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#2161 - Fém 0.030 vastag, 5 mm magas
#2181 - Fém 0.038 vastag, 5 mm magas
#2171 - Műanyag 0.038 vastag, 5 mm magas
#2172 - Műanyag 0.038 vastag, 6,3 mm magas

#2162 - Fém 0.030 vastag, 6,3 mm magas
#2182 - Fém 0.038 vastag, 6,3 mm magas

50 darabos utántöltők

Fém matricák 5 mm 

magasságban, két vastagságban

Átlátszó műanyag matricák 5 és 

6,3 mm magasságban 50 darabos utántöltők

Fém matricák 6,3 mm 

magasságban, két 

vastagságban

SuperMat™ készlet

• Tökéletes formakialakítás a makro 
területeken

• A matricafeszítő a matricák 
felhelyezését követően eltávolítható

• A fém vagy átlátszó matricák 
univerzális feszítőrendszere

• Gyors, egyszerű, standardizált 
applikációk

• Kontúrozott, előre szerelt SuperCap 
matricák két szélességben

SuperCap utántöltők
SuperMat™ matricafeszítőhöz

akciós ár
67.500 Ft84.000 Ft

24.200 Ft 28.000 Ft
akciós ár
18.500 Ft

akciós ár
22.500 Ft

Matricafeszítő készlet akciós áron
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#2600 - GlossPLUS polírozók
3-3 darab láng, minicsúcs, kehely és korong alakban
HiLusterPLUS DIA gyémánt polírozók 
2-2 darab láng, minicsúcs, kehely és korong alakban

Magasfényre polírozás két lépésben

GlossPLUS alumínium-oxid polírozók a kontúrozás utáni 

tökéletesen sima felszín kialakításához

HiLusterPLUS DIA gyémánt polírozók a magasfényű 

felszínek kialakításáért

OptiDisc finírozó, 
polírozó korongok

HiLusterPLUS 
polírozó készlet

19.880 Ft

13.950 Ft

13.100 Ft

25.850 Ft

akciós ár
20.500 Ft

akciós ár
10.400 Ft

akciós ár
11.050 Ft

akciós ár
15.700 Ft

• Felkarcolás elleni védelem. A mandrell vége besüllyesztve csatlakozik 
a koronghoz, így az nem tudja felkarcolni a restaurációt.

• A jobb hozzáférés érdekében rövidített mandrellek is elérhetők

• Nem szokványos, extra durva korongok a gyorsabb kontúrozásért

OptiDisc Mini Kit
#4188:  12,6 mm átmérőjű korongok: 30 extra durva, 30 közepesen 

durva, 30 finom és 30 extra finom szemcseméretben, 
valamint 1 normál és 1 rövid mandrell a jobb hozzáférés 
érdekében

OptiDisc Assorted Kit
#4190 :  15,9 mm átmérőjű korongok: 20 extra durva, 20 közepesen 

durva, 20 finom és 20 extra finom szemcseméretben

9,6 mm átmérőben
#4181: Közepesen durva 
#4182: Finom 
#4183: Extra finom 

12,6 mm átmérőben
#4184: Közepesen durva 
#4185: Finom 
#4186: Extra finom

 15,9 mm átmérőben
#4191: Közepesen durva 
#4192: Finom 
#4193: Extra finom 

A nem szokványos, extra durva utántöltők 80 db korongot tartalmaznak
#4187: Extra durva 9,6 mm átmérőben
#4188: Extra durva 12,6 mm átmérőben
#4189: Extra durva 15,9 mm átmérőben

100 darabos utántöltők a hagyományos szemcseméretekben
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#1371 – A csomag 2 db szondát tartalmaz

#1391
3/6/9/12 zöld skálabeosztású szonda
A csomag 1 db szondát tartalmaz

#1396
3/5/7/10 kék skálabeosztású szonda
A csomag 1 db szondát tartalmaz

#3520
A készlet tartalma:
2 db. Universal Implant Deplaquer
2 db. Orofacial Implant Deplaquer
2 db. Perio-Probe szonda
10 db. mandrell csavaros polírozók befogásához
20 db. puha, csavaros gumipolírozó hegyes és kehely formában
20 db. csavaros polírozó kefe normál és csúcsos végű formában

• A színkódolás gyors és kvalitatív kiértékelést biztosít 
a felhasználó számára mind a tasak mélységére, mind 
annak egyéb jellemzőire vonatkozóan.

