Zestaw�4�x�250�g�� M41956
Zestaw zawiera: piaski o smaku mięty, cytryny, maliny, coli.  

Cola, 20 g� � M38468
Cola, 250 g � � M37040
Cytryna, 20 g � � M37041
Cytryna, 250 g � � M37038
Malina, 20 g � � M37042
Malina, 250 g � � M37039
Mięta, 20 g � � M37181
Mięta, 250 g � � M37037
Neutralny, 20 g �� M37184
Neutralny, 250 g � M39595
��

Piaski profilaktyczne

NovoFlow, Novodenta

Air-Flow, EMS

ProphyFlex�Pulver, KaVo

Piasek przeznaczony do prolaktyki przydziąsłowej. Proszki te mogą być stosowane do wszyst-
kich piaskarek.

  Nr art.
Cytryna, 250 g� � M44680
Malina, 250 g� � M44681
Mięta, 250 g� � M44682

Air-Flow Plus - całkowita nowość piasek na bazie erytriolu o średnicy 14 µm oraz z chlorheksy-
dyną (0,3%) do delikatnego usuwania średnich i małych osadów i przebarwień z dużym kom-
fortem dla pacjenta. Usuwa biolm z kieszonek o głębokości do 4 mm zarówno wokół zębów 
naturalnych jak i implantów.

Air-Flow przeznaczony do terapii naddziąsłowej. 
Air-Flow Classic (dwuwęglan sodu o rozmiarze 65 µm). 
Air-Flow Classic Comfort (dwuwęglan sodu o rozmiarze 40 µm). 

Air-Flow Soft (na bazie glicyny o rozmiarze 65 µm)   

  Nr art.
Perio, poddziąsłowy 120 g� M22440�
Plus, poddziąsłowy 100 g� M50676
Classic�Comfort, 250 g� M50675
Soft, 200 g� � M22439�
Cytrynowy, 300 g� M22438
Czarna�Porzeczka, 300 g� M22437
Miętowy, 300 g� � M22457
Neutralny, 300 g� M05582
Tropikalny, 300 g� M22436
Wiśniowy, 300 g�� M22435

Proszek czyszczący dla piaskarek prolaktycznych KaVo PROPHYflex 2 oraz 3. Kulisty kształt 
zapewnia największą powierzchnię kontaktu z powierzchnią zęba.

  Nr art.
Jagodowy, 15 g �� M34002
Miętowy, 15 g � � M35480
Pomarańczowy, 15 g � M40053
Neutralny, 15 g �� M35480
Wiśniowy, 15 g �� M35479
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PURE
NEWTRON

Uchwyt rękojeści może
być zamocowany z boku

Więcej informacji na naszej stronie internetowej:
www.pl.acteongroup.com

 

Newtron P5XS - powiew świeżości w codziennej praktyce!
•	Opatentowana	technologia	B.LED	wykrywa	płytkę	nazębną
•	Elegancki	wygląd	-	większa	ergonomia	i	lepsza	higiena
•	Największy	wybór	końcówek	oraz	unikalny	system	płukania
•	Aplikacja	na	smartfon	lub	tablet	automatycznie	ustawiająca	urządzenie	poprzez	Bluetooth

Wykryte złogi nazębne

Usuwanie kamienia/biofilmu w nowym świetle - 
dzięki technologii
•	Niebieskie	światło	z	rękojeści	B.LED	w	połączeniu	z	płynem	 
	 fluorescencyjnym		 	 				ukazują	całą	płytkę	nazębną

•			Optymalnie	oświetlone	miejsce	leczenia	oraz	doskonale	widoczne			
złogi	nazębne	zapewniają	znaczną	oszczędność	czasu	i	doskonałe		
wyniki	w	usuwaniu	kamienia/biofilmu

Kontra
Płytka nazębna

    (opcja)
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Omniow, Omnident

Cavitron�JET-Fresh, Dentsply

Flash�Pearl, NSK

Proszek do prolaktycznego piaskowania zębów, przeznaczony do wszystkich urządzeń.

  Nr art.
Perio�Pro, 100 g�� M34596�
Soft, 200 g � � M26090�
Cytrynowy, 300 g � M05583
Miętowy, 300 g� � M30395
Porzeczkowy, 300 g � M26089
Wiśniowy, 300 g � M26088

Wskazania: usuwanie osadów każdego rodzaju, usuwanie osadów u pacjentów z aparatami 
ortodontycznymi, oczyszczanie bruzd przed lakowaniem. 

  Nr art.
Mięta, 364 g � � M13051

Czyszczący proszek przeznaczony do piaskarek Prophy-Mate NEO. Każde ziarnko jest sferycznej 
budowy aby łagodnie przetaczało się wokół zębów, penetrując każdy, najdalszy zakamarek 
jamy ustnej w celu czyszczenia powierzchni zęba.

  Nr art.
15�g� � M29733
300�g�� � M41027

Clinpro™�Prophy�Powder, 3M ESPE

Proszek do prolaktyki, przenaczony do piaskarek. W Clinpro Prophy Paste zastosowana glicy-
nę, która posiada minimalną abrazyjność. Dzięki temu materiał skutecznie usuwa płytkę nazęb-
ną bez uszkodzenia tkanek twardych.

  Nr art.
4�x�100�g� � M25883

PROPHYpearls, KaVo

Piaski podnoszą poziom pH, jednocześnie zmniejszając poziom kwasowości: delikatne dla 
dziąseł, naturalne owocowe smaki dla indywidualnej prolaktyki, duża biozgodność, dzięki 
bazie wapnia. Nieinwazyjne czyszczenie dzięki kulistemu kształtowi piasku, łatwe czyszczenie  
i skuteczne działanie dzięki niskiej chropowatości.

  Nr art.
Neutralny, 15 g� � M22552
Pomarańczowy, 15 g � M48832
Brzoskwinia, 15 g � M48831
Czarna�porzeczka, 15 g � M48833
Perio, 100 g� � M48828
Neutralny, 250 g� M48835
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Wybielanie

Nite�White�ACP, Discus Dental Philips

Day�White�ACP, Discus Dental Philips

ZOOM�Whitening�Pen, Discus Dental Philips

ZOOM�White�Speed, Discus Dental Philips

Zawiera rewolucyjną formułę ACP - Amorcznego Fosforanu Wapnia, która zmniejsza nad-
wrażliwość zębów oraz odbudowuje szkliwo. Przeznaczony dla pacjentów, którzy chcą przejść 
proces wybielania w czasie snu.

  Nr art.
10%, 2.4 ml� � M05677�
10%, 3 x 2.4 ml� � M38137�
10%, 6 x 2.4 ml� � M46090�
10%, 9 x 2.4 ml� � M31432�
16%, 2.4 ml� � M00001�
16%, 3 x 2.4 ml� � M34623�
16%, 6 x 2.4 ml� � M43762�
16%, 9 x 2.4 ml� � M43763�

Zawiera rewolucyjną formułę ACP - Amorcznego Fosforanu Wapnia, która zmniejsza nad-
wrażliwość zębów oraz odbudowuje szkliwo. Przeznaczony dla pacjentów, którzy chcą przejść 
proces wybielania w czasie dnia.

  Nr art.
6%, 2.4 ml� � M45319�
6%, 3 x 2.4 ml� � M43761�
6%, 6 x 2.4 ml� � M44936�

Wygodne rozwiązanie dla pacjentów pozwalające na podtrzymanie efektów wybielania. Szyb-
kie działanie i łatwy sposób stosowania sprawiają, że flamaster doskonale sprawdza się w sytu-
acjach gdy chcesz szybko uzyskać spektakularny efekt. Zestaw zawiera 2 sztuki, każda wystar-
cza na 30 aplikacji. Substancją aktywną zawartą w preparacie jest 5,25% nadtlenek wodoru.

  Nr art.
Flamaster, 2 szt.�� M44037

W procesie wybielania lampa wykorzystuje opatentowaną reakcję ,,photo-fentom”, która za-
chodzi pomiędzy znajdującym się w żelu nadtlenkiem wodoru a żelazem. Związki te w połącze-
niu tworzą rodnik grupy wodorotlenowej określany mianem ,,pogromcy przebarwień’’. Światło 
emitowane przez lampę w sposób cykliczny odnawia żelazo. Pozwala to na utrzymanie ciągłej 
produkcji rodników grupy wodorotlenowej i szybsze usuwanie przebarwień, co w oczywisty 
sposób poprawia rezultaty wybielania. Dzięki tej unikalnej reakcji możliwe było obniżenie stę-
żenia żelu wybielającego. Jest jedynym systemem wykorzystującym relatywnie niskie stężenie 
żelu (26% H2O2), przez co proces wybielania jest bardziej stabilny, zaś uzyskiwane za jego 
pomocą rezultaty utrzymują się znacznie dłużej niż w przypadku konkurencyjnych systemów. 
Niskie stężenie preparatu wybielającego oznacza, co ważne - zmniejszenie nadwrażliwości za-
równo w trakcie jak i po zabiegu. 

  Nr art.
Lampa�do�wybielania� M42628
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Higiena jamy ustnej

BreathRx�pasta�do�zębów, Discus Dental Philips

BreathRx�płukanka, Discus  Dental Philips

Zawiera wiele antybakteryjnych związków (m. in. Tymol, Olejek Eukaliptusowy czy Cynk) odpo-
wiedzialnych za zwalczanie przyczyn powstawania nieświeżego oddechu. Dodatkowo pasta ta 
posiada również właściwości wybielające i idealnie nadaje się do stosowania jako środek po-
magający w podtrzymywaniu efektów wybielania. Pasta posiada orzeźwiający miętowy smak.

  Nr art.
85�ml�� � M31410

Zawarta w płynie unikalna formuła o podwójnym działaniu atakuje bakterie odpowiedzialne 
za efekt nieświeżego oddechu już u źródła ich powstawania oraz neutralizuje wydzielany przez 
nie nieprzyjemny zapach. Płyn zawiera Chlorek Cetylopirydyny (CPC) oraz ZYTEX, kombinację 
Cynku, Tymolu oraz Olejku Eukaliptusowego. CPC natychmiastowo eliminuje znajdujące się  
w jamie ustnej bakterie, ZYTEX zaś neutralizuje wydzielany przez nie nieprzyjemny zapach, za-
pewniając w ten sposób świeży oddech na bardzo długi czas. Ponadto antybakteryjny płyn do 
płukania jako jedyny produkt na rynku o takim działaniu nie zawiera alkoholu oraz cukru. Płyn 
wykorzystywany jest w ostanitm etapie 3-etapowego codziennego systemu higieny jamy ustnej 
„Szczotkuj - Czyść - Płucz”, który w łatwy sposób pozwala kontrolować świeżość oddechu.

  Nr art.
473�ml�� � M31412

BreathRx�Daily�Tongue�Care, Discus Dental Philips

BreathRx�nić�dentystyczna, Discus Dental Philips

BreathRx�Starter�Kit, Discus Dental Philips

Jedno szybkie psiknięcie antybakteryjnym sprayem do języka w sposób natychmiastowy za-
czyna zabijać znajdujące się na języku bakterie. Wykorzystywany jest w 2 etapie 3-etapowego 
codziennego systemu higieny jamy ustnej „Szczotkuj - Czyść - Płucz”, który w łatwy sposób 
pozwala kontrolować świeżość oddechu.

  Nr art.
Zestaw� � M31413
Zestaw zawiera: spray 59 ml, 2 skrobaki do języka .   

Nić dentystyczna 50 m, pokryta warstwą ZYTEXu, kombinacji związków Cynku, Thymolu oraz 
Olejku Eukaliptusowego. Wykonana jest z nylonu, co znacznie ułatwia dojście nawet do trudno 
dostępnych przestrzeni międzyzębowych. Nić ma posmak orzeźwiającej mięty. Wykorzystywa-
na jest w 1 etapie 3-etapowego codziennego systemu higieny jamy ustnej.

  Nr art.
50�m� � M31411

  Nr art.
Zestaw�Starter�Kit� M31415
Zestaw zawiera: antybakteryjna pasta do zębów BreathRx (85 ml), antybakteryjny spray do 
języka BreathRx (60 ml), antybakteryjny płyn do płukania BreathRx (237 ml), 2 x skrobak do 
języka BreathRx.
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Listerine, J&J

Biochem, Chema Elektromet

Szczoteczka�Elektryczna�Professional�Care�500, Braun Oral-B

Szczoteczka�Elektryczna�Professional�Care�3000, Braun Oral-B

Dzięki zawartemu w płynie fluorowi wzmacnia szkliwo, zabĳa bakterie, zapobiega powstawa-
niu płytki nazębnej, głównej przyczyny chorób dziąseł. Pozostawia długotrwały, świeży oddech, 
zapewnia 12 godzinną ochronę.

  Nr art.
250�ml, smart rinse, miętowa � M42869
250�ml, smart rinse, owocowa � M42870
1000�ml, clean mint, łagodna mięta� M30447
1000�ml, mint, mięta� M29657

Biochem działa remineralizująco, wyrównuje powierzchnie szkliwa zębów, zapobiega odkłada-
niu się kamienia nazębnego, nie wysusza błony śluzowej. Odpowiednio przygotowane skład-
niki (wielkość i kształt cząstek) sprawiają, że proszek dokładnie oczyszcza powierzchnie zębów 
nie wywołując przy tym żadnych ich uszkodzeń.

  Nr art.
10�g� � M24676

Łatwa w użyciu, posiadająca jeden tryb szczotkowania, szczoteczka Oral-B Professional Care 
500 wykorzystuje technologię czyszczenia 3D. Doskonale usuwa płytkę nazębną. Delikatnie 
otacza każdy ząb, aby zapewnić dokładne czyszczenie.

  Nr art.
PC�500� � M44851

Elektryczna szczoteczka do usuwania płytki nazębnej wykorzystuje system szczotkowania 3D 
oparty na 40 000 ruchach pulsacyjnych do przodu i do tyłu oraz 8 800 ruchach oscylacyjnych z boku 
na bok na minutę. 3 tryby szczotkowania zębów: codzienne czyszczenie, delikatne czyszczenie  
i polerowanie oraz wbudowany sygnalizator czasu mycia.

  Nr art.
PC�3000� � M40450

Płukanka�Pro-Expert, Oral-B

Płyn do codziennego stosowania nie zawiera alkoholu, smak miętowy, zawiera składnik bak-
teriobójczy.

  Nr art.
6�x�500�ml� �� M41747
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Szczoteczka�z�irygatorem�OC20�Professional�Care�Oxyjet�+3000, Braun Oral-B

Irygator�Oxy�Jet�MD20, Braun Oral-B

Szczoteczka�akumulatorowa�Vitality�3D�White, Braun Oral-B

Szczoteczka�bateryjna�D2�Kids, Braun Oral-B

Zestaw do higieny jamy ustnej stanowi połączenie szczoteczki elektrycznej Oral-B Professional 
Care 3000 i irygatora do jamy ustnej z unikalną technologią mikrobąbelków. Irygator OxyJet 
miesza powietrze z wodą, a następnie spręża je dzięki czemu powstają miliony trwałych mi-
krobąbelków, które atakują bakterie płytki nazębnej. Zastosowanie irygatora w połączeniu ze 
szczoteczką do zębów pozwala znacznie zmniejszyć krawienie dziąseł i ilość bakterii, które 
mogą wywoływać zapalenia dziąseł.

  Nr art.
OC20�PC�Oxyjet�+3000� M34396

Technologia czyszczenia mikropęcherzykami. 2 rodzaje strumienia, 5 stopniowa skala ciśnienia 
wody, 4 dysze.

  Nr art.
Irygator�Oxy�Jet�MD20� M33442

Naturalnie wybiela zęby delikatnie usuwając znacznie więcej przebarwień niż szczoteczka ma-
nualna. Posiada końcówkę ProWhite (ProBright) z unikalną gumką polerującą, specjalną kau-
czukową gumkę do lepszego polerowania szkliwa zębów aby delikatnie usuwać przebarwienia  
i w naturalny sposób wybielać zęby. Zewnętrzne włókna otaczają każdy ząb, co pozwala na 
dokładne czyszczenie, a włókna FlexiSoft uginają się, zapewniając uczucie delikatnego szczot-
kowania. Końcówki włókien Interdental wnikają głęboko między zęby i w miejsca poniżej linii 
dziąseł, a włókna Indicator informują, kiedy należy wymienić końcówkę na nową. 

   Nr art.
Vitality�3D�White� M40449
�

Szczoteczka do zębów na baterie, dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. 

   Nr art.
D2�Kids, dla chłopców� M44087
D2�Kids, dla dziewczynek� M44088�

Szczoteczka�Elektryczna�Triumph�5000, Braun Oral-B

Jedyna szczoteczka z oddzielnym, bezprzewodowym panelem Smart Guide pomagającym 
osiągnąć najlepsze rezultaty szczotkowania zębów. W celu skutecznego usunięcia płytki na-
zębnej technologia 3D Cupping Action zapewnia 40 000 ruchów pulsacyjnych i 8 800 ruchów 
oscylacyjnych na minutę. Dzięki systemowi kontroli nacisku Triple Action oraz ergonomicznemu 
kształtowi szczoteczka wskazuje miejsca szczotkowania i informuje czy siła nacisku nie jest 
zbyt duża. Dostosowując swoją prędkość pracy, szczoteczka ta zapewnia najlepsze rezultaty 
czyszczenia.

  Nr art.
Triumph�5000� � M43241
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Eludril, Pierre Fabre

Płyn do płukania jamy ustnej, zawiera chlorheksydynę o działaniu antyseptycznym. Skutecznie 
redukuje ostry stan zapalny dziąseł oraz łagodzi ból. Nie powoduje przebarwień szkliwa. Jest 
zalecany w ostrych zapaleniach dziąseł, paradontozie oraz po zabiegach chirurgicznych na 
przyzębiu.  
  Nr art.
200�ml� � M03324
500�ml� � M03323�

Eludril�zestaw�pozabiegowy, Pierre Fabre

   Nr art.
Zestaw�pozabiegowy� M36269
Zestaw zawiera:

Elugel - żel z chlorheksydyną stosowany jest do miejscowej antyseptyki dziąseł po zabiegach 
ekstrakcji zęba, wszczepieniu implantów lub po zabiegach chirurgicznych na przyzębiu. Redu-
kuje ostry stan zapalny dziąseł i może być stosowany u pacjentów onkologicznych, po chemio-
terapii i radioterapii. 

Eludril - płyn do płukania jamy ustnej 200 ml, zawiera chlorheksydynę o działaniu antysep-
tycznym. Skutecznie redukuje ostry stan zapalny dziąseł oraz łagodzi ból. Nie powoduje prze-
barwień szkliwa. Jest zalecany w ostrych zapaleniach dziąseł, paradontozie oraz po zabiegach 
chirurgicznych na przyzębiu. 

Elgydium Clinic - szczoteczka pooperacyjna 7/100. Bardzo miękka szczoteczka pooperacyjna 
przeznaczona do szczotkowania zębów przez 7 dni po zabiegu chirurgicznym na przyzębiu. 
Stosujemy ją do nakładania żelu Elugel. 

Szczoteczka�jednorazowa�z�pastą, Unigloves

Szczoteczka�do�zębów�z�pastą�Omni�Fresh, Omnident

Jednorazowe szczoteczki do zębów impregnowane pastą. Higieniczne, pojedynczo zapakowa-
ne. Idealne do zastosowania bezpośrednio przed leczeniem.  

  Nr art.
Czerwone, 100 szt.� M43109
Niebieskie, 100 szt.� M43108
Zielone, 100 szt.�� M43107
Pomarańczowe, 100 szt.� M49524

Jednorazowe szczoteczki do zębów impregnowane pastą. Higieniczne, pojedynczo zapakowa-
ne. Idealne do zastosowania bezpośrednio przed leczeniem. W każdym gabinecie powinny 
stanowić uzupełnienie usług stomatologicznych. Zapakowane w wygodnym kartonie. 

  Nr art.
Niebieskie, z pastą bez smaku, 100 szt. � M03037
Zielone, z pastą o smaku miętowym, 100 szt. � M03038
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Pasta�blend-a-med�Pro-Expert�Clinic�Line, Oral-B

Pasta�blend-a-med�Pro-Expert, Oral-B

Nić�dentystyczna�Essentialoss, Oral-B

Nić�dentystyczna�Pro-Expert�Clinic�Line, Oral-B

Nić�dentystyczna�Satin�Floss, Oral-B

Nić�dentystyczna�SuperFloss, Oral-B

  Nr art.
Ochrona�dziąseł, 75 ml� M43238
Regeneracja�szkliwa, 75 ml� M43237
Ochrona�przed�nadwrażliwością, 75 ml� M43236

  Nr art.
Ekstra�świeżość, 100 ml� M37302
Łagodna�mięta, 100 ml� M37301

Oczyszcza miejsca, do których nie może dotrzeć szczoteczka. Jej specjalnie zaprojektowane 
włókno pokrywa powłoka polimerowa, co sprawia, że usuwanie płytki przebiega bez więk-
szego wysiłku. Nie strzępi się, nie przerywa. Łatwo ją wsunąć w przestrzenie międzyzębowe.  
 

  Nr art.
50�m� � M12105

Delikatna dla dziąseł, efektywnie usuwa płytkę nazębną, odporna na strzępienie.

  Nr art.
25�m� � M43233
200�m, z podajnikiem� M49527

Wykonana z włókna przypominającego jedwabną wstążkę, która przyjemnie owija się wokół 
palców i gładko przesuwa się pomiędzy zębami oraz poniżej linii dziąseł, dzięki czemu nitkowa-
nie staje się subtelnym doświadczeniem. Dwuwarstwowy projekt nici dentystycznej skutecznie 
usuwa płytkę nazębną oraz cząstki jedzenia, co pozwala zapobiegać powstawaniu ubytków  
i problemów z dziąsłami, będąc jednocześnie prostą i łatwą metodą na znaczną poprawę zdro-
wia zębów i dziąseł. 

  Nr art.
25�m� � M12106

Idealna do czyszczenia mostów, aparatów ortodontycznych i dużych przestrzeni międzyzębo-
wych. Jej trzy unikalne komponenty - usztywniona końcówka, nić miękka oraz nić standardowa 
- działają wspólnie, aby zapewnić Ci maksimum korzyści.

   Nr art.
50�odcinków�� � M12106
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Dezynfekcja narzędzi

NovoSept, NovoDenta

Środek przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia wszystkich instrumentów stomatologicznych 
w tym instrumentów obrotowych.

  Nr art.
1�l� � M44661
5�l� � M44662

Sekusept�Plus, Ecolab

Sekusept�Pulver�Classic, Ecolab

Preparat do dezynfekcji narzędzi. Aktywny w stosunku do bakterii (łącznie z Tbc), grzybów  
i wirusów łącznie z HBV (w teście MADT) i HIV, do dezynfekcji i mycia termolabilnych, ter-
mostabilnych instrumentów medycznych oraz endoskopów, na bazie glukoprotaminy, dobre 
właściwości myjące, szeroki wybór stężeń, zawiera inhibitory korozji.

  Nr art.
2�l� � M05602
6�l� � M05603

Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Preparat czyści i rozpuszcza krew, 
ropę, białko, plwocinę i wydzieliny, aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów (włącznie z HBV 
i HIV), po dodaniu aktywatora - Tbc i przetrwalników bakterii, bezwonny w roztworze, zawiera 
inhibitory korozji i środki powierzchniowo-czynne, może być stosowany w ultradźwiękowych 
urządzeniach myjących.

  Nr art.
2�kg� � M37835
10�kg� � M01017
25�kg� � M01018
Aktywator, 2 l� � M05584

Sekusept�Aktiv, Ecolab

Aktywnie myjący preparat dezynfekcyjny do endoskopów i instrumentarium medycznego  sku-
teczny wobec bakterii (łącznie Tbc), grzybów, wirusów HBV i HIV i wirusów testowych wg. 
DVV (Adeno, Papova, Vakzinia, Polio), sporobójczy (Bacillus subtilis), na bazie aktywnego tlenu, 
bez aldehydów, w postaci granulatu całkowicie rozpuszczalnego, doskonała tolerancja ma-
teriałowa, idealny do endoskopów giętkich, brak interakcji z innymi substancjami aktywnymi 
wykorzystywanymi do maszynowej dezynfekcji końcowej (niepotrzebne płukanie po czyszcze-
niu wstępnym w Sekusept Aktiv), optymalna jakość mycia, zupełna czystość optyki instrumen-
tarium, zminimalizowany efekt pienienia, paski kontrolne umożliwiające kontrolę aktywności 
preparatu.

  Nr art.
1.5�kg� � M05605
6�kg� � M05606

Seku�Extra, Ecolab

Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi. Aktywny wobec bakterii (także Tbc), grzybów i wiru-
sów (łącznie z HBV i HIV), szybki w działaniu, doskonała tolerancja materiałowa.

  Nr art.
2�l� � M01020
6�l� � M01019
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Sekumatic�IS, Ecolab

Środek do manualnej konserwacji narzędzi lekarskich po ręcznym lub maszynowym myciu  
i dezynfekcji. Do stosowania przed i po procesie sterylizacji. Przygotowany na bazie toksy-
kologicznie sprawdzonego obojętnego i konfekcjonowanego w warunkach sterylnych oleju 
paranowego, pozwalającego na stosowanie preparatu również do narzędzi, które nie mogą 
być poddane sterylizacji termicznej. 

  Nr art.
250�ml� � M01022

ID�212�FORTE, Dürr Dental

Bezaldehydowy koncentrat do dezynfekcji i czyszczenia instrumentarium ogólnego i chirur-
gicznego, jak również wrażliwych na związki zasadowe i alkohol instrumentów obrotowych. 
Można stosować także w myjkach ultradźwiękowych. Czas aktywności 7-14 dni.

  Nr art.
2.5�l� � M25217� �

ID�213, Dürr Dental

Bezaldehydowy koncentrat do dezynfekcji i czyszczenia instrumentarium ogólnego i chirurgicz-
nego, jak również wrażliwych na związki zasadowe i alkohol instrumentów obrotowych. Czas 
aktywności 7-14 dni.

  Nr art.
2.5�l� � M25963� �

Lysoformin�3000, Lysoform

Aniosyme�DD1, Anios

Aniosyme�First, Anios

Preparat w koncentracie na bazie aldehydu glutarowego, do manualnej dezynfekcji i mycia 
narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych oraz powierzchni.

  Nr art.
1�l� � M02899
5�l� � M11387

Płynny, trójenzymatyczny preparat do manualnej dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych narzę-
dzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych.

  Nr art.
1�l� � M20213
5�l� � M29132

Trójenzymatyczny preparat w pianie, przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanie-
czyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. 

  Nr art.
750�ml� � M41860
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Zeta�1�ultra, Zhermack

Zeta�2�enzyme, Zhermack

Omnisept, Omnident

Zestaw�procedur�higienicznych, Ecolab

Stężony środek odkażający i dezynfekujący, opracowany i przetestowany zgodnie z nowymi ujed-
noliconymi normami europejskimi dotyczącymi dezynfekcji. Przeznaczony jest do czyszczenia  
i skutecznej dezynfekcji stomatologicznych narzędzi chirurgicznych i obrotowych, w tym rów-
nież tych najdelikatniejszych (skalpele, kleszcze, kleszczyki, frezarki, lusterka, sondy, itp). 

  Nr art.
1�l� � na�zamówienie
5�l� � M36426

Środek myjący i dezynfekujący w proszku, przeznaczony do enzymatycznego czyszczenia i bar-
dzo skutecznej dezynfekcji narzędzi stomatologicznych (skalpele, kleszcze, kleszczyki, frezarki, 
lusterka, sondy, itp.) przed ich sterylizacją w autoklawie lub sterylizacją chemiczną na zimno.

  Nr art.
1200�g�� � M39881

Do dezynfekcji i oczyszczania narzędzi stomatologicznych. Nie zawiera aldehydów i fenoli, naj-
niższe dopuszczalne stężenie już od 1% stężenia roztworu. Do zastosowania także w myjkach 
ultradźwiękowych. Spektrum działania: bakterie, prątki, grzyby, wirusy.

  Nr art.
1�l, z dozownikiem � M03218
10�l�� � M03219

Pakiet zawiera komplet procedur oraz plansze i naklejki potrzebne w gabinecie.

  Nr art.
Zestaw� � M18712
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NovoDrill, NovoDenta

Gotowy do użycia roztwór do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi rotacyjnych, w tym instrumen-
tów endodontycznych. Nie zawiera aldehydów i fenoli.

  Nr art.
2�l� � M44659
5�l� � M44660

Dezynfekcja wierteł

Sekudrill, Ecolab

Preparat do mycia i dezynfekcji precyzyjnych narzędzi obrotowych w stomatologii. Aktywny 
wobec bakterii, grzybów i wirusów włącznie z HBV i HIV. Możliwość dodania aktywatora posze-
rzającego spektrum działania o Tbc. Może być stosowany w ultradźwiękowych urządzeniach 
myjących, zawiera inhibitory korozji, środki powierzchniowo-czynne, posiada przyjemny za-
pach, ulega biodegradacji.

  Nr art.
2�l, aktywator� � M01021

ID�220, Dürr Dental

DC1, Komet

Bezaldehydowy roztwór użytkowy do jednoczesnej dezynfekcji i czyszczenia instrumentów ob-
rotowych w kąpieli (1 min) lub myjce ultradźwiękowej (30 sek). Czas aktywności 7-14 dni.

  Nr art.
2.5�l� � M22444� �

Koncentrat przeznaczony do pozabiegowej dezynfekcji i mycia narzędzi wszystkich typów. Nie 
zawiera fenoli i aldehydów. Posiada pełne spektrum działania. 

  Nr art.
1�l� � M02885� �

Omnidrill, Omnident

Roztwór do moczenia narzędzi rotacyjnych. Doskonale nadaje się do oczyszczania i dezyn-
fekcji wierteł, narzędzi kanałowych, gumek do polerowania. Zapewnia bardzo dobrą jakość 
oczyszczania oraz ochronę przed korozją. Nie zawiera aldehydów i fenoli. Spektrum działania: 
bakterie, prątki, grzyby, wirusy.  

  Nr art.
2�l� � M03217
10�l�� � M03216� �
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Pojemnik�do�dezynfekcji�wierteł, Dental Market

Sterilbox

Wanna�do�dezynfekcji, Ecolab

Wanna�do�dezynfekcji, Dental Market

Wanna�do�dezynfekcji

Pojemnik do dezynfekcji wierteł i narzędzi obrotowych, z sitkiem.

  Nr art.
Biały� � M37969
Niebieski� � M37970� �
Zielony� � M37971

Pojemnik z sitkiem do dezynfekcji wierteł. Pojemnik w kolorze niebieskim nadaje się do stery-
lizacji w autoklawie.

  Nr art.
Biały�� � M04297
Niebieski� � M05679

Wykonane z polipropylenu, wyposażone w przeźroczystą pokrywę i wkład sito z PCV.

  Nr art.
2�l, biała, 300 x 150 x 100 mm � M27109
2�l, niebieska� � M01058
8�l, biała, 290 x 300 x 200 mm� na�zamówienie
10�l, biała, 500 x 290 x 100 mm (nie posiada wkładu sito z PCV)� na�zamówienie
30�l, biała, 520 x 310 x 210 mm� na�zamówienie

  Nr art.
1�l, biała, 230 x 90 mm � M34333
3�l, biała, 280 x 180 mm� M34332

  Nr art.
3�l, morelowa, 200 x 120 mm� M04128
5�l, przeźroczysta, 200 x 120 mm� M04129
6�l, przeźroczysta, 230 x 150 mm� M04130
14�l, przeźroczysta, 250 x 150 mm� M04131

Sekudrillbox, Ecolab

Pojemnik do dezynfekcji wierteł i narzędzi obrotowych.

  Nr art.
Pojemnik� � M01062� �

Pojemniki, wanny
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Dezynfekcja powierzchni

NovoWipes, NovoDenta

Incidur�Spray, Ecolab

Incidin�Liquid�Spray, Ecolab

Gotowe do użycia nasączone chusteczki do szybkiej dezynfekcji, nie zawierają aldehydów  
i fenoli.

  Nr art.
Neutralny, uzupełnienie 100 szt.� M44669
Cytryna, uzupełnienie 100 szt.� M44670
Neutralny, pojemnik 100 szt.� M44671
Cytryna, pojemnik 100 szt.� M44672

Preparat w spray’u do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Aktywny wobec bakterii (łącznie z Tbc), 
grzybów i wirusów: HBV, HCV, HIV, Polio, Vaccinia, Adeno, Papova (SV40), Rota. Nie zawiera 
aldehydu mrówkowego, nie pozostawia śladów na dezynfekowanych powierzchniach. 

  Nr art.
650�ml� � M01054
1�l�� � M01052
5�l�� � M01053

Szybko działający preparat dezynfekcyjny do sprzętu medycznego (foteli zabiegowych, stoma-
tologicznych, łóżek), aparatury medycznej, a także szyb, pulpitów, parapetów, blatów, desek 
klozetowych, klamek, miejsc trudno dostępnych, szczelin i wszelkich małych powierzchni od-
pornych na działanie alkoholi.

  Nr art.
650�ml�� � M01045
1�l�� � M01043
5�l� � M01044

NovoZid, NovoDenta

Bardzo skuteczny, niezawierający aldehydów, gotowy do użycia środek dezynfekujący małe 
powierzchnie i przedmioty. Nadaje się do dezynfekcji wycisków silikonowych, polieterowych, algi-
natowych, modeli gipsowych oraz protez.

