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Harmonize™ - Univerzális Nanohibrid kompozit

Az Adaptív Reagálású Technológiával (ART) felruházott 

Harmonize™ elhozta a kompozitok következő generációját. 

Restaurációi a jobb színegyezés és az erősebb szerkezeti 

integritás miatt tökéletesen egybeolvadnak a környezetükkel. 

Alkosson tartósan élethű restaurációkat egyszerűbben  

és könnyebben.

Harmonize™:
Harmóniában a természettel.
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Univerzális Nanohibrid kompozit

• Kimagasló esztétika

• A humán zománchoz hasonló fényvisszaverődés

• Dinamikus viszkozitás

• Kimagasló kezelhetőség

Színválaszték:
Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C4, XL2
Zománc A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, XL.

Harmonize™ fecskendős utántöltők

akciós ár
16.600 Ft

Áttetsző él-színek:
Borostyán, Kék, Clear, Szürke, Super clear.

22.500 Ft

Flakonos 
utántöltő 
#36519

Tartalma:
1x 5ml-es flakon utántöltő.

OptiBond™ Universal
Egy flakonos, egy lépéses univerzális bond akár 
önsavazásos, akár szelektív savazásos 
vagy akár teljes savazásos technikához.

• Magas kötőerő minden felszínhez és 
szubsztrátumhoz

• Védi a fogat a mikroszivárgásoktól

• Megnövelt védelem a posztoperatív 
érzékenységgel szemben

#62842:  tartalma 3 x 3g 
Zománc: A2, A3 
Opák: A2

#62843:  tartalma 3 x 3g 
Zománc: A2, A3 
Opák: A3

Minden kit tartalmaz még
1 db savat 3g
1 db bondot - 3 ml
50 darab applikátort

akciós ár
21.900 Ft

Fényrekötő mikrohibrid kompozit készlet

Point 4™ Mini Kit
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OptiDisc finírozó, 
polírozó korongok

19.880 Ft

13.950 Ft

13.100 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, 1 OptiShine kefe, 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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36658:   OptiBond(tm) eXTRa Universal 
Bottle Kit (10 ml)

OptiBond™ 
eXTRa Universal 
Kétkomponensű univerzális ragasztó

akciós ár
49.900 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

akciós ár
24.900 Ft

Rendelhető színek
- Clear #33643
- Fehér #33644
- Sárga #33645
- Bleach #33646
- Fehér opák #33647

NX3 
Az NX3 Automix duál-kötő utántöltő  

5 grammos fecskendőben

• Egyszerű eltávolítás gél állapotban

• Kimagasló esztétika

• Elszíneződésmentes időtállóság

Az OptiBond eXTRa Universal bonddal együtt 

alkalmazva a tartósság és a biztos kötés még akkor 

is garantált, ha a pótlás átvilágíthatósága korlátozott 

vagy nem kivitelezhető, mert az NX3 az OptiBond 

eXTRa-val megvilágítás és dual cure aktivátor nélkül is 

megköt.

Az OptiBond eXTRa indirekt alkalmazásakor nincs 

szükség szilán primer-re, vagy fém szubsztrátumok 

esetében metal primer-re sem

akciós ár
32.300 Ft

Önsavazó, önragasztó rezin cement

Rendelhető színek:
Clear #34058
Fehér #34059
Fehér opák #34060
Sárga #34061

Maxcem Elite™

• Minden indirekt restaurációval kompatibilis

• Kimagasló kötőerő a dentinhez

• Az anyagfelesleg egyszerűen, egy darabban 
eltávolítható 

• Elszíneződésmentes időtállóság
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Teljes magabiztosság – köszönhetően a tökéletesen 

egymáshoz igazított endodonciai újításoknak.

KaVo Kerr – egyszerűsített gyökérkezelő eljárás
Érjen célba gyorsan és biztonságosan
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Tudjon meg többet az endodonciai termékkínálatunkról:  

www.kerrdental.com

Traverse™ gépi 

glide path 

reszelő

elements™  

e-motion

TF Adaptive™  

reszelő

• Új, egyszerűsített protokoll az TF Adaptive™ reszelőkhöz:  

A 10-es és 15-ös Kerr-reszelőket követő a 13/06 Traverse™ és az ML1 

TF Adaptive™ reszelők a gyökércsatornák többségénél lehetővé 

teszik a teljes munkahosszban történő formakialakítást.

• Új Traverse™ glide path gépi reszelők:  

Egyszerűbb eljárást, gyorsabb és kevésbé megterhelő 

munkafolyamatot biztosítanak, ellentétben a hagyományos 

rozsdamentes acél reszelőkkel. 

• Új, elements™ e-motion endo motor:  

A továbbfejlesztett Adaptive mozgás hatékonyabb  

megmunkálást, jobb törés elleni védelmet és nagyobb  

biztonságot kínál.
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#815-1702

• Az Intuitív, színes érintőképernyő könnyű hozzáférést biztosít az egyénileg beállított, 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 
felszerelt könyökdarabnak.