• Implantátumokhoz is használható

• 3/5/7/10 beosztás

• 134 °C-ig sterilizálható

• A felhasználónak a műszer tisztán érzékelhető kattanása 
jelzi a tasak aljának elérését

• Implantátumokhoz is használható

• 134 °C-ig sterilizálható

• A szénszálakkal erősített műanyag műszerek 
megfelelően erősek, hogy eltávolítsák a plakkot és 
a fogkövet is az implantátumok nyaki részeiről anélkül, 
hogy annak felszínét megkarcolnák, felsértenék.

• Az Implant Deplaquer műszerek két féle formában 
készülnek. Az universal formájú műszerrel minden felszín 
elérhető, míg az orofaciális formájú műszer a laterális 
felszínek jobb eléréséhez lett tervezve.

Perio-Probe™

Színkódolt, high-tech műanyagból készült 

periodontális szonda

Click-Probe
Klikk mechanizmussal ellátott színkódolt szonda high-

tech műanyagból

Implant Deplaquer készlet
Plakkeltávolító készlet implantátumokhoz

akciós ár
12.500 Ft

akciós ár
13.200 Ft

akciós ár
49.500 Ft

14.100 Ft 14.450 Ft

54.200 Ft

Universal Implant Deplaquer Orofacial Implant Deplaquer
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OptiBond™ eXTRa Universal
Kétkomponensű univerzális ragasztószer

Kettős erő
minden kihívásra.

További információért kérjük látogasson el weboldalunkra:

www.kerrdental.com

Bemutatjuk az OptiBond eXTRa Universal exkluzív kétkomponensű

univerzális ragasztószert, ami a legkiválóbb ragasztást biztosítja egyetlen 

protokoll egyszerűségével, bármilyen klinikai helyzetben.

• Kiváló ragasztási eredmény a szabadalmazott GPDM és hármas  

oldószer rendszer segítségével.

• Minden anyaggal kompatibilis, kiegészítő készítményekre az egyedülálló,  

intelligens pH technológiának köszönhetően nincs szükség.

• Esztétikus eredmény a vékony filmrétegnek köszönhetően.

Akkor hozza ki magából a legtöbbet, amikor egyensúlyban van.
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36658:   OptiBond(tm) eXTRa Universal 
Bottle Kit (10 ml)

OptiBond™ 
eXTRa Universal 
Kétkomponensű univerzális ragasztó

akciós ár
58.500 Ft

• Az NX3 rezin cementtel megvilágítás nélkül is 
megköt. (Dark Cure mód) 

• Okos pH

• Applikáláskor a pH értéke lecsökken 
a hatékonyabb savazás érdekében

• A megkötés után a pH érték semlegessé válik

• Direkt és indirekt applikációkhoz

• Minden rezin cementtel kompatibilis, 
köszönhetően a smart pH technológiának

PeelVue+™

A biztonságos sterilizációs tasakok

–  A lezárás pontosságát a szabadalmaztatott  

háromszög jelzések segítik

–  A pontos zárás biztosítja, hogy a műszerek  

a felhasználásig sterilek maradjanak

• Kesztyűvel a kézen is könnyen zárható vagy 
nyitható

• A speciális belső szigetelés meggátolja, hogy 
a műszerek felsérthessék a tasak szélét