  Nr art.
Neutralny, 500 ml� M44663
Neutralny, 10 l� � M44664
Cytryna, 500 ml� � M45004
Cytryna, 10 l� � M44666
Tropikalny, 500 ml� M44667
Tropikalny, 10 l� � M44668

Incides�N, Ecolab

Praktyczne chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni.

  Nr art.
90�szt.�wkład, pudełko � M30268
90�szt.�wkład�� � M09919



290

Higiena / Pojemniki, wanny

09

www.marrodent.pl

Sani-Cloth�Active, Ecolab

Incidin�Extra�N, Ecolab

Omnizid, Omnident

Omniwipes, Omnident

Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki o właściwościach dezynfekcyjno-myjących.

  Nr art.
125�szt.�wkład, pudeko � M43054

Do dezynfekcji i mycia wszelkich zmywalnych powierzchni oraz sprzętu medycznego. Prepa-
rat posiada szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, prątki gruźlicy, drożdże, wszyst-
kie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV), Simian, Adeno, Rota, Noro. Produkt może być 
stosowany do dezynfekcji inkubatorów w stężeniu 0,5%. Zawiera glukoprotaminę, substancję 
mikrobójczą na bazie naturalnych, odnawialnych surowców. Dzięki połączeniu glukoprotaminy  
i QAC preparat cechuje się doskonałymi właściwościami myjącymi. Może być również stosowany  
w niskich stężeniach i dozowany przy pomocy automatów dozujących.

  Nr art.
2�l� � na�zamówienie
6�l� � na�zamówienie

Spray do dezynfekcji powierzchni. Nadaje się do użycia we wszystkich dziedzinach stomatolo-
gii. Gotowy do użycia, nie zawiera aldehydu, powstał na bazie etanolu. Doskonale nadaje się 
do szybkiej dezynfekcji narzędzi ręcznych i maszynowych, jak i do dezynfekcji wycisków algina-
towych i silikonowych, oraz do oczyszczania protez zębowych. Ma miły i świeży zapach, oraz 
bardzo krótki czas działania (HBV/HIV czas dezaktywacji 1 min).

  Nr art.
0.5�l, z rozpylaczem � M03223
0.5�l, z rozpylaczem, pusta butelka � M03224
10�l�� � M03225
0.5�l, z rozpylaczem, cytrynowy � M03226
0.5�l, z rozpylaczem, pusta butelka, cytrynowy� M03227
10�l, cytrynowy � � M03228
0.5�l, z rozpylaczem, pomarańczowy � M21427
0.5�l, z rozpylaczem, pusta butelka, pomarańczowy� M25396
10�l, pomarańczowy � M21428

Wilgotne chusteczki do szybkiej dezynfekcji. Spektrum działania: bakterie, prątki, grzyby, wiru-
sy HBV/HIV. Zastosowanie: do szybkiej dezynfekcji i oczyszczania małych powierzchni, narzędzi 
ręcznych i maszynowych, innych urządzeń oraz miejsc pracy w gabinetach. Nie zawierają al-
dehydu.

  Nr art.
100�szt.�wkład� � M03229
100�szt.�wkład, cytrynowy � M03231
Pusty�pojemnik� � M03232
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Aerodesin�2000, Lysoform

Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych.

  Nr art.
1�l� � M02901
5�l� � M02902

FD�350, Dürr Dental

Chusteczki do dezynfekcji ręcznej i czyszczenia powierzchni produktów medycznych. Dostępne 
w zapachach: klasycznym, kwiatowym, cytrynowym.

  Nr art.
Classic, 110 szt.� � na�zamówienie�
Lemon, 110 szt.� � na�zamówienie
Flower, 110 szt.� � na�zamówienie

Fugaten�Spray, Lysoform

Preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudno-
dostępnych powierzchni, a także innego wyposażenia odpornego na działanie alkoholu.

  Nr art.
1�l� � M24745
5�l� � M16836

FD�322, Dürr Dental

FD�333, Dürr Dental

Bezaldehydowy roztwór użytkowy o nowej, ulepszonej recepturze przeznaczony do spryskiwa-
cza lub ręcznego zastosowania, do szybkiej dezynfekcji, jak również czyszczenia powierzchni 
produktów medycznych w klinikach, gabinetach i pracowniach.

  Nr art.
2.5�l�� � M35638��� �

Bezaldehydowy roztwór użytkowy o pełnym spektrum wirusowym przeznaczony do spryskiwa-
cza lub ręcznego zastosowania, do szybkiej dezynfekcji, jak również czyszczenia powierzchni 
produktów medycznych w klinikach, gabinetach i pracowniach.

  Nr art.
750�ml�� � M26665
2.5�l�� � M25959� �
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Zeta�3�foam, Zhermack

Zeta�3�soft, Zhermack

Desident�CaviCide, SpofaDental

Propano�AF�Esteer, Pharma GmbH

Gotowy do użycia środek myjąco-dezynfekujący, przeznaczony do szybkiej i bardzo skutecznej 
dezynfekcji i czyszczenia po pacjentach powierzchni sprzętu medycznego (uchwyty, półki, fote-
le, kątnice, dentystyczne tace na narzędzia, stojaki na klisze, uchwyty lamp, spluwaczki unitów 
dentystycznych, itp). Ze względu na brak negatywnego oddziaływania preparat jest szczegól-
nie polecany do dezynfekcji delikatnych powierzchni. 

  Nr art.
750�ml�� � M41077
3�l�� � M41076

Gotowy do użycia środek dezynfekujący, przeznaczony do szybkiej i bardzo skutecznej dezyn-
fekcji i czyszczenia po pacjentach powierzchni sprzętu medycznego (uchwyty, półki, fotele, 
kątnice, dentystyczne tace na narzędzia, stojaki na klisze, uchwyty lamp, spluwaczki unitów 
dentystycznych, itp). Preparat specjalnie przygotowany do dezynfekcji powierzchni wrażliwych 
oraz dla osób wrażliwych na zapach alkoholu. 

  Nr art.
750�ml�� � M36428
5�l�� � M36427

Produkt do oczyszczania, dekontaminacji i dezynfekcji wyposażenia gabinetów stomatologicz-
nych i medycznych. Preparat wywiera działanie bakteriobójcze i działa na wirusy i grzyby. Ten 
uniwersalny środek dezynfekcyjny do powierzchni nieporowatych jest skuteczny w przypadku 
nawet najbardziej opornych bakterii (np. MRSA, VRE, TB), wirusów (np. HBV, HCV) i grzybów.

  Nr art.
200�ml�� � M21450�
700�ml�� � M21451�
5�l�� � M37371

Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji z alkoholem. Nadaje się do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni i sprzętu medycznego. Jego specjalna formuła i łatwość użycia sprawiają, że jest 
on również zalecany do dezynfekcji narzędzi dentystycznych (tj. prostnice i kątnice). Może być 
stosowany do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością. Pełna skuteczność de-
zynfekcji już w 30 sek.

  Nr art.
1�l, lemon � � M43961
5�l, lemon � � M38437
1�l�� � M35755
5�l�� � M32090

Minuten�Spray, Alpro Medical

Preparat do szybkiej dezynfekcji, roztwór gotowy do użycia. Nie zawiera aldehydów i fenoli. 
Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, szczególnie zalecany do końcówek stomatologicz-
nych i innych przedmiotów odpornych na działanie alkoholu. Posiada pełne spektrum działania, 
jest bakteriobójczy (w tym TBC)/grzybobójczy i wirusobójczy (w tym HBV/HIV i HCV) w czasie  
1 minuty. Przyjemnie pachnie. Ulega biodegradacji zgodnie z zasadami OECD.

  Nr art.
500�ml�� � M12025
1�l�� � M28788
5�l�� � M12026
� �



293

Dezynfekcja i pielęgnacja systemów ssących

Zamówienia telefoniczne: 801 36 36 99, 33 810 13 28

09

NovoSuc, NovoDenta

Środek do dezynfekcji i czyszczenia systemów ssących. Nie zawiera aldehydów, chloru i fenoli.

  Nr art.
2�l� � M44675
5�l� � M44676

Dekaseptol�Gel, Ecolab

Żel do mycia i dezynfekcji ssaków, ślinociągów i spluwaczek stomatologicznych. Aktywny wo-
bec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów i wirusów (HBV i HIV), nawet w obecności obciążeń orga-
nicznych, produkt gotowy do użycia, w postaci żelu, na bazie glukoprotaminy i QAV, doskonałe 
właściwości myjące i dezynfekcyjne. Zastosowania: spluwaczki, ssaki, ślinociągi. Przyjemny za-
pach, działanie dezodorujące, bardzo łatwa aplikacja za pomocą specjalnej pompki – dozow-
nika.

  Nr art.
1�l� � M05607
6�l� � M05608
Dozownik�do�butelki�1�l� M05609

Dezynfekcja i pielęgnacja systemów ssących

MD�555, Dürr Dental

Orotol�Plus, Dürr Dental

Specjalny, niepieniący się środek czyszczący do stomatologicznych instalacji ssących, włącznie 
z posiadającymi przewody odpływowe z wodą niespełniającą wysokich wymagań (np. woda  
o wysokiej twardości, z trudnorozpuszczającymi się solami itp.), jak też odpływami o nieko-
rzystnym spadku.

  Nr art.
2.5�ml� � M21169� �

Bezaldehydowy i niepieniący się koncentrat do jednoczesnej dezynfekcji, dezodoryzacji, czysz-
czenia oraz pielęgnacji wszystkich stomatologicznych instalacji ssących i separatorów amalga-
matu.

  Nr art.
2.5�ml� � M12330�
Orocup� � M43805

MD�550, Dürr Dental

Bezaldehydowy roztwór użytkowy do czyszczenia i pielęgnacji spluwaczek w unitach stomato-
logicznych – o działaniu antymikrobowym.

  Nr art.
800�ml� � M25972� �

Omnisuc, Omnident

Skuteczny koncentrat, którym można dezynfekować, myć i pielęgnować wszystkie stomato-
logiczne urządzenia zasysające i rozdzielacze amalgamatu, nie zawiera aldehydu i nie pieni 
się. Rozpuszcza nawet trudne do usunięcia osady. Spektrum działania środka dezynfekcyjnego 
obejmuje bakterie, prątki gruźlicy, grzyby drożdżopochodne, w ograniczonym stopniu wirusy 
(bezotoczkowe adenowirusy, HBV, HCV i HIV).

  Nr art.
2.5�l� � M35365� �
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Dezynfekcja dużych powierzchni

NovoPur, NovoDenta

Skoncentrowany środek do dezynfekcji dużych powierzchni. Nie zawiera aldehydów i fenoli.

  Nr art.
1�l� � M44673
5�l� � M44674

Dentasept�Aspiration�SA, Anios

Preparat dezynfekcyjno-myjący o doskonałych właściwościach rozpuszczających biolm syste-
mów ssących, ślinociągów i spluwaczek w unitach stomatologicznych.

  Nr art.
1�l� � M17992

AlproJet-D, Alpro Medical

AlproJet-W, Alpro Medical

Wysoce skuteczny preparat w postaci koncentratu do oczyszczania i utrzymywania drożności 
układów ssących i odpływów unitów stomatologicznych. Nie zawiera fenoli, aldehydów, fo-
sfatów i związków chloru. Stosujemy raz dziennie w stężeniu 5 % po pracy i pozostawiamy  
w układzie odpływowym. Ulega biodegradacji zgodnie z zasadami OECD.

  Nr art.
1�l�� � M07226� �
10�l� � M27104

Wysoce skuteczny preparat w postaci koncentratu do oczyszczania i utrzymywania drożności 
układów ssących oraz odpływów unitów stomatologicznych. Nie zawiera fenoli, aldehydów, 
fosfatów i związków chloru. Stosujemy raz w tygodniu przed weekendem w stężeniu 5 % po 
pracy i pozostawiamy w układzie odpływowym. Ulega biodegradacji zgodnie z zasadami OECD.  
W połączeniu z AlproJetem D wykazuje działanie biobójcze. Nie wykazuje właściwości żrących.

  Nr art.
1�l�� � M07229� �
5�l� � M27103
10�l� � M24970

FD�300, Dürr Dental

Bezaldehydowy koncentrat o pełnym spektrum wirusowym do jednoczesnej dezynfekcji i czysz-
czenia zmywalnych powierzchni i przedmiotów takich jak wyposażenie gabinetu, urządzenia 
medyczne, podłogi i ściany.

  Nr art.
2.5�l�� � M27141��� �

Dentasept�Special�Rotatif, Anios

Preparat dezynfekcyjno-myjący o doskonałych właściwościach rozpuszczających biolm syste-
mów ssących, ślinociągów i spluwaczek w unitach stomatologicznych.

  Nr art.
2�l� � M38479
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FD�370, Dürr Dental

Uniwersalny środek do czyszczenia wszystkich powierzchni zmywalnych. Nie niweluje on dzia-
łania uprzednio lub kolejno użytych środków do dezynfekcji.

  Nr art.
2.5�l�� � M40430� �

Surfanios�Lemon, Anios

Medicarine, Ecolab

Bardzo wydajny, bezpieczny preparat o świeżym zapachu do dezynfekcji i mycia wyrobów me-
dycznych, powierzchni i wyposażenia w pomieszczeniach również w obecności pacjentów (klien-
tów).

  Nr art.
1�l� � M25694
5�l�� � M34373

Do dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów niezanieczyszczonych sub-
stancjami organicznymi. Do dezynfekcji sanitariatów po ich uprzednim umyciu. Do dezynfekcji 
wszelkich zmywalnych powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną. Do dezynfekcji 
sprzętów i tym podobnych przedmiotów zanieczyszczonych substancją organiczną. Do dezyn-
fekcji wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów przez zanurzenie niezanieczyszczo-
nych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi.

  Nr art.
300�tabletek�� � M01061

Actichlor�Granules, Ecolab

Actichlor�Plus, Ecolab

Incidin�Plus, Ecolab

Preparat w postaci granulek do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami or-
ganicznymi.

  Nr art.
Granulki, 500 g �� M20431� �

Jednofazowe tabletki chlorowe do mycia i dezynfekcji.

  Nr art.
150�x�4.1�g�� � M35982� �

Do dezynfekcji i mycia wszelkich zmywalnych powierzchni, sprzętu medycznego oraz przed-
miotów, które można zanurzyć w roztworze lub nim wypełnić.

  Nr art.
2�l, butelka z dozownikiem � M01046
6�l�� � M01047�

FD�312, Dürr Dental

Gotowe do użytku nawilżane chusteczki (22 x 42 cm) do gruntownej dezynfekcji i czyszczenia 
powierzchni przedmiotów takich jak wyposażenie gabinetu, urządzenia medyczne, podłogi  
i ściany.

  Nr art.
15�szt.�� � M39514��� �
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Laudamonium, Ecolab

Omnipur, Omnident

Preparat dezynfekcyjny do powierzchni oraz prolaktyki przeciwgrzybiczej. Środek do dezyn-
fekcji powierzchni, w tym powierzchni drewnianych, akrylowych, łóżek solaryjnych oraz do 
prolaktyki przeciwgrzybiczej, do higienicznego mycia rąk i ciała. Preparat zaleca się do dezyn-
fekcji wszystkich zmywalnych powierzchni.

  Nr art.
2�l�� � M31058
6�l�� � M42560� �

Do dezynfekcji dużych powierzchni, oraz podłóg. Szczególnie polecany do oczyszczania miejsc, 
w których niewskazane jest użycie preparatów o nieprzyjemnym zapachu. Ulega biodegracji. 
Wysoce efektywny. O cytrynowym zapachu. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), grzy-
by, wirusy (w tym HBV/HIV, wirusy Rota i Papowa).   

  Nr art.
1�l�� � M03221
10�l�� � M03222

Bilpron, Alpro Medical

FD�360, Dürr Dental

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do cotygodniowej aplikacji w systemach zasilających  
w wodę. Posiada działanie bakteriobójcze i zabezpiecza wszystkie typy końcówek przed kamie-
niem  wodnym. 

  Nr art.
1�l�� � M38936
5�l�� � M07375�

Czyszczenie i pielęgnacja każdej tapicerki ze sztucznej skóry przy ogromnej oszczędności ma-
teriałów. Rozpuszcza i usuwa brud oraz wszelkie zabrudzenia dzięki intensywnemu działaniu 
czyszczącemu.

  Nr art.
500�ml�� � M31635

FD�366, Dürr Dental

Do powierzchni szczególnie wrażliwych delikatny środek do dezynfekcji i czyszczenia. Do po-
wierzchni i materiałów z tworzyw sztucznych, akrylu lub sztucznej skóry. Szybki, skuteczny – 
przy jednoczesnej wysokiej kompatybilności materiałowej.

  Nr art.
750�ml�� � M40431
2.5�l�� � M39933� �

Dezynfekcja sprzętu medycznego
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Alpron, Alpro Medical

Oxygenal�6, KaVo

Koncentrat przeznaczony do wody chłodzącej końcówki stomatologiczne. Gwarantuje opty-
malną dekontaminację wody i przewodów: bakteriobójczy, grzybobójczy, glonobójczy. Syste-
matycznie dodawany do wody gwarantuje właściwe działanie. 

  Nr art.
1�l�� � M31450� �

Środek dezynfekujący do systemów wodnych w unitach stomatologicznych.

  Nr art.
1�l��� � M22661�

Eltra, Ecolab

Środek piorąco-dezynfekujący bez zawartości fosforanów.

  Nr art.
6�kg� �� M39139� �

Anios�D.D.S.H, Anios

Preparat w postaci aktywnej piany do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych oraz małych 
powierzchni roboczych wrażliwych na działanie alkoholi.

  Nr art.
750�ml� � M24939

Incidin�Foam, Ecolab

Preparat jest przeznaczony do szybkiej dezynfekcji czystych powierzchni takich jak: aparatura 
medyczna, sprzęt rehabilitacyjny, fotele zabiegowe, stelaże łóżek, leżanki, płyty akrylowe i inne 
powierzchnie nieodporne na działanie alkoholi.

  Nr art.
750�ml�� � M17547
5�l�� � M20894� �

Incidin�Liquid�Spray, Ecolab

Szybko działający preparat dezynfekcyjny do sprzętu medycznego (foteli zabiegowych, stoma-
tologicznych, łóżek), aparatury medycznej, a także szyb, pulpitów, parapetów, blatów, desek 
klozetowych, klamek, miejsc trudno dostępnych, szczelin i wszelkich małych powierzchni od-
pornych na działanie alkoholi.

  Nr art.
650�ml�� � M01045
1�l�� � M01043
5�l� � M01044
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Odkażanie błon śluzowych, jamy ustnej, skóry

Skinsept�pur, Ecolab

Skinsept�mucosa, Ecolab

Oralsept, Ecolab

Chlorhexydyna, Omnident

Preparat do odkażania skóry przed iniekcjami, punkcjami i zabiegami.

  Nr art.
350�ml�� � M13988
1�l�� � M37500
5�l�� � M19759

Płyn do odkażania błon śluzowych.

  Nr art.
500�ml�� � M38085

Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej.

  Nr art.
300�ml, miętowy � M05599
300�ml, oryginalny � M05600

Płukanka przeznaczona do stosowania przed każdym zabiegiem stomatologicznym. Nadaje 
świeży oddech, niszczy szkodliwe mikroorganizmy, zmniejsza tworzenie się płytki bakteryjnej 
zapobiegając stanom zapalnym dziąseł i paradontozie.

  Nr art.
1�l� �� M29755

Pré-emp, Septodont

Roztwór do płukania jamy ustnej przed pobraniem wycisków. Usuwa wszelkiego rodzaju złogi  
i śluz, które przylegają do dziąseł i zębów oraz do istniejących uzupełnień protetycznych. 

  Nr art.
500�ml� � M03621



299

Dezynfekcja łyżek i wycisków

Zamówienia telefoniczne: 801 36 36 99, 33 810 13 28

09

Dezynfekcja łyżek i wycisków

MD�520, Dürr Dental

MD�535, Dürr Dental

Bezformaldehydowy roztwór użytkowy do dezynfekcji i czyszczenia wycisków, prac protetycz-
nych, odpornych na korozję artykulatorów itp.

  Nr art.
2.5�ml� � M36895� �

Środek do usuwania gipsu. Gotowy do użycia roztwór do usuwania gipsu i alginatów z łyżek 
do wycisków, szpatułek do rozrabiania, noży do gipsu, kubków do mieszania (również z próż-
niowych urządzeń mieszających), wszelkiego rodzaju materiałów protetycznych, regulatorów 
ortodoncyjnych itp. 

  Nr art.
2.5�l� � M37769� �

NovoZid, NovoDenta

Omnisept�IMP, Omnident

Preparat do czyszczenia i dezynfekcji wycisków oraz prac protetycznych.

  Nr art.
10�l� � M79231

Ultra�Orange, Omnident

Solvitan, Voco

Preparat czyszczący do gabinetu i pracowni, stworzony z mieszaniny naturalnych, tłoczonych 
olejków pomarańczowych. Duża moc czyszcząca i przyjemny zapach. Szczególnie zalecany do 
usuwania cementów, resztek alginatu i gipsu z łyżek wyciskowych, z szklanych płytek, narzędzi 
do mieszania, ceramiki, koron i mostów.

  Nr art.
250�ml� �� M03241

Skuteczny, gotowy do użycia roztwór o zapachu cytrynowym. Rozpuszcza silikonowe i poliete-
rowe masy wyciskowe, tlenek cynku, materiały typu Provicol, VOCOPack oraz inne zanieczysz-
czenia pochodzenia organiczengo i nieorganicznego z rąk i narzędzi.

  Nr art.
500�ml� � M34640

Bardzo skuteczny, niezawierający aldehydów, gotowy do użycia środek dezynfekujący małe 
powierzchnie i przedmioty. Nadaje się do dezynfekcji wycisków silikonowych, polieterowych, algi-
natowych, modeli gipsowych oraz protez.

  Nr art.
Neutralny, 500 ml� M44663
Neutralny, 10 l� � M44664
Cytryna, 500 ml� � M45004
Cytryna, 10 l� � M44666
Tropikalny, 500 ml� M44667
Tropikalny, 10 l� � M44668
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Odkażanie, mycie i pielęgnacja rąk

Skinman�scrub, Ecolab

Preparat myjący o właściwościach mikrobójczych: do higienicznego mycia i dekontaminacji rąk; 
również do dekontaminacyjnego mycia całego ciała i włosów u pacjentów skolonizowanych 
MRSA/ORSA, posiada szerokie spektrum działania: bakterie (łącznie z MRSA/ORSA), grzyby, 
skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV), przyjemny za-
pach, nie zawiera mydła, oparty o wysoce efektywane i dobrze tolerowane przez skórę sub-
stancje syntetyczne; chroni i pielęgnuje skórę, odczyn kwaśny pH 5,5.

  Nr art.
500�ml�� � M01028
5�l�� � M01029

Manisoft, Ecolab

Płyn do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Kombinacja łagodnych, przyjaznych dla skó-
ry, aktywnie myjących substancji syntetycznych. Zawiera szybko działające związki powierzch-
niowo-czynne ułatwiające mycie, składniki natłuszczające skórę, nie zawiera mydła, posiada 
przyjemny zapach dzięki starannie dobranym substancjom zapachowym. Doskonała tolerancja 
w powiązaniu ze środkami do odkażania rąk na bazie alkoholu. Odczyn kwaśny pH 5,8. Prze-
badany dermatologicznie.

  Nr art.
500�ml�� � M01030
6�l�� � M01031

Spitaderm, Ecolab

Preparat do odkażania rąk. Aktywny w stosunku do bakterii (także prątków gruźlicy), grzybów  
i wirusów m. in. powodujących zapalenie wątroby typu B oraz wirusa HIV. Środek do odkażania 
rąk i skóry charakteryzujący się wysoką skutecznością, posiada optymalnie dobrany skład, na-
tychmiastowe działanie przeciwko wszystkim mikroorganizmom, autosterylny.  

  Nr art.
500�ml� � M01023
5�l� � M32075

Spirigel�complete,  Ecolab

Alkoholowy żel do dezynfekcji rąk o pełnym spektrum działania: bakteriobójczy, drożdżobójczy, 
prątkobójczy, wirusobójczy. Formuła żelu o obniżonej lepkości ułatwia dozowanie i stosowanie 
produktu. Zawiera aż sieden substancji pielęgnujących m. in. aloes, pantenol, glicerynę. 

  Nr art.
60�ml�� � M42903
500�ml, do dozownika łokciowego� M42847
500�ml, z pompką� na�zamówienie
800�ml�� � na�zamówienie
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Seraman�sensitive�foam, Ecolab

Łagodny dla skóry, hypoalergiczny preparat myjący - bez zawartości barwników i substancji 
zapachowych. Przeznaczony jest do mycia skóry wrażliwej (nie powoduje podrażnień) oraz do 
częstego mycia rąk. Może być stosowany do mycia całego ciała i włosów. Zapewnia delikatne  
i efektywne mycie dzięki zastosowaniu nowoczesnych tensydów myjących.

  Nr art.
200�ml, z pompką� na�zamówienie
400�ml� � na�zamówienie

Silonda, Ecolab

Pielęgnująca emulsja do rąk i ciała z zawartością wosku pszczelego.

  Nr art.
500�ml�� � M01036

Silonda�Lipid, Ecolab

Emulsja o działaniu pielęgnującym i regenerującym skórę.

  Nr art.
100�ml�� � M01038
500�ml�� � M01039

Dozownik�łokciowy, Ecolab

Dozownik przeznaczony do preparatów myjących, dezynfekujących i pielęgnujących ręce, moż-
liwość regulacji dozowanej ilości preparatu. Łatwy w montażu i użyciu. Dzięki odpowiedniemu 
tworzywu łatwy do utrzymania w higienicznej czystości. Dozownik przeznaczony jest do pre-
paratów rmy Ecolab w opakowaniach 500 ml.

  Nr art.
Bez�szybki� � M01063
Z�szybką� � M01064

Skinman�Soft, Ecolab

Dozownik�bezdotykowy, Ecolab

Łagodny preparat do dezynfekcji rąk. Aktywny w stosunku do bakterii (także prątków gruźlicy), 
grzybów, rotawirusów i wirusów opryszczki, niszczy wirusy HBV i HIV, nie zawiera chlorheksy-
dyny. Szybkie działanie przeciwko mikroorganizmom, optymalnie dobrane składniki chronią  
i natłuszczają skórę rąk, posiada delikatny, przyjemny zapach.

  Nr art.
500�ml�� � M01026
5�l�� � M01025

Łatwy w obsłudze, bezdotykowy dozownik: długa żywotność baterii – ok. 30 000 dozowań; 
perystaltyczna pompka z możliwością regulacji ilości dozowanego środka dla zapewnienia od-
powiedniej procedury; wystarczy podstawić ręce pod dozownik, aby otrzymać odmierzoną 
ilość produktu; nowoczesny i estetyczny wygląd; łatwy do montażu na płytce przylegającej do 
ściany; wymienna pompka łatwa do zastąpienia, bez potrzeby autoklawowania.

  Nr art.
Dozownik�na�butelki, 500 ml� na�zamówienie
Dozownik�na�butelki, 1000 ml� na�zamówienie
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HD�410, Dürr Dental

HD�440, Dürr Dental

Alkoholowy preparat do wcierania do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

  Nr art.
400�ml� � M24862� �
2.5�l�� � M41902

Balsam pielęgnacyjny do skóry wrażliwej i narażonej na działanie różnych czynników. Chroni, 
pielęgnuje i zapobiega stanom zapalnym.

  Nr art.
400�ml� � M24862� �

Mediwax, Medilab

Sterisol�Liquid�Soap, Sterisol

Emulsja na bazie wosku pszczelego do pielęgnacji wrażliwej, suchej oraz skłonnej do podraż-
nień skóry rąk i ciała.

  Nr art.
75�ml� � M41577
360�ml� � M35738
500�ml� � na�zamówienie

Emulsja do częstego chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała. Mikrobiologicznie czy-
sta przez cały okres użytkowania. Nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostatycznych 
i barwników.

  Nr art.
700�ml� � M30290

Sterisol�Ethanol, Sterisol

Preparat alkoholowy w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Mikrobiologicznie 
czysty przez cały okres używania. Nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostetycznych  
i barwników.

  Nr art.
700�ml� � M26831

AHD�2000, Lysoform

Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk i skóry.

  Nr art.
250�ml� � M34807
700�ml� � M07195
1�l� � M19631
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Dozownik�łokciowy, Sterisol

Aloesowy�krem�do�rąk, Grehen

Dozownik łokciowy do hermetycznie zamkniętych woreczków Systemu Sterisol. Dozownik wy-
konany z trwałego tworzywa sztucznego. Ramię z metalu lub tworzywa sztucznego. Wymiary 
dozownika 200 x 100 x 110 cm (wys./szer./gł.).

  Nr art.
Dozownik� � M37503

Krem do stosowania na co dzień. Zawarty w kremie ekstrakt Aloe Vera oraz gliceryna inten-
sywnie nawilżają, kompleks witaminy A+E poprawia miękkość i elastyczność naskórka, zapew-
niając skórze jednocześnie ochronę przeciwstarzeniową. Krem posiada również właściwości 
ochronne wytwarzając tzw. “lm ochronny” zabezpieczający skórę przed agresywnymi czynni-
kami środowiskowymi.

  Nr art.
500�ml�� � M21371

Aniosgel�85�NPC, Anios

Omnicare�mydło�do�rąk, Omnident

OmniTouch�żel�antybakteryjny�do�rąk, Omnident

Alkoholowo-wodny, tiksotropowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą 
wcierania. Idealny dla osób, które z przyczyn zawodowych muszą często dezynfekować ręce.

  Nr art.
300�ml, z pompką� M44926
500�ml, z pompką� M43094

Zapewnia skórze dłoni idealny poziom nawilżenia i ilość potrzebnych witamin (C, E, B5). Ak-
tywne substancje zapewniają świeżość i zabezpieczają przed napięciem skóry. Preparat ma 
przyjemny zapach. Testowany dermatologicznie.

  Nr art.
500�ml, z pompką dozującą � M03236
10�l�� � M03237

Antybakteryjny żel do mycia rąk wodą lub bez użycia wody. Zabezpiecza skórę rąk przed wysy-
chaniem. W ciągu 15 sek powoduje zniszczenie 99% czynników chorobotwórczych. Testowany 
dermatologicznie.

  Nr art.
250�ml, z pompką dozującą � M03214
500�ml� � M03215

Human�Touch�balsam�do�rąk, Omnident

Zabezpiecza i chroni zmęczoną i suchą skórę dłoni. Wzmacnia paznokcie. Szybko wchłania się  
w skórę. Balsam charakteryzuje się delikatnym i przyjemnym zapachem. 

  Nr art.
100�ml� �� M06644
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Torebki�do�autoklawu, Euronda

Torebki do sterylizacji wykonane z połączenia wytrzymałego papieru (60 g/m2 ) oraz foli poli-
estrowo-propylenowej. Potrójnie zgrzewane brzegi zapewniają szczelne zamknięcie. Chronią 
przed wtórnym, mikrobiologicznym i mechanicznym zanieczyszczeniem wysterylizowanych 
narzędzi. Wskaźnik chemiczny zmienia kolor w zależności od typu sterylizacji: parowej lub 
gazowej (etyleno-tlenowej).

  Nr art.
55�x�250mm, 500 szt.� M37099�
75�x�250mm, 500 szt.� M37100�
90�x�250mm, 200 szt. � M20084�
140�x�260mm, 200 szt. � M20083�
190�x�330mm, 200 szt. � M24779�
�

Torebki�do�autoklawu, Dental Market

Torebki do sterylizacji i przechowywania narzędzi.

  Nr art.
90�x�230�mm, 200 szt.� M16653�
140�x�250�mm, 200 szt.� M16654�

Sterylizacja

Rękaw�do�autoklawu, Euronda

Rękaw�do�autoklawu, Dental Market

Rękaw wykonany z połączenia wytrzymałego papieru (60 g/m2 ) oraz foli poliestrowo-propy-
lenowej. Potrójnie zgrzewane brzegi zapewniają szczelne zamknięcie. Chronią przed wtórnym, 
mikrobiologicznym i mechanicznym zanieczyszczeniem wysterylizowanych narzędzi. Zawarty  
w rękawie wskaźnik chemiczny zmienia kolor w zależności od typu sterylizacji: parowej lub 
gazowej (etyleno-tlenowej). 

  Nr art.
55�x�200�mm� � M13630�
75�x�200�mm� � M18468�
100�x�200�mm� � M18469�
150�x�200�mm� � M13627�
200�x�200�mm� � M18921�
250�x�200�mm� � M19948�
300�x�200�mm� � M20085�
200�x�5�x�100�mm, z zakładką� M20086

Rękaw do autoklawu, zielony. 

  Nr art.
50�x�200�mm� � M04223�
75�x�200�mm� � M04224�
100�x�200�mm� � M16649�
150�x�200�mm� � M16650�
200�x�200�mm� � M16651�
250�x�200�mm� � M16652�
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Papier�do�sterylizacji, Euronda

Papier do sterylizacji i przechowywania narzędzi. Polecany także jako ochronna podkładka pod 
tackę.

  Nr art.
Biały, 18 x 28 cm, 250 szt.� M27882�
Fioletowy, 18 x 28 cm, 250 szt.� M37170�
Limonkowy, 18 x 28 cm, 250 szt.� M41305�
Niebieski, 18 x 28 cm, 250 szt.� M27885�
Pomarańczowy, 18 x 28 cm, 250 szt.� M27884�
Różowy, 18 x 28 cm, 250 szt.� M37169�
Zielony, 18 x 28 cm, 250 szt.� M27881�
Żółty, 18 x 28 cm, 250 szt.� M27883�

Taśma�do�kontroli�sterylizacji, Steriking

  Nr art.
19�mm, 50 m � � M16099
�

Twindicator, Propper

Chemiczny test wieloparametrowy. Charakterystyczna zmiana barwy atramentu wskaźnikowe-
go pozwala na szybką ocenę warunków sterylizacji panujących we wnętrzu pakietu i trwały 
dokument sterylizacji. Możliwość podziału paska i zastosowania małych i dużych pakietach 
obniża koszty kontroli sterylizacji przy zachowaniu wysokich standardów.