• 100%-ban Németországban gyártva.

• Egyszerűsített, gyorsabb eljárás

• A siklópálya kialakítására alkalmas, gépi Traverse™ reszelő egyszerűbb eljárást, rövidebb 
munkaidőt és kevesebb kézi erőfeszítést kíván, mint a hagyományos kézi reszelők

• Nagyfokú ellenállás a feszültségekkel és deformálódással szemben

• Nagyobb hatékonyság a vágásban

• A nem vágó hegynek köszönhetően kevesebb törmelék távolítandó el az apikális részben

• Nem merül fel a keresztfertőzés kockázata - előre sterilizált kiszerelés

elements™ e-motion endo motor
Tökéletesített adaptív mozgás technológiával

Traverse fájlok
Traverse Orifice Opener szájadéktágító és

Traverse Glide path siklópálya kialakító fájlok

akciós ár
663.000 Ft

akciós ár
16.825 Ft

22.457 Ft

4 darab egyforma méretű, 
előre sterilizált Traverse glide path fájl
#818-2156 .13/.06/21mm Traverse Glide Path fájl
#818-2157 .13/.06/25mm Traverse Glide Path fájl
#818-2158 .13/.06/31mm Traverse Glide Path fájl
#818-2186 .18/.06/21mm Traverse Glide Path fájl
#818-2187 .18/.06/25mm Traverse Glide Path fájl
#818-2188 .18/.06/31mm Traverse Glide Path fájl

1 darab Orifice Opener és 3 darab egyforma 
méretű Traverse glide path fájl. Előre sterilizáltak

#818-2146 1  db. .25/.08/17 mm Orifice opener  
és 3 db. .13/.06/21mm Glide Path

#818-2147 1  db. .25/.08/17 mm Orifice opener  
és 3 db. .13/.06/25mm Traverse Glide Path

#818-2148 1  db. .25/.08/17 mm Orifice opener  
és 3 db. .13/.06/31mm Traverse Glide Path

#818-2196 1  db. .25/.08/17 mm Orifice opener  
és 3 db. .18/.06/21mm Traverse Glide Path File

#818-2197 1  db .25/.08/17 mm Orifice opener  
és 3 db. .18/.06/25mm Traverse Glide Path File

#818-2198 1  db. .25/.08/17 mm Orifice opener  
és 3 db. .18/.06/31mm Traverse Glide Path

Minden doboz 4 db. sterilizált fájlt tartalmaz

4 darab egyforma méretű, 
előre sterilizált 
Traverse Orifice opener
#818-8256 .25/.08/17mm 
TRAVERSE - ORIFICE OPENER
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Obturációs rendszer

• A folyamat teljes 
irányítás alatt tartása:
140 °C - 400 °C között állítható melegítési 
tartomány 

•  Készen áll, amikor 
szüksége van rá: 
kevesebb, mint fél másodperc alatt 
felmelegszik 200 °C-ra

• Kompromisszum 
nélküli kényelem:
360°-os aktiválógyűrű

• Tervezze meg és 
irányítsa az eljárást: 
Guttapercha szintjelző

• Az orvos kényelme: 
a fűtőelemet aerogél szigetelés veszi körül

• A guttapercha áramlás 
irányítása: 
egyénre szabható motorsebesség, hogy 
csökkenjen az extrudálási idő*

• Állítható hőmérséklet 
tartomány: 
100°C-tól 230°C-ig

• Rövidebb extrudálási 
idő 
legalább 20%-kal, az elementsfree 
egységhez viszonyítva*

A Kavo Kerr átalakítja és magasabb szintre emeli a gyökérkezelést!
Gyökérkezelés sosem volt egyszerűbb! Most Ön irányít

Downpack és Backfill 
közös elemei

• Ugyanolyan kijelző
• Ugyanolyan digitális interfész

• Ugyanolyan vezérlés
• Szerves fénykibocsátó dióda (OLED) kijelző 

•  Ugyanolyan, könnyen cserélhető 
akkumulátor

•  Hőmérséklet kijelző
•  Mennyiség beállítás: 6 szint
•  Előre beállított hőmérséklet 

guttaperchához és egyéni beállítás 

* Rögzített adatok.

