AKCIA
Zubná ordinácia
2022
01.04.22-31.03.23

R O K O V

1982 – 2022

Výročný špeciál

40 rokov Top produktov od VOCO –
spoľahlivé a inovatívne

Vis Calor
Vis Calor bulk
Prvý kompozit na svete s
termo-viskóznou technológiou

… naneste

… zahrejte

… vytvarujte

VisCalor® / VisCalor® bulk
• Inovačný materiál
Vďaka predhriatiu je materiál
zatekavý pri nanášaní a hned
potom sa dá tvarovať
(termo-viskózna technológia)

NOVÉ

• Časovo úsporný
Efektívne rekonštrukcie len s jedným
materiálom
• Vynikajúca manipulácia
Nanášanie bez vzduchových bublín
vďaka úzkej a dlhej kanyle

VisCalor®

VisCalor® bulk

Univerzálny, termoviskózní kompozitný
materiál
REF 6106

Súprava Dispenser,
Caps 80 × 0,25 g
(16 × A1, 16 × A2,
32 × A3,16 × A3.5), farebný 		
kód, VisCalor Dispenser

768,90 €

45%
úspora**

1.400,50 €***
REF 6108

Súprava + bondovací prípravok,
Caps 80 × 0,25 g
(16 × A2, 16 × A3, 16 × A3.5,
16 × OA2, 16 × Incizálny),
farebný kód, Futurabond U 		
SingleDose 20 ks

373,20 €

20%
úspora**

469,40 €***

Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé odtiene môžete
nájsť na www.voco.dental alebo v hlavnom katalógu

Termoviskózní kompozitný materiál typu
bulk-fill
REF 6107

Súprava Caps Warmer,
Caps 80 × 0,25 g (16 × A1,
16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5),
farebný kód, Caps Warmer

599,50 €
988,00 €***

39
%
úspora**

REF 6062

Súprava Dispenser,
Caps 80 × 0,25 g
(16 × univerzálny, 16 × A1
16 × A2, 32 × A3),
VisCalor Dispenser

768,90 €

45
%
úspora**

1.400,50 €***
REF 6063

Súprava Caps Warmer
Caps 80 × 0,25 g
(16 × univerzálny, 16 × A1, 		
16 × A2, 32 × A3),
Caps Warmer

599,50 €
988,00 €***

39
%
úspora**

Moja výplň:
Prirodzene
kompatibilná!

Admira® Fusion
• Celosvetovo prvý výplňový materiál čisto
na keramickej báze
• Zďaleka najnižšie zmršťovanie v dôsledku
polymerizácie a obzvlášť nízka úroveň
napätia po zmrštení v porovnaní so
všetkými konvenčnými výplňovými
kompozitmi
• Inertná látka, vysoko biokompatibilná a
extrémne odolná proti zmene sfarbenia

Admira® Fusion

Admira® Fusion Flow

Kondenzovateľná

Súprava + bondovací prípravok
Caps 75 × 0,2 g (po 15 z A2,
A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion x-tra),
farebný kód + Futurabond U
SingleDose 20 ks

30%
úspora

74,00 €

Kondenzovateľný bulk materiál

REF 2810

Striekačka 3 g univerzálna

REF 2811

Caps 15 × 0,2 g univerzálna

4+1*

74,00 €

233,40 €
Striekačka 2 × 2 g, rôzne odtiene1

4+1*

85,00 €
X

C

Admira® Fusion x-base

L E NT
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NO
ERS
M
O
MON

Tekutý základový materiál

E

Caps 15 × 0,2 g1

4+1*

obchodné balenia a jednotlivé odtiene môžete 		
nájsť na www.voco.dental alebo v hlavnom katalógu

L

C

I

B

1Ďalšie

30
%
úspora

162,80 €

385,50 €
Striekačka 3 g 1

Súprava striekačka 5 × 2 g
(A1, A2, A3, A3.5, WO)
farebný kód, príslusenstvo

A

S

S

I

C

I T
Y

269,50 €

REF 2816

L

REF 2780

Súprava + bondovací prípravok
striekačka 5 × 3 g (A2, A3,
GA3.25, A3.5, Admira Fusion
x-tra), farebný kód + 		
Futurabond U SingleDose 20 ks

O

I

REF 2750

Tekutá

Admira® Fusion x-tra

I B
C O
M P A T

REF 2812
2836

85,00 €

Spritze 5 ×22×g 2universal
Striekačka
g univerzálna

4+1*

„Mňa GrandioSO presvedčil tým,
ako sa podobá prirodzenému
zubu!“!“
Dr. H. Gräber, Mníchov, Nemecko

Náš kompozit pre vysoké nároky. Tento výplňový
materiál boduje vďaka zubu podobným vlastnostiam, kombinovaným s vysokou užívateľskou
jednoduchosťou a prirodzenou estetickosťou.

REF 2600

Súprava striekačka 5 × 4 g (A2, A3,
A3.5, GA3.25, GA5), farebný kód

362,30 €
REF 2640

• Univerzálny nano-hybridný výplňový
materiál
• Vynikajúce fyzikálne vlastnosti
Veľmi vysoký obsah plniva až 89 %

30
%
úspora**

Súprava Caps 80 × 0,25 g
(po 16 z A2, A3, A3.5, GA3.25,
GA5), farebný kód

358,50 €

• Univezálnosť
Spĺňa najvyššie nároky pre použitie vo frontálnom aj distálnom
úseku chrupu

509,80 €***

509,80 €***

Striekačka 4 g / Caps 16 × 0,25 g1

90,70 €
Light Flow

Flow

Heavy Flow

Flowables
Nepoužívejte len tak nejaký zatekavý
kompozit. Vyberte si ten správny!