  Nr art.
250�szt., paski wskaźnikowe z możliwością podziału � M04235
� � �

Paski�do�sterylizacji, SPS Medical

Sporal�A, Biomed

  Nr art.
250�szt.�� � M38931��
� � �

Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie. 

  Nr art.
Sporal�A� � M14063
� � �
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Końcówka�do�ssaka, Omnident

Końcówki do ssaka, nadają się do sterylizacji w autoklawie.

  Nr art.
Biała, 10 szt.� � M03186
Niebieska, 10 szt.� M03185
� �

Końcówki�do�ślinociągu, Euronda

Końcówki�do�ślinociągu, Asa

Końcówki�do�ślinociągu, Dental Market

Jednorazowe, przezierne końcówki do ślinociągu wykonane z nietoksycznego PVC. Zatopiony  
w tworzywie stalowy pręt sprawia, że ślinociąg utrzymuje nadany kształt.

  Nr art.
Białe, 100 szt.� � M37070�
Transparentne�Burgundowe, 100 szt.� M44148�
Transparentne�Fioletowe, 100 szt.� M26892�
Transparentne�Limonkowe, 100 szt.� M37071�
Transparentne�Niebieskie, 100 szt.� M25718�
Transparentne�Pomarańczowe, 100 szt.� M27589�
Transparentne�Różowe, 100 szt.� M26129�
Transparentne�Zielone, 100 szt.� M25719�
Transparentne�Żółte, 100 szt.� M26891�
Transparentne, 100 szt.� M26130� �
�

  Nr art.
Białe, z miękką końcówką, 100 szt � M30508
Transparentne, z miękką końcówką, 100 szt.  � M42403
� � �

  Nr art.
Transparentne�Czerwone, 100 szt.� M38900�
Transparentne�Granatowe, 100 szt.� M38897�
Transparentne�Niebieskie, 100 szt.� M38896�
Transparentne�Pomarańczowe, 100 szt.� M38895�
Transparentne�Różowe�ciemne, 100 szt.� M49767
Transparentne�Różowe, 100 szt.� M38901�
Transparentne�Zielone, 100 szt.� M38902�
Transparentne�Żółte, 100 szt.� M38899�
Opaque�niebieskie, 100 szt.� M49769
Opaque�zielone, 100 szt.� M49768� �
� � �

Ślinociągi i ssaki

Końcówki�do�ślinociągu, Orsing Hygoformic

  Nr art.
Kręcone�(ślimaki), 100 szt.� M07958
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Hygovac, Orsing

Concorde�II, Roeko

Końcówki�do�ssaka�Monoart, Euronda

Jednorazowe końcówki ssaka chirurgicznego. Zielone (do sterylizacji w autoklawie) 100 szt., 
średnica 11 mm, białe (jednorazowe) 100 szt., średnica 11 mm.

  Nr art.
Biała, 100 szt. � � M09846
Zielona, 100 szt. � M01701
Seledynowa, 100 szt.� M42306

Końcówki ssące o kształcie zapewniającym efektywną aspirację.

  Nr art.
11�mm, 10 szt. � � M03557
16�mm, 10 szt. � � M03558

Uniwersalnie ukształtowane końcówki do ssaka chirurgicznego.

  Nr art.
Niebieska, 10 szt., 130 x 16 mm� M28302�
Szara, 10 szt., 130 x 16 mm� M28594�
Żółta, 10 szt., 130 x 16 mm� M10945�
Fioletowa, 10 szt., 130 x 16 mm� M10960�
Limonkowa, 10 szt., 130 x 16 mm� M10961�
Pomarańczowa, 10 szt., 130 x 16 mm� M13658�
Różowa, 10 szt., 130 x 16 mm� M15956�
Burgundowa, 10 szt., 130 x 16 mm� M44150�
Zielona, 10 szt., 130 x 16 mm� M21747�
Niebieska, 10 szt., 150 x 11 mm� M14250�
Żółta, 10 szt., 150 x 11 mm� M39120�
Popielata, 10 szt., 150 x 11 mm� M04084�
Fioletowa, 10 szt., 150 x 11 mm� M39121�
Limonkowa, 10 szt., 150 x 11 mm� M39122�
Pomarańczowa, 10 szt., 150 x 11 mm� M39123�
Różowa, 10 szt., 150 x 11 mm� M39125�
Zielona, 10 szt., 150 x 11 mm� M39126�
Popielata, 10 szt., 200 x 11 mm� M21537
Adapter�do�końcówek�ssaka�� M37173� �

Surgitip, Roeko

Sterylna jednorazowa końcówka ssaka chirurgicznego. Wykluczone ryzyko zakażenia krzyżowe-
go. Idealne do precyzyjnego odsysania podczas zabiegów chirurgicznych.

  Nr art.
2.5�mm, 20 szt.� � M03555
4.8�mm, 20 szt.� � M03556
Micro�1.2�mm, 20 szt. � M19538
Adapter�do�końcówek�11/16�mm�� M17450� �
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Kubki, Euronda

Kubki, Omnident

Kubki

Kubki, Dental Market

Plastikowe kubki z okrągłym brzegiem. 200 ml, opakowanie 100 szt.

  Nr art.
Czarne�� � M37694�
Czerwone� � M37129�
Fioletowe� � M37693�
Granatowe� � M37130�
Limonkowe� � M37131�
Niebieskie� � M37125�
Pomarańczowe� � M37128�
Różowe� � M37127�
Zielone� � M37124�
Żółte� � M37126� �

180 ml, opakowanie 100 szt.   

  Nr art.
Białe�� � M36294�
Lila� � M37414�
Niebieskie� � M36493�
Pomarańczowe� � M36973�
Zielone� � M36494�
Żółte� � M38418�

  Nr art.
Białe, 100 szt. 200 ml� M46152�
�
�

180 ml, opakowanie 50 szt.
  Nr art.
Bordowe�� � M48976
Granatowe� � M48974
Jasnozielone� � M48977
Pomarańczowe� � M48973
Żółte� � M48975
�
�

Kubki, tacki jednorazowe

Tacki�plastikowe�jednorazowe, Dental Market

  Nr art.
Mała, dno gładkie, 140 x 183 x 17 mm, 100 szt.� M19349
Mała, dno karbowane, 140 x 183 x 17 mm, 100 szt.� M48848
Mini, 200 x 100 x 17 mm, 100 szt.� M19350
Duża, 284 x 183 x 17 mm, 100 szt.� M19347
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Wałeczki, Dental Market

Wałeczki�Celluron, Hartmann

Wałeczki, Omnident

  Nr art.
1, 300 g, 8 mm� � M16646�
2, 300 g, 10 mm�� M16647�
3, 300 g, 12 mm�� M16648�
�

  Nr art.
1, 300 g� � M01229�
2, 300 g� � M01230�
3, 300 g� � M01231�
�

  Nr art.
1, 300 g� � M03249�
2, 300 g� � M03250�
3, 300 g� � M03251�
� �

Wałeczki�Monoart, Euronda

Wałeczki wykonane ze 100% bawełny, cechujące się dużą chłonnością. Nie zawierają celulozy.

  Nr art.
1, 300 g� � M16483�
2, 300 g� � M37102�
3, 300 g� � M37104�

Wałeczki, lignina

Kuleczki�z�waty, Omnident

Kuleczki�z�waty, Dental Market

Wałeczki, Unigloves

Kuleczki z waty, idealne do osuszania ubytków i aplikacji leków. Bardzo miękkie, o stabilnym 
kształcie. Bielone bez użycia chloru. W plastikowym pojemniku z zakręcaną pokrywką.

  Nr art.
00�� � M03095
0�� � M03096
1�� � M03097
2�� � M03098

  Nr art.
Średnie, 5.5 mm, 3 g� M49748
Duże, 7.0 mm, 3 g� M49749

  Nr art.
1, 300 g, 8 mm� � M43104�
2, 300 g, 10 mm�� M43105�
3, 300 g, 12 mm�� M43106�
�
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Parotisroll, Roeko

Pierwotnie zaprojektowane żeby zatrzymać wypływ śliny ze ślinianki przyusznej. Wykorzysty-
wane na wiele sposobów: policzkowo, językowo, wargowo by utrzymać suche pole operacyjne 
oraz zwiększyć jego powierzchnię.

  Nr art.
1, 9 mm x 80 mm, 100 szt.� M03562
2, 10 mm x 80 mm, 100 szt. � M03563
3, 10 mm x 100 mm, 100 szt. � M03564
5, 8 mm x 100 mm, 100 szt. � M03565

Lignina, Unigloves

Pele�Tim, Voco

Lignina, Omnident

Lignina cięta w rolkach.

  Nr art.
4�x�5�cm, 2 x 500� M43112

Peletki z gąbki do aplikacji preparatów w formie płynu lub pasty.

  Nr art.
0�mini, 3000 szt.  � M03786
1�małe, 3000 szt. � M03787
2�średnie, 1000 szt. � M03788

Lignina cięta w rolkach.

  Nr art.
4�x�5�cm, 2 x 500� M03203

Pojemnik�Roll-o-mat, Roeko

Plastikowy pojemnik dostosowany do podawania wałeczków dentystycznych w rozmiarach od 
1 do 3. Wystarczy niewielki nacisk aby wysunął się kolejny wałeczek. Pozostałe są doskonale 
chronione przed zabrudzeniem. Może być sterylizowany w autoklawie parowym w tempera-
turze do 134ºC.

  Nr art.
Plastikowy, 134 x 100 x 48 mm � M03561

Lignina�Pur-Zellin, Hartmann

Wata�celulozowa�Matocell, Matopat

Lignina cięta w rolkach.

  Nr art.
Cienka, 4 x 5 cm, 1 x 500� M36444
Gruba, 4 x 5 cm, 1 x 500� M36445

Wata celulozowa jest wyrobem medycznym o dużej chłonności znajdującym swoje zastosowa-
nie zarówno w medycynie, jak i kosmetyce, do miejscowej dezynfekcji skóry przed iniekcjami  
i drobnymi zabiegami, do odsączania wydzieliny, na przykład śliny, przy zabiegach stomatolo-
gicznych.

  Nr art.
150�g, zwoje� � M15104
5�kg, arkusz 40 x 60 cm� M31064
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Maseczka�Monoart, Euronda

Maseczka, Unigloves

Maseczka, Dental Market

Hypoalergiczne maseczki twarzowe. Wykonane z trzech warstw nietkanego materiału. Zinte-
growany klips na nos oraz elastyczne gumki na uszy. Nie zawierają lateksu i włókien szklanych.

  Nr art.
Białe, 50 szt. � � M41262�
Fioletowe, 50 szt. � M42295
Niebieskie, 50 szt. � M41286
Pomarańczowe, 50 szt. � M43328
Różowe, 50 szt. �� M25574
Zielone, 50 szt. � � M41287
Żółte, 50 szt.� � M43329
Limonkowe, 50 szt.� M42777
Różowe, w kwiaty, bezlateksowe, 50 szt.� M49605

Maseczka na gumce.

  Nr art.
Niebieskie, 50 szt.� M43114�
Niebieskie�bezlateksowe, 50 szt.� M43116�
Zielone, 50 szt.� � M43113�
Zielone�bezlateksowe, 50 szt.� M43115�
�

  Nr art.
Niebieskie, z gumką, 50 szt.� M04107�
Zielone, z gumką, 50 szt.� M04108
Niebieskie, wiązane, 50 szt.� M04109�
Zielone, wiązane, 50 szt.� M04110�
�
�

Maseczki, czepki

Czepek�niejałowy, Euronda

Czepek�niejałowy, TZMO

Wygodne czepki w kształcie bandany z tasiemką, wykonane z wysokiej jakości bawełny. Dopa-
sowują się do każdego kształtu głowy. Możliwość sterylizcji w temeraturze 121°C.

  Nr art.
Biały�� � M37182
Fioletowy�� � M37183
Niebieski�ciemny�� M37179
Niebieski�jasny�� � M37178
Różowy�� � M37180
Zielony�� � M37175

Czepki lekarskie wykonane są z cienkiej polipropylenowej włókniny. Gwarantują wysoki kom-
fort pracy, dzięki dobrej przepuszczalności powietrza. Wyroby zabezpieczają pole operacyjne 
przed zanieczyszczeniami takimi jak włosy, złuszczony naskórek, łupież czy kurz.

  Nr art.
Jałowy, niebieski�� M07679
Jałowy, zielony� � M07680
Niejałowy, z trokami� M41035
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Serweta�Mini-Med, Boxer

Serweta�Classic�Dentixpro�w�rolce, Weber&Weber

Serweta�Classic�Dentixpro�składana, Weber&Weber

Serwety�składane, Euronda

Jednorazowe serwety stomatologiczne, 40 szt., 33 x 48 cm.

 Nr art. Nr art.

Białe�� M28100
Limonkowe� M46269
Morela�� M28102
Niebieskie�� M28099

Różowe�� M28103
Wrzosowe�� M28101
Zielone�� M28098
Żółte�� M28104

Serwety stomatologiczne to ochrona pacjenta w czasie zabiegu. Składają się one z dwóch 
warstw wchłaniającej ciecze bibuły połączonych z jedną warstwą nieprzemakalnej folii. Roz-
miar serwety wynosi 48 x 33 cm. Nawijane są na rolki po 40 szt. Oderwanie pojedynczej ser-
wety umożliwia perforacja.

  Nr art.
Białe�� � M21184
Morela�� � M08187
Niebieskie�� � M03812
Wrzosowe�� � M03815
Zielone�� � M03813
Żółte�� � M03814�

Serwety stomatologiczne to ochrona pacjenta w czasie zabiegu. 

  Nr art.
Białe�� � M21185
Limonka� � M41481
Morela�� � M08188
Niebieskie�� � M03816
Wrzosowe�� � M05304
Zielone�� � M05302
Żółte�� � M05303

Serwety składane, 33 x 45 cm, 500 szt.

  Nr art.
Białe� � M37080
Burgundowe� � M44149
Fioletowe� � M37946
Limonkowe� � M37082
Niebieskie� � M36486
Niebieskie�jasne�� M37943
Pomarańczowe� � M37942
Różowe� � M37077
Zielone� � M37944
Żółte� � M37945
Szmaragdowe� � M50669

Serwety
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Śliniaki�stomatologiczne, Boxer

Śliniaki�stomatologiczne, Mustaf

Jednorazowe�pokrowce�na�zagłówki, Boxer

Jednorazowy śliniak dentystyczny, wykonany z białej bibuły wzmocniony kolorową folią.

 Nr art. Nr art.

Śliniaki, 50 szt.
Białe�� M08221
Morelowe�� M08222
Niebieskie� M02924
Różowe�� M08223
Wrzosowe�� M05307
Zielone�� M05305
Żółte�� M05306

Śliniaki, 100 szt.�
Białe�� M08218
Morelowe�� M08219
Niebieskie�� M02925
Różowe�� M08220
Wrzosowe�� M05310
Zielone�� M05308
Żółte�� M05309

Jednorazowe śliniaki dentystyczne składane z kieszenią: dwie warstwy bibuły przedzielone war-
stwą folii PE, troczki w górnej części pozwalają na zawiązanie śliniaka, dolna część śliniaka 
zakończona kieszenią, 100 szt.

  Nr art.
Białe� � M36079
Fioletowe� � M40201
Morela� � M14247
Niebieskie� � M28870
Różowe� � M46300
Zielone� � M28838�
Żółty� � M31439

Służą do ochrony pacjenta przed bezpośrednim kontaktem z oparciem zagłówka, 25 szt.

  Nr art.
Białe� � M16612
Morela� � M16613
Niebieskie�� � M08279
Wrzosowe�� � M16611
Zielone� � M08280
Żółte�� � M16610
Różowe� � M30511

Łańcuszek�do�serwet, Omnident

Łańcuszek�do�serwet, Pol-Intech

Łańcuszek do mocowania serwet i narzut ochronnych, chromowany.

  Nr art.
Łańcuszek�do�serwet�� M03124

Łańcuszek do mocowania serwet i narzut ochronnych.

  Nr art.
Łańcuszek�do�serwet�� M05797
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Jednorazowe�wkłady�do�misy�spluwaczki, Boxer

Kompresy�Matovlies, Matopat

Jednorazowe�pokrowce�na�zagłówki, Boxer

Jednorazowe wkłady do spluwaczki pozwalają na proste i higieniczne usunięcie odpadów po 
zabiegu. Bardzo pomocne w utrzymaniu czystości i higieny w gabinecie stomatologicznym. 
Eliminuje uciążliwe wybieranie resztek organicznych i innych materiałów ze spluwaczki. Wyko-
nane z włókniny. Opakowanie zawiera 50 sztuk. 

  Nr art.
Białe�� � M35627
Niebieskie�� � M35628
Zielone�� � M35629
Żółte�� � M41080

Wykonane z włókniny kompresowej, brak luźnych włókien na powierzchni kompresu, włókni-
na umożliwia nacinanie jej bez zagrożenia wysnucia nitki, duża zdolność wchłaniania wilgoci  
i płynów, bardzo miękkie, doskonale dopasowują się do kształtów ciała, możliwość sterylizacji. 

  Nr art.
Jałowe  
5�x�5�cm, op. 3 szt., 8-warstwowe, 17-nitkowe � M02906
5�x�5�cm, op. 3 szt., 12-warstwowe, 17-nitkowe � M10926
7.5�x�7.5�cm, op. 3 szt., 8-warstwowe, 17-nitkowe � M10923
7�x�7�cm, op. 3 szt., 12-warstwowe, 17-nitkowe � M02907
9�x�9�cm, op. 3 szt., 12-warstwowe, 17-nitkowe � M15951
10�x�10�cm, op. 3 szt., 8-warstwowe, 17-nitkowe � M10922

Niejałowe
5�x�5�cm, op. 100 szt., 8-warstwowe, 13-nitkowe� M02909
5�x�5�cm, op. 100 szt., 12-warstwowe, 13-nitkowe� M22056
5�x�5�cm, op. 100 szt., 12-warstwowe, 17-nitkowe� M28577
5�x�5�cm, op. 500 szt., 12-warstwowe, 13-nitkowe� M10921
7�x�7�cm, op. 500 szt., 12-warstwowe, 17-nitkowe� M28068
7.5�x�7.5�cm, op. 100 szt., 8-warstwowe, 13-nitkowe� M10925
7.5�x�7.5�cm, op. 100 szt., 12-warstwowe, 13-nitkowe� M10918
9�x�9�cm, op. 500 szt., 12-warstwowe, 13-nitkowe� M10929
9�x�9�cm, op. 500 szt., 12-warstwowe, 17-nitkowe� M28069
10�x�10�cm, op. 100 szt., 8-warstwowe, 13-nitkowe� M18954
10�x�10�cm, op. 100 szt., 12-warstwowe, 13-nitkowe� M10920

Wyprodukowane z bibuły wzmocnionej folią PE, uniwersalne, odporne na rozerwanie, kształt 
pozwala na wygodne zastosowanie pokrowca, 50 szt.
  Nr art.
Białe� � M44526
Fioletowe� � M46505
Morela� � M43989
Niebieskie�� � M43987
Zielone� � M43988
Żółte�� � M43990
Różowe� � M46301
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Serweta, Matopat

Przylepce�tkaninowe�Plastovis, Matopat

Kompresy, Kompri Lux

Przeznaczona do stosowania podczas krótkich zabiegów przebiegających z małą ilością pły-
nów. Pełni rolę osłaniającą. Posiadają od strony ciała pacjenta warstwę włókniny, a od strony 
zewnętrznej folię zabezpieczającą przed przesiąkaniem. Stanowią całkowitą barierę dla cieczy  
i drobnoustrojów.

  Nr art.
Jałowa� �
Niebieska, 45 x 40 cm � M30232
Niebieska, 60 x 40 cm � M37072
Niebieska, 75 x 45 cm � M40573�
Niebieska, 80 x 45 cm � M39794
Niebieska, 90 x 80 cm � M30231
Zielona, 45 x 45 cm� M30400
Zielona, 75 x 40 cm� M31909
Zielona, 90 x 80 cm� M40262

Niejałowa
Niebieska, 75 x 40 cm� M33908
Niebieska, 90 x 80 cm� M40264
Niebieska, 160 x 90 cm� M30449
Zielona, 45 x 45 cm� M13916
Zielona, 75 x 75 cm� M35824

Wykonane z elastycznej, wytrzymałej tkaniny, dzięki zastosowanemu klejowi przylepce cha-
rakteryzują się bardzo dobrą przylepnością, klej zawiera w swoim składzie tlenek cynku, który 
zmniejsza ryzyko powstania podrażnień.

  Nr art.
2.5�cm�x�5�m�� � M47111
5�cm�x�5�m� � M34954

  Nr art.
Jałowe
5�x�5�cm, op. 3 szt., 12-warstwowe, 17-nitkowe � M37408
7.5�x�7.5�cm, op. 3 szt., 12-warstwowe, 17-nitkowe � M37409

Niejałowe
5�x�5�cm, op. 100 szt., 12-warstwowe, 13-nitkowe � M02906
5�x�5�cm, op. 100 szt., 12-warstwowe, 17-nitkowe � M37407
5�x�5�cm, op. 100 szt., 8-warstwowe, 13-nitkowe � M37404
5�x�5�cm, op. 100 szt., 12-warstwowe, 17-nitkowe � M37407
7.5�x�7.5�cm, op. 100 szt., 8-warstwowe, 13-nitkowe � M37406
7.5�x�7.5�cm, op. 100 szt., 8-warstwowe, 17-nitkowe � M41598

Pełna�oferta�produktów�Matopat
dostępna�w�firmie�Marrodent
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Rękawice�lateksowe�bezpudrowe�Select�Black, Unigloves

Rękawice�lateksowe�bezpudrowe�Derma�Skin, Unigloves

Rękawice�lateksowe�bezpudrowe�Select�Blue, Unigloves

Rękawice�lateksowe�bezpudrowe�Select�Eco, Unigloves

  Nr art.
XS, 100 szt.� � M30319
S, 100 szt.� � M30320
M, 100 szt.� � M30321
L, 100 szt.� � M30322

  Nr art.
XS, 100 szt.� � M30312
S, 100 szt.� � M30313
M, 100 szt.� � M30314
L�, 100 szt.� � M30315

  Nr art.
S, 100 szt.� � M30309
M, 100 szt.� � M30310
L, 100 szt.� � M30311

  Nr art.
XS, 150 szt.� � M37445
S, 150 szt.� � M37446
M, 150 szt.� � M37447
L, 150 szt.� � M37448

Rękawice

Rękawice�lateksowe�pudrowe�Classic, Unigloves

  Nr art.
XS, 100 szt.� � M38217
S, 100 szt.� � M36334
M, 100 szt.� � M36106
L, 100 szt.� � M36105

Rękawice�lateksowe�bezpudrowe�Select�Plus, Unigloves

  Nr art.
XS, 100 szt.� � M30341
S, 100 szt.� � M30342
M, 100 szt.� � M30343
L, 100 szt.� � M30344
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Rękawice�nitrylowe�bezpudrowe�Black�Pearl, Unigloves

Rękawice�nitrylowe�bezpudrowe�Violet�Pearl, Unigloves

Rękawice�nitrylowe�bezpudrowe�White�Pearl, Unigloves

Rękawice�sterylne�lateksowe�bezpudrowe�Expert, Unigloves

  Nr art.
XS, 100 szt.� � M37453
S, 100 szt.� � M38218
M, 100 szt. � � M37454
L, 100 szt.� � M37455

  Nr art.
XS, 100 szt.� � M37456
S, 100 szt.� � M38211
M, 100 szt.� � M38213
L, 100 szt.� � M37457

  Nr art.
XS, 100 szt.� � M37451
S, 100 szt.� � M37450
M, 100 szt.� � M37452
L, 100 szt.� � M38210

  Nr art.
6.5, 1 para� � M30335
7, 1 para� � M30336
7.5, 1 para� � M30337
8, 1 para� � M30338
8.5, 1 para� � M30340

Rękawice�sterylne�lateksowe�pudrowe�Garant, Unigloves

  Nr art.
6,  1 para� � M30329
6.5, 1 para� � M30330
7, 1 para� � M30331
7.5, 1 para� � M30332
8, 1 para� � M30333
8.5, 1 para� � M30334
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Rękawice�winylowe�bezpudrowe�Ecoline�Plus, Unigloves

Rękawice�winylowe�pudrowe�Ecoline, Unigloves

Rękawice�winylowe�pudrowe�Standard, Unigloves

Rękawice�lateksowe�bezpudrowe, Semperit

Rękawice�lateksowe�pudrowe, Semperit

  Nr art.
S, 100 szt.� � M30326
M, 100 szt.� � M30327
L, 100 szt.� � M30328

  Nr art.
S, 100 szt.� � M30323
M, 100 szt.� � M30324
L, 100 szt.� � M30325

  Nr art.
S, 100 szt.� � M37449
M, 100 szt.� � M31487
L, 100 szt.� � M40859

  Nr art.
XS, 100 szt.� � M03590
S, 100 szt.� � M03591
M, 100 szt.� � M03592
L, 100 szt.� � M03593

  Nr art.
XS, 100 szt.� � M03586
S, 100 szt.� � M03587
M, 100 szt.� � M03588
L, 100 szt.� � M03589
XL, 100 szt.� � M08151

Rękawice�nitrylowe�bezpudrowe, Semperit

  Nr art.
XS, 100 szt. niebieskie� M29834
S, 100 szt. niebieskie� M03595
M, 100 szt. niebieskie� M03596
L, 100 szt. niebieskie� M03597
XL, 90 szt. niebieskie� M42023
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Rękawice�nitrylowe�bezpudrowe�aloesowe, Semperit

Rękawice�nitrylowe�bezpudrowe�Skin�2, Semperit

Rękawice�sterylne�lateksowe�bezpudrowe�Derma�PF, Semperit

Rękawice�winylowe�bezpudrowe, Semperit

Rękawice�winylowe�pudrowe, Semperit

  Nr art.
XS, 200 szt. oletowe z witaminą E� M46219
S, 200 szt. oletowe z witaminą E� M44998
M, 200 szt. oletowe z witaminą E� M45074

  Nr art.
XS, 200 szt. oletowe� M33326
S, 200 szt. oletowe� M33325
M, 200 szt. oletowe� M33323
L, 200 szt. oletowe� M33318

  Nr art.
6, 1 para� � M16271
6.5, 1 para� � M16631
7, 1 para� � M08166
7.5, 1 para� � M08167
8, 1 para� � M16632
8.5, 1 para� � M41580

  Nr art.
S, 100 szt.� � M08171
M, 100 szt.� � M08170
L, 100 szt.� � M08169

  Nr art.
S, 100 szt.� � M03598
M, 100 szt.� � M03599
L, 100 szt.� � M03600
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Hp�Sleeve, Kerr

Sleeves�DEMI�250, Kerr

Cure�Sleeve, Kerr

Light�Sleeve�„L”�Style, Kerr

Light�Sleeve�„T”�Style, Kerr

Tube�Sleeve, Kerr

Jednorazowe osłonki na kątnice, skalery ultradźwiękowe i piaskarki. Wykonane z unikalnego, bar-
dzo miękkiego tworzywa, które ułatwia utrzymanie końcówki i nie wpływa na czucie w palcach.

  Nr art.
PE4050, 5.1 x 25.4 cm, 500 szt. � M21685
Osłonki na kątnice

PE4000, 3.13 cm x 25.4 cm, 500 szt. � M21683
Osłonki na prostnice, skalery ultradźwiękowe i piaskarki.

Jednorazowe osłonki do lamp DEMI.

  Nr art.
PEDEMI250, Osłonki do lamp DEMI, 250 szt. � M26826

Jednorazowe osłonki na światłowody. Zapobiegają zabrudzeniu końca światłowodu materia-
łem kompozytowym.

  Nr art.
PE4500, na światłowody o średnicy 7 i 8 mm, 400 szt. � M21686
PE4511, na światłowody o średnicy 11 mm, 400 szt. � M21687

Osłonka jednorazowa na uchwyty lamp operacyjnych typu „L”.

  Nr art.
PE3650, 3.8 x 20.3 cm, 500 szt. � M16663

Osłonka jednorazowa na uchwyty lamp operacyjnych typu „T”.

  Nr art.
PE3600, 10.2 x 14.6 cm, 500 szt. � M21671

Jednorazowe osłonki na przewody i rękawy.
  Nr art.
PE3720, 366 m w rolce, średnica 5.1 cm, na rękawy proste � M21656
PE3740, 366 m w rolce, średnica 10,2 cm, na rękawy skręcone� M21663

Osłonki jednorazowe
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Sensor�Covers, Kerr

Cover-All, Kerr

Jednorazowe osłonki na czujniki RTG.
  Nr art.
PE3735, 3.5 x 20.5 cm, 500 szt.� M21659
PE3736, 4 x 21 cm, 500 szt.� M21661

Cienkie, perforowane arkusze adhezyjnej folii, starannie przykrywające wszystko, czego do-
tykasz w trakcie zabiegu. Jednorazowe, łatwe do przyklejenia i usunięcia, nie pozostawiają 
śladów.

  Nr art.
PE3700/C, przeźroczyste, 10.2 x 15.2 cm, 1200 szt. � M21676
PE3710/B, niebieskie, 10.2 x 15.2 cm, 1200 szt. � M21652
PE3715/C, przeźroczyste, 6.4 x 15.2 cm, 600 szt. � M21654
PE3725/C, przeźroczyste, 15.2 x 22.9 cm, 800 szt. � M21691
PE1600, dozownik, 15.2 x 17.8 cm x 2.9 cm � M21644
Dozownik do folii o szer. do 10.2 cm

Steri-Sleeve, Roeko

Sleevs�for�tubes, Roeko

Sterylne pokrowce na węże łączące i kątnice. Nieodzowny przy zabiegach chirurgicznych. Roz-
miar 7.5 x 100 cm. Pakowane pojedynczo.

  Nr art.
7.5�x�100�cm, op. 25 szt. � M03569
� � �

Niesterylny rękaw na narzędzia.

  Nr art.
7.5�x�100�m, op. 25 szt. � M28869
� � �
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Coverdent�osłonki�jednorazowe, RO-SZ Dent

Osłony powierzchniowe do zabiegowych i diagnostycznych narzędzi stomatologicznych.