• A sterilizációs folyamatot visszaigazoló belső és 
külső indikátorok

• Minden doboz 200 db. tasakot tartalmaz

• 12 méret minden sterilizációs igényhez

• A színkódolt tasakok segítik az egyszerű 
beazonosítást és az utánrendelést 

• Használhatók autoklávhoz és kémiai sterilizálókhoz

Cikkszám Külső méret Hasznos méret Fogyasztói ár

31620 90 x 135 70 x 80 7.800 Ft

31621 70 x 230 50 x 710 6.200 Ft

31622 90 x 230 65 x 170 6.300 Ft

31623 55 x 100 35 x 50 5.300 Ft

31624 135 x 165 115 x 110 9.200 Ft

31625 215 x 380 195 x 290 22.900 Ft

31626 85 x 305 60 x 210 8.100 Ft

31627 110 x 305 85 x 210 9.900 Ft

31628 205 x 305 165 x 210 16.300 Ft

31629 135 x 305 110 x 210 12.400 Ft

31653 265 x 405 245 x 325 32.400 Ft

31657DX 330 x 510 310 x 425 49.500 Ft



Speciálně navržená vysoce odolná jehla může být předběžně ohnutá, aby se přizpůsobila 
anatomii kanálku vašeho pacienta. Ohýbejte, otáčejte a přizpůsobte jehlu do tvaru, který potřebujete. 

 

Dostatek materirálu pro vaši práci 
Každý zásobník obsahuje dostatek gutta perči pro naplnění až 4 kanálků.  

Jehla, která jde tam, kde ji potřebujete
Inovovaná jehla je o 5 mm delší, což vám umožní mnohem 
lépe dosáhnout pracovní délku kanálku

 

Zaručené teplo díky vertikálnímu zpracování
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Inovativní ohebnost pro obturaci
Protože žádné dva kanálky nejsou stejné

KaVo Kerr | Türkova 2319/5b budova Prague Gate | 149 00 Praha 4-Chodov
Tel.: +420 272 090 201 | info@kerrdental.cz | www.kerrdental.com

 

Elements™ Gutta Percha Cartridges

Unikátní měděné a zlaté pokovení vedou teplo efektivněji a snižují riziko 
ztráty tepla gutta perči, která prochází jehlou do komory kanálku.

Pro více informací navštivte www.kerrdental.com 
nebo kontaktujte svého obchodního zástupce.

180622_Elements-GP-Cartridges_ADV_210x297mm_CZ.pdf   1   30.04.19   10:20

A speciálisan tervezett, rendkívül tartós kanül a páciens gyökércsatorna anatómiájához való jobb illeszkedés 
érdekében előre meghajlítható. Hajlítsa, csavarja vagy görbítse a patron kanüljét a szükség szerinti alakra.

 

Elegendő anyag a munka elvégzéséhez
Minden patron négy csatorna feltöltéséhez elegendő mennyiségű guttaperchát tartalmaz. 

A kanül, ami eljut addig ameddig kell
Az újratervezett kanül 5mm-el hosszabb, így lehetővé teszi, 
hogy a csatornát teljes munkahosszában elérhesse.

 

Mert a meleg vertikális "meleget" is jelent
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Egy innovatív csavar az obturációhoz
Mert nincs két egyforma gyökércsatorna.

Elements™ Gutta Percha Patronok

Az egyedi réz és aranybevonat hatékonyabban közvetíti a hőt, ez pedig csökkenti annak a kockázatát, 
hogy amíg a guttapercha a kanülön keresztül a csatornába jut, addig hőveszteséget szenvedjen.

További információkért látogasson el a www.kerrdental.com 
oldalra vagy lépjen kapcsolatba a Kerr területi képviselőjével. 

KaVo Kerr | SpofaDental Kereskedelmi | Bocskai út 134-146, 1113 Budapest
www.kerrdental.com

180622_Elements-GP-Cartridges_ADV_210x297mm_HU.pdf   1   30.04.19   10:19
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Minden doboz 10 patront tartalmaz #972-2500 
23ga Medium Body
#972-2502 23ga Heavy Body
#972-2500 25ga Light Body

Elements™ Gutta Percha
Az Elements™ Gutta Percha patron az Elements Obturation 

backfill készülékkel együtt használható

• Innovatív, új kivitel

• Az egyedi réz és aranybevonat hatékonyabban közvetíti a hőt

• 5 mm-el hosszabb, a csatornát teljes hosszban elérő kanül

• Minden patron négy csatorna feltöltéséhez elegendő 
guttaperchát tartalmaz

• Még az applikálást megelőzően meghajlítható, görbíthető

akciós ár
16.500 Ft

akciós ár
24.400 Ft

akciós ár
24.400 Ft

akciós ár
24.200 Ft

• A Buchanan kézi pluggerek egyik vége NiTi, míg a másik 
vége rozsdamentes acélból készül.