Egyszerű használat 
élvezze a szabadságot és a kényelmet vezetékek nélkül

Induktív töltés 
nincs elektromos kapcsolat 
a kézidarab és az alap között

Ergonómikus
kényelmes és kiegyensúlyozott fogás

A Backfill egyetlen töltésével 
legalább 16 gyökér kezelhető 
az eszköz alapértelmezett hőmérsékletén, az ajánlott 
beállításokat használva (több, mint duplája az 
elementsfree kapacitásának) 

Kevesebb a kihasználatlan 
idő, a gyorsabb extrudálásnak 
köszönhetően (az elementsfree egységhez 
viszonyítva)* irányítsa, hogy milyen gyorsan áramoljon ki 
a guttapercha a patronból

Kompatibilis a leggyakoribb 
tisztítási megoldásokkal
a kézidarabok könnyen tisztíthatók az elektromos 
csatlakozás hiánya miatt

Teljes feltöltődés kevesebb, 
mint 3 óra alatt
készüljön el gyorsabban

Könnyen cserélhető 
akkumulátor
Egyszerű és gyors művelet

3D tömés
a gyökércsatorna rendszer magas minőségű 3D tömése
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833.840 Ft

865.900 Ft

511.320 Ft

1.463.000 Ft

1 db elements™IC Obturation System
2 doboz Guttapercha patron (10db/doboz) 
Szabadon választható a 3 különféle patron 
közül

1 db elements™IC CSAK A DOWNPACK EGYSÉG
1 doboz Buchanan Heat Plugger 5 darabos szortiment
1 db. Buchnan kézi plugger szabadon megválasztható 
méretben

Vásároljon elements e-motion motort 
és elements™IC obturációs rendszert 
együtt jelentős kedvezménnyel

1 db. #815-1702 
e-motion motor
1 db #973-0600-TYPEF  
elements™IC Obturation System

2019 november 15.-ig érvényes  BEVEZETŐ PROMÓCIÓK

2019 december 23.-ig érvényes  KOMBO PROMOCIÓ

#973-0600-TYPEF  
elements™IC Obturation System 1.082.000 Ft
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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
17.200 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 elements™IC 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

31.120 Ft

31.120 Ft

32.500 Ft
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Jelentkezzen endo kurzusainkra 
az adott kurzust szervező partnereinknél 

 KaVo Kerr - Egyszerűsített Gyökérkezelő Eljárások  KaVo Kerr - Egyszerűsített Gyökérkezelő Eljárások 
2019 november 29
Napjaink endodonciája a modern szakmai 
szemlélet tükrében

Endo kurzusaink novemberben és decemberben

2019 december 6
Endodoncia 3D-ben

2019 december 13
A mai modern endodoncia áttekintése

Átfogóbb, komplexebb megközelítés a pontosabb, 
gyorsabb munkamenetért és a tartósabb és jobb 
eredményekért

Előadó:  Dr. Nagy János Zoltán
Helyszín:  Front-Dent Kft, előadóterem 1135   
 Budapest, Országbíró utca 65.
Szervező:  Front-Dent Kft.
Kapcsolat/Bővebb információ:  tel: +36 1 218 0244
E-mail:  info@frontdent.hu

Elméleti és gyakorlati betekintés a 3D-és 
endodoncia világába a diagnózistól a post-endo 
felépítésig

Előadó:  Dr. Götz Gergely
Helyszín:   Valid Kft, előadóterem 1083 Budapest, 

Szigony utca 41.
Szervező:  Valid Kft.
Kapcsolat/Bővebb információ:  tel: +36 1 210 0185
E-mail:  rendezveny@valid.hu

A mikroszkópos kezelés ergonómiájától a bement 
kialakításon át, a gyökértömés technikáig

Előadó:  Dr. Nagy János Zoltán
Helyszín:   Endobolt Education Studio 1039 

Budapest, Szentendrei út 385.
Szervező:  Endobolt Kft.
Kapcsolat/Bővebb információ:  Gyarmati Mátyás tel: +36 1 240 0027
E-mail:  info@endobolt.hu

Egyszerűsített 
gyökérkezelő eljárások 
elméletben és 
gyakorlatban

Tökéletesen egymáshoz 
igazított endodonciai újítások

A kurzusok során mindenkinek 
módjában lesz megismerni és 
használni:

•  A gyökércsatorna körülményeihez 

igazodó adaptív forgási sebességet  

és irányt biztosító motort  

(e-motion motor)

•  A pericervikális dentin védelmét 

szolgáló glide path fájlokat  

(Traverse glide path fájlok)

•  A nagyobb teherbírással és 

flexibilitással rendelkező tágítókat  

(TF Adaptive tágítók)

•  A felhasználó és a páciens érdekeit 

egyaránt a legkomfortosabban 

és legbiztonságosabban szolgáló 

obturációs készülékeket. (elements IC 

vezeték nélküli obturációs rendszer)



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 335 Ft/ 1 € árfolyamig érvényes, ajánlott kiskereskedelmi árak.

Az akciók, az az elements™IC becezető akciók kivételével 2019 december 23.-ig érvényesek. A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

Az Ön fogászati kereskedője

#33351EU Temp-Bond Clear

• 7 grammos önkeverő fecskendő

• Áttetsző szín

• Könnyű eltávolíthatóság

Temp-Bond™ Clear 
Ideiglenes rezin cement

akciós ár
13.900 Ft