Nr�01�� Piezodent, skaler, 
Nr�01K�� Kamera�DP6�(Japonia), 
Nr�01KF�� Kamera�F5-W, ze stop klatką (Japonia)
Nr�02� Skaler, kątnica, prostnica z mikrosilnikiem KAVO, Bien-Air, W&H i tp. 
Nr�02K� KAMERA�TOP�CAM
Nr�03� Skaler, turbina Chirana (cienka) 
Nr�03�A� Skaler, uniwersalna do turbin: Chirana (krótka), W&H, NSK, KAVO z szybkozłączką, �
� Bien-Air
Nr�04� Prostnica, kątnica bez zamka lub z małym zamkiem i mikrosilnikiem (tylko stara �
� Chirana)
Nr�04a� Prostnica, kątnica bez zamka lub z małym zamkiem - typ nowa Chirana, W&H, �
� NSK, KAVO, dmuchawka Bien-Air itp. Lampa polimeryzacyjna
Nr�05� Prostnica�z�mikrosilnikiem�typ�KAVO, W&H, Bien-Air, Dmuchawka (EMS)
Nr�06� Prostnica�protetyczna, laser, radiowizjograf TROPHY RVG duży, do uchwytów ��
� niektórych lamp ośw. oraz pulpitu
Nr�07� Kątnica�turbinowa�typ�KAVO, W&H, NSK, Skaler (EMS), Mikroprocesor (mały)
Nr�08� Kątnica�turbinowa�typ�starszy�KAVO�lub�kątnica�z�zamkiem�i�mikrosilnikiem��
� typ�KAVO
Nr�09� ENDOMETR�TR-ZX�(Japonia)
Nr�10� Lampa�polimeryzacyjna�(SATELEC)
Nr�11� Radiowizjograf�(TROPHY)�typ�B
Nr�12� Lampa�halogenowa�np:�typ�Kulzer, Silux
Nr�13� Lampa�halogenowa�np:�typ�Heliolux
Nr�14� Lampa�halogenowa�np:�typ�Optilux,
Nr�15� Rękaw�chirurgiczny�(�zakończenie�zaokrąglone):�6/95�cm  �
Nr�15A� Rękaw�chirurgiczny�6/60�cm
Nr�16� Rękaw�do�dmuchawki�(zakończenie�ukośne)�typ�Chirana, KAVO it. - 5/35 cm - �
� (można zastąpić osłoną Nr 20)
Nr�17�� Rękaw�do�dmuchawki�(zakończenie�zaokrąglone)�typ�KAVO, W&H itp 5/35 cm �
� -(można zastąpić osłoną Nr 20) 
Nr�17�A� Rękaw�chirurgiczny�-�zakończenie�zaokrąglone�5�cm/60cm
Nr�18� Rękaw�do�dmuchawki�typ�Mobic�6/35cm
Nr�19� Kamera�wewnątrzustna�
Nr�20� “Uniwersalna”�do�kątnic�i�prostnic�z�mikrosilnikiem;dmuchawek,KameraMED-�
� EDY DENTAL II, Lampa-Top Light
Nr�21� Rękaw-ssak�(zakończenie�zaokrąglone)�8/95�cm,  
Nr�21L� Rękaw-LASER�Co2�Model�CTL-1401�8�cm/130�cm
Nr�22� Rękaw�chirur.“IMPLANT”
Nr�22A� Rękaw�chirur.“IMPLANT”-�5�cm/120�cm
Nr�22A1� Rękaw�chirur.“IMPLANT”-�5�cm/60�cm
Nr�22B� Rękaw�chirur.“IMPLANT”-�6�cm/120�cm
Nr�22B1� Rękaw�chirur.“IMPLANT”-�6�cm/60�cm
Nr�23� Osłona�mikroskopu, osłona na podgłówek fotela (chirurgia)
Nr�24� Osłona�do�końcówki�radiowizjografu�(TROPHY) 
Nr�24K� Osłona�-�Kamera�CYGNUS
Nr�25� Osłona�ustnika�pantomografu�(zagryzak)�(PLANMECA)-3,5/8�cm, 
Nr�25B� Osłona�ustnika�pantomografu�(zagryzak)�(PLANMECA)-�2,2/6�cm
Nr�26� Osłona�uchwytu�pojedyńczych�zdjęć�Rtg�w�pantomografie�(PLANMECA),  
� do uchwytów lamp ośw. oraz pulpitu
Nr�27� Kamera�wewnątrzustna�(Prima-Dent)�Radiowizjograf�(PLANMECA)
Nr�28� Kamera�wewnątrzustna�Intra�Cam�Station�firmy�PLANMECA�
Nr�29� Lampa�polimeryzacyjna�bezprzewodowa�LUX�o�MAX�
Nr�30� Kamera�wewnątrzustna�AcuCam-Concept�IV, oraz TROPHY STV
Nr�31� Kamera�wewnątrzustna�Vista�Cam�
Nr�32� Kamera�wewnątrzustna�MINI�CAM�(USA)
Nr�33� Radiowizjograf-�TROPHY�RVG�mniejszy, SATELEC X-MIND HF
Nr�33A� Radiowizjografia�-�czujnik�większy
Nr�34� Kamera�MedEye-DENTAL�(Model�Nr-IDO112B�-�firmy�INTVISION)�-�(Korea)
Nr�35� Osłona�do�ustnika�pantomografu�firmy�GENDEX
�
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Przyłbice ochronne

Przyłbica, Dental Market

Przyłbica�Comfort, Cerkamed

Przyłbica�Comfort�Light, Cerkamed

  Nr art.
Przyłbica� � M30351

Wysoka jakość zastosowanych tworzyw sprawia, że cała przyłbica jest ekstremalnie wytrzy-
mała, a jednocześnie bardzo lekka. Przyłbica nie stanowi dodatkowego obciążenia głowy  
i kręgosłupa podczas wielogodzinnej pracy. Zestaw składa się z oprawki i kompletu folii anty-
statycznych, w którym znajdują się 4 grubsze folie (wersja RELAX) lub 5 cienkich folii (wersja 
STANDARD). Folie mają najwyższy parametr przezroczystości – 99,75%. 

  Nr art.
Relax, bezbarwna � M28530
Relax, beżowa � � M35559
Relax, biała � � M36281
Relax, oletowa �� M36280
Relax, miodowa �� M35560
Relax, niebieska �� M28526
Relax, różowa � � M28527
Relax, zielona � � M28528
Relax, żółta � � M28529
Standard, bezbarwna � M31633
Standard, beżowa � M31718
Standard, biała �� M31719
Standard, niebieska� M31713
Standard, różowa� M31631
Standard, zielona� M31632

Zapewnia wygodną i higieniczną pracę stomatologom i technikom dentystycznym. Zapobiega 
zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową oraz umożliwia ochronę przed opiłkami opraco-
wywanych materiałów. Wygodna i elastyczna oprawka (dostępna w różnych kolorach) zapew-
nia szerokie pole widzenia, nie krępując swobody ruchów. Oprawka została skonstruowana tak, 
aby mogły używać jej osoby pracujące w okularach korekcyjnych. Jest to cecha niespotykana 
w żadnym innym typie masek ochronnych na rynku. Zestaw składa się z oprawki i kompletu  
4 folii antystatycznych.

  Nr art.
Bezbarwna� � M36957
Niebieska� � M38459
Różowa� � M48875
Zielona� � M48874
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Kalka�artykulacyjna�200µ, Bausch

Kalka�artykulacyjna�100µ, Bausch

Kalka�artykulacyjna�40µ, Bausch

Artykulacyjna kalka z progresywnym zabarwieniem 200µ jest jedyną kalką, która uwidacznia 
różnorodne siły zgryzowe poprzez różne odcienie barwnika zależne od siły żucia.

  Nr art.
BK01�prostokątna, kaseta plastikowa, 300 szt., niebieska � M00251
BK1001�prostokątna, uzupełnienie 300 szt., niebieska� M00252
BK02�prostokątna, kaseta plastikowa, 300 szt., czerwona � M00253
BK1002�prostokątna, uzupełnienie 300 szt., niebieska� M00254
BK03�podkowiasta, kaseta plastikowa, 50 szt., niebieska � M00255
BK04�podkowiasta, kaseta plastikowa, 50 szt., czerwona� M00256
BK05�prostokątna, opakowanie zeszytowe, 300 szt., niebieska � M00257

Progresywnie barwiąca, elastyczna kalka wzmocniona włóknem z wysoką zawartością farby, 
dopasowuje się dokładnie do powierzchni zgryzu. Dzięki progresywnym odcieniom zaznacza 
precyzyjnie okluzyjne punkty kontaktu lub punkty kontaktu w okluzji centralnej.

  Nr art.
BK51�prostokątna, kaseta plastikowa, 300 szt., niebieska � M07340
BK52�prostokątna, kaseta plastikowa, 300 szt., czerwona � M07341
BK53�podkowiasta, dozownik plastikowy, 50 szt., niebieska � M07342
BK54�podkowiasta, dozownik plastikowy, 50 szt., czerwona � M07343
BK57�paski�proste, 50 szt., niebieska � M07344
BK58�paski�proste, 50 szt., czerwona � M07345

Są wytrzymałe na zerwanie, pokryte obustronnie roztworem barwnika. Kalki te niezwykle pre-
cyzyjnie odtwarzają punkty kontaktowe dzięki niewielkiej grubości materiału.

  Nr art.
BK09�paski, 300 szt., niebieskie � M00261
BK10�paski, 300 szt., czerwone� M00262
BK11�prostokątne�10�x�7�cm, 50 szt., niebieskie � M00263
BK12�prostokątne�10�x�7�cm, 50 szt., czerwone � M00264
BK13�rolka, szer. 16 mm, dł. 15 m, niebieska � M00265
BK14�rolka, szer. 16 mm, dł. 15 m, czerwona� M00266
BK15�rolka, szer. 22 mm, dł. 10 m, niebieska� M00267
BK16�rolka, szer. 22 mm, dł. 10 m, czerwona� M00268
BK17�podkowiasta, kaseta plastikowa, 150 szt., niebieska � M00271
BK18�podkowiasta, kaseta plastikowa, 150 szt., czerwona � M00272
BK80�prostokątna, uzupełnienie 200 szt., niebiesko-czerwona � M00273
BK81�podkowiasta, kaseta pl., 150 szt., niebiesko-czerwona � M00274
BK61�paski, wstępnie wycięte, 200 szt., niebieskie � M00275
BK62�paski, wstępnie wycięte, 200 szt., czerwone � M00276
BK63�paski, wstępnie wycięte, 200 szt., niebiesko-czerwone� M28498

Kalki
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Artykulacyjny�jedwab�200µ, Bausch

Folia�artykulacyjna�Arti-Fol�8µ, Bausch

Jedwab jest całkowicie odporny na zerwanie i dzięki doskonałej elastyczności oraz niewielkiej 
grubości dopasowuje się optymalnie do wszystkich guzków i stoków. Odbicie wykonane jedwa-
biem jest niezwykle dokładne i nadaje się do stosowania przy protezach całkowitych.

  Nr art.
BK06�rolka/taśma, szer. 80 mm, 3 m, czerwona � M00258
BK07�rolka/taśma, szer. 16 mm, 10 m, niebieska� M00259
BK08�rolka/taśma, szer. 16 mm, 10 m, czerwona� M00260

Folie artykulacyjne charakteryzują się doskonałym przyleganiem barwnika na trudnych do kon-
troli powierzchniach. Cienka 6µ warstwa barwnika składająca się z wosku i pigmentu zawiera 
dodatkowo komponenty hydrolowe, aby polepszyć przyczepność barwnika również na wil-
gotnych powierzchniach okluzyjnych.

  Nr art.
BK20�jednostronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, czarna� M00277
BK21�jednostronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, czerwona� M00279
BK22�jednostronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, zielona� M00281
BK23�jednostronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, niebieska� M00283
BK24�dwustronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, czarna� M00287
BK25�dwustronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, czerwona� M00289
BK26�dwustronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, zielona� M00291
BK27�dwustronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, niebieska� M00293
BK29�jednostronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, biała� M00285

Uzupełnienia
BK1020�jednostronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, czarna� M00278
BK1021�jednostronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, czerwona� M00280
BK1022�jednostronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, zielona� M00282
BK1023�jednostronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, niebieska� M00284
BK1024�dwustronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, czarna� M00288
BK1025�dwustronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, czerwona� M00290
BK1026�dwustronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, zielona� M00292
BK1027�dwustronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, niebieska� M00294
BK1029�jednostronna, szer. 22 mm, dł. 20 m, biała� M00286

BK70�jednostronna, szer. 75 mm, 20 m� M00297
BK71�jednostronna, szer. 75 mm, 20 m� M00298
BK72�jednostronna, szer. 75 mm, 20 m� M00299
BK73�jednostronna, szer. 75 mm, 20 m� M00300
BK74�dwustronna, szer. 75 mm, 15 m� M00301
BK75�dwustronna, szer. 75 mm, 15 m� M00302
BK76�dwustronna, szer. 75 mm, 15 m� M00303
BK77�dwustronna, szer. 75 mm, 15 m� M00304
BK79�jednostronna, szer. 75 mm, 20 m� M00305

BK137�Pudełko�do�rolek�folii, szer. 75 mm� M00306
BK140�Uchwyt�Bauscha�Dentech-Y� M00307
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Folia�artykulacyjna�Arti-Fol�metaliczna�12µ, Bausch

Folia�artykulacyjna�Arti-Fol�czarno-czerwona�12µ, Bausch

Gnatho-Film�16�µ, Bausch

Folia kontrolna High Tech o wyraźnie polepszonych właściwościach. Ta folia kontrolna składa się 
z metalizowanej folii poliestrowej (folia Shimstock) o niewielkiej grubości 12µ. Kombinacja war-
stwy barwnika i metalizowanej folii poliestrowej daje w niektórych zastosowaniach wyraźne 
korzyści. Folia charakteryzuje się bardzo dobrym przenoszeniem barwnika. Szczególnie na por-
celanie i polerowanych powierzchniach metali punkty kontaktowe są wyraźne.

  Nr art.
BK30�jednostronna, w pudełku, szer. 22 mm, 20 m, czarna� M00308
BK31�jednostronna, w pudełku, szer. 22 mm, 20 m, czerwona� M00309
BK32�jednostronna, w pudełku, szer. 22 mm, 20 m, zielona� M00310
BK33�jednostronna, w pudełku, szer. 22 mm, 20 m, niebieska� M00311
BK35�jednostronna, 100 kartek, szer. 8 mm, czerwona � M00312
BK38�niepokryta, 100 kartek, szer. 8 mm � M00313
BK39�niepokryta, w pudełku, szer. 16 mm, 20 m� M00314
BK731�jednostronna, szer. 75 mm, 20 m, czerwona� M31178

Niepowtarzalna kombinacja folii metalowej high-tech (folia Shimstock 12µ) i obustronnej po-
włoki farby z dokładnie rozdrobnionymi pigmentami barwnymi umożliwia wyraźne zaznacze-
nie wszystkich zwarciowych punktów kontaktowych. Nowa folia Arti-Fol Metallic BK 28 zazna-
cza precyzyjnie także na wilgotnych powierzchniach zgryzowych.

  Nr art.
BK28�dwustronna�� M00295
w pudełku, szer. 22 mm, 20 m, czarno-czerwona 

BK1028�uzupełnienie, szer. 22 mm, 20 m, czarno-czerwona� M00296

Ta jedyna w swoim rodzaju folia dopasowuje się optymalnie do badanej powierzchni okluzyj-
nej. Rozciągliwość folii elastycznej i miękka warstwa barwnika umożliwia precyzyjną kontrolę 
rzeczywistych punktów kontaktowych.

  Nr art.
BK120�jednostronna, 20 x 60 mm, czarna� M34828
BK121�jednostronna, 20 x 60 mm, czerwona� M24125
BK122�jednostronna, 20 x 60 mm, zielona� M21952
BK123�jednostronna, 20 x 60 mm, niebieska� M24126

BIO-Ink, Bausch

Stosuje się do oznakowania miejsc ucisku protezy. Jest wodnym roztworem zawierającym zie-
lony barwnik spożywczy o zwiększonej lepkości.

  Nr art.
BK209, zielony� � M07327
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Arti-Spray, Bausch

Uniwersalny barwny indykator do kontroli okluzyjnych punktów kontaktowych i dokładności 
dopasowania koron i mostów. Łatwo się aplikuje, na powierzchni tworzy cienką warstwę bar-
wnika, którą można usunąć wodą.

  Nr art.
BK285, 75 ml, biały� M26966
BK286, 75 ml, czerwony� M07332
BK287, 75 ml, niebieski� M07333
BK288�-�Metal�Precision�Tip, 75 ml, zielony� M07334

Paski�Fleximeter, Bausch

Kalka�artykulacyjna�w�sprayu, Unigloves

Kalka�artykulacyjna�w�sprayu, Omnident

Kalka�artykulacyjna, Hanel

Elastyczne paski w trzech różnych grubościach, do pomiaru wysokości preparowania przy szli-
fowaniu zębów (np. korony, mosty lub korony podwójne). Paski mogą być także wykorzystywa-
ne do określenia odległości między zębami przeciwstawnymi.

  Nr art.
BK250, szer. 1 mm, 15 szt., różowy� M07328
BK251, szer. 1.5 mm, 15 szt., zielony� M07329
BK252, szer. 2 mm, 15 szt., niebieski� M07330
BK253�zestaw, 15 szt., mieszany� M07331
BK254�zestaw, 3 szt., mieszany� M31119

  Nr art.
Zielona, 75 ml � � M43103

Kalka artykulacyjna w sprayu, przeznaczona do wybarwiania punktów kontaktu podczas
kontroli okluzji zarówno w laboratorium jak i w gabinecie. Użyty środek barwiący uzyskano
z naturalnych produktów.
  Nr art.
Zielona, 75 ml � � M03094

Uniwersalna kalka, występuje w kształcie paska, podkowy, nie wymaga stosowania pincety.

  Nr art.
Podkowiasta�40µ, 72 kartki, czerwona� M05285
Podkowiasta�40µ, 72 kartki, niebieska� M05286
Paski�40µ, 120 szt., czerwone � M05287
Paski�40µ, 120 szt., niebieskie� M05288
Kształt�C�80µ, 144 szt., niebiesko-czerwone � M05289
Kształt�C�80µ, 144 szt., niebieskie� M05290
Paski�80µ, 144 szt., niebiesko-czerwone  � M05291
Paski�80µ, 144 szt., niebieskie � M05292
Podkowiasta�80µ, 72 kartki, niebiesko-czerowna� M18945
Podkowiasta�80µ, 72 kartki, niebieska� M36316
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Formówki, paski, kliny

Hawe�Contoured�Matrices, Kerr

Hawe�Adapt�Matrices, Kerr

Hawe�Matrices�Micro�Thin, Kerr

Hawe�Matrices�Super�Thin, Kerr

Hawe�Titanium�Matrices, Kerr

Metalowe, anatomicznie ukształtowane paski ze stali nierdzewnej, o grubości 0.045 mm, prze-
znaczone do tradycyjnych napinaczy, odpowiednie także do systemu SuperMat.

  Nr art.
Zestaw�HN396, 30 szt.� M09680
Zestaw zawiera: po 5 szt. pasków w 6 kształtach.

HN390, przedtrzonowce, dwustronne, 30 szt.� M01999
HN391, trzonowce, dwustronne, 30 szt.� M02000
HN392, przedtrzonowce, jednostronne, 30 szt.� M02001
HN393, przedtrzonowce, jednostronne, 30 szt.� M02002
HN394, trzonowce, jednostronne, 30 szt.� M02003
HN395, trzonowce, jednostronne, 30 szt.� M02004

Metalowe, paski ze stali nierdzewnej, o grubości 0.045 mm, przeznaczone do tradycyjnych 
napinaczy, odpowiednie także do systemu SuperMat.

 Nr art. Nr art.

HN375, 30 szt.� M09672
HN376, 30 szt.� M09673
HN377, 30 szt.� M09674
HN378, 30 szt.� M09675

HN379, 30 szt.� M09676
HN380, 30 szt.� M09677
HN381, 30 szt.� M09678
HN382, 30 szt.� M09679

Bardzo cienkie paski ze stali nierdzewnej, o grubości 0.03 mm. Odpowiednie do systemu Super-
Mat.

 Nr art. Nr art.

HN405, 30 szt.� M09682
HN406, 30 szt.� M09683
HN407, 30 szt.� M09684

HN408, 30 szt.� M09685
HN409, 30 szt.� M09686
HN410, 30 szt.� M09687

Cienkie paski ze stali nierdzewnej, o grubości 0.038 mm. Odpowiednie do systemu SuperMat.

 Nr art. Nr art.

HN1201, 30 szt.�M09591
HN1202, 30 szt.�M09592
HN1203, 30 szt.�M09593
HN1204, 30 szt.�M09594

HN1205, 30 szt.�M09595
HN1206, 30 szt.�M09596
HN1207, 30 szt.�M09597
HN1208, 30 szt.�M09598

Tytanowe paski, o grubości 0.03 mm. Odpowiednie do systemu SuperMat.

  Nr art.
HN1501, przedtrzonowce, 30 szt.� M09601
HN1502, przedtrzonowce, dwustronne, 30 szt.� M09602
HN1506, trzonowce, 30 szt.� M09603
HN1507, trzonowce, dwustronne, 30 szt.� M09604
HN1590, prolowane, przedtrzonowce, 30 szt.� M09605
HN1591, prolowane, trzonowce, 30 szt.� M09606
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Hawe�Transparent�Adapt�Sectional�Matrix�System, Kerr

Hawe�Blue�Adapt�Sectional�Matrix�System, Kerr

Zestaw formówek częściowych do zębów bocznych.

  Nr art.
Zestaw�HN750� � M09753
Zestaw zawiera: 200 pasków częściowych (4 x 50 szt.), 200 pierścieni międzyzębowych, 
kleszcze do pierścieni, transparentne kliny międzyzębowe Adapt Luciwedge (po 5 szt. małych, 
średnich, dużych).

HN751�� � M09754
Paski transparentne 100 szt., wys. 5 mm, gr. 0.05 mm, umiarkowana krzywizna, pierścienie 
międzyzębowe 100 szt. 

HN752�� � M09755
Paski transparentne 100 szt., wys. 6.5 mm, gr. 0.05 mm, umiarkowana krzywizna, pierścienie 
międzyzębowe 100 szt. 

HN753�� � M09756
Paski transparentne 100 szt., wys. 5 mm, gr. 0.05 mm, zwiększona krzywizna, pierścienie 
międzyzębowe 100 szt. 

HN754�� � M09757
Paski transparentne 100 szt., wys. 6.5 mm, gr. 0.05 mm, zwiększona krzywizna, pierścienie 
międzyzębowe 100 szt.

HN756�� � M21614
Paski transparentne 100 szt., wys. 5 mm, gr. 0.05 mm, umiarkowana krzywizna. 

HN757�� � M18567
Paski transparentne 100 szt., wys. 6.5 mm, gr. 0.05 mm, umiarkowana krzywizna.

HN758�� � M21615
Paski transparentne 100 szt., wys. 5 mm, gr. 0.05 mm, zwiększona krzywizna.

HN759�� � M21616
Paski transparentne 100 szt., wys. 6.5 mm, gr. 0.05 mm, zwiększona krzywizna.

HN755�kleszcze�do�pierścieni� M09758�

Zestaw formówek częściowych do zębów bocznych.

  Nr art.
Zestaw�HN2750�� M21405
Zestaw zawiera: 200 niebieskich pasków częściowych (4 x 50 szt.), 200 pierścieni międzyzębo-
wych, kleszcze do pierścieni, transparentne kliny międzyzębowe Adapt Luciwedge (po 5 szt. 
małych, średnich, dużych).

HN2751�� � M21406
Paski niebieskie 100 szt., wys. 5 mm, gr. 0.05 mm, umiarkowana krzywizna, pierścienie mię-
dzyzębowe 100 szt. 

HN2752�� � M21545
Paski niebieskie 100 szt., wys. 6.5 mm, gr. 0.05 mm, umiarkowana krzywizna, pierścienie 
międzyzębowe 100 szt. 

HN2753�� � M21407
Paski niebieskie 100 szt., wys. 5 mm, gr. 0.05 mm, zwiększona krzywizna, pierścienie między-
zębowe 100 szt. 

HN2754�� � M21408
Paski niebieskie 100 szt., wys. 6.5 mm, gr. 0.05 mm, zwiększona krzywizna, pierścienie mię-
dzyzębowe 100 szt.
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SuperMat, Kerr

Hawe�Transparent�Cervical�Matrices, Kerr

Uniwersalny zestaw formówek pierścieniowych metalowych i celuloidowych, przeznaczonych 
do rozległych ubytków w zębach bocznych. 

  Nr art.
Zestaw�HN215� � M04282
Zestaw zawiera: napinacz SuperLock, 14 formówek metalowych (gr. 0.03 mm) Adapt Super-
Cap w dwóch wysokościach (wys. 5mm i 6.3 mm), 6 formówek celuloidowych (gr. 0.05 mm) 
Adapt SuperCap w dwóch wysokościach (5 mm i 6.3 mm).

HN2161, formówki metalowe 0.03 mm, wys. 5 mm, 50 szt.� M09631
HN2162, formówki metalowe 0.03 mm, wys. 6.3 mm, 50 szt.� M09632
HN2171, formówki celuloidowe 0.03 mm, wys. 5 mm, 50 szt.� M09633
HN2172, formówki celuloidowe 0.03 mm, wys. 6.3 mm, 50 szt.� M09634
HN2181, formówki metalowe 0.038 mm, wys. 5 mm, 50 szt.� M09635�
HN2182, formówki metalowe 0.038 mm, wys. 6.3 mm, 50 szt.� M09636
HN2010, bębenki SuperCap, wys. 5.6 mm, 100 szt.� M20218
HN2015, bębenki SuperCap, wys. 6.7 mm, 100 szt.� M09630

Przezroczyste, anatomicznie wyprolowane formówki przydziąsłowe do ubytków przydziąsło-
wych.

  Nr art.
Zestaw�HN850S�� M02014
Zestaw zawiera: po 35 formówek w 5 kształtach (851S-855S), po 50 formówek w 2 kształtach 
(856S, 857S), narzędzie do retrakcji dziąsła, trzymadełko do formówek.

HN851S, 150 szt.� M02007
HN852S, 150 szt.� M02008
HN853S, 150 szt.� M02009
HN854S, 150 szt.� M02010
HN855S, 150 szt.� M02011
HN856S, 150 szt.� M02012
HN857S, 150 szt.� M02013
HN860, narzędzie do retrakcji dziąsła� M09769
HN861, trzymadełko do formówek� M09770

MetaFix, Kerr

851S

852S

853S

854S

855S

856S

857S

Formówki przeznaczone do wypełniania ubytków klasy II. Posiadają wbudowany napinacz 
(pierścień zaciskowy), który eliminuje potrzebę zastosowania dodatkowych narzędzi, a jego 
konstrukcja sprawia, że kształtka jest bardzo lekka i zapewnia pacjentowi komfort w czasie 
zabiegu. Ich anatomicznie ukształtowany i wyprolowany zgodnie z krzywizną zęba pasek, wy-
konano ze stali o odpowiedniej sprężystości, zapewniający bezproblemowe włożenie formówki 
do przestrzeni międzyzębowej bez deformacji i uszkodzenia tkanek miękkich.

  Nr art.
Zestaw� � M34577
Zestaw zawiera: 3 x 50 szt. formówek: small, medium, large.

Small, 50 szt.� � M34567
Medium, 50 szt.�� M34568
Large, 50 szt.� � M34569
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Hawe�Steel�Matrix�Bands, Kerr

Paski ze stali nierdzewnej w podajniku, długość 3 m.

  Nr art.
HN399A, szer. 5 mm, gr. 0.03� M02031
HN399B, szer. 6 mm, gr. 0.03� M02032
HN399C, szer. 7 mm, gr. 0.03� M02033
HN499A, szer. 5 mm, gr. 0.045� M02034
HN499B, szer. 6 mm, gr. 0.045� M02035
HN499C, szer. 7 mm, gr. 0.045� M02036

Striproll�Blue, Kerr

Pasek�do�formówki�Ivory, Mechanika precyzyjna Konopka

Pasek�do�formówki�Mifam, Mechanika precyzyjna Konopka

Pasek celuloidowy o grubości 0,05 mm dostępny w rolce w wygodnym dozowniku. Można 
go stosować z wszystkimi materiałami służącymi do wypełnień w zębach przednich. Pojemnik 
wyposażony jest w metalowy element ułatwiający odrywanie paska.

  Nr art.
HN2685, 6 mm, 15 m � M21402
HN2686, 8 mm, 15 m � M21403
HN2687, 10 mm, 15 m � M21404

Paski starego typu, dziurkowane.

  Nr art.
01, gr. 0.045, 30 szt., dziecięce � M17379
02, gr. 0.045, 30 szt., dziecięce� M17160
1, gr. 0.045, 30 szt., małe� M05297
2, gr. 0.045, 30 szt., średnie� M04064
3, gr. 0.045, 30 szt., duże� M12556

Paski prolowane nowego typu.

  Nr art.
8, przedtrzonowce, obustronne, gr. 0.045, 30 szt.� M04066
9, trzonowce, obustronne, gr. 0.045, 30 szt.� M04067
12, przedtrzonowce, jednostronne, gr. 0.045, 30 szt.� M04068
13, trzonowce, jednostronne, gr. 0.045, 30 szt.� M04069

Striproll, Kerr

Pasek celuloidowy o grubości 0,05 mm dostępny w rolce w wygodnym dozowniku. Można 
go stosować z wszystkimi materiałami służącymi do wypełnień w zębach przednich. Pojemnik 
wyposażony jest w metalowy element ułatwiający odrywanie paska.

  Nr art.
HN685, pasek 15 m, 0.05 mm / 6 mm � M02040
HN686, pasek 15 m, 0.05 mm / 8 mm � M02041
HN687, pasek 15 m, 0.05 mm / 10 mm � M02042
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Pasek�do�formówki�tłoczony, Pamet

Pasek�do�formówki�tłoczony, Praktor

Paski tłoczone.

  Nr art.
21, przedtrzonowce, lewe, gr. 0.05, 30 szt.� M38332
22, przedtrzonowce, prawe, gr. 0.05, 30 szt.� M38333
23, trzonowce, lewe, gr. 0.05, 30 szt.� M38334
24, trzonowce, prawe, gr. 0.05, 30 szt.� M38335
28, przedtrzonowce, obustronne, gr. 0.05, 30 szt.� M38336
29, trzonowce, obustronne, gr. 0.05, 30 szt.� M38337

Paski tłoczone.

  Nr art.
01, ivory, zęby mleczne, gr. 0.05, 30 szt.� M30234
02, ivory, przedtrzonowce, gr. 0.05, 30 szt.� M30235
03, ivory, trzonowce, gr. 0.05, 30 szt.� M34503
21, przedtrzonowce, lewe, gr. 0.05, 30 szt.� M25447
22, przedtrzonowce, prawe, gr. 0.05, 30 szt.� M25451
23, trzonowce, lewe, gr. 0.05, 30 szt.� M25448
24, trzonowce, prawe, gr. 0.05, 30 szt.� M25452
28, przedtrzonowce, obustronne, gr. 0.05, 30 szt.� M25449
29, trzonowce, obustronne, gr. 0.05, 30 szt.� M25450
20, asortyment, gr. 0.035, 30 szt.� M31677
21, przedtrzonowce, lewe, gr. 0.035, 30 szt.� M31676
22, przedtrzonowce, prawe, gr. 0.035, 30 szt.� M31678
23, trzonowce, lewe, gr. 0.035, 30 szt.� M31679
24, trzonowce, prawe, gr. 0.035, 30 szt.� M31680
28, przedtrzonowce, obustronne, gr. 0.035, 30 szt.� M31681
29, trzonowce, obustronne, gr. 0.035, 30 szt.� M31682

Pasek�do�formówki�tłoczony, Mechanika precyzyjna Konopka

Pasek�w�rolce, Pol-Intech

Paski tłoczone.

  Nr art.
20, asortyment, gr. 0.045, 30 szt.� M12573
30, asortyment Ivory, gr. 0.045, 30 szt.� M12572
21, przedtrzonowce, lewe, gr. 0.045, 30 szt.� M04071
22, przedtrzonowce, prawe, gr. 0.045, 30 szt.� M04072
23, trzonowce, lewe, gr. 0.045, 30 szt.� M04073
24, trzonowce, prawe, gr. 0.045, 30 szt.� M04074
28, przedtrzonowce, obustronne, gr. 0.045, 30 szt.� M04075
29, trzonowce, obustronne, gr. 0.045, 30 szt.� M04076

Pasek do formówki 5 mm/1 mb.

  Nr art.
9�szt.� � M27731
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Pasek�do�formówki�Ivory, Praktor

Hawe�Transparent�Strips, Kerr

Paski starego typu, dziurkowane.

  Nr art.
1, gr. 0.05, 30 szt., zęby mleczne� M26216
2, gr. 0.05, 30 szt., przedtrzonowce� M26786
3, gr. 0.05, 30 szt., trzonowce� M26787
12, gr. 0.035, 30 szt., przedtrzonowce, jednostronne� M37502
13, gr. 0.035, 30 szt., trzonowce, jednostronne� M45069

Paski wykonane z celuloidu o grubości 0.05 mm, oznaczone na końcach kodem kolorystycz-
nym.

  Nr art.
HN690, Paski z żółtym końcem, 100 x 6 mm � M09727
HN691, Paski z czerwonym końcem, 100 x 8 mm � M09728
HN692, Paski z niebieskim końcem, 100 x 10 mm  � M09729
HN695, Paski z żółtym końcem, 73 x 6 mm � M09730
HN696, Paski z czerwonym końcem, 73 x 8 mm  � M09731
HN697, Paski z niebieskim końcem, 73 x 10 mm � M09732

Kliny�Hawe�Sycamore�Interdental�Wedges, Kerr

Kliny międzyzębowe są wykonane z drewna jaworowego, co zapewnia stabilność i zdolność do 
kompresji, wpływając na optymalne przyleganie klinów do zęba. Wklęsły kształt dopasowuje 
się do naturalnej krzywizny tkanek twardych umożliwiając odpowiednią separację i prawidło-
we odbudowanie punktu stycznego. Kwadratowy trzonek klina ułatwia jego wprowadzanie,  
a skierowany ku górze koniec chroni brodawkę dziąsłową przed uszkodzeniem. Kliny dostępne 
są w 8 rozmiarach i, dla łatwiejszej identykacji, oznaczono je kodem kolorystycznym.

  Nr art.
HN830, Zestaw klinów� M02019
Zestaw zawiera: 1000 szt. klinów, narzędzie do zakładania klinów

HN823, Zestaw klinów, 100 szt. � M02020
HN826, Wedge Dispenser, asortyment � M02021
Dozownik z klinami, 500 szt.

HN829/05, kliny turkusowe (mini), 1000 szt. � M09764
HN822/05, kliny turkusowe (mini), 100 szt.� M02023
HN829/10, kliny pomarańczowe, 1000 szt. � M17673
HN822/10, kliny pomarańczowe, 100 szt. � M02024
HN829/20, kliny białe, 1000 szt. � M19474
HN822/20, kliny białe, 100 szt.� M02025
HN829/30, kliny zielone, 1000 szt. � na�zamówienie
HN822/30, kliny zielone, 100 szt. � M02026
HN829/40, kliny żółte, 1000 szt.  � na�zamówienie
HN822/40, kliny żółte, 100 szt. � M02027
HN829/50, kliny niebieskie, 1000 szt. � na�zamówienie
HN822/50, kliny niebieskie, 100 szt.� M02028
HN829/60, kliny czerwone, 1000 szt. � M30448
HN822/60, kliny czerwone, 100 szt.� M02029
HN829/70, kliny białe, 1000 szt.  � na�zamówienie
HN822/70, kliny białe, 100 szt.� M02030



oryginalny kompozyt 
typu bulk-fill

zaawansowany  
system formówek

Sposób na perfekcyjne wypełnienia II klasy

• perfekcyjne punkty styczne
• doskonała szczelność od strony dodziąsłowej
• większa stabilność formówek, mniej opracowywania
• niezwykła łatwość użycia

• jednorazowa aplikacja warstw grubości 4mm
• unikalne samoistne zapływanie 
 i adaptacja do ścian ubytku
• 3-letnie badania potwierdzające 
 skuteczność kliniczną*
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Automatrix, Dentsply

System formówek całkowitych z integralnym mechanizmem blokującym.