• Minden obturációs technikához, így meleg vagy hideg 
kondenzációhoz egyaránt használható.

• A színkóddal ellátott NiTi vég a kondenzációs folyamat 
befejezéséhez ajánlott és még a radikális görbülettel 
rendelkező csatornák esetében is használható.

• A pluggerek elkeskenyedő végei a feltágított gyökércsatorna 
alakjával szinte teljesen megegyező formával rendelkeznek.

• A pluggerek maximalizálják a kondenzációs 
erőket a meglágyított obturációs anyagon, 
de közben nem terhelik nemkívánatos 
stresszel a gyökércsatorna-rendszert.

• A pluggerek elkeskenyedő végei a feltágított 
gyökércsatorna alakjával szinte teljesen 
megegyező formával rendelkeznek.

• Mivel az elementsfree készülék az 
eljárás elejétől a végéig mindig állandó 
hőmérsékletet biztosít, a Buchanan Heat 
pluggerek nem lágyítják túl az obturációs 
anyagot és a meglágyított anyag éppolyan 
könnyen tölti ki a laterális csatornákat, mint 
ahogyan azt apikálisan is teszi. 

• A hő kikapcsolásakor a plugger szinte 
azonnal lehül és könnyedén elválik 
a tömörített anyagtól.

Buchanan Kézi Pluggerek
Kiváló minőségő, hosszú élettartamú kéziműszer

Buchanan Heat Pluggerek

Buchanan Kézi Plugger 0-ás
#974-0060

Buchanan Kézi Plugger 1-es
#974-0058

Buchanan Kézi Plugger 2-es
#974-0059

Fine, 0,06 Heat Plugger
#952-0004
Fine-Medium, 0,08 Heat Plugger
#952-0005
Medium, 0,10 Heat Plugger
#952-0006
Medium-Large, 0,12 Heat Plugger
#952-0007

Extra-Fine, 0,04 Heat Plugger
#952-0031

952–0007

952–0006

952–0005

952–0004

952–0031

25.150 Ft

30.650 Ft

30.950 Ft

32.500 Ft
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• Akadálytalan munkafolyamat

• Jobb rálátás

• Okos technológia

• Ergonómikus dizájn

KaVo Kerr elements™ e-motion
következő generációs, adaptív mozgástechnológiával

A megbízhatóság, amit elvár és a teljesítmény, amire szüksége van

100%-ban Németországban gyártva

Endo motor

Buchanan Kézi Plugger 0-ás
#974-0060

Buchanan Kézi Plugger 1-es
#974-0058

Buchanan Kézi Plugger 2-es
#974-0059
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akciós ár
13.500 Ft

TF Adaptive gépi tágítók
Szortimentben vagy utántöltőkben

• Kimagasló flexibilitás

• Kimagasló stressztűrő képesség

• Megcsavarásos technikával készült fájlok

Szortimentek - 3 db Kerr reszelő (08, 10 és 15) 
és 3 db TF Adaptive tágító
#817-3003 TF ADAPTIVE SMALL 23MM
#817-3007 TF ADAPTIVE SMALL 27MM
#817-4003 TF ADAPTIVE MED/LRG 23MM
#817-4007 TF ADAPTIVE MED/LRG 27MM