Grandio®SO Light Flow
• Tekutý nano-hybridný výplňový materiál –
nízko viskózny
• Presná aplikácia vďaka extra jemnej
kanyle a je preto optimálne vhodný pre
zle prístupné oblasti a malé kavity

REF 2585

Súprava striekačka 5 × 2 g (A1, A2,
A3, A3.5, WO), farebný kód, prís.

171,40 €

253,50 €***

32
%
úspora**

Striekačka 2 × 2 g1

78,80 €

Grandio®SO Flow
• Tekutý univerzálny nano-hybridný 		
výplňový materiál – stredne viskózny
• Vynikajúca zatekavosť, univerzálne
použitie a presná aplikácia

REF 2720

Súprava striekačka 5 × 2 g (A1, A2,
A3, A3.5, WO), farebný kód, prís.

171,40 €

253,50 €***

32
%
úspora**

Striekačka 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g1

78,80 €

Grandio®SO Heavy Flow
• Tekutý univerzálny nano-hybridný výplnový
materiál – vysoko viskózny
• Zvýšená stabilita, to znamená, že nevzniká
nechcené odtekanie a univerzálne použitie
1Ďalšie

obchodné balenia a jednotlivé odtiene môžete 		
nájsť na www.voco.dental alebo v hlavnom katalógu

REF 2680

Súprava striekačka 5 × 2 g (A2, A3,
A3.5, WO, GA5), farebný kód, prís.

171,40 €

253,50 €***

Striekačka 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g1

78,80 €

32
%
úspora**

Univerzálne adhezívum – Vaša voľba!
Adhezívum pre každý prípad! S Futurabond U, jediné duálne tuhnúce adhezívum v SingleDose, máme jediný cieľ:
zabezpečiť Vám adhezívum, ktoré poskytuje len výhody a spoľahlivosť a urobí ostatné adhezíva vo Vašej ambulancii
prebytočnými.

Futurabond® U
• Duálne tuhnúce univerzálne adhezívum

REF 1571

• Jeden bondovací materiál pre všetky
prípady, tým pádom sú všetky ostatné
používané adhezíva nepotrebné

117,10 €

• Samoleptanie, selektívne leptanie alebo
celkové leptanie – slobodná voľba
používateľa

REF 1572

SingleDose 200 ks, príslusenstvo

409,70 €

• Vynikajúca všestrannosť použitia

Samoleptanie

SingleDose 50 ks, príslusenstvo

Selektívne leptanie

12
%
úspora**

Celkové leptanie

Výhra v každej kvapke. Univerzálne adhezívum, ktoré je vhodné pre každú situáciu.

Futurabond® M+
• Univerzálne adhezívum
• Môže byť aplikované s alebo bez leptania kyselinou forsforečnou
• Veľmi vhodný pre priame aj nepriame
rekonštrukcie
• Zabezpečí adhéziu rozličných materiálov
ako sú kovy, zirkónium oxid, oxid hliníku,
silikátová keramika bez použitia primeru

REF 1515

Fľaštička 5 ml, príslusenstvo

124,30 €
REF 1516

Fľaštička 3 × 5 ml

316,00 €

15
%
úspora**

Futurabond DC je obľúbené a overené samoleptacie adhezívum, pre aplikáciu
pod svetlom, samo- alebo duálne tuhnúcimi materiálmi – pre silnú a
trvalú adhéziu.

Futurabond® DC
• Duálne tuhnúci samoleptací bond
zosilnený nano-plnivami
• Chemické tuhnutie v oblastiach 		
nedostupných pre vytvrdzovacie svetlo
•F
 uturabond DC dosahuje rovnaké väzbové vlastnosti ako preparácie s úplným
leptaním, avšak bez leptania
• Tolerantný voči vlhkosti

REF 1164

SingleDose 50 ks, príslusenstvo

110,00 €
REF 1165

SingleDose 200 ks, príslusenstvo

388,60 €

11
%
úspora**

Grandio – klasický nano-hybrid
S Grandio položilo VOCO v 2003 základné štandardy, ako prvý dodávateľ novej generácie nano-hybridných kompozitov. Osvedčené miliónkrát na všetkých kontinentoch, Grandio je stále nanokompozit prvej voľby! Inovatívna nanotechnológia robí z Grandio vysokovýkonný kompozit, ktorý je známy svojimi fyzikálnymi vlastnosťami ako aj svojou optimálnou manipuláciou – všade.

Grandio®
• Ideálna konzistencia a jednoduchá
manipulácia

REF 1800

• E modul porovnateľný s prirodzeným
zubným materiálom

362,60 €

• Vyhlásená odolnosť voči abrázii a
žuvacia stabilita

REF 1830

• Vysoká biokompatibilita vďaka nízkemu
podielu živice

Preparácia a podloženie s Grandio Flow

17
%
úspora**

Súprava Caps 50 × 0,25 g
(po 10 z A1, A2, A3, A3.5, 		
B2), farebný kód

218,60 €

Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé odtiene môžete
nájsť na www.voco.dental alebo v hlavnom katalógu

Počiatočná situácia

Súprava striekačka 5 × 4 g (A1,
A2, A3, A