  Nr art.
Zestaw� � na�zamówienie
Zestaw zawiera: 96 formówek po 24 z każdego kształtu, instrument zaciskowy, obcinacz.

Medium�Regular, 72 szt.� M18453
Medium�Thin, 72 szt.� M18451
Narrow�Regular, 72 szt.� M18452
Wide�Regular, 72 szt.� M18454
Obcinacz� � M18467
Instrument�zaciskowy� M41995

Taśma�poliestrowa�gładka, WYTWARZANIE POMOCY STOMATOLOGICZNYCH PIOTR FINC

  Nr art.
6�mm�/�0.05�mm�� M19717�
6�mm�/�0.08�mm�� M22069�
8�mm�/�0.05�mm�� M14425
8�mm�/�0.08�mm�� M05300

Palodent�Plus, Dentsply

Najnowszy system anatomicznych formówek częściowych, służy do łatwej i dokładnej odbudo-
wy punktów stycznych w przypadkach ubytków klasy II. Składa się z nowoczesnych pierścieni, 
formówek oraz nowatorskich klinów, które nadają nowy, prawdziwie anatomiczny wymiar bez-
pośrednim technikom adhezyjnym z użyciem kompozytów. 

  Nr art.
Zestaw�Intro�Kit�� M42238
Zestaw zawiera: 100 formówek (po 25 szt. 3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm), 75 klinów (po 
25 szt. małe, średnie, duże), 30 klinów ochronnych (po 10 szt. małe, średnie, duże), pierścień 
uniwersalny, pierścień zwężany, kleszcze, szczypce.

Zestaw�Starter�Kit� M42345
Zestaw zawiera: 20 formówek (15 x 5.5 mm, 5 x 4.5 mm), 15 klinów (po 5 małe, średnie, 
duże), 5 klinów ochronnych średnich, 2 pierścienie uniwersalne, kleszcze, szczypce, SDR opa-
kowanie próbne 4 kompiule.

Formówki�3.5�mm, 50 szt.� M42297
Formówki�4.5�mm, 50 szt.� M42298
Formówki�5.5�mm, 50 szt.� M42319
Formówki�5.5�mm, 100 szt.� M42239
Formówki�6.5�mm, 50 szt.� M42689
Formówki�7.5�mm, 50 szt.� M46191
Pierścienie�Ring�Narrow, 2 szt.� M42723
Pierścienie�Ring�Universal, 2 szt.� M42722
Kliny�ochronne�małe, 50 szt.� M43660
Kliny�ochronne�średnie, 50 szt.� M43661
Kliny�ochronne�duże, 50 szt.� M43662
Kliny�małe, 100 szt.� M42299
Kliny�średnie, 100 szt.� M42300
Kliny�duże, 100 szt.� M42301
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Kształtki�poliestrowe, Anger

Krystalicznie przeźroczyste korony do odbudowy zębów, niezbędne są wszędzie tam, gdzie 
estetyka odgrywa główną rolę. Używanie koron gwarantuje gładką powierzchnię wypełnienia, 
a ta z kolei zmniejsza ryzyko powstawania kamienia i płytki nazębnej. Szerokie spektrum typów  
i wielkości.

  Nr art.
Zestaw�8-32�� � M18045
Zestaw zawiera:  16 x siekacze górne, 8 x siekacze dolne, 8 x siekacze boczne.

Zestaw�9-32�� � M18046
Zestaw zawiera: 12 x kły, 10 x przedtrzonowce, 10 x trzonowce.

2-32�siekacze�dolne, 32 szt. � M00237
3-32�siekacze�górne, 32 szt. � M00238
4-32�boczne�siekacze, 32 szt. � M00239
5-32�kły, 32 szt.� � M00240
6-32�przedtrzonowce, 32 szt.� M00241
7-32�trzonowce, 32 szt.  � M00242

Koferdamy

OptiDam, Kerr

Trójwymiarowy koferdam, zaopatrzony w wypustki. Połączenie tak unikalnego kształtu z ana-
tomicznie ukształtowaną ramką sprawia, że jest doskonale dopasowany do kształtu twarzy, 
dzięki czemu dostęp do pola zabiegowego jest lepszy. Ta kombinacja wpływa również na re-
dukcję naprężeń powstających przy zakładaniu koferdamu. Minimalne jest także ryzyko spad-
nięcia klamry mocującej gumę na zębie.

  Nr art.
HN�5200, boki, 10 szt., ramka � M02078
HN�5203, przód, 10 szt., ramka � M12311
HN�5201, boki, 30 szt. � M02079
HN�5204, przód, 30 szt.� M02082
HN�5205, boki, 60 szt. � M37741
HN�5206, przód, 60 szt. � M19764
HN�5202, ramka, 2 szt. � M41067
HN�5250, Softclamp klamry, 5 szt. � M18060
HN�5260, Fixafloss nić, 20 elementów na rolce � M19802

OptiView, Kerr

Umożliwia uzyskanie równomiernej retrakcji warg policzków. Stanowi nowatorską pomoc  
w uzyskiwaniu większego i wygodnego pola zabiegowego, do którego zarówno lekarz jak 
i asystentka mają łatwiejszy dostęp. Dzięki anatomicznemu kształtowi zapewnia pacjentowi 
doskonały komfort nawet podczas długo trwającego zabiegu.

  Nr art.
HN5500, standard, 2 szt.� M12322
HN5502, small, 2 szt.� M17967
HN5501, nakładki, 10 szt.� M16140



340

Akcesoria / Koferdamy

10

www.marrodent.pl

OptraGate�3D, Ivoclar Vivadent AG

Koferdam�Fiesta, Hygenic

Zapewnia wygodny dostęp do jamy ustnej i w ten sposób ułatwia oraz przyspiesza pracę pod-
czas leczenia stomatologicznego. Odsuwając policzki i wargi pacjenta czyni pracę bardziej 
komfortową, zapewniając przy tym także względną suchość pola operacyjnego.

  Nr art.
Assortment�� � M25933
Junior, 80 szt. � � M30863
Regular, 80 szt. � � M17902
Small, 80 szt.� � M18479

Cienki arkusz naturalnej gumy lateksowej, używany w celu izolacji zębów podczas zabiegów 
dentystycznych. Asortyment w kolorach: oletowym, niebieskim, różowym, z domieszką sma-
ku owocowego.

Arkusz 152 x 152 mm, dla dorosłych.

  Nr art.
Cienki� � na�zamówienie
Średni� � M01460
Gruby�� � na�zamówienie�

Koferdam�Dental�Dam, Hygenic

Cienki arkusz naturalnej gumy lateksowej, używany w celu izolacji zębów podczas zabiegów 
dentystycznych. 

  Nr art.

Arkusz 152 x 152 mm, dla dorosłych. 

Zielony, cienki, 36 szt.� M01457
Zielony, średni, 36 szt.� M01458
Zielony, gruby, 36 szt.� M22137
Zielony, bardzo gruby, 36 szt.� M22138
Niebieski, średni, 36 szt.� M27902
Niebieski, gruby, 36 szt.� na�zamówienie

Arkusz 127 x 127 mm, dla dzieci.

Zielony, cienki, 52 szt.� na�zamówienie
Zielony, średni, 52 szt.� M22140
Zielony, gruby, 52 szt.� na�zamówienie
Zielony, bardzo gruby, 52 szt.� na�zamówienie

OptraDam�Plus, Ivoclar Vivadent AG

Odróżnia się od tradycyjnych koferdamów anatomicznym kształtem i elastycznością. Naniesiony 
schemat zębów ułatwia umieszczenie go. System dwóch obręczy zapewnia stabilność położenia  
i uzyskanie napięcia materiału koferdamu.

  Nr art.
Assortment, 50 szt. � M29090
Regular, 50 szt. � � M26936
Small, 50 szt. � � M26937
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Koferdam�bezlateksowy�Flexi-Dam, Hygenic

Koferdam, Hygenic

Wykonany z najwyższej jakości elastycznego plastomeru, przeznaczony dla osób uczulonych 
na lateks. 

  Nr art.

Arkusz 152 x 152 mm, dla dorosłych. 

Fioletowy, średni, 30 szt.� M10159
Zielony, średni, 30 szt.� M22144
Fioletowy, z ramką, 100 x 105 mm, 20 szt.� M22145

  Nr art.
Zestaw�wprowadzający� M35572
Zestaw zawiera: koferdam arkusze 152 x 152 mm, 36 szt. (średnia grubość, zielone), ramka 
plastikowa 152 mm, klamry Fiesta ze “skrzydełkami” 9 szt., dziurkacz, szczypce, gumka zaci-
skowa Wedjets 2 m, szablon.

Zestaw�wprowadzający� M01464�
Zestaw zawiera: koferdam arkusze 152 x 152 mm, 36 szt. (średnia grubość, zielone), ramka 
plastikowa 152 mm, klamry Fiesta ze “skrzydełkami” 9 szt., gumka zaciskowa Wedjets 2 m, 
szablon.

Zestaw�wprowadzający� M01463
Zestaw zawiera: koferdam arkusze 152 x 152 mm, 36 szt. (średnia grubość, zielone), ramka 
plastikowa 152 mm, klamry Fiesta bez “skrzydełek” 9 szt., dziurkacz, szczypce, gumka zaci-
skowa Wedjets 2 m, szablon.

Zestaw�wprowadzający� M22134
Zestaw zawiera: koferdam arkusze 152 x 152 mm, 36 szt. (średnia grubość, zielone), ramka 
plastikowa 152 mm, klamry Fiesta bez “skrzydełek” 9 szt., gumka zaciskowa Wedjets 2 m, 
szablon.

Zestaw�wprowadzający� M22135
Zestaw zawiera: koferdam arkusze 152 x 152 mm, 36 szt. (średnia grubość, zielone), ramka 
metalowa 152 mm, klamry Fiesta bez “skrzydełek” 9 szt., gumka zaciskowa Wedjets 2 m, 
szablon.

Ramka�do�koferdamu, Hygenic

Ramki zostały zaprojektowane tak aby zapewnić lepszą retrakcję oraz stabilność.

  Nr art.
Plastikowa, 152 mm� M01516
Plastikowa, 127 mm� na�zamówienie
Metalowa, 152 mm� M01515
Metalowa, 127 mm� na�zamówienie



342

Akcesoria / Koferdamy

10

www.marrodent.pl

Podkładki�pod�koferdam, Hygenic

Szablon�do�koferdamu, Hygenic

Zapewniają maksymalne pochłanianie śliny.

  Nr art.
Podkładki�do�ramki, 152 mm, 50 szt.� M01510

Ułatwia zlokalizowanie otworów w koferdamie.

  Nr art.
Szablony�do�koferdamu, 152 mm� M22177

Wedjets, Hygenic

Gumki zaciskowe stanowiące alternatywną lub uzupełniającą metodę utrzymania koferdamu.

  Nr art.
Żółta, o małej średnicy, dł. 2 m� M01512
Pomarańczowa, bardzo mocna, o dużej średnicy, dł. 2 m� M01513
Niebieska, o bardzo małej średnicy, dł. 2 m� M01514
Zielona, bezlateksowa, o małej średnicy, dł. 2 m� M22175

Dziurkacz�do�koferdamu, Hygenic

  Nr art.
Chromowany�dziurkacz� M01517

Koferdam�Flexi�Dam, Roeko

Bezlateksowy koferdam przeznaczony dla lekarzy oraz pacjentów uczulonych na lateks.

  Nr art.
Fioletowy, 30 szt.� M01462
Niebieski, 30 szt.� M24871

Szczypce�do�koferdamu, Hygenic

  Nr art.
Szczypce�do�klamer�ze�stali�nierdzewnej� M24869
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Klamry�do�koferdamu, Hygenic

  Nr art.
Klamry�Fiesta�ze�“skrzydełkami”� � M01465
Klamry:�2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A, 14A.
� K. Fiesta� Klamry�
 Nr art. Nr art.

#00, ogólna do mniejszych zębów dwuguzkowych lub siekaczy� - HY2762
� -� M01467
#1, do górnych kłów� - HY2703 
� -� M01468
#2, ogólna do większych zębów dwuguzkowych, żuchwowych� •HY9957 HY2761
 M22152� M01469
#2A, ogólna do zębów dwuguzkowych� •HY9958  HY5688  
� M01472� M01471
#3, do żuchwowych małych zębów trzonowych� - HY5689 
 -� M01473
#4, do małych górnych zębów trzonowych� •HY9959  HY2704 
� M01475� M01474
#7, uniwersalna do trzonowych zębów żuchwowych� •HY9960  HY2758 �
� M01477� M01476
#8, uniwersalna do szczękowych zębów trzonowych� -  HY2760 
� -�� M01478
#8A, do częściowo wyrżniętych lub małych trzonowców � •HY9961  HY2759 �
� M01480�� M01479
#9, uniwersalna dwułukowa do zębów przednich � •HY9962  HY2763  
� M01482�� M01481
#12A, do dolnych prawych i lewych górnych trzonowców� •HY9963  HY2706��
� M01484� M01483
#13A, do dolnych lewych i prawych górnych trzonowców� •HY9964  HY2705  
� M01486� M01485
#14, do częściowo wyrżniętych lub średnich trzonowców � -  HY5690 
� -�� M01487
#14A, do częściowo wyrżniętych lub dużych trzonowców� •HY9965  HY2757 �
� M22153� M01488

Klamry�Fiesta�bez�“skrzydełek”� � M01466
Klamry: W2, W2A, W3, W7, W8, W8A, W9, W14A, W56.

#212, do zębów przednich -  HY7792
� -�� M22155
#W00, ogólna do mniejszych zębów dwuguzkowych lub siekaczy - HY2769
� -�� M01490
#W2, ogólna do większych zębów dwuguzkowych, żuchwowych � •HY2794  HY2768
� M01492���M01491
#W2A, ogólna do zębów dwuguzkowych � •HY2795 HY2775

� M01494�� M01493
#W3, do żuchwowych małych zębów trzonowych  •HY2796  HY3814

� M01496�� M01495
#W7, uniwersalna do trzonowych zębów żuchwowych  •HY2797  HY2765

� M01498�� M01497
#W8, uniwersalna do szczękowych zębów trzonowych � •HY2978 HY2767

� M01500�� M01499
#W8A, do częściowo wyrżniętych lub małych trzonowców � •HY2799  HY2766

� M01502�� M01501
#W9, uniwersalna dwułukowa do zębów przednich � •HY2800  HY2770

� M01504�� M01503
#W14, do częściowo wyrżniętych lub średnich trzonowców - HY2774
� -�� M01505
#W14A, do częściowo wyrżniętych lub dużych trzonowców � •HY2802  HY2764

� M01507�� M01506
#W56, do małych górnych zębów trzonowych� •HY2803  HY3815

� M01509�� M01508
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Igły�do�znieczuleń�Sopira, Heraeus Kulzer

Igły�do�znieczuleń�C-K�Ject, CK Dental

Igły�do�znieczuleń�Molteni-Jet, Molteni

Igły�do�znieczuleń�Septoject�Evolution, Septodont

Igły�do�znieczuleń�Septoject, Septodont

Igły do znieczuleń, do wszystkich rodzajów strzykawek typu Carpula i Citoject. Opakowanie 
zawiera 100 szt.

 Nr art.  Nr art.

0.3�x�12�mm�� M01242
0.3�x�16�mm�� M01241
0.3�x�21�mm�� M07458

0.3�x�25�mm�� M01246
0.4�x�25�mm�� M01245
0.4�x�38�mm�� M01243

Igły jednorazowego użytku do strzykawki typu carpula. Wyposażone w silikonową powłokę na 
zewnętrznej części, która redukuje ból pacjenta. Do produkcji została użyta najwyższej jakości 
stal techniczna, nietoksyczna. Opakowanie zawiera 100 szt.

 Nr art.  Nr art.

0.3�x�12�mm�� M21762
0.3�x�16�mm�� M21763
0.3�x�21�mm��� M21764

0.3�x�25�mm��� M21765
0.4�x�25�mm��� M21761
0.4�x�38�mm�� M21760

Opakowanie zawiera 100 szt.

 Nr art. Nr art.

0.3�x�12�mm�� M26782
0.3�x�16�mm�� M25696
0.3�x�21�mm�� M43687

0.3�x�25�mm�� M25203
0.4�x�36�mm�� M17993

Innowacyjne igły z opatentowanym skosem w kształcie skalpela zaprojektowane w celu zapew-
nienia delikatniejszej penetracji tkanki i jednocześnie zminimalizowania ryzyka jej zranienia,  
a więc ułatwienia wykonywania iniekcji. 

  Nr art.
0.3�x�9�mm�� � na�zamówienie
0.3�x�16�mm�� � na�zamówienie
0.3�x�25�mm�� � na�zamówienie
0.4�x�25�mm� � na�zamówienie

Igły jednorazowego użytku, silikonowane, z oznaczeniem skosu, wykonane z nierdzewnej stali.

 Nr art. Nr art.
0.30�x�8, 100 szt. � M03642
0.30�x�12, 100 szt. � M03643
0.30�x�16, 100 szt. � M03644
0.30�x�21, 100 szt. � M03645
0.30�x�23, 100 szt. � M03646
0.30�x�25, 100 szt. � M03647

0.40�x�12, 100 szt. � M03649
0.40�x�16, 100 szt. � M03650
0.40�x�21, 100 szt. � M03651
0.40�x�25, 100 szt. � M03653
0.40�x�35, 100 szt. � M03655

Igły, strzykawki
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Igły�jednorazowe�Microlance, Becton-Dickinson

Citoject, Heraeus Kulzer

Carpula, Heraeus Kulzer

Igły�Top, Medical Brokers

Igły jednorazowego użytku, silikonowane, z oznaczeniem skosu, wykonane z nierdzewnej stali.

  Nr art.
0.30�x�13, 100 szt. � M46281
0.40�x�19, 100 szt. � M09860
0.45�x�13, 100 szt. � M09865
0.45�x�16, 100 szt. � M05590
0.50�x�25, 100 szt. � M05591
0.60�x�30, 100 szt. � M05592
0.70�x�30, 100 szt. � M05593
0.70�x�40, 100 szt. � M22129
0.80�x�40, 100 szt. � M05594
0.90�x�40, 100 szt. � M05595
1.10�x�40, 100 szt. � M05596
1.20�x�40, 100 szt. � M19046
�

Strzykawka do znieczuleń śródwięzadłowych.  

  Nr art.
Citoject� � M01248

�

Strzykawka do znieczuleń przewodowych i nasiękowych z możliwością aspiracji.  

  Nr art.
Carpula� � M01249

�

Igły do endoirygacji, jednorazowego użytku, apirogenne, sterylne.  

  Nr art.
0.3�x�25�� � M29707
0.5�x�25�� � M29708
0.3�x�25, z podwójnym otworem � M31341

Igły�ENDO-TOP, Cerkamed

Igły tępe z bocznym otworem do przemywania kanałów korzeniowych i kieszonek dziąsłowych.

  Nr art.
Igły, 0.3 x 25 mm� M38395
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Strzykawka�Discardit-II, Becton-Dickinson

Strzykawka�Luer-Lok, Becton-Dickinson

  Nr art.
2�ml, 100 szt.� � M05588
5�ml�, 100 szt.� � M05589
10�ml, 100 szt.� � M14099
20�ml, 80 szt.� � M19731
20�ml, 100 szt.� � M14104

  Nr art.
1�ml, Luer-Lok z gwintem  � M31600
3�ml, Luer-Lok z gwintem � M27569
5�ml, Luer-Lok z gwintem  � M24634

Strzykawka�jednorazowa, Braun

  Nr art.
2�ml, 100 szt. � � M19173
5�ml, 100 szt. � � M19172
10�ml, 100 szt. � � M14103
20�ml, 100 szt. � � M14108

Biżuteria nazębna

Skyce, Ivoclar Vivadent AG

Biżuteria może być w prosty sposób przyklejona do powierzchni zęba bez jej nawiercania, za 
pomocą sprawdzonych materiałów. Szklane kryształy dostępne są w dwóch rozmiarach: Ø 1.9 
mm i Ø 2.4 mm.  

  Nr art.
5�Crystal�Big� � M39100
5�Crystal�Small� � M41745

Optrastick, Ivoclar Vivadent AG

Instrument do przenoszenia uzupełnień elementów protetycznych lub zamków ortodontycz-
nych i biżuterii nazębnej podczas ich mocowania do powierzchni zębów. Jest zakończony ma-
teriałem adhezyjnym pozwalającym na przytrzymanie, podniesienie, przenoszenie i osadzanie 
wymienionych elementów w szybki i bezpieczny sposób.

  Nr art.
50�szt.� � M27127
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Amifil�M, Sinpo

Sterylne nici chirurgiczne w postaci monolu barwionego koloru niebieskiego, niewchłanialne  
i sterylizowane tlenkiem etylenu. Charakteryzuje je duża gładkość powierzchni, duża wytrzy-
małość mechaniczna, mała sprężystość, łatwe założenie pierwszego węzła i dobra widoczność  
w polu operacyjnym.

  
2MN�604�6-0/0.7, 45 cm, igła CE-2 3/8 koła, 12 mm, 10 szt.
2MN�504�5-0/1.0, 45 cm, igła CE-2 3/8 koła, 12 mm, 10 szt.
2MN�404�4-0/1.5, 45 cm, igła CE-2 3/8 koła, 12 mm, 10 szt 
2MO�604�6-0/0.7, 45 cm, igła CE-3 3/8 koła, 16 mm, 10 szt
2MO�504�5-0/1, 45 cm, igła CE-3, 3/8 koła, 16 mm, 10 szt.
2MO�404�4-0/1.5, 45 cm, igła CE-3, 3/8 koła, 16 mm, 10 szt.
2MO�304�3-0/2, 45 cm, igła CE-3, 3/8 koła, 16 mm, 10 szt.
2MO�502�5-0/1, 75 cm, igła CE-3, 3/8 koła, 16 mm, 10 szt.
2MO�402�4-0/1.5, 75 cm, igła CE-3, 3/8 koła, 16 mm, 10 szt.� �
2MO�302�3-0/2, 75 cm, igła CE-3, 3/8 koła, 16 mm, 10 szt.
2MA�504�5-0/1, 45 cm, igła CE-4, 3/8 koła, 19 mm, 10 szt.
2MA�404�4-0/1.5, 45 cm, igła CE-4, 3/8 koła, 19 mm, 10 szt.
2MA�304�3-0/2, 45 cm, igła CE-4, 3/8 koła, 19 mm, 10 szt.
2MA�204�2-0/3, 45 cm, igła CE-4, 3/8 koła, 19 mm, 10 szt.
2MA�502�5-0/1, 75 cm, igła CE-4, 3/8 koła, 19 mm, 10 szt.
2MA�402�4-0/1.5, 75 cm, igła CE-4, 3/8 koła, 19 mm, 10 szt.
2MA�302�3-0/2, 75 cm, igła CE-4, 3/8 koła, 19 mm, 10 szt. 
2MA�202�2-0/3, 75 cm, igła CE-4, 3/8 koła, 19 mm, 10 szt.
2MB�404�4-0/1.5, 45 cm, igła CE-6, 3/8 koła, 24 mm, 10 szt.
2MB�304�3-0/2, 45 cm, igła CE-6, 3/8 koła, 24 mm, 10 szt.
2MB�204�2-0/3, 45 cm, igła CE-6, 3/8 koła, 24 mm, 10 szt.
2MB�402�4-0/1.5, 75 cm, igła CE-6, 3/8 koła, 24 mm, 10 szt.
2MB�302�3-0/2, 75 cm, igła CE-6, 3/8 koła, 24 mm, 10 szt.
2MB�202�2-0/3, 75 cm, igła CE-6, 3/8 koła, 24 mm, 10 szt.
2MB�102�1-0/3.5, 75 cm, igła CE-6, 3/8 koła, 24 mm, 10 szt.
2MC�404�4-0/1.5, 45 cm, igła CE-7, 3/8 koła, 26 mm, 10 szt.
2MC�304�3-0/2, 45 cm, igła CE-7, 3/8 koła, 26 mm, 10 szt.
2MC�204�2-0/3, 45 cm, igła CE-7, 3/8 koła, 26 mm, 10 szt.
2MC�402�4-0/1.5, 75 cm, igła CE-7, 3/8 koła, 26 mm, 10 szt.
2MC�302�3-0/2, 75 cm, igła CE-7, 3/8 koła, 26 mm, 10 szt.
2MC�202�2-0/3, 75 cm, igła CE-7, 3/8 koła, 26 mm, 10 szt.
2MC�102�1-0/3.5, 75 cm, igła CE-7, 3/8 koła, 26 mm, 10 szt.
2MM�302�3-0/2, 75 cm, igła CE-10, 3/8 koła, 30 mm, 10 szt.
2MM�202�2-0/3, 75 cm, igła CE-10, 3/8 koła, 30 mm, 10 szt.
2MM�102�1-0/3.5, 75 cm, igła CE-10, 3/8 koła, 30 mm, 10 szt.
2MM�012�1-0/4, 75 cm, igła CE-10, 3/8 koła, 30 mm, 10 szt.
2MS�302�3-0/2, 75 cm, igła CE-11, 3/8 koła, 35 mm, 10 szt.
2MS�202�2-0/3, 75 cm, igła CE-11, 3/8 koła, 35 mm, 10 szt.
2MS�102�1-0/3.5, 75 cm, igła CE-11, 3/8 koła, 35 mm, 10 szt.
2MS�012�1-0/4, 75 cm, igła CE-11, 3/8 koła, 35 mm, 10 szt.
2MP�302�3-0/2, 75 cm, igła CE-12, 3/8 koła, 39 mm, 10 szt.
2MP�202�2-0/3, 75 cm, igła CE-12, 3/8 koła, 39 mm, 10 szt.
2MP�102�1-0/3.5, 75 cm, igła CE-12, 3/8 koła, 39 mm, 10 szt.
2MP�012�1-0/4, 75 cm, igła CE-12, 3/8 koła, 39 mm, 10 szt.
2ML�202�2-0/3, 75 cm, igła CE-9, 1/2 koła, 37 mm, 10 szt.
2ML�102�1-0/3.5, 75 cm, igła CE-9, 1/2 koła, 37 mm, 10 szt.
2ML�012�1-0/4, 75 cm, igła CE-9, 1/2 koła, 37 mm, 10 szt.
2MH�302�2-0/3, 75 cm, igła T-5, 1/2 koła, 26 mm, 10 szt.
2MG�202�2-0/3, 75 cm, igła T-10, 1/2 koła, 37 mm, 10 szt.
2MG�102�1-0/3.5, 75 cm, igła T-10, 1/2 koła, 37 mm, 10 szt.
2MG�012�1-0/4, 75 cm, igła T-10, 1/2 koła, 37 mm, 10 szt.
2MI�012�1-0/4, 75 cm, igła T-25, 1/2 koła, 40 mm, 10 szt.
2MI�022�2-0/5, 75 cm, igła T-25, 1/2 koła, 40 mm, 10 szt.

Szwy
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Safil, Braun

Dafilon, Braun

Syntetyczny, pleciony, powlekany szew o średnim okresie podtrzymywania tkanki, wykonanym 
z kwasu poliglikolowego. Idealny szew do zamykania tkanek miękkich, zapewniający właściwe 
podtrzymywanie tkankowe. 

C1048225�HS21�4-0/1.5, 45 cm, 36 szt.
C1048226�HS21�3-0/2, 45 cm, 36 szt.
C1048230�HS23�3-0/2, 45 cm, 36 szt.
C1048430�HS23�3-0/2, 70 cm, 36 szt.
C1048431�HS23�2-0/3, 70 cm, 36 szt.
C1048432�HS23�0/3.5, 70 cm, 36 szt.
C1048449�HR13�6-0/0.7, 45 cm, 36 szt.
C1048450�HR13�5-0/1, 45 cm, 36 szt.
C1048451�HR13�4-0/1.5, 45 cm, 36 szt.
C1048006�HR13�6-0/0.7, 70 cm, 36 szt.
C1048007�HR13�5-0/1, 70 cm, 36 szt.
C1048008�HR13�4-0/1.5, 70 cm, 36 szt.
C1048011�HR17�6-0/0.7, 70 cm, 36 szt.
C1048012�HR17�5-0/1, 70 cm, 36 szt.
C1048013�HR17�4-0/1.5, 70 cm, 36 szt.
C1048014�HR17�3-0/2, 70 cm, 36 szt.
C1048015�HR17�2-0/3, 70 cm, 36 szt.
C1048028�HR22�5-0/1, 70 cm, 36 szt.
C1048029�HR22�4-0/1.5, 70 cm, 36 szt.
C1048030�HR22�3-0/2, 70 cm, 36 szt.
C1048031�HR22�2-0/3, 70 cm, 36 szt.
C1048032�HR22�0/3.5, 70 cm, 36 szt.
C1048039�HR26�5-0/1, 70 cm, 36 szt.
C1048040�HR26�4-0/1.5, 70 cm, 36 szt.
C1048041�HR26�3-0/2, 70 cm, 36 szt.
C1048042�HR26�2-0/3, 70 cm, 36 szt.
C1048043�HR26�0/3.5, 70 cm, 36 szt.
C1048044�HR26�1/4, 70 cm, 36 szt.

C1048035�HR30�4-0/1.5, 70 cm, 36 szt.
C1048046�HR30�3-0/2, 70 cm, 36 szt.
C1048047�HR30�2-0/3, 70 cm, 36 szt.
C1048048�HR30�0/3.5, 70 cm, 36 szt.
C1078330�HR30S�2-0/3, 70 cm, 36 szt.
C1048559�HR30SS�1/4, 70 cm, 36 szt.
C1048206�DS12�6-0/0.7, 45 cm, 36 szt.
C1048207�DS12�5-0/1, 45 cm, 36 szt.
C1048208�DS12�4-0/1.5, 45 cm, 36 szt.
C1048507�DS12�5-0/1, 70 cm, 36 szt.
C1048508�DS12�4-0/1.5, 70 cm, 36 szt.
C1048212�DS16�5-0/1, 45 cm, 36 szt.
C1048213�DS16�4-0/1.5, 45 cm, 36 szt.
C1048214�DS16�3-0/2, 45 cm, 36 szt.
C1048513�DS16�4-0/1.5, 70 cm, 36 szt.
C1048514�DS16�3-0/2, 70 cm, 36 szt.
C1048219�DS19�5-0/1, 45 cm, 36 szt.
C1048220�DS19�4-0/1.5, 45 cm, 36 szt.
C1048221�DS19�3-0/2, 45 cm, 36 szt.
C1048419�DS19�5-0/1, 70 cm, 36 szt.
C1048420�DS19�4-0/1.5, 70 cm, 36 szt.
C1048421�DS19�3-0/2, 70 cm, 36 szt.
C1048422�DS19�2-0/3, 70 cm, 36 szt.
C1048234�DS24�4-0/1.5, 70 cm, 36 szt.
C1048235�DS24�3-0/2, 70 cm, 36 szt.
C1048236�DS24�2-0/3, 70 cm, 36 szt.
C1048237�DS24�0/3.5, 70 cm, 36 szt.

Syntetyczny, niewchłanialny szew monolamentowy, wykonany z polimeru Poliamidu 6/66 
(barwiony na niebiesko). Dalon niebieski jest wskazany w zamykaniu ran powierzchownych  
i chirurgii plastycznej, jest również stosowany w neurochirurgii. 

C0932863�HS21�2-0/3, 45 cm, 36 szt.
C0932873�HS21�2-0/3, 75 cm, 36 szt.
C0932863�HS21�2-0/3, 45 cm, 36 szt.
C0932060�DS12�6-0/0.7, 45 cm, 36 szt.
C0932078�DS12�5-0/1, 45 cm, 36 szt.
C0932086�DS12�4-0/1.5, 45 cm, 36 szt.
C0932060�DS12�6-0/0.7, 45 cm, 36 szt.
C0932061�DS12�6-0/0.7, 75 cm, 36 szt.
C0932070�DS12�5-0/1, 75 cm, 36 szt.
C0932060�DS12�6-0/0.7, 45 cm, 36 szt.
C0932116�DS16�6-0/0.7, 45 cm, 36 szt.
C0932124�DS16�5-0/1, 45 cm, 36 szt.
C0932132�DS16�4-0/1.5, 45 cm, 36 szt.
C0932140�DS16�3-0/2, 45 cm, 36 szt.
C0935123�DS16�5-0/1, 75 cm, 36 szt.
C0935131�DS16�4-0/1.5, 75 cm, 36 szt.
C0935107�DS16�3-0/2, 75 cm, 36 szt.

C0932116�DS16�6-0/0.7, 45 cm, 36 szt.
C0932191�DS19�5-0/1, 45 cm, 36 szt.
C0932205�DS19�4-0/1.5, 45 cm, 36 szt.
C0932213�DS19�3-0/2, 45 cm, 36 szt.
C0932221�DS19�2-0/3, 45 cm, 36 szt.
C0932181�DS19�0/3.5, 45 cm, 36 szt.
C0935190�DS19�5-0/1, 75 cm, 36 szt.
C0935204�DS19�4-0/1.5, 75 cm, 36 szt.
C0935212�DS19�3-0/2, 75 cm, 36 szt.
C0932345�DS24�4-0/1.5, 45 cm, 36 szt.
C0932353�DS24�3-0/2, 45 cm, 36 szt.
C0932361�DS24�2-0/3, 45 cm, 36 szt.
C0935344�DS24�4-0/1.5, 75 cm, 36 szt.
C0935352�DS24�3-0/2, 75 cm, 36 szt.
C0935360�DS24�2-0/3, 75 cm, 36 szt.
C0935379�DS24�0/3.5, 75 cm, 36 szt.
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Super-Bite, Kerr

Pozycjonery do klisz RTG i płytek fosforowych, przeznaczone do wykonywania zębowych zdjęć 
rentgenowskich, bez zniekształceń. System zawiera dwa typy pozycjonerów: przedni (zielony)  
i boczny (czerwony). Można je stosować we wszystkich 4 kwadrantach. Można je sterylizować  
w autoklawie w temp. do 134˚C, przez minimum 3 min.