Utántöltők - 4 db TF Adaptive tágító
"#817-4203 TF ADAPTIVE FILE SM1 23MM
#817-4207 TF ADAPTIVE FILE SM1 27MM
#817-6253 TF ADAPTIVE FILE SM2 23MM
#817-6357 TF ADAPTIVE FILE SM2 27MM
#817-4353 TF ADAPTIVE FILE SM3 23MM
#817-4357 TF ADAPTIVE FILE SM3 27MM
#817-8253 TF ADAPTIVE FILE ML1 23MM
#817-8257 TF ADAPTIVE FILE ML1 27MM
#817-6353 TF ADAPTIVE FILE ML2 23MM
#817-5357 TF ADAPTIVE FILE ML2 27 MM
#817-4503 TF ADAPTIVE FILE ML3 23 MM
#817-4507 TF ADAPTIVE FILE ML3 27 MM"

#815-1702

• Az Intuitív, színes érintőképernyő könnyű hozzáférést biztosít az 
egyénileg beeállított, leggyakrabban használt reszelőkhöz.

• 24 féle reszelő rendszerrel, öszesen 196 reszelővel rendelkező 
adatbázis

• Ergonomikus dizájn, kis méret. A könyökdarab 
tartója négy féle módon is rögzithető.

• Tökélesített adaptív mozgás a TF Adaptive 
reszelőkhöz

• Jobb rálátás és hozzáférés, köszönhetően a kis 
fejjel szerelt könyökdarabnak.

• 100%-ban Németországban gyártva.

elements™ e-motion endo motor
Tökéletesített adaptív mozgás technológiával

akciós ár
650.000 Ft

20.050 Ft
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Dr. Giancarlo Pongione ismét Budapesten 
Látszólagos Sikerek Eliminációja a Konzerváló Fogászatban

Endodoncia és Felépítés Átfogó Szemléletben

Elméleti és gyakorlati kurzus
Budapest 2019 szeptember 27 helyszín: Lurdy Ház

Érdeklődés és jelentkezés a Valid Kft.-nél.    
telefon: +36 1 210 0185 | e-mail: dental@valid.hu

Részvételi díj csak az elméleti kurzusra 24.990 Ft.
Részvételi díj az elméleti és a gyakorlati kurzusra: 45.990 Ft.

Dr. Giancarlo Pongione 

Délelőtti program - Elméleti kurzus

Délutáni program - Gyakorlati kurzus

Holisztikus diagnózis
Multikauzális problémák

Átfogó szemléletű kezelési terv
Fókuszban a fog jövője

Csatornapreparáció  
– amikor a kevesebb több
Egyszerűsített preparációs 
szekvencia

Irrigáció 
Megoldások a gyökércsatornák 
rendszerszemléletű átöblítésre

Obturáció 
Van aki forrón szereti - Jobb-e 
egyik technika a másiknál

A restauráció tudatos felépítése
Ne a felépítmény legyen 
a leggyengébb láncszem

Csatornapreparáció  
– amikor a kevesebb több
•  Traverse glide path 

technika a minimál invazív 
preparációért

•  Egyszerűsített preparációs 
szekvencia

•  A továbbfejlesztett Adaptive 
preparáció a hatékonyabb 
és a biztonságosabb 
megmunkálás érdekében

Irrigáció 
Az EndoVac rendszer - negatív 
nyomáson történő átöblítés
Ultrahangos technika 
egyszerűen

Obturáció 
•  Continuous wave technika 

a gyakorlatban – egyszerűbb, 
mint gondolnánk



termékekkel kapcsolatos szakmai Információ
 
Bulla László
+36 20 971 1896
laszlo.bulla@kavokerr.com

Kapcsolat

A kiadványban feltüntetett árak 27% ÁFA-t tartalmaznak! Az árak 330 Ft/ 1 € árfolyamig érvényes, ajánlott kiskereskedelmi árak. 

Az akciók, 2019 szeptember 27.-ig érvényesek. A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

akciós ár
1.490 Ft

KrissKross
Az egyedülálló piramis-forma kialakítása  
segíti a kemény anyagok megmunkálását,  
ezért a KrissKross koronafelvágók könnyedén  
vágják át akár a fémkerámia pótlásokat vagy  
az amalgámot.

Az Ön fogászati kereskedője

Koronafelvágó akciós áron

2640 Ft


