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NANOCERAM-BRIGHT

svtlem-tuhnoucí nano-hybridní kompozitní materiál
té nejvyšší kvality s keramickými nano ásticemi

NANOCERAM-BRIGHT je nano-hybridní kompozit svtlem tuhnoucí, který se skládá ze speciální smsi mikroprvk a nano plniva,
které vytváejí vynikající regeneraní vlastnosti materiálu.
Nejvyšší estetický výsledek, byl dosažen prostednictvím sostikované metody zalenení keramických nanoastic do pryskyiné
matrice - plastická keramika. Tyto nanoástice o velikosti cca 20 nm, napomáhají okamžitému lesku po nanesení, stejn jako
nízkého abrazivního opotebení.
VÝHODY:
- RTG kontrastní
- Nízka kontrakce materiálu po polymeraci, zaruuje 100% okrajový uzávr.
- Minimiální pooperaní citlivost
- Eliminace mikro-praskliny, prevence sekundárního kazu.
- Tužší nelepivá konzistence - výborn se nanáší a modeluje.
- Vrná reprodukce pirozených barevných odstín.
INDIKACE
- Výpln ve frontálním úseku (tídy III. a IV.)
- Výpln v laterálním úseku (tídy I. a II. vetn tch, které jsou vystaveny velkému okluznímu tlaku)
- Výpln tidy V. (krkové kazy, klinovité defekty a eroze koen)
- Pímé fazery frontálních zub
- Oprava kompozitních a keramických náhrad

Ped zákrokem
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Balení:
Kapsle 20x0,25g, Barva A2, A3

Balení:
Stíkaka 4g, Barva A1, A2, A3, A3,5

Pvodní cena

999,- v.DPH/balení
CENA: 699,-

Pvodní cena
v.DPH

1199,- v.DPH/balení
CENA: 899,- v.DPH

0,-

svtlem-tuhnoucí univerzální micro-hybridní kompozitní materiál
BRIGHT-LIGHT 4,5g
stíkaka
Bright Light Microhybrid, je univerzální svtlem tuhnoucí výplový materiál, pro výpln ve frontálním a
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distálním úseku.
VÝHODY:
- RTG kontrastní
- Dobrá konzistence a snadná aplikace
- Výborná a snadná leštitelnost
- Odolnost proti plaku
- Vysoká pevnost materiálu a vysoká odolnost proti odlomení
- Vrná reprodukce pirozených barevných odstín.
- Chameleon efekt

0,-

- Materiál nelepí

Pvodní cena

ÚSP
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699,- v.DPH/balení
CENA: 449,-

Balení:
Pouze Stíkaka 4,5g, Barva A1, A2, A3, A3,5

v.DPH

Ultrazvuková schdková koncovka
Diamantem potažená koncovka v hrubosti 120um se zaobleným elem pro úpravu dentinu a
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subgingivální úpravu schdku po píprav diamantových brouskem
K dispozici pro tyto typy ultrazvukových pístroj
- EMS, MECTRON

0,-

- SATELEC, NSK
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dvojitý boní vývod

Endo výplachové kanyly

Endo výplachové kanyly slouží pro jemné, ale efektivní výplachy koenového kanálku.
Díky boním vývodm a zaoblenému konci nehrozí perforace pes apex, ímž mže
být kanálek vyplachován v celé délce.

Balení
50ks

CENA: 30,-

v.DPH/KS

Balení
100ks

CENA: 25,-

v.DPH/KS

Balení:
50ks nebo 100ks

Prmr 0,4mm

1500,- v.DPH
CENA: 1300,-

Prmr 0,3mm

Pvodní cena

EpoSeal biokompatibilní sealer koenových kanálk
EpoSeal

EpoSeal je dvou složkový permanentní sealer koenových kanálk na bázi
expoxidové pryskyice a calcium fosfátu pro všechny typy plnní.
Výhody
- výborná biokompatibilita
- jednoduché míchání pasta - pasta
- vysoce radiopákní
- dobrá zatékavost
- minimální rezorbce
- hermeticky uzave koenový kanálek
- doba tuhnutí materiálu 15-20 minut
- snadné odstranní v pípad re-endodoncie

BALENÍ:
13,5g tuby ( pasta-pasta)
míchací podložka
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0,-
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Pvodní cena
Konkurenní produkty:
AH plus 4+4ml (cca 10g) cena: 2800,2 Seal 4+4ml (cca 10g) cena: 2800,-

1599,- v.DPH/balení
DPH/balení

NOVÁ cena

1099,- v.DPH / balení

Composite spirals diamantové leštící spirály
Composite spirals

leštící spirály s diamantovým prachem pro leštní kompozitních, skloionomerních
a keramických materiál.

KIT-MIX

Výhody
- pracují ve všech úhlech leštní
- vyleští i velmi nepístupná místa
- dobrá adaptace na všechy povrchy
- jednoduchá manipulace
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C204Sr
hrubý

M204Sr
stední

Pvodní cena

BALENÍ:
6ks jeden typ+stojánek
3ks mix, bez stojánku
Kit Mix- 6ks celkem, 2 ks od typu+stojánek

F204Sr
jemný

259,- v.DPH/ks
NOVÁ cena
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179,- v.DPH / ks