  Nr art.
HN1720� � M09608
6 pozycjonerów z pierścieniem (Kwik-Bite, Super-Bite Anterior, Super-Bite Posterior, Paro-Bite, 
Endo-Bite Interior, Endo-Bite Posterior), 6 elementów centrujących.

HN1020� � M09577
2 pozycjonery Anterior, 2 pozycjonery Posterior, 2 elementy centrujące.

HN1021� � M09578
Super-Bite Anterior - 4 pozycjonery przednie z pierścieniem, element centrujący.  

HN1022� � M09579
Super-Bite Posterior - 4 pozycjonery boczne z pierścieniem, element centrujący.

HN670� � M21350
4 pozycjonery przednie i 4 boczne, 8 wskaźników.

HN671� � M21351
8 x Super-Bite Anterior, 8 wskaźników.

HN672� � M09725
8  Super-Bite Posterior, 8 wskaźników

RTG

Endo-Bite�Senso, Kerr

Uniwersalne pozycjonery do bezpośredniego cyfrowego obrazowania radiologicznego. System 
obejmuje pozycjonery do zębów przednich (zielone) i bocznych (czerwone), do zastosowania 
we wszystkich 4 kwadrantach. Zaprojektowano je tak, by możliwe było wykonanie zdjęcia RTG 
z narzędziem kanałowym umieszczonym w kanale. Dzięki unikalnej budowie klamer można je 
stosować ze wszystkimi rodzajami i rozmiarami czujników. Specjalnie zaprojektowany stoper 
pozwala na umieszczenie czujnika w ten sposób, by za każdym razem uwidocznić okolicę przy-
wierzchołkową zęba. Ta własność stanowi prawdziwy przełom w projektowaniu pozycjonerów. 
Sterylizacja w autoklawie, w temperaturze 134ºC, przez minimum 3 min.

  Nr art.
HN2900� � M19733
2 pozycjonery Anterior (do zębów przednich), 2 pozycjonery Posterior (do zębów bocznych),  
2 elementy centrujące.

HN2720� � M19669
5 pozycjonerów (Kwik-Bite Senso, Super-Bite Senso Anterior, Super-Bite Senso Posterior, Endo-
-Bite Senso Anterior, Endo-Bite Senso Posterior), 5 elementów centrujących.

HN2901� � M21581
4 pozycjonery do zębów przednich, element naprowadzający.

HN2902� � M21582
4 pozycjonery do zębów bocznych, element naprowadzający.

HNPE3735� � M21659
Jednorazowe osłonki na czujniki 3,5 x 20,5 cm, 500 szt.

HNPE3736� � M21661
Jednorazowe osłonki na czujniki 4 x 21 cm, 500 szt.
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Kwik-Bite, Kerr

Pozycjonery do klisz RTG i płytek fosforowych, przeznaczone do wykonywania standardowych, 
poziomych zdjęć skrzydłowo-zgryzowych. Eliminują błędy i nakładanie się struktur na zdjęciu 
RTG, a tym samym konieczność powtarzania zdjęcia. Pozwalają na znaczną standaryzację wy-
konywania zdjęć skrzydłowo-zgryzowych, umożliwiając bezpośrednie porównanie zdjęć wy-
konanych w dużym odstępie czasowym. Pozycjonery można sterylizować w temp. do 134ºC, 
przez minimum 3 min. Dostępne są w dwóch wersjach: z pierścieniem i ze wskaźnikiem.

  Nr art.
HN1720� � M09608
6 pozycjonerów z pierścieniem (Kwik-Bite, Super-Bite Anterior, Super-Bite Posterior, Paro-Bite, 
Endo-Bite Interior, Endo-Bite Posterior), 6 elementów centrujących.

HN1780� � M09609
5 pozycjonerów z pierścieniem, element centrujący.

HN270� � M09656
15 pozycjonerów ze wskaźnikiem.

Super-Bite�Senso, Kerr

Uniwersalne pozycjonery do bezpośredniego, cyfrowego obrazowania radiologicznego poje-
dynczych zębów. System zawiera pozycjonery do zębów przednich (zielone) i bocznych (czer-
wone), do zastosowania we wszystkich 4 kwadrantach. Klamry, dzięki unikalnej budowie, 
można stosować ze wszystkimi rodzajami i rozmiarami czujników. Specjalnie zaprojektowany 
stoper pozwala na umieszczenie czujnika w ten sposób, by za każdym razem uwidocznić oko-
licę przywierzchołkową zęba. Ta własność stanowi prawdziwy przełom w projektowaniu pozy-
cjonerów. Sterylizacja w autoklawie w temperaturze 134ºC przez minimum 3 min.

  Nr art.
HN2800� � M09659
2 pozycjonery Anterior (do zębów przednich), 2 pozycjonery Posterior (do zębów bocznych),  
2 elementy centrujące.

HN2720� � M19669
5 pozycjonerów (Kwik-Bite Senso, Super-Bite Senso Anterior, Super-Bite Senso Posterior, Endo-
-Bite Senso Anterior, Endo-Bite Senso Posterior), 5 elementów centrujących.

HN2801� � M21583
4 pozycjonery do zębów przednich, element centrujący.

HN2802� � M21584
4 pozycjonery do zębów bocznych, element centrujący.

HNPE3735� � M21659
Jednorazowe osłonki na czujniki 3,5 x 20,5 cm, 500 szt.

HNPE3736� � M21661
Jednorazowe osłonki na czujniki 4 x 21 cm, 500 szt.
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Endo-Bite, Kerr

Zestaw pozycjonerów do klisz RTG i płytek fosforowych, przeznaczonych do wykonywania 
zdjęć diagnostycznych w endodoncji, z narzędziem endodontycznym umieszczonym w kanale 
oraz innych zdjęć RTG, gdy zablokowane jest zwarcie (np. gumą koferdamu). System zawiera 
dwa rodzaje trzymadełek: przednie (czerwone) i boczne (zielone). Sterylizacja w autoklawie,  
w temperaturze do 134ºC, przez minimum 3 min.

  Nr art.
HN1790� � M09612
2 Endo-Bite Anterior (zęby przednie), 2 Endo-Bite Posterior (zęby boczne),  
2 elementy centrujące.

HN1720� � M09608
6 pozycjonerów z pierścieniem (Kwik-Bite, Super-Bite Anterior, Super-Bite Posterior, Paro-Bite, 
Endo-Bite Interior, Endo-Bite Posterior), 6 elementów centrujących.

HN1791� � M09613
Pozycjonery do zębów przednich, 4 szt.

HN1792� � M09614
Pozycjonery do zębów bocznych, 4 szt.

Kwik-Bite�Senso, Kerr

Pozycjonery do klisz RTG i płytek fosforowych, przeznaczone do wykonywania standardowych, 
poziomych zdjęć skrzydłowo-zgryzowych. Eliminują błędy i nakładanie się struktur na zdjęciu 
RTG, a tym samym konieczność powtarzania zdjęcia. Pozwalają na znaczną standaryzację wy-
konywania zdjęć skrzydłowo-zgryzowych, umożliwiając bezpośrednie porównanie zdjęć wy-
konanych w dużym odstępie czasowym. Pozycjonery można sterylizować w temp. do 134ºC, 
przez minimum 3 min. Dostępne są w dwóch wersjach: z pierścieniem i ze wskaźnikiem.

  Nr art.
HN2720� � M19669
5 pozycjonerów (Kwik-Bite Senso, Super-Bite Senso Anterior, Super-Bite Senso Posterior, Endo-
-Bite Senso Anterior, Endo-Bite Senso Posterior), 5 elementów centrujących.

HN2700� � M09657
Zawartość: 4 pozycjonery z pierścieniami, element centrujący.

HNPE3735� � M21659
Jednorazowe osłonki na czujniki 3,5 x 20,5 cm, 500 szt.

HNPE3736� � M21661
Jednorazowe osłonki na czujniki 4 x 21 cm, 500 szt.
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Dentus�Ortholux�Agfa�Dentus, Heraeus Kulzer

Dentus�M2�Comfort�Agfa�Dentus, Heraeus Kulzer

Film�wewnątrzustny�E�150, Kodak/Carestream

Zielonoczuły lm rentgenowski przeznaczony do zdjęć extraoralnych.

  Nr art.
15�x�30�cm, 100 szt. � M00225
12.7�x�30.5�cm, 100 szt.  � M00226
18�x�24�cm, 100 szt.  � M00227

Wysokoczuły lm rentgenowski przeznaczony do zdjęć intraoralnych.

  Nr art.
2�x�3�cm, 100 szt. � M00223
5�x�7�cm, 25 szt.�� M00224

Wysokoczuły, stomatologiczny lm RTG do zdjęć punktowych o dużym kontraście i ostrości 
(klasa czułości E).

  Nr art.
31�x�41�mm, 150 szt. � M02087

Dentus�D�wywoływacz�Agfa�Dentus, Heraeus Kulzer

Dentus�F�utrwalacz�Agfa�Dentus, Heraeus Kulzer

Koncentrat.

  Nr art.
125�ml�� � M00231
1000�ml�� � M00232

Koncentrat.

  Nr art.
125�ml�� � M00233
1000�ml�� � M00234

E-Speed�Agfa�Dentus, Heraeus Kulzer

Film do zdjęć wewnątrzustnych. Maksymalna jakość obrazu przy minimalnej wartości ekspo-
zycji. Zapewnia doskonałą jakość obrazu przy skróconym czasie naświetlania o 30-40%. Nowa 
jakość emulsji zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu obiektów diagnostycznych. Opakowanie 
pojedynczej kliszy zostało zaprojektowane w taki sposób, aby było odporne na wilgoć i prepa-
raty dezynfekujące. Możliwa jest archiwizacja zdjęć do 30 lat.

  Nr art.
3�x�4�cm, 150 szt. � M24633
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Film�wewnątrzustny�IP�21�/�IP�01, Kodak/Carestream

Film�zewnątrzustny�T�Mat�G/RA, Kodak/Carestream

Film�zewnątrzustny�E�i�E/RA, Kodak/Carestream

Film�wewnątrzustny�DF�58, Kodak/Carestream

Film�wewnątrzustny�IO-41, Kodak/Carestream

Film�wewnątrzustny�DF�50, Kodak/Carestream

Film wewnątrzustny IP 21. Stomatologiczny lm RTG o nadzwyczaj dużej czułości i bardzo du-
żym kontraście. Zastosowanie nowoczesnej emulsji pozwala na otrzymanie znakomitej jakości 
radiogramów (klasa czułości E/F). Film wewnątrzustny IP 01.Superwysokoczuły, stomatologicz-
ny lm RTG przeznaczony dla dzieci (klasa czułości E/F).

  Nr art.
IP�21, 31 x 41 mm, 150 szt. � M02088
IP�01, 22 x 35 mm, 100 szt. � M02089

Zielonoczuły lm rentgenowski o wysokiej czułości o bardzo wysokim kontraście.

  Nr art.
15�x�30�cm, 50 szt. � M02090
18�x�24�cm, 50 szt. � M02092

Zielonoczuły lm rentgenowski o dużej czułości i średnim kontraście.

  Nr art.
E/RA, 15 x 30 cm, 100 szt. � M02093
E, 18 x 24 cm, 50 szt. � M02095

Wysokokontrastowa stomatologiczna błona RTG o dużej rozdzielczości, cechująca się doskona-
łą jakością zdjęć (klasa czułości D).

  Nr art.
31�x�41�mm, 150 szt. � M02084

Stomatologiczny lm RTG do zdjęć zgryzowych (klasa czułości E/F).

  Nr art.
57�x�76�mm, 25 szt. � M02085

Stomatologiczny lm RTG do zdjęć zgryzowych (klasa czułości D).

  Nr art.
57�x�76�mm, 25 szt. � M02086



354

Akcesoria / RTG

10

www.marrodent.pl

Kodak�Dental�X-ray�wywoływacz, Kodak/Carestream

Kodak�Dental�X-ray�utrwalacz, Kodak/Carestream

Kodak�Readymatic�wywoływacz, Kodak/Carestream 

Kodak�Readymatic�utrwalacz, Kodak/Carestream

Koncentrat służący do ręcznej i półautomatycznej obróbki lmów rentgenowskich.

  Nr art.
250�ml, (na 1 l gotowego roztworu)� M02097
560�ml, (na 2.25 l gotowego roztworu)� na�zamówienie

Koncentrat służący do ręcznej i półautomatycznej obróbki lmów rentgenowskich.

  Nr art.
250�ml, (na 1 l gotowego roztworu)� M02102
560�ml, (na 2.25 l gotowego roztworu)� na�zamówienie

Gotowy roztwór do wygodnego stosowania w automatycznych procesach wywoływania l-
mów rentgenowskich. 

  Nr art.
2�l� � M47114
5�l� � M34853

Gotowy roztwór do wygodnego stosowania w automatycznych procesach wywoływania l-
mów rentgenowskich.

  Nr art.
2�l� � M47113
5�l� � M02100

Odczynniki�chemiczne, Kodak/Carestream

Dental X-Ray. Koncentrat o pojemności butelki 0,25 l dający 1 l gotowego roztworu. Służy 
do ręcznej i półautomatycznej obróbki lmów rentgenowskich. 4 butelki w opakowaniu dają 
łącznie 4 litry roztworu.

  Nr art.
Wywoływacz, Dental X-Ray 1 l � M02097
Utrwalacz, Dental Readymatic 2 x 5 l � M02100
Utrwalacz, Dental X-Ray 4 x 1 l � M02101
Utrwalacz, Dental X-Ray 2.25 l � M02102
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Proxyt, Ivoclar Vivadent AG

Zęby i uzupełnienia wypolerowane pastą Proxyt Fine są gładkie i mają błyszczącą powierzchnię. 
Pasta o ścieralności: RDA 83 zalecana do usuwania większych osadów i płytki nazębnej, RDA 36 
do usuwania płytki nazębnej, RDA 7 do polerowania i usuwania niewielkich ilości płytki nazęb-
nej. Umożliwia delikatne czyszczenie wrażliwych tkanek wokół implantu. 

  Nr art.
36�Medium, 55 ml� M41288
36�Medium, 55 ml Fluorid Free� M45629
7�Fine, 55 ml� � M43123
83�Coarse, 55 ml� M45324

Clean/Super�Polish, Kerr

Cleanic�w�tubie, Kerr

Cleanic, Kerr

Pasta Clean Polish do czyszczenia i polerowania zębów, a także do polerowania wstępnego 
złota, amalgamatu i wypełnień kompozytowych. Nie zawiera fluoru, smak anyżkowy.

Pasta Super Polish do polerowania ostatecznego zębów, złota, amalgamatu i wypełnień kom-
pozytowych. Nie zawiera fluoru, smak anyżkowy.

  Nr art.
Clean�Polish, 50 g � M01708
Super�Polish, 45 g � M04275

Uniwersalna pasta prolaktyczna o zmiennych właściwościach abrazyjnych. Najlepsze efekty 
daje w połączneniu z gumkami Pro-Cup. Zawiera fluor. Light jest pastą prolaktyczną all-in-
-one, która nie zawiera substancji aromatycznych i sztucznych barwników. Dzięki temu szcze-
gólnie nadaje się do stosowania u pacjentów z alergiami.

  Nr art.
HN3180, smak miętowy, 100 g� M19680
HN3182, smak zielonego jabłka, bez mentolu, 100 g� M26827
HN3183, smak miętowy, bez fluoru, 100 g� na�zamówienie
HN3184, light, 100 g � M45748

Uniwersalna pasta prolaktyczna o zmiennych właściwościach abrazyjnych. Najlepsze efekty 
daje w połączneniu z gumkami Pro-Cup.

  Nr art.
HN3110, pasta z fluorem, 200 g� M09668
HN3130, pasta z fluorem, 100 g� M04277
HN3230, pasta bez fluoru, 100 g� M09670
HN3150, pierścienie do pasty, 30 szt.� M09669
HN3140, pasta z fluorem, 200 x 2 g, pierścienie 3 szt.� M04276

Pasty czyszczące

Hawe�Implant�Paste, Kerr

Pasta prolaktyczna, która zapewnia skuteczne i delikatne wypolerowanie powierzchni implan-
tów. Stosuje się ją po usunięciu złogów z szyjki implantu przy użyciu bezmetalowych narzę-
dzi, np. Implant Deplaquer. Hawe Implant Paste posiada świeży, miętowy smak i nie zawiera 
fluoru. Idealna konsystencja i zawartość tlenku glinu zapewniają skuteczność polerowania,  
a niski współczynnik RDA (RDA=10, ) umożliwia bezpieczne, regularne stosowanie pasty do 
implantów, bez zarysowania ich powierzchni. Najlepsze efekty uzyskuje się ze szczotkami lub 
gumkami prolaktycznymi, np. gumkami Pro-Cup.

  Nr art.
HN3500, 45 g� � M34566
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Détartrol�ultra, Septodont

Detartrine, Septodont

Klint, Voco

Chema�Polish, Chema Elektromet

Roztwór do zmiękczania i częściowego rozpuszczania kamienia nazębnego przed jego me-
chanicznym usunięciem. Nie działa agresywnie, lecz stopniowo i łagodnie. Przejściowo wybar-
wia zarówno żywe jak i martwe substancje organiczne, co ułatwia identykację szczelin, które  
w innym przypadku byłyby trudne do wykrycia.

  Nr art.
13�ml�� � M03640

Pasta do mechanicznego usuwania kamienia nazębnego i polerowania wypełnień. Ma postać 
różowej pasty o miłym zapachu, która działa w sposób mechaniczny na kamień nazębny i nie 
uszkadza szkliwa zębów.

  Nr art.
13�ml�� � M03640

Pasta do mechanicznego lub ręcznego stosowania, bez fluoru, o smaku miętowym, do usuwa-
nia miękich złogów nazębnych.

  Nr art.
60�g� � M42482

Pasty: oczyszczająca (różowa) i polerująca (niebieska) do stosowania w gabinetach stomatolo-
gicznych. Służą do profesjonalnego oczyszczania i polerowania koron i szyjek zębów. Usuwają 
przebarwienia płytki i złogi nazębne, zapobiegając nadwrażliwości szyjek zębowych.

  Nr art.
I�różowa, 35 g � � M00387
II�niebieska, 35 g � M00388

Clinpro™�Prophy�Paste, 3M ESPE

Prolaktyczna pasta do polerowania. Zawiera pumeks i jest dostępna w trzech wersjach o róż-
nej wielkości ziarna: drobno-, średnio- i gruboziarnistej. Dzięki temu można dobrać odpowied-
nią grubość ziaren pasty zapewniając optymalne oczyszczanie i abrazję w każdej sytuacji.

  Nr art.
Clinpro�Prophy�Paste�Fine, wiśniowa 200 x 2 g� M25884
Clinpro�Prophy�Paste�Corse, mięta 200 x 2 g� M25885
Clinpro�Prophy�Paste�Medium, mięta 200 x 2 g� M25886

DiaPolisher�Paste, GC

Diamentowa pasta polerska do kompozytów i porcelany. Bardzo drobne cząsteczki diamento-
we (1µm) szybko prowadzą do powstania gładkiej, błyszczącej powierzchni, która skutecznie 
zapobiega akumulacji płytki nazębnej i przebarwieniom. Posiada świeży smak mięty.

  Nr art.
2�g�� � M41895

Nupro, Dentsply

Pasta prolaktyczna do usuwania kamienia, polerowania oraz znoszenia nadwrażliwości.

  Nr art.
Kapsułki, 2 g, 175 szt. � M49704
Słoik, 340 g� � na�zamówienie
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Pro-Cup, Kerr

Pasteless�Prophy, Kerr

Wolne od lateksu gumki zapewniają ekonomiczną aplikację past prolaktycznych, bez roz-
pryskiwania. Specjalne, spiralne ułożenie blaszek powoduje przemieszczanie pasty w kierunku 
krawędzi gumki. To sprawia, że cząstki pasty i śliny nie rozpryskują się, a pasta jest przesuwana  
w kierunku czyszczonej powierzchni.

  Nr art.
HN990, miękkie, jasnoniebieskie, na kątnicę� M09781
HN1810, miękkie, jasnoniebieskie, zakręcane � M09619
HN991, twarde, ciemnoniebieskie, na kątnicę� M09782
HN1811, twarde, ciemnoniebieskie, zakręcane� M09620
HN992, junior, miękkie, jasnoniebieskie, na kątnicę� M09783
HN1812, junior, miękkie, jasnoniebieskie, zakręcane� M21625
HN993, junior, twarde, ciemnoniebieskie, na kątnicę� M21626
HN1813, junior, twarde, ciemnoniebieskie, zakręcane� M21627

Zawierające fluor gumki do zabiegów prolaktycznych, które dzięki nowoczesnej technologii 
łączą skuteczność z zasadami stomatologii minimalnie inwazyjnej. Przeznaczone są do profe-
sjonalnego oczyszczania szkliwa w przypadku uporczywych przebarwień. Gumki te stosuje się 
miejscowo, w ostatnim etapie zabiegu prolaktycznego, po aplikacji pasty Cleanic. Wydziela-
ją fluor, a po ich zastosowaniu powierzchnia szkliwa jest wyjątkowo gładka, porównywalna  
z powierzchnią po zastosowaniu pasty Cleanic.

  Nr art.
HN1950, w kształcie kielicha� M27958
HN1951, w kształcie płomyka � M35782
HN1952, w kształcie dysku� M35783

Akcesoria do polerowania

HiLusterPlus�Polishing�System, Kerr

System gumek o wysokiej elastyczności do polerowania powierzchni materiałów do wypełnień. 
System zawiera gumki Gloss Polishers do wstępnego polerowania oraz gumki HiLuster Dia Po-
lishers z cząstkami diamentu, przeznaczone do polerowania na wysoki połysk.

  Nr art.
Zestaw�HN2600�HiLuster�Plus�Polishing�Assorted�Kit� M09655
Zestaw zawiera: 3 płomyki GlossPLUS Polishers, 3 małe płomyki GlossPLUS Polishers, 3 kielichy 
GlossPLUS Polishers, 3 dyski Gloss Polishers, 2 płomyki HiLusterPLUS Dia Polishers, 2 małe 
płomyki HiLusterPLUS Dia Polishers, 2 kielichy HiLusterPLUS Dia Polishers, 2 dyski HiLusterPLUS 
Dia Polishers.

Uzupełnienia�GlossPLUS�Polishers� �
HN2651, płomyk � M15628
HN2652, mały płomyk � M19740
HN2653, kielich �� M15630
HN2654, dysk � � M19741

Uzupełnienia�HiLusterPLUS�Dia�Polishers
HN2661, płomyk � M15632
HN2662, mały płomyk � M19734
HN2663, kielich �� M15633
HN2664, dysk � � M18568
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Szczoteczki, Kerr

Pro-Brush, Kerr

Szczoteczki do czyszczenia i polerowania.

  Nr art.
HN831, z włosia naturalnego, na kątnicę� M09765
HN835, z włosia sztucznego, na kątnicę� M09766

Miniaturowe szczoteczki do czyszczenia i polerowania.

  Nr art.
HN841, z włosia naturalnego, na kątnicę� M18828
HN845, z włosia sztucznego, na kątnicę� M18829

Occlubrush, Kerr

OptiShine, Kerr

To szczoteczka pozwalająca na efektywne polerowanie wstępne i polerowanie na wysoki połysk 
powierzchni żujących, zwłaszcza bruzd, guzków i ich stoków. Cząsteczki polerujące wbudowa-
ne we włosie – nie wymagają tym samym pasty polerskiej. Połysk uzyskujemy szybciej niż przy 
zastosowaniu innych systemów do polerowania. Sterylizacja w temperaturze 134°C.

  Nr art.
Zestaw�HN2520�� M02061
Zestaw zawiera: po 5 szt. z każdego kształtu.  

HN2503, kielich, 3 szt. � M02062
HN2504, mały kielich, 3 szt. � M02063
HN2505, stożek, 3 szt. � M02064

Szczoteczka do polerowania powierzchni kompozytowych, kompomerowych, glasjonomerów 
modykowanych żywicą, ceramiki, a także do zabiegów prolaktycznych. Wykonana jest z włó-
kien poliwęglanowych impregnowanych cząsteczkami polerskimi z węgliku krzemu, nie wyma-
ga dodatkowego zastosowania pasty polerskiej. Wklęsły kształt ułatwia dostęp do powierzchni 
stycznych, żujących i wszystkich powierzchni wypukłych. Sterylizacja w temperaturze 134°C.

  Nr art.
HN2513, 3 szt. � � M02068
HN2514, 10 szt. �� M19966

Opti1Step�Polisher, Kerr

Gumki do jedoetapowego polerowania powierzchni wypełnień z materiałów kompozytowych  
i kompomerów.

  Nr art.
Zestaw�HN8000�Opti1Step�Assorted�Kit� M29845
Zestaw zawiera: 4 płomyki, 4 kielichy, 4 dyski.

HN8001, kształt płomyka, 12 szt.  � M29847
HN8002, kształt kielicha, 12 szt.  � M35785
HN8003, kształt dysku, 12 szt.  � M29848
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Astropol, Ivoclar Vivadent AG

System zawiera gumki w 4 kształtach o 3 stopniach ziarnistości, do stosowania w przestrze-
niach stycznych oraz na powierzchniach żujących: Astropol F (pierwszy etap: wygładzenie po-
wierzchni), do usuwania nadmiarów materiału i wstępnego polerowania, Astropol P (drugi 
etap: polerowanie). Do polerowania powierzchni wypełnień, szczególnie z materiałów z mikro-
wypełniaczem, np. Heliomolar, Heliomolar Flow, Heliomolar HB. Astropol HP (trzeci etap: po-
lerowanie na wysoki połysk). Do uzyskania bardzo gładkiej powierzchni o lustrzanym połysku. 
Ten rodzaj gumek jest szczególnie zalecany do polerowania materiałów hybrydowych. 

 Nr art.  Nr art.  
F, duży płomyk 6 szt.� M39716
F, kielich 6 szt.� M01688
HP, duży płomyk  3 szt.� M35590

HP, kielich  3 szt.� M35591
P, duży płomyk  6 szt.� M35588
P, kielich  6 szt.� M35589

 �

Politip, Ivoclar Vivadent AG

Astrobrush, Ivoclar Vivadent AG

Gumki silikonowo-kauczukowe do opracowywania (szare gumki Politip F) oraz do polerowania 
wypełnień z materiałów złożonych i amalgamatów (zielone gumki Politip P). Gumki Politip F 
szare służą do usuwania nadmiaru materiałów i wstępnego polerowania, a gumki Politip P 
zielone do ostatecznego polerowania powierzchni wypełnienia.

  Nr art.
Zestaw�Professional�Set� M05610
Zestaw zawiera: 6 szarych gumek w kształcie dużych płomyków (Politip F-B), 3 szare gumki 
w kształcie dużych kielichów (Politip F-C), 3 szare gumki w kształcie małych kielichów (Politip 
F-D), 6 zielonych gumek w kształcie dużych płomyków (Politip F-B), 3 zielone gumki w kształ-
cie dużych kielichów (Politip F-C), 3 zielone gumki w kształcie małych kielichów (Politip F-D).

F, szary, B płomyk, 6 szt. � M01692
F, szary, C kielich duży, 6 szt. � M01693
F, szary, D kielich mały, 6 szt. � M01694
P, zielony, B płomyk, 6 szt. � M01695
P, zielony, C kielich duży, 6 szt. � M09850
P, zielony, D kielich mały, 6 szt. � M01696

Do polerowania wypełnień wykonanych z materiałów kompozytowych, kompomerowych oraz 
glasjonomerowych. Szczoteczki są oferowane w 3 różnych kształtach i różnym przeznaczeniu.

  Nr art.
Mały�kielich, 6 szt.  � M43922� �
Do polerowania wypełnień w odcinku przednim uzębienia oraz wypełnień przyszyjkowych, do 
polerowania powierzchni żujących, do usuwania przebarwień w okolicy przydziąsłowej, do 
stosowania w obrębie bruzd zębów. 

Duży�kielich, 6 szt. � M32022
Do polerowania powierzchni rozległych wypełnień w odcinku bocznym, do usuwania prze-
barwień. 

Płomyk, 6 szt.� � M28170�
Do polerowania powierzchni żujących i powierzchni stycznych.

OptraFine, Ivoclar Vivadent AG

Skuteczny system do polerowania wszystkich materiałów ceramicznych, zawiera rozdrobniony 
diament. W krótkim czasie uzyskiwany jest wysoki połysk polerowanych powierzchni. Gumki są 
dostępne w kształtach: płomień, kielich i dysk.

  Nr art.  
Zestaw�OptraFine�� M24850
Zestaw zawiera: 2 rodzaje gumek, szczoteczki i pasta polerska.   



363

Akcesoria do polerowania

Zamówienia telefoniczne: 801 36 36 99, 33 810 13 28

11

Sof-Lex�spiralne�krążki, 3M ESPE

Sof-Lex�krążki, 3M ESPE

Dyski do polerowania kompozytów, kompomerów i ceramiki.

  Nr art.
Zestaw�krążków�standardowych, 240 szt.� M00198
Zestaw zawiera: 120 krążków standardowych o średnicy 9,5 mm, (po 30 zgrubnych, średnich, 
gładkich, bardzo gładkich), 120 krążków standardowych o średnicy 12,7 mm (po 30 zgrub-
nych, średnich, gładkich, bardzo gładkich).  

Zestaw�krążków�super�cienkich, 240 szt.� M00198
Zestaw zawiera: 120 krążków standardowych o średnicy 9,5 mm, (po 30 zgrubnych, średnich, 
gładkich, bardzo gładkich), 120 krążków standardowych o średnicy 12,7 mm (po 30 zgrub-
nych, średnich, gładkich, bardzo gładkich).

Krążki�standardowe�
8690C, zgrubne (czarne) 9.5 mm, 50 szt. � M00199
8690M, średnie (ciemnoniebieskie) 9.5 mm, 50 szt. � M19607
8690F, gładkie (niebieskie) 9.5 mm, 50 szt. � M00200
8690SF, bardzo gładkie (jasnoniebieskie) 9.5 mm, 50 szt. � M00202
8691C, zgrubne (czarne) 12.7 mm, 50 szt. � M00203
8691M, średnie (ciemnoniebieskie) 12.7 mm, 50 szt. � M00204
8691F, gładkie (niebieskie) 12.7 mm, 50 szt. � M00205
8691SF, bardzo gładkie (jasnoniebieskie) 12.7 mm, 50 szt.� M00206

Krążki�super�cienkie�XT
8692C, zgrubne (malinowe) 12.7 mm, 50 szt. � M00208
8692M, średnie (pomarańczowe) 12.7 mm, 50 szt. � M00209
8692F, gładkie (jasnopomarańczowe) 12.7 mm, 50 szt. � M00210
8692SF, bardzo gładkie (żółte) 12.7 mm, 50 szt. � M00211
8693C, zgrubne (malinowe) 9.5 mm, 50 szt. � M00212
8693M, średnie (pomarańczowe) 9.5 mm, 50 szt. � M00213
8693F, gładkie (jasnopomarańczowe) 9.5 mm, 50 szt. � M00214
8693SF, bardzo gładkie (żółte) 9.5 mm, 50 szt.� M00215

Trzymadełko�do�krążków�na�kątnicę, 2 szt. � M00216

Spiralne krążki to nowy 2-etapowy system jednorazowy do opracowywania i polerowania uzu-
pełnień bezpośrednich i pośrednich.

  Nr art.
Sof-Lex�spiralne�krążki�-�zestaw�wprowadzający��� M47998
Zestaw zawiera: spiralne krążki do opracowania (beżowe) 6 szt., spiralne krążki do polerowa-
nia (białe) 6 szt., mandrylka.  

Sof-Lex�spiralne�krążki,�tarcze�i�paski�-�zestaw� M48001
Zestaw zawiera: spiralne krążki do opracowania (beżowe) 10 szt., spiralne krążki do polero-
wania (białe) 10 szt., 8692C 30 szt.,  8692M 30 szt., 8692F 30 szt., 8682SF 30 szt., 8693C 30 
szt., 8693F 30 szt., 8693SF 30 szt.,  8693M 30 szt., paski 1954 15 szt., mandrylka (trzymadeł-
ko 8695CA).

Sof-Lex�spiralne�krążki�do�opracowania�(beżowe), 12 szt.        �M47999
Sof-Lex�spiralne�krążki�do�polerowania�(białe), 12 szt.         � M48000
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OptiDisc, Kerr

System krążków do opracowania i polerowania powierzchni materiałów kompozytowych, kom-
pomerów, szkło-jonomerów, amalgamatu oraz metali szlachetnych i półszlachetnych. Krążki są 
transparentne, co zapewnia widoczność w czasie opracowania powierzchni, a opatentowany 
system mocowania krążków oraz specjalna powłoka na powierzchni trzymadełka zapewniają 
bezpieczną pracę w każdych warunkach.

  Nr art.  
Zestaw�HN4200�OptiDisc�General�Assorted�Kit� M30213
Zestaw zawiera: 4 x 30 szt. krążków 9.6 mm (extra-coarse, coarse/medium, ne, extra-ne),  
4 x 30 szt. krążków 12.6 mm (extra-coarse, coarse/medium, ne, extra-ne), 3 trzymadełka 
standardowe, 2 trzymadełka krótkie, szczoteczka OptiShine.

Zestaw�HN4190�OptiDisc�Assorted�Kit�� M30214
Zestaw zawiera: 4 x 20 szt. krążków 15,9 mm (extra-coarse, coarse/medium, ne, extra-ne).

Zestaw�HN4188�OptiDisc�Mini�Kit� M30215� �
Zestaw zawiera: po 30 szt. krążków 12.6 mm (extra-coarse, coarse/medium, ne, extra-ne),  
trzymadełko standardowe, trzymadełko krótkie, szczoteczka OptiShine.

HN4181, Coarse/Medium, 9.6 mm, 100 szt. � M30200
HN4182, Fine, 9.6 mm, 100 szt.  � M30201
HN4183, Extra-Fine, 9.6 mm, 100 szt. � M30202
HN4184, Coarse/Medium, 12.6 mm, 100 szt. � M30203
HN4185, Fine, 12.6 mm, 100 szt. � M30204
HN4186, Extra-Fine, 12.6 mm, 100 szt. � M30205
HN4191, Coarse/Medium, 15.9 mm, 100 szt. � M30206
HN4192, Fine, 15.9 mm, 100 szt. � M30207
HN4193, Extra-Fine, 15.9 mm, 100 szt. � M30208
HN4197, Extra-Coarse, 9.6 mm, 80 szt. � M30209
HN4198, Extra-Coarse, 12.6 mm, 80 szt. � M30210
HN4199, Extra-Coarse, 15.9 mm, 80 szt. � M30211
HN195, Trzymadełka standardowe, 5 szt. � M43851
HN196, Trzymadełka krótkie, 5 szt. � M30212

Hawe�Finishing�and�Polishing�Strips, Kerr

Paski ścierne służą do opracowania i polerowania powierzchni stycznych. Wykonane są z ela-
stycznego poliestru i pokryte cząsteczkami tlenku glinu. Dostępne są w dwóch szerokościach  
i czterech gradacjach. W celu łatwej identykacji oznaczone są kodem kolorystycznym.

  Nr art.
Zestaw�HN295�Assorted�Kit� M02055�
Zestaw zawiera: 4 x 50 szt. pasków każdej gradacji.

HN290, Coarse/Medium, 1.9 mm, 100 szt.� M02056
HN291, Fine/Extra-Fine, 1.9 mm, 100 szt. � M02057
HN292, Coarse/Medium, 3.9 mm, 100 szt.� M09266
HN293, Fine/Extra-Fine, 3.9 mm, 100 szt.� M02059

Sof-Lex�paski�do�opracowywania�wypełnień, 3M ESPE

Paski do opracowania wypełnień. 

  Nr art.  
1956�gładkie/bardzo�gładkie� M18734
szaroniebieskie, 7’’x 5/32’’, 120 szt. 

1954�zgrubne/średnie�� M06480
beżowobiałe 7’’x 5/32’, 150 szt. 

1954N�zgrubne/średnie�-�wąskie�� M20945
beżowobiałe 7’’x 5/64’, 100 szt.
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Hawe�Diamond�Strips, Kerr

Paski z nasypem diamentowym o szerokości 2,3 mm, przeznaczone do usuwania nadmiarów 
materiału kompozytowego z przestrzeni międzyzębowej.

  Nr art.
5�szt.�� � M02060

Paski�ścierne�metalowe, Adaco

Paski�ścierne�metalowe, Roeko

Enhance, Dentsply

  Nr art.
4�mm, 50 µ, 12 szt.� M04080
6�mm, 50 µ, 12 szt.� M04081
8�mm, 50 µ, 12 szt. � M04082�

  Nr art.
4�mm, 12 szt. � � M12567
6�mm, 12 szt. � � M12568
8�mm, 12 szt. � � M12569

System gumek do zbierania nadmiarów i wstępnego polerowania.

  Nr art.
Stożek� � M08635
Kielich� � M08633
Dysk� � M08634

PoGo, Dentsply

System gumek z nasypem diamentowym do ostatecznego polerowania.

  Nr art.
Zestaw�Combo��� M39942
Zestaw zawiera: po 10 szt. gumek (stożek, kielich, dysk). 

Stożek� � M12879
Kielich� � M12877
Dysk� � M12878

Taśma�poliestrowa�ścierna, WYTWARZANIE POMOCY STOMATOLOGICZNYCH PIOTR FINC

  Nr art.
6�mm�/�20u�/�15�m, niebieska � M44480�
6�mm�/�60u�/�15�m, zielona � M44481�
6�mm�/�90u�/�15�m, czerwona � M44482�
8�mm�/�20u�/�15�m, niebieska � M14426�
8�mm�/�60u�/�15�m, zielona � M05298�
8�mm�/�90u�/�15�m, czerwona � M04078�
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Compo�System, Komet

CS20

CS40
�

■ ■ ■

grubość ziarna 50 µm 30 µm 5 µm

grubość paska 0.13 0.11 0.08

szerokość, długość 2(CS20) / 4(CS40) 

długość części roboczej 205

L1 - mm 55

CC�1�SCV
CC�1�M
CC�1�F
CC�1�UF�

rozmiar 90 90 90 90

■ CC 1 SCV 90 - - -

■ CC 1 M - 90 - -

■ CC 1 F - - 90 -

■ CC 1 UF - - - 90

CC�1�SCV
CC�1�M
CC�1�F
CC�1�UF�

rozmiar 130 130 130 130

■ CC 1 SCV 130 - - -

■ CC 1 M - 130 - -

■ CC 1 F - - 130 -

■ CC 1 UF - - - 130

Zestaw�4416
Zestaw zawiera: CC1M.090 30 szt., CC1F.090 30 szt., CC1UF.090 30 szt., CC1M.130 30 szt., 
CC1F.130 30 szt., CC1UF.130 30 szt., mandrylka 3 szt., CS20 30 szt., CS40 30 szt. 

Giętkie krążki umożliwiają polerowanie wszystkich powierzchni zębów, natomiast paski opraco-
wanie nadmiarów kompozytów w przestrzeniach międzyzębowych. Wszystkie elementy oprócz 
mandrylek są jednorazowe.

Paski�perforowane�do�przestrzeni�międzyzębowych, Komet
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□	801�UF
■	801�EF
■	8801
■	801
■	6801
■	5801
Rozmiar Ø1/10 mm 006� 007� 008� 009� 010� 012� 014� 016� 018� 023� 025� 029� 035�

� �
■	801.313. ...� � � � � � •� � •� � •� � � � �

□	801UF.314. ...� � � � � � � � � � � •� � � � �■	801EF.314. ...� � � •� � � � � � � •� •� •� •� � �■	8801.314. ...� � � •� � � � •� •� � •� •� •�� •� •■	801.314. ...� � •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� �� •� •■	6801.314. ...� � � � � •� •� •� •� •� •� •� � •� � �■	5801.314. ...� � � � � � � � � •� � •� � � � �

■	801.315. ...� � � � � � � •� � •� � � � � � �

■	801EF.204. ...� � � � � � � � � � � •� � � � �■	8801.204. ...� � � � � � � � � � •� •� � •� � �■	801.204. ...� � � � � •� •� •� •� •� •� •� � •� •� �

■	801�L
■	6801�L
Rozmiar Ø1/10 mm  016� �

� �
■	801L.314. ...� � � •� � �� �■	6801L.314. ...� � � •�

■	805
■	6805
Rozmiar Ø1/10 mm  009� 010� 012� 014� 016� 018� 023�
�
� �
■	805.314. ...� � � •� •� •� •� •� •�� •■	6805.314. ...� � � � � •� •
Preparacja ubytków.

■	802
■	6802
Rozmiar Ø1/10 mm 009� 010� 012� 014� 016� 018�
�
� �
■	802.314. ...� � •� •� •� •� •� •��■	6802.314. ...� � � •� •� •

Wiertło�801�-�kulka, Komet

Wiertło�801�L�-�kulka�na�przedłużonym�trzonku, Komet

Wiertło�805�-�odwrócony�stożek, Komet

Wiertło�802�-�kulka�z�szyjką, Komet

Diamentowe
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■	830�EF
■	8830
■	830
■	6830
Rozmiar Ø1/10 mm  007� 008 009� 010� 012� 014� 016� � �

� �
■	830.313. ...� � � � �� � � •

■	830EF.314. ...� � � � �� •� •� •� •■	8830.314. ...� � � � �� � •� •� •	830.314. ...� � � •� •�� •� •� •� •� •■	6830.314. ...� � � � � � •� •� •� •
Preparacja ubytków.

■	8830�RL
■	830�RL
■	6830�RL
Rozmiar Ø1/10 mm  012� 014� 016� 018� �
� �

■	8830RL.314. ...� � � •� �� •�	830RL.314. ...� � � •� •� •� •■	6830RL.314. ...� � � •� •� •� •

■	837�KREF
■	8837�KR
	837�KR

■	6837�KR
Rozmiar Ø1/10 mm  010� 012� 014� 016� �
� �

■	837KREF.314. ...� � � � �� •�■	8837KR.314. ...� � � •� •� •� •	837KR.314. ...� � � •� •� •�■	6837KR.314. ...� � � � •� •�
�
Narzędzie do stopnia typu shoulder, z zaokrągloną główką, współpracuje z H297.

Wiertło�830�-�gruszka, Komet

Wiertło�830�RL�-�odwrócona�gruszka�diamentowa�przedłużona, Komet

Wiertło�837�KR�-�do�szlifowania�koron, Komet
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■	881�EF
■	8881�
	881

■	6881
■	5881
Rozmiar Ø1/10 mm  010� 012� 014� 016� 018�
�

■	881EF.314. ...� � � � •�� •�■	8881.314. ...� � � •� •� •� •� •	881.314. ...� � � •� •� •� •■	6881.314. ...� � � � •� •� •� •■	5881.314. ...� � � � � � •�
�
Walec zaokrąglony do stopnia typu chamfer.

□	852�UF
■	852�EF
■	8852�
	852

■	6852
Rozmiar Ø1/10 mm  012� 014� 023� 037� �
�

□	852UF.314. ...� � � � •�� �■	852EF.314. ...� � � � •� � �■	8852.314. ...� � � •� •� �	852.314. ...� � � •� � � •�■	6852.314. ...� � � •� � •� �
�
Usuwanie nadmiaru kompozytu.

■	847�KREF
■	8847�KR�
	847�KR

■	6847�KR
Rozmiar Ø1/10 mm  014� 016� 018� 023� �
�

■	847KREF.314. ...� � � � •� � •�■	8847KR.314. ...� � � •� •� •� •	847.314. ...� � � •� •� � •�■	6847.314. ...� � � � •� •� •�
�
Narzędzie do stopnia typu shoulder, z zaokrągloną główką, 
współpracuje z H336.

■	6847�KRD
Rozmiar Ø1/10 mm  016� �
�
�■	6847KRD.314. ...� � � •� �
�
Narzędzie z zaokrągloną główką, głębokość wcięcia  
2 mm i 4 mm, współpracuje z H336.

■	8885
	885

■	6885
Rozmiar Ø1/10 mm  012� 014� �
�

■	8885.314. ...� � � •� •�	885.314. ...� � � •� •�■	6885.314. ...� � � •� •�
�
Narzędzie do opracowania stopnia skośnego.

Wiertło�881�-�walec�zaokrąglony, Komet

Wiertło�852�-�punktowy�stożek, Komet

Wiertło�847�KR�-�do�szlifowania�koron, Komet

Wiertło�6847�KRD�-�z�zaokrągloną�główką, Komet

Wiertło�885�-�do�opracownia�stopnia�skośnego, Komet
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	845
■	6845

Rozmiar Ø1/10 mm  009� 010� 012� 014� 016�
�

	845.314. ...� � � •� •� •� •� •■	6845.314. ...� � � � � •� •�

	959�KRD

Rozmiar Ø1/10 mm  018� �
�

	959KRD.314. ...� � � •�
Narzędzie z zaokrągloną główką, głębokość wcięcia 
2 mm i 4 mm.

■	856�EF
■	8856
	856

■	6856
■	5856
Rozmiar Ø1/10 mm  012� 014� 016� 018� 021�
� �

■	6856.313. ...� � � � � •

■	856EF.314. ...� � � •� � •■	8856.314. ...� � � •� •� •� •� •	856.314. ...� � � •� •� •� •�■	6856.314. ...� � � •� •� •� •� •■	5856.314. ...� � � � •� •� •�

■	8878�K
	878�K

■	6878�K
■	5878�K
Rozmiar Ø1/10 mm  012� 014� 016� 018� 021� 023�
� �

■	8878K.314. ...� � � •� •� •� •� •	878K.314. ...� � � •� •� •� •� •■	6878K.314. ...� � � •� •� •� •� •� •■	5878K.314. ...� � � � � •� •�
Współpracuje z H283K.

■	878�EF
■	8878
	878

■	6878
■	5878
Rozmiar Ø1/10 mm  010� 012� 014� 016��
�

■	8878.313. ...� � � � •�	878.313. ...� � � � •�■	6878.313. ...� � � � � •

■	878EF.314. ...� � � � •� •■	8878.314. ...� � � •� •� •� •	878.314. ...� � � •� •� •� •�■	6878.314. ...� � � •� •� •� •�■	5878.314. ...� � � � � •� �
Narzędzie do stopnia typu chamfer, współpracuje z H283.
� ��

Wiertło�845�-�ścięty�stożek, Komet Wiertło�959�KRD�-�ścięty�stożek, Komet

Wiertło�856�-�stożek�zaokrąglony, Komet

Wiertło�878�K�-�torpeda, Komet

Wiertło�878�-�do�szlifowania�koron, Komet
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□	368�UF
■	368�EF
■	8368�
	368

■	6368
■	5368
Rozmiar Ø1/10 mm  016� 021� 023� �
� �

□	368UF.314. ...� � � •� � •��■	368EF.314. ...� � � •� •� •��■	8368.314. ...� � � •� •� •�	368.314. ...� � � •� •� •��■	6368.314. ...� � � •� � •�■	5368.314. ...� � � � � •�

■	368EF.315. ...� � � � � •■	8368.315. ...� � � � � •�

■	368EF.204. ...� � � � � •■	8368.204. ...� � � •� � •■	368.204. ...� � � � � •

Narzędzie typu pączek do powierzchni okluzyjnych.

□	862�UF
■	862�EF
■	8862�
	862

■	6862
■	5862
Rozmiar Ø1/10 mm  010� 012� 014� 016� �
� �
� �■	6862.313. ...� � � � •� �

□	862UF.314. ...� � � � •�■	862EF.314. ...� � � •� •� � •■	8862.314. ...� � � •� •� •� •� 	862.314. ...� � � •� •� •� •■	6862.314. ...� � � � •� •� •■	5862.314. ...� � � � •�

■	862EF.204. ...� � � � •�■	8862.204. ...� � � � •�■	862.204. ...� � � � � •

Narzędzie typu płomyk, współpracuje z H48L.

□	379�UF
■	379�EF
■	8379�
	379

■	6379
■	5379
Rozmiar Ø1/10 mm  012� 014� 016� 018� 021� 023�
� � �

□	379UF.314. ...� � � � � � � � •■	379EF.314. ...� � � � � � •� � •■	8379.314. ...� � � •� •� •� •� •� •	379.314. ...� � � � •� � •� � •■	6379.314. ...� � � � � � � � •■	5379.314. ...� � � � � � � � •

■	379EF.315. ...� � � � � � � � •■	8379.315. ...� � � � � � � � •■	6379.315. ...� � � � � � � � •�

■	8379.204. ...� � � � � � � � •

Narzędzie typu pączek, współpracuje z H379. Szlifowanie koron, powierzchnie 
okluzyjne/językowe.

Wiertło�368�-�pączek, Komet Wiertło�862�-�płomyk, Komet

Wiertło�379�-�pączek, Komet
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■	9805
	905

Rozmiar Ø1/10 mm  018� 023� 027� 031� �
� �
�■	9805.313. ...� � � •� •� •� •	905.313. ...� � � •� •� •� •
�
Wiertło do obróbki powierzchni okluzyjnych.

■	■	5985
Rozmiar Ø1/10 mm  012� � �

�■	■	5985.314. ...� � � •� �
�
Narzędzia używane do usuwania starych wypełnień kompozyto-
wych, kompomerowych, glasjonomerowych i z cementów krze-
mowych.

	383
Rozmiar Ø1/10 mm  012� 014� �
�
� 	383.314. ...� � � •� •�
�

	868�B
Rozmiar Ø1/10 mm  018� 020� �
�
� 	868B.314. ...� � � •� •�
Wiertło dystansowe do licówek, szlifowanie na oznaczoną 
głębokość.�

	389
Rozmiar Ø1/10 mm  012� 014� �
�
� 	389.314. ...� � � •� •�

	389.316. ...� � � •� •�
�

Wiertło�5985�-�do�usuwania�kompozytu, Komet

Wiertło�383�-�narzędzie�typu�Cardia, Komet

Wiertło�868�B�-�narzędzie�dystansowe�do�licówek, Komet

Wiertło�389�-�narzędzie�typu�Cardia, Komet

Wiertło�905�-�do�powierzchni�okluzyjnych, Komet

■	8833
Rozmiar Ø1/10 mm  031� � �
�

■	8833.314. ...� � � •� ��
�

Wiertło�8833�-�do�powierzchni�stycznych, Komet

Narzędzia dystansowe umożliwiają wcięcie się w licówki na z góry przewidywaną głębokość. 
Narzędzia trzeba stosować z odpowiednimi systemami kalek w płynie. 
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■	801
■	801
■	801
Rozmiar   010� 012� 014� 016� 018� 021� 023� �

� �

■	801.314. ...� � � •� •� •� •� •� •� •� � � �� � �■	801.314. ...� � � •� •� •� •� •� •� •� � �■	801.314. ...� � � •� •� •� •� •� •� •

■	801L
Rozmiar   012� 014� 016� 018� 020� 021� �

� �
� � � �■	801L.314. ...� � � •� •� •� •� •� •�

■	837
Rozmiar   010 012� 014� 016� �
�

� �
� � � �■	837.314. ...� � � •� •� •� •�

■	858
Rozmiar   010 012� 014� 016� �
� � �

� �
� � � �■	858.314. ...� � � •� •� •� •�

Wiertło�801�-�kulka, NovoDenta

Wiertło�801�L�-�kulka�przedłużona, NovoDenta

Wiertło�837�-�walec, NovoDenta

Wiertło�858�-�stożek�punktowy, NovoDenta

■	859
Rozmiar   010 012� 014� 016� 017�
� � �

� �
� � � �■	859.314. ...� � � •� •� •� •� •

Wiertło�859�-�stożek�punktowy, NovoDenta

■	859L
Rozmiar   010 012� � �
�

� �
� � � �■	859L.314. ...� � � •� •�

Wiertło�859�L�-�stożek�przedłużony, NovoDenta
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■	885
Rozmiar   010 012� 014� 016� �
�

� �
� � � �■	885.314. ...� � � •� •� •� •�

■	886
Rozmiar   010 012� 014� 016� �
�

� �
� � � �■	886.314. ...� � � •� •� •� •�

■	805
Rozmiar   010 012� 014� 016� �
�

� �
� � � �■	805.314. ...� � � •� •� •� •�

■	852
Rozmiar   010 012� 014� �
� �

� �
� � � �■	852.314. ...� � � •� •� •�
�

■	881
Rozmiar   014� 016� �
�

� �
� � � �■	881.314. ...� � � •� •� �

Wiertło�885�-�walec�punktowy, NovoDenta Wiertło�886�-�walec�punktowy, NovoDenta

Wiertło�805�-�stożek�odwrócony, NovoDenta Wiertło�852�-�stożek�punktowy, NovoDenta

Wiertło�881�-�walec�zaokrąglony, NovoDenta

■	830RL
Rozmiar   012 014� � �
�

� �
� � � �■	830RL.314. ...� � � •� •�

Wiertło�830�RL�-�gruszka, NovoDenta

■	243
Rozmiar   018 020� 022� � �
�

� �
� � � �■	243.314. ...� � � •� •� •

■	368
Rozmiar   016 018� 020� � �
�

� �
� � � �■	368.314. ...� � � •� •� •

Wiertło�243�-�płomyk, NovoDenta Wiertło�368�-�pączek, NovoDenta
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■	379
Rozmiar   014 016� 018� 021� �
� � �

� �
� � � �■	379.314. ...� � � •� •� •� •

■	392
Rozmiar   016� 018� � � �
� �

� �
� � � �■	392.314. ...� � � •� •�

■	878
Rozmiar   012 014� 016� � �
� � �

� �
� � � �■	878.314. ...� � � •� •� •�

Wiertło�379�-�jajko, NovoDenta

Wiertło�392�-�interdental, NovoDenta

Wiertło�878�-�torpeda, NovoDenta
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Węglik spiekany

■	H�1�SEM
Rozmiar Ø1/10 mm  010� 012� 014� 016� 018� 021� 023� 025� 027� 029� 031�
� � �

■	H1SEM.204. ...� � � •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •

■	H1SEM.205. ...� � � •� •� •� •� •� •�� •� � •

Klasyczne różyczki na cienkim trzonku, umożliwiają obserwację opracowywanego pola, z nacięciami na ostrzach. 
Generują drgania o mniejszej amplitudzie w porównaniu z klasycznymi różyczkami.

■	H�1�SE
Rozmiar Ø1/10 mm  008 010� 012� 014� 016� 018� 021� 023� 025� 027� 029� 031� �
� �

■	H1SE.204. ...� � � •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •

■	H1SE.205. ...� � � � •� � •� � •�� � •� � •

■	H�1�SM
Rozmiar Ø1/10 mm  010� 012� 014� 016� 018� 021� 023� � �

■	H1SM.314. ...� � � � � •� � � �
� �

■	H1SM.204. ...� � � •� •� •� •� •� •� •�

■	H1SM.205. ...� � � •� � •� � •� � •

Wiertło�H�1�SEM�-�różyczka, Komet

Wiertło�H�1�SE�-�różyczka�z�płetwą�i�nacięciami�na�ostrzu, Komet

Wiertło�H�1�SM�-�różyczka�z�płetwą�o�cienkim�trzonku, Komet
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■	H�1�S
Rozmiar Ø1/10 mm  008 010� 012� 014� 016� 018� 021� 023� 025� 027� 029� � �

■	H1S.314. ...� � � � •� •� •� •� •� •� •� � •
� �

■	H1S.204. ...� � � •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •

■	H1S.205. ...� � � � •� � •� � •� � •� � •

	H�1
Rozmiar Ø1/10 mm  005� 006� 007� 008 009 010� 012� 014� 016� 018� 021� 023� 025� 027�
� � �

	H1.314. ...� � � •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •

	H1.316. ...� � � � � � � � •� •� •� •� •� � •
� �

	H1.204. ...� � � •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •� •

	H1.205. ...� � � � � � � � •� � •� •� •� � •�

	H�7
Rozmiar Ø1/10 mm  006� 008 009 010� 012� 014� 018� � � � �

	H7.313. ...� � � � •� � � � � �

	H7.314. ...� � � •� •� •� •� •� •� •�
� �

	H7.204. ...� � � � •� � •� � •� �

Wiertło�H�1�S�-�różyczka, Komet

Wiertło�H�1�-�różyczka, Komet

Wiertło�H�7�-�łezka, Komet
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■	H�7�S
Rozmiar Ø1/10 mm  009 010� 012� 014� 016� � � �
�

■	H7S.314. ...� � � •� •� •� •� •�
�

	H�2
Rozmiar Ø1/10 mm  006� 008 009 010� 012� 014� 016� 018�
� � � �

	H2.314. ...� � � •� •� •� •� •� •� •� •

� 	H2.204. ...� � � •� •� � •� •� •� •� •
�

■	■	H�134�Q
Rozmiar Ø1/10 mm  014� �
� � � �

■	■	H134Q.314. ...� � � •�
�

Narzędzie do powierzchni wargowych i przestrzeni 
międzyzębowych.

Wiertło�H�7�S�-�łezka, Komet

Wiertło�H�2�-�odwrócony�stożek, Komet

Wiertło�H�134�Q�-�finir, Komet

□	■	H�4�MCXL
Rozmiar Ø1/10 mm  014� �
� � � �

□	■	H4MCXL.314. ...� � � •�
�

Narzędzie przeznaczone do przecinania koron 
wykonanych z porcelany i metalu. Należy stosować 
pod kątem 45º.

Wiertło�H�4�MCXL�-�do�cięcia�koron, Komet
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■	■	H�135�Q
Rozmiar Ø1/10 mm  014� �
� � � �

■	■	H135Q.314. ...� � � •�
�
Narzędzie do powierzchni wargowych.

■	H�281
Rozmiar Ø1/10 mm  009� �
� � � �

■	H281.314. ...� � � •�
�
Narzędzie typu torpeda do zębiny, 8 ostrzy, 
współpracuje z narzędziem serii 876.

■	H�282
Rozmiar Ø1/10 mm  010� 012�
�
� � � �
■	H282.314. ...� � � •� •�

Zaostrzone narzędzie walcowe do zębiny, 8-10 ostrzy 
w zależności od średnicy, współpracuje z narzędziem 
serii 877.

■	■	H�379�Q
Rozmiar Ø1/10 mm  018� 023� �
� � �

■	■	H379Q.314. ...� � � •� •�

Narzędzie do powierzchni okluzyjnych i językowych.

Wiertło�H�135�Q�-�finir, Komet

Wiertło�H�281�-�torpeda, Komet Wiertło�H�282�-�walec, Komet

Wiertło�H�379�Q�-�finir, Komet

□	■	H�4�MC
Rozmiar Ø1/10 mm  010� 012
� � � � �

□	■	H4MC.314. ...� � � •� •�

Narzędzie przeznaczone do przecinania koron 
wykonanych z porcelany i metalu. Należy stosować 
pod kątem 45º.

□	■	H�4�MCL
Rozmiar Ø1/10 mm  010� 012
� � � �
�

□	■	H4MCL.314. ...� � � •� •
Narzędzie przeznaczone do przecinania koron 
wykonanych z porcelany i metalu. Należy stosować 
pod kątem 45º.

Wiertło�H�4�MC�-�do�cięcia�koron, Komet Wiertło�H�4�MCL�-�do�cięcia�koron, Komet

H 4 MC - narzędzia te umożliwiają bardzo szybkie i pewne przecięcie koron wykonanych z pełnej ceramiki, metali, tytanu oraz wszystkich typów 
licówek. Narzędzie uzbrojone w ostrze typu D umożliwiające pracę w bardzo twardych i kruchych materiałach, dodatkowo ostrze punktowe, 
posobne na obwodzie umożliwiają zakleszczenie się narzędzia podczas pracy.
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■	H�283
Rozmiar Ø1/10 mm  010� 012� 014� �
� � �

■	H283.314. ...� � � •� •� •

■	H283.204. ...� � � � •�
Współpracuje z narzędziem diamentowym 878, 
posiada 8-12 ostrzy.

■	H�135
Rozmiar Ø1/10 mm  014� �
�
� � � �
■	H135.314. ...� � � •��

Finir 8 ostrzy.

■	■	H�32
Rozmiar Ø1/10 mm  012� �
�
� � � �
■	■	H32.314. ...� � � •��

Wiertło�H�283�-�torpeda, Komet Wiertło�H�135�-�finir, Komet

Wiertło�H�32�-�do�usuwania�amalgamatu, Komet

■	S�6856
Rozmiar Ø1/10 mm  014� 016� 018� 021�
�
� � � �
■	S6856.314. ...� � � •� •� •� •

Współpracuje z H375R.             

■	S�6379
Rozmiar Ø1/10 mm  018� 023�
� � �
� � � �
■	S6379.314. ...� � � •� •

Narzędzie typu pączek do powierzchni okluzyjnych, 
współpracuje z H379.� �

Wiertło�S�6856�-�narzędzie�S�klasy, Komet Wiertło�S�6379�-�pączek, Komet

Narzędzia klasy S są innowacją narzędzi z nasypem diamentowym. Bazują na trzonkach o eliptycznych, naprzemiennych przekrojach, dzięki 
czemu posiadają długą żywotność. Narzędzia te przeznaczone są przede wszystkim do szlifowania zębów pod korony i mosty. 

■	S�6877
Rozmiar Ø1/10 mm  012� 014� 016� �
�
� � � �
■		S6877.314. ...� � � •� •� •
Współpracuje z H282.

Wiertło�S�6877�-�torpeda, Komet
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■	S�6830�L
Rozmiar Ø1/10 mm  012� 014� 016� 018�
�
� � � �
■	S6830L.314. ...� � � •� •� •� •

Odwrócony stożek przedłużony, zaokrąglony. Współpracuje  
z narzędziem H47L.

■	S�6801
Rozmiar Ø1/10 mm 012� 014� 016� 018� 023�
�
� � � �
■	S6801.314. ...� � •� •� •� •� •	

Wiertło�S�6830�L�-�odwrócony�stożek, Komet Wiertło�S�6801�-�kulka, Komet

Rozmiar   010� 012� 014� 016� 018� 021� 023� � � �
�

H1SEM.204. ...� � � •� •� •� •� •� •� •�

Rozmiar   010� 012� �
� � � �

KC.314. ...� � � •� •�
   KC1 KC2

Rozmiar   008� 009� �
� � � �

245.314. ...� � � •� •�
   245SS 245

Wiertło�H�1�SEM�-�różyczka, NovoDenta

Wiertło�KC�-�do�cięcia�metalu, NovoDenta Wiertło�245�-�do�usuwania�amalgamatu, NovoDenta



384

Wiertła / Podstawki do wierteł

12

www.marrodent.pl

Podstawka�do�wierteł, Dental Market

Podstawki do wierteł

  Nr art.
Do�wierteł�na�turbinę, na 48 szt.� M04091
Do�wierteł�na�kątnicę, na 48 szt.� M04092
Do�wierteł�na�turbinę, na 48 szt., na kątnicę, na 24 szt.� M04093
Do�wierteł�na�turbinę, na 24 szt.� M04094
Do�wierteł�na�kątnicę, na 24 szt.� M04095
Do�wierteł�na�turbinę, na 12 szt., na kątnicę, na 12 szt.� M04096
Do�wierteł�na�turbinę, na 36 szt.� M37965
Do�wierteł�na�kątnicę, na 36 szt.� M04098
Do�wierteł�na�turbinę, na 18 szt., na kątnicę, na 18 szt.� M04099
Pokrywka�do�podstawki�na�24�otwory� M04100
Pokrywka�do�podstawki�na�36�otworów� M04101
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Kleszcze�ekstrakcyjne, Lascod

Kleszcze

ZFS100�# 2
M37606

Górne, przednie, 
szerokie, gładkie

ZFS102�# 34N
M37611

Górne, przednie, 
wąskie, gładkie

ZFS110�# 36
M36267

Dolne, przedtrzonowce, 
gładkie

ZFS111�# 36A
M42747

Dolne siekacze, 
gładkie

ZFS121�# 35
M42748

Górne, przedtrzonowce, 
gładkie

ZFS140 # 17
M35957

Górne, trzonowce, 
prawe, gładkie

ZFS141�# 89
M42750

Górne, trzonowce, 
prawe, gładkie

ZFS145�# 18
M35958

Górne, trzonowce, 
lewe, gładkie

ZFS146�# 90
M42751

Górne, trzonowce, 
lewe, gładkie

ZFS150�# 73
M37615

Dolne, trzonowce, 
gładkie

ZFS151�# 22
M35959

Dolne, trzonowce, 
gładkie

ZFS123�# 35N
M42749

Górne, przedtrzonowce, 
gładkie

ZFS130�# 13
M37614

Dolne, przedtrzonowce, 
gładkie

ZFS112�# 36N
M37612

Dolne przednie, 
gładkie

ZFS120�# 7
M37613

Górne, przedtrzonowce, 
gładkie



387

Kleszcze

Zamówienia telefoniczne: 801 36 36 99, 33 810 13 28

13

Kleszcze�ekstrakcyjne�Meissner, Lascod

ZFS161�# 44Z
M35960

Górne, korzenie, 
gładkie

ZFS166�# 59
M37215

Dolne, korzenie, 
gładkie

ZFS180�# W
M37219

Korzenie, gładkie

ZFS300
M37616

ZFS301
M37617

ZFS302
M37618

ZFS170�# 67A
M37216

Górne, ósemki, 
gładkie

ZFS175�# 79A
M42753

Dolne, ósemki, 
gładkie

ZFS165�# 45ZS
M42754

Dolne, korzenie, 
gładkie

ZFS152�# 321
M42752

Dolne, trzonowce, 
gładkie

ZFS160 # 51ZS
M37214

Górne, korzenie, 
gładkie

Kleszcze�endodontyczne, Lascod

ZFC070�# 1
M25124

Proste

ZFC071 # 2
M25136
Wygięte

ZFC072 # 1
M08354

Proste

ZFC073�# 2
M08355
Wygięte
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�ZFT001�# 2B 
M18885

2 mm

�ZFT081 # 2BFT
M42755

2 mm

��ZFT003 # 4B 
M18887

4 mm

�ZFT083�# 4BFT
M42758

4 mm

���ZFT009�# 13A
M18892

ZFT008�# 12A
M18891

ZFT002 # 3B
M18886

3 mm

ZFT082 # 3BFT
M42756

3 mm

Dźwignia�Bein, Lascod

Dźwignia�Apical, Lascod

Dźwignie

ZFT�-�013�# 3C
M18896

ZFT015 # 28CR
M18898

�ZFT014�# 27CR 
M18897

Dźwignia�Coupland, Lascod

Dźwignia�Cryer, Lascod

ZFT049�# 20 
M18903

2 mm 

�ZFT051 # 30 
M18905

3 mm�

�ZFT053�# 40 
M22034�

4 mm�

Dźwignia�zakrzywiona, Lascod
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�ZFT021�# 1HD 
M22024

�ZFT038�# LL
M39033

3 mm

ZFT022�# 2HD�
M18899

��ZFT023�# 3HD 
M18900

Dźwignia�Heidbrink, Lascod

Dźwignia�Lindo�Levin, Lascod

�ZFT004�# F1 
M18888

�ZFT301�# L2ST
M39973

2 mm

�ZFT311�# L2C
M39976

2 mm

���ZFT005�# F2�
M18889

ZFT303�# L4ST
M39975

4 mm

ZFT313�# L4C
M39978

4 mm

�ZFT006�# F3 
M18890

ZFT302�# L3ST
M39974

3 mm

ZFT312�# L3C
M39977

3 mm

Dźwignia�Flohr, Lascod

Dźwignia�Luxator, Lascod



390

Narzędzia stomatologiczne / Łyżeczki

13

www.marrodent.pl

Łyżeczki�Hemingway, Lascod

�ZFQ001 # 1HY 
M08375

Hemingway 1

�ZFQ002�# 2HY
M08376�

Hemingway 2

��ZFQ003�# 3HY 
M08377

Hemingway 3

��ZFQ004�# 4HY 
M18880

Hemingway 4

Łyżeczki

Łyżeczki�Lucas, Lascod

���ZFQ005�# 85L�
M22292
Lucas 85

���ZFQ006�# 86L�
M22293
Lucas 86

���ZFQ007�# 87L 
M22294�
Lucas 87

����ZFQ008�# 88L 
M25144
Lucas 88
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Upychadła, nakładacze, zgłębniki

Upychadło�kulka, Pol-Intech

Upychadło, Falcon

Nakładacz, Pol-Intech

Nakładacz, Lascod

  Nr art.
UK1, 0.8 mm / 1.3 mm� M25109
UK3, 1.3 mm / 1.6 mm� M25108
UK5, 1.8 mm / 2.4 mm� M25106
UK7, 2.4 mm / 2.8 mm� M14769

  Nr art.
1, 1.0 mm / 1.25 mm� DR.118.017
2, 1.25 mm / 1.6 mm� DR.118.027
3, 2.0 mm / 2.5 mm� DR.118.037
4, 2.5 mm / 3.1 mm� DR.118.047

  Nr art.
NK0� � M49209
NK1� � M26013
NK2� � M26014
NK3� � M26012
NK4� � M12081
NK5� � M26015

�ZFG036�# 10
M08294

�ZFG038 # 12
M08296

ZFG037�# 11
M08295
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�ZFG040�# 1P
M08298

�ZFG041�# 2P
M08299

�ZFG042�# 3P
M08300

�ZFG050�# 1P
M08302

�ZFG051�# 2P
M08303

�ZFG052�# 3P
M08304

�ZFG090�# 4
M08289
tytanowy

�ZFG091�# 5
M08290
tytanowy

�ZFG092�# 6
M08291
tytanowy

�ZFG093�# 9
M08292
tytanowy

�ZFK001�# HD1
M08337

Heidemann

�ZFK002�# HD2
M08338

Heidemann

�ZFK003�# HD3
M08339

Heidemann

�ZFK011�# HD1R
M08340

Heidemann

�ZFK012�# HD2R
M08341

Heidemann

�ZFK013�# HD3R
M08342

Heidemann

�ZFG094 # F4
M17816

tytanowy Felt

�ZFG103�# G4
M08361

tytanowy Goldstein
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Zgłębnik, Pol-Intech

  Nr art.
ZG1� � M15603
ZG2� � M27045
ZG3� � M27086
ZG4� � M27087

Zgłębnik, Lascod

ZFA001�# 2�
M21795

ZFA001�# 2 
M21795

ZFA012�# 12 
M21796

�ZFA005�# 11 
M08380

�ZFA020�# 523/17 
M22094

ZFA002�# 23
M08378

ZFA003�# 9�
M08379

�ZFA009�# 6A 
M17814

ZFA013�# 17 
M21830

�ZFA010�# 8 
M08381

ZFA014�# 17A 
M21831
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Pinceta�Semken-Taylor, Lascod

Pinceta�Perry, Lascod Pinceta�Flagg, Lascod

Pinceta�Locking, Lascod

Pinceta�College, Lascod

Pinceta�Meriam, Lascod

�ZFR035 # 31
M27513
12.5 cm

prosta

�ZFR038 # 34
M27513

1 x 2, 12.5 cm
wygięta

�ZFR045 # 31L
M27517

15 cm
prosta

�ZFR001�# 1 
M21823

��ZFR003 # 17 
M17817

��ZFR010 # 18L 
M17818

��ZFR002�# 2 
M08308

��ZFR004 # 18 
M08309

�ZFR046�# 32L
M27518

15 cm
wygięta

�ZFR036 # 32
M27514
12.5 cm
wygięta

�ZFR037 # 33
M22513

1 x 2, 12.5 cm
prosta

�ZFR030�# 41
M27509

1.5 mm, 12 cm

�ZFR032�# 42
M27511

1.5 mm, 12 cm

�ZFR042�# 42L
M27511

1 x 2, 1.5 mm, 12 cm
prosta

�ZFR040�# 41L
M27515

1.5 mm, 15 cm
prosta

Pinceta�Adson, Lascod

Pincety
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Lusterko�Standard, Omnident

Lusterko�Rodowane, Omnident

Lusterko, Pol-Intech

Lusterko, Falcon

Lusterko stomatologiczne, pokryte warstwą srebrno - tytanową przedłużającą trwałość. 
Wykonane ze stali nierdzewnej, wysoka jakość odbicia, przeznaczone do sterylizacji i dezyn-
fekcji.

  Nr art.
nr�3, płaskie 20 mm, 12 szt. � M03125
nr�4, płaskie 22 mm, 12 szt. � M03126
nr�5, płaskie 24 mm, 12 szt. � M03127
nr�4, powiększające 22 mm, 12 szt. � M03128
nr�5, powiększające 24 mm, 12 szt. � M03129

Najwyższa jakość odbicia dzięki zabezpieczonej powierzchni gwarantującej odbicie 
bezpośrednio na powierzchni lusterka. Wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do 
sterylizacji i dezynfekcji. Rod, jako metal szlachetny, odporny jest na działanie preparatów 
zawierających kwas.

  Nr art.
nr�3, płaskie 20 mm, 12 szt. � M03135
nr�4, płaskie 22 mm, 12 szt. � M03136
nr�5, płaskie 24 mm, 12 szt. � M03137
nr�4, powiększające 22 mm, 12 szt. � M03138
nr�5, powiększające 24 mm, 12 szt. � M03139

  
  Nr art.  
nr�4, płaskie, rodowane, przedniopowierzchniowe 22 mm, 1 szt.�M37155��
nr�4, płaskie, 22 mm, 1 szt.� M37156�
nr�5, płaskie, 24 mm, 1 szt.� M37157
nr�4, powiększające, 22 mm, 1 szt.� M37154�
nr�5, powiększające, 24 mm, 1 szt.� M37153

Wykonane ze stali nierdzewnej 18-8, sterylizacja do 200ºC, bardzo dobre odbicie i wysoka 
jakość obrazu.

  Nr art.  
nr�2, płaskie 18 mm, 12 szt. � DD.509.020�
nr�3, płaskie 20 mm, 12 szt. � DD.509.030�
nr�4, płaskie 22 mm, 12 szt. � DD.509.040�
nr�5, płaskie 24 mm, 12 szt. � DD.509.050�
nr�2, powiększające 18 mm, 12 szt. � DD.506.020�
nr�3, powiększające 20 mm, 12 szt. � DD.506.030�
nr�4, powiększające 22 mm, 12 szt. � DD.506.040�
nr�5, powiększające 24 mm, 12 szt. � DD.506.050�
nr�4, pokryte chromem 22 mm, 12 szt. � DD.503.040�
nr�5, pokryte chromem 24 mm, 12 szt. � DD.503.050

Lusterka
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Uchwyt�lusterka, Lascod

Lusterko, Dental Market

Uchwyt�lusterka, Dental Market

Uchwyt�lusterka, Falcon

Uchwyt�lusterka, Pol-Intech

  Nr art.
ZFB001�#�1, oktagonalny � M21841
ZFB002�#�2�� � M08343

  Nr art.
4, 22 mm� � M49746
5, 24 mm � � M49745
6, 26 mm� � M49747

  Nr art.
Okrągły� � M08254

  
  Nr art.
Lekki, ergonomiczny � DD.530.010,�1�szt.�
Lekki�� � DD.545.010,�1�szt.
Lekki�� � DD.545.015,�5�szt. �
�

  
  Nr art.
1.�Rękojeść�lekka, karbowana� M42364
2.�Rękojeść�ergonomiczna� M47708
3.�Rękojeść�ERGO, 10 mm błysk� na�zamówienie
4.�Rękojeść�ERGO, 10 mm mat� na�zamówienie
5.�Rękojeść�sześciokątna� na�zamówienie
6.�Uchwyt�sześciokątny� na�zamówienie
7.�Rękojeść�z�miarką� na�zamówienie
8.�Szlif�krzyżowy� M24630
9.�Rękojeść�lekka� na�zamówienie
10.�RL�standard�� M13589�

Pełna�oferta�produktów�FALCON�
dostępna�w�firmie�Marrodent
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Igłotrzymacze, Lascod

��ZFW003�# M14
M22316
Mathieu

��ZFW004�# CV14R
M27563

Castroviejo, 
14 cm, prosty

��ZFW005 # CV14C
M22518

Castroviejo, 
14 cm, wygiety

��ZFW010�# MH16T
M24649

Mayo-Hegar, 
16 cm, prosty

��ZFW011 # CW15T
M24650

Crile-Wood, 
15 cm, prosty

��ZFW013�# MR15T
M27573

Mini-Ryder, 
15 cm, prosty

��ZFW016�# M14T
M24652
Mathieu, 

14 cm, prosty

��ZFW019�# CV14RT
M44347

Castroviejo, 
14 cm, prosty

��ZFW020�# CV14CT
M28665

Castroviejo, 
14 cm, wygięty

��ZFW021�# J18RT
M28666

Jacobson, 
18 cm, prosty

��ZFW022 # J18CT
M28667

Jacobson, 
18 cm, wygięty

��ZFW026�# CR14CT
M28670

Castroviejo, 
14 cm, wygięty

Igłotrzymacze

��ZFW042�# MC15T
M31968

Micro-Vascular, 
15 cm

��ZFW001�# MH16
M27561

Mayo-Heger, 
16 cm

��ZFW002 # CW15
M27562

Crile-Wood, 
15 cm
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��ZFV001 # 17
M22309

Iris Delicate, 
110 mm, proste

��ZFV002 # 18
M22311

Iris Delicate, 
110 mm, zakrzywione

��ZFV005 # 14
M22517

La Grange, 
115 mm, podwójnie zakrzywione

Nożyczki

Skalpele

Nożyczki, Lascod

Ostrze�do�skalpela, Swann - Morton

Uchwyt�do�skalpela, Lascod

Uchwyt�do�skalpela, Pol-Intech

  Nr art.
rozmiar�10, 100 szt. � M08071
rozmiar�10�A, 100 szt. � M08068
rozmiar�11, 100 szt. � M08072
rozmiar�12, 100 szt. � M08073
rozmiar�12�D, 100 szt. � M25369
rozmiar�13, 100 szt. � M20093
rozmiar�14, 100 szt. � M36524
rozmiar�15, 100 szt. � M08069
rozmiar�15�A, 100 szt. � M29880
rozmiar�15�C, 100 szt. � M16858
rozmiar�18, 100 szt. � M36525
rozmiar�20, 100 szt. � M08070
rozmiar�21, 100 szt. � M18427
rozmiar�22, 100 szt. � M16616
rozmiar�23, 100 szt. � M36656
rozmiar�24, 100 szt. � M16625
rozmiar�25, 100 szt. � M36526

  Nr art.
nr�1�� � M22307
nr�2� � M35961
nr�3� � M35962
nr�4, ukośny� � M22308
Uchwyt�do�zdejmowania�ostrzy� M48321

  Nr art.
nr�3� � M15849
nr�4� � M14612
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Inne

Kasety�do�sterylizacji, Dental Market

Tacki�metalowe, Dental Market

Zestaw�diagnostyczny, Dental Market

  Nr art.
250�x�180�x�22�mm� M39792
180�x�125�x�22�mm�� M39796
180�x�65�x�22�mm�� M39797

  Nr art.
Mała, 200 x 100 mm� M08241
Duża, 200 x 150 mm� M16644�

  Nr art.
Trzyczęściowy, lusterko, zgłębnik, pinceta� M04102
Dwuczęściowy, lusterko, zgłębnik� M49770�

Podstawka�do�wierteł, Dental Market

  Nr art.
Do�wierteł�na�turbinę, na 48 szt.� M04091
Do�wierteł�na�kątnicę, na 48 szt.� M04092
Do�wierteł�na�turbinę, na 48 szt., na kątnicę, na 24 szt.� M04093
Do�wierteł�na�turbinę, na 24 szt.� M04094
Do�wierteł�na�kątnicę, na 24 szt.� M04095
Do�wierteł�na�turbinę, na 12 szt., na kątnicę, na 12 szt.� M04096
Do�wierteł�na�turbinę, na 36 szt.� M37965
Do�wierteł�na�kątnicę, na 36 szt.� M04098
Do�wierteł�na�turbinę, na 18 szt., na kątnicę, na 18 szt.� M04099
Pokrywka�do�podstawki�na�24�otwory� M04100
Pokrywka�do�podstawki�na�36�otworów� M04101
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Mini�Sprint, Forestadent Micro�Sprint, Forestadent

Bioquick, Forestadent

QuicKlear, Forestadent

Glam, Forestadent Focus, Odp

Zamki

Pełna�oferta�produktów�FORESTADENT�
dostępna�wyłącznie�w�firmie�Marrodent

BioQuick są interaktywnymi, samoligaturują-
cymi zamkami metalowymi, które szczególnie 
zachwycają łatwością obsługi. Są bardzo wy-
godne dla pacjenta, a także wyjątkowo sku-
teczne klinicznie. Minimalne tarcie zapewnia 
szybkie efekty leczenia. Opatentowana pod-
stawa 3D.

Wykonane są z medycznego materiału cera-
micznego, na tyle transparentnego, że ukazu-
je naturalny kolor zęba. Sprawia to, iż zamki 
są praktycznie niewidoczne. Nie posiadają 
metalowych części, dzięki czemu dosonale 
nadają się dla alergicznych pacjentów.

Innowacyjny system zamków, który wyzna-
czanowy standard jakości i niezawodności. 
Oferuje zalety zamków mini z kontrolą za-
mków pełnowymiarowych. Wykonane ze stali 
17-4. 

Zamki łączą w sobie walory estetyczne wersji 
mini i mechaniczne zalety klasycznego zamka. 
Mają głęboko wycięte skrzydełka co ułatwia 
jednoczesne zastosowanie ligatury i łańcusz-
ka elastycznego. Unikalna, opatentowana 
odstawa 3D zapewnia wzrost siły wiązania 
o 30% w porównaniu z konwencjonalną 
bazą.Nie zawierają niklu, doskonale nadają 
się dla alergików.

Zamek Micro Sprint jest obecnie najmniej-
szym zamkiem na świecie ale pod względem 
klinicznym oferuje to wszystko co większe za-
mki. Jego niewielkie rozmiary, zwłaszcza prol 
sprawiają, że nie podrażnia tkanek miękkich  
i jest wyjątkowo przyjazny dla pacjenta. Opa-
tentowana podstaw 3D. Nie zawiera niklu.
wierzchnia zamka.

Ceramiczne zamki samoligaturujące. Estetyka 
połączona z nowoczesną technologią poma-
ga w przekazywaniu delikatnych, zjologicz-
nie prawidłowych sił bezpośrednio na zęby 
pacjenta. Zamek jest interaktywny. Intuicyjny 
system otwierania zamków skraca czas fotelo-
wy. Estetyka bez kompromisów.
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Experience�Ceramic, GC Orthodontics Experience�Metal, GC Orthodontics Experience�Metal�Mini, GC Orthodontics

Chic, GC Orthodontics Legend�Mini/Medium, GC Orthodontics

Pełna�oferta�produktów�GC�Orthodontics�
dostępna�wyłącznie�w�firmie�Marrodent

Ceramiczne zamki samoligaturujące. Bezkom-
promisowa estetyka, przy właściwościach 
mechanicznych i wytrzymałości zamka me-
talowego. Rodowany clip sprawia, że zamek 
jest jeszcze mniej widoczny.

Zamki metalowe samoligaturujące. Technika 
ślizgowa oraz kontrola zamka bardzo efek-
tywna na wszystkich etapach leczenia. Mikro 
trawiona podstawa, z wyjątkową siateczką.  
Identykator wycięty laserowo na postawie 
zamka.

Zamki samoligaturujące niskoprolowe. Wy-
sokość nieznacznie wyższa od klasycznego 
zamka. Możliwość wyboru między między 
interaktywnym a pasywnym systemem. Ła-
twa obsługa i wyjątkowa jakość całego me-
chanizmu. Identykator wycięty laserowo na 
postawie zamka.

Zamki ceramiczne (Policristalline Alumina). 
Opatentowany proces wypalania nadaje za-
mkowi niewiarygodną gładkość, przez to jest 
bardziej komfortowy dla pacjenta. 100% me-
chaniczna retencja  ułatwia debondig.

Zamki metalowe.
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G4�NiTi, G&H

M5�Heaters�Termal�Nickiel�Titanium, G&H

Łuki niklowo-tytanowe umożliwiają utrzymanie ciągłych sił o małym natężeniu. Wykazują pa-
mięć kształtu i doskonale nadają się do poziomowania, szeregowania oraz pierwszych etapów 
korekty torku. Pakowane po 25 szt.

Termoaktywne łuki Niti, które stają się miękkie, gdy schłodzimy je do temperatury poniżej 20°C. 
Optymalne właściwości osiągają w temperaturze 37°C (temperatura ciała). Ta unikalna cecha 
pozwala na zastosowanie ich przy każdej wadzie zgryzu. Wielu ortodontów schładza drut 
przed jego założeniem. W temperaturze jamy ustnej następuje aktywacja termiczna łuku.

Łuki

BT3�Beta�Titanium, G&H

Ligatury�metalowe�krótkie�–�Koby�Ties, G&H

Ligatury�metalowe�krótkie�Pre-Cut�Ligature�Ties, G&H

Ligatury�metalowe�długie�Stainless�Steel�Ligature�Ties, G&H

Ligatury�bezlateksowe�VERSA-TIES, G&H

Łuki bezniklowe o umiarkowanej sile stanowią alternatywę dla łuków stalowych. Zapewniają 
poziom siły niższy o 45% niż stalowe o takim samym przekroju. Dostępne w formie ukształto-
wanej oraz w odcinku prostym. Są łukami tytanowymi, w ich skład wchodzi molibden.

Dostępne w rozmiarze .012, 100 szt. w opakowaniu.

.010 metalowe, .012 kolor zębowy, 500 szt. w opakowaniu.

Dostępne w przekroju .010, 1000 szt. w opakowaniu.

Elastyczne ligatury zaprojektowane są tak, aby ułatwić pracę oraz poprawić efekty leczenia. 22 
ligatury na pałeczce, średnica .120, wcięcie umożliwiające podzielenie pałeczki na pół, łatwa 
aplikacja i przechowywanie, trawione uchwyty pałeczek – dla pewnego trzymania w rękawicz-
kach, dostępne w 31 kolorach.
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Rurki�Viper, ODP

Łańcuszek�Ortho-FlexTech, G&H

Łańcuszek�Dyna-Link, G&H

Łańcuszek�Slim-Chain, G&H

Pudełka�na�aparaty, Dental Market

everStick�ORTHO, GC

Nisko prolowe rurki policzkowe łączą w sobie najnowszą technologie projektowania z wygo-
dą stosowania, łatwością aplikacji, która ułatwia prace ortodonty i skraca cenny czas fotelowy.

Dostępne także na indywidualne zamówienie.

Łańcuszek do retencji wykonany z 14-karatowego białego złota. Długość 76.2 cm.

Bezlateksowy, elastyczny łańcuszek precyzyjnie wykonany i przetestowany z łukami G&H aby 
zapewnić ciągłą, delikatną siłę dla przewidywalnego ruchu zębów, wysoką elastyczność z pa-
mięcią kształtu, stabilność koloru. Dostępne w trzech formach odstępu pomiędzy oczkami,  
w 31 kolorach. Długość 4.57 m.

Cienki, bezlateksowy łańcuszek powstał dla zwiększenia komfortu pacjenta. Dedykowany jest 
również dla leczenia techniką odjęzykową. Dostępne w trzech formach odstępu pomiędzy ocz-
kami. Doskonała elastyczność i pamięć. Długość 4.57 m. Dostępny w kolorze przezroczystym, 
srebrnym, perłowym.

 Nr art. Nr art.

Ciemny�Róż�� M04112
Czerwony�� M04113
Fiolet�� M04114
Granat�� M04115
Morski�� M04116

Niebieski�� M04117
Różowy�� M04118
Srebrny�� M04119
Zielony�� M04120
Żółty�� M04121

Białe� M08117

Małe�pudełko�na�aparaty�� M08116

everStick�ORTHO

Wzmocnienie z włókna szklanego do estetycznych retainerów ortodontycznych. Możliwość ła-
twego dopasowania bezpośrednio na zębach eliminuje konieczność modeli roboczych, dobrze 
komponuje się z naturalnym kolorem zęba.

2�x�12�cm�� � na�zamówienie

Akcesoria

Pierścienie�Titan, ODP

Precyzyjny kształt pierścienia pasujący do anatomii zęba, bezpieczna, doskonała retencja. 
Pierścienie zarówno lewe i prawe, bez względu na rozmiar, dopasowują się we wszystkich 
płaszczyznach. Wykonane są ze stali o odpowiedniej twardości, aby uniknąć załamania albo 
zdeformowania obręczy podczas osadzania, a jednocześnie na tyle plastyczny aby dopasować 
się do kształtu zęba. Powiększona wysokość od strony policzkowej dla polepszenia mocowania 
rurek policzkowych i dodatkowego asortymentu od strony językowej. Pierścienie od wewnętrz-
nej strony są mikrotrawione, aby zwiększyć retencję. Trwałe wytrawienie na pomocą Elektro 
Chemicznego procesu wytrawiania pozostaje na stałe. 36 górnych i 36 dolnych, aby idealnie 
dopasować do każdego rozmiaru zęba.
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Alginor, Lascod

Elastic�Cromo, SpofaDental

Ypeen, SpofaDental

To elastyczna masa alginatowa przeznaczona zwłaszcza dla celów ortodontycznych. Jest obo-
jętna dla tkanek - biokompatybilna, tonowanie kolorów wskazuje na różne fazy pracy. Charak-
teryzuje się dużą wytrzymałością i doskonałym odwzorowaniem kształtów. 

   Nr art.
450�g� � M03930

Masy wyciskowe alginatowe

Ypeen�Premium, SpofaDental

Orthoprint, Zhermack

Alignatowa elastyczna masa wyciskowa. Posiada konsystencję proszku. Nie zawiera metali cięż-
kich, nie rozpływa się w ustach. Gwarantuje wyjątkową dokładność wycisku. Charakteryzuje się 
krótkim całkowitym czasem wiązania 1 min i 50 sek, w tym w ustach pacjenta 45 sek. Posiada 
waniliowy zapach, zapobiega odruchom wymiotnym. Przeznaczona do ortodoncji. Materiał 
posiada 5 lat gwarancji.  

  Nr art.
500�g�� � M03850

Do wycisków pod protezy częściowe lub całkowite, modele orientacyjne, czasowe korony  
i mosty, do wycisków w ortodoncji. Masa alginatowa ze wskaźnikiem zmiany koloru i przedłu-
żonym do 120 godzin czasem odlewania wycisków. Materiał łatwy w mieszaniu, o optymalnej 
plastyczności, krótkim czasie wiązania w jamie ustnej. Charakteryzuje się wysoką jakością po-
wierzchni modelu po odlaniu i wysoką precyzją odwzorowania detali pola protetycznego. 

   Nr art.
450�g� � M05587

Uniwersalna, alginatowa masa wyciskowa. Do wycisków pod protezy częściowe lub całkowite, 
modele orientacyjne, czasowe korony i mosty, do wycisków w ortodoncji. 

   Nr art.
450�g� � M13779
800�g, pojemnik�� M13780

Alginatowa masa wyciskowa, charakteryzuje się małym skurczem. Do wycisków pod protezy 
częściowe lub całkowite, modele orientacyjne, czasowe korony i mosty, do wycisków w orto-
doncji.

  Nr art.
450�g�� � M16857
500�g�� � M15657
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Wiertła węglik spiekany

□	H�22�GK
Rozmiar Ø1/10 mm  016� � � �
�
� � � �
□	H22GK.314. ...� � � •�

Narzędzie do zdejmowania cementów ortodontycznych.� �

□	H�22�AGK
Rozmiar Ø1/10 mm  016� � � �
�
� � � �
□	H22AGK.314. ...� � � •�

□	H22AGK.204. ...� � � •�

Narzędzie do zdejmowania cementów ortodontycznych.� �

□	H�22�ALGK
Rozmiar Ø1/10 mm  016� � � �
�
� � � �
□	H22ALGK.314. ...� � � •�

□	H22ALGK.204. ...� � � •�

Narzędzie do zdejmowania cementów ortodontycznych. 
Powierzchnie wargowe.� �

□	H�379�AGK
Rozmiar Ø1/10 mm  023� � � �
�
� � � �
□	H379AGK.314. ...� � � •�

□	H379AGK.204. ...� � � •�

Narzędzie do zdejmowania cementów ortodontycznych.
Powierzchnie wargowe.� �

□	H�390�AGK
Rozmiar Ø1/10 mm  018� � � �
�
� � � �
□	H390AGK.314. ...� � � •�

Narzędzie do zdejmowania cementów ortodontycznych. 
Powierzchnie wargowe.� �

Wiertło�H�22�GK, Komet Wiertło�H�22�AGK, Komet

Wiertło�H�22�ALGK, Komet Wiertło�H�379�AGK, Komet

Wiertło�H�390�AGK, Komet

Narzędzie do usuwania cementów ortodontycznych dzięki odpowiednio wyprolowanym ostrzom ześlizgują się po powierzchni szkliwa. Obrabiają 
wyłącznie cementy, które zostały użyte do przyklejenia zamków ortodontycznych. Główka narzędzia bez ostrzy uniemożliwia skaleczenie dziąsła,  
a brak ostrzy w dolnej części roboczej narzędzia uszkodzenie brzegów siekaczy.
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Narzędzia

Kleszcze, Lascod

ZLH530
M39050

Do zdejmowania 
zamków, proste.

ZLH544
M42763

Do cięcia ligatur.

ZLH502
M39046

Angle do drutu 1,1

ZLH730
M42764

Wkład plastikowy do 
ZLH532, ZLH533

ZLH506
M40221

Nance do pętli do drutu 
max. 0,7 mm

ZLH509
M40223

De La Rosa do łuków do drutu 
max. 0,6 mm, z nacięciami

ZLH513
M39048

Adams do drutu 0,9 mm

ZLH533
M40225

Do zdejmowania 
pierścieni, krótkie.

ZLH545
M39056

Do cięcia ligatur.

ZLH503
M39043

Do pętli do drutu 
max. 3,0 mm

ZLH507
M40222

Do łuków do drutu 
max. 0,7 mm

ZLH510
M44026

De La Rosa do łuków do drutu 
max. 0,6 mm, bez nacięć

ZLH514
M48781

Półokrągłe do drutu 
max. 0,5 mm

ZLH532
M39051

Do zdejmowania 
pierścieni, długie.

ZLH547
M37252

Do cięcia ligatur 
max. 0,38 mm, boczne 15º

ZLH505
M44027

Do pętli do drutu 
max. 0,5 mm

ZLH508
M46414

Do łuków podniebiennych  
do drutu max. 0,9 mm

ZLH511
M39044

Aderer do drutu 0,9 mm
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ZLH519
M37251

Półokrągłe do drutu 
max. 0,7 mm

ZLH524
M39054

Weingart TC do zakładania 
zamków, łuków 

ZLH560
M39058

Do zamków, prosta

ZLH549
M39057

TC do cięcia drutu 0,7 mm, długie

ZLH520
M39052

Do zakładania zamków, 
łuków, proste

ZLH535
M42762

Do zdejmowania zamków

ZLH561
M39080

Do zamków, wygięta

ZLH521
M39053

Do zakładania zamków, 
łuków, wygięte

ZLH541
M40226

TC do cięcia drutu 0,7 mm

Pinceta, Lascod

ZLH515
M39045

Do pętli do drutu 0,5 mm

ZLH550
M39081

Do zakładania ligatur

ZFW106
M24652

Do ligatur 
D14 Mathieu style 14 cm

ZFW007
M39087

Do ligatur 
OLP Smaha style (cienkie) 14 cm

ZLH121
M39084

Do ligatur

Instrument�do�ligatur, Lascod
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Implant�I5, AB Dental

Implant�I5-3, AB Dental

Implant�I15, AB Dental

Filar�P4, AB Dental

Filar�P2/P9, AB Dental

Implant stożkowy, o agresywnym gwincie, dedykowany do kości D3 i D4, może być jednak 
stosowany w każdym typie kości. Dzięki specycznemu kształtowi ma właściwości kondensują-
ce. Uzyskując doskonałą stabilizację pierwotną, zwiększa szansę na dobrą stabilizację wtórną.

Implant wąski, jedno i dwufazowy - średnica od 2.4 mm. Niezastąpiony przy wąskim wyrostku 
i wąskich przestrzeniach między zębami lub implantami. Wykorzystywany często przy braku 
zawiązków lub do stabilizacji protez przy wyrostkach zanikłych, żyletkowych.

Implanty krótki, 5 i 6 mm, o średnicach 4.5 - 8 mm. Pozwala na implantację w warunkach 
trudnych, przy dużych zanikach kostnych, zarówno w szczęce, jak w żuchwie. Przy jego zasto-
sowaniu można uniknąć inwazyjnego zabiegu podnoszenia dna zatoki.

Filary kątowe do prac cementowanych, bez stopnia o nachyleniu 15, 25, 35, a nawet 45 stopni. 
Jako anatomiczne występują w dwóch wysokościach stopnia (1 i 3 mm). Umożliwiają wykona-
nie prac protetycznych po implantacjach pod kątem podyktowanym nawet bardzo trudnymi 
warunkami kostnymi. 

Tulejki plastikowe do odlewów bez wewnętrznego gwintu. Dostępne w wersji z sześciokątem 
do odbudowy pojedynczych zębów oraz bez elementu antyrotacyjnego do prac blokowanych 
na wielu implantach. Filary plastikowe na podbudowie tytanowej lub złotej z sześciokątem. 
Filar P9 umożliwia precyzyjne wykonanie pracy i jej pewne mocowanie w implancie.

Implanty

Elementy protetyczne

Pełna�oferta�produktów�AB�Dental�
dostępna�w�firmie�Marrodent
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Łącznik�PEEK, AB Dental

Lokator�P25�/�Low-connector�P55, AB Dental

Transfer�D2, AB Dental

Grzechotka�dynamometryczna�T8c, AB Dental

Klucz-śrubokręt�T10, AB Dental

Łączniki do rozwiązań tymczasowych, proste i kątowe, wykonane z biokompatybilnego tworzy-
wa, łatwe do opracowania “przy fotelu“.

Popularne i lubiane rozwiązania do stabilizacji protez o różnych wysokościach (1, 2, 3, 4, 5, 6 mm).

Element protetyczny do implantów z wewnętrznym sześciokątem 2 mm.

Grzechotka dynamometryczna 10-40 Ncm.

Do wkręcania implantów.

Narzędzia
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TK/MC�kaseta�chirurgiczna, AB Dental

TLJ�model�pokazowy, AB Dental

MD�11, AB Dental

Kaseta chirurgiczna, komplet wierteł, kluczy i przenośników, dodatkowo przedłużka do wierteł  
i wskaźniki równoległości.

Uniwersalny model pokazowy, pomoc edukacyjna w rozmowie z pacjentem. Przedstawia most 
i koronę klasyczną oraz analogiczne rozwiązania na implantach (a nawet zatrzymaną ósemkę).

BioFill-S, AB Dental

BioSeal-S, AB Dental

Rewolucyjny, syntetyczny substytut kości do szerokiego zastosowania chirurgicznego w lecze-
niu złamań i chirurgii szczękowo – twarzowej.

Wchłanialna membrana kolagenowa do zastosowania w sterowanej regeneracji kości (GBR)  
i tkanek miękkich (GTR).

Inne

Fizjodyspenser MD11 to dodatkowa płynność pracy w Twoich rękach. Nowa generacja mikro-
silników Nouvag to zaawansowana kontrola silnika dla sprawnego i precyzyjnego dostarczania 
energii w każdym zakresie obrotów. Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny pozwala na osiąg-
nięcie obrotów w zakresie 300-40’000 Rpm, a reagulowany maksymalny moment obrotowy 
jaki można uzyskać w pracy z kątnicą 20:1 to 70Ncm. Dodatkowo, czytelny wyświetlacz umoż-
liwia na graczne kontrolowanie momentu obrotowego w czasie rzeczywistym. Zintegrowany 
układ pomp do chłodzenia, zapobiega jakiemukolwiek uszkodzeniu tkanek, a urządzenie ce-
chuje się wytrzymałością i wysoką jakością wykonania.
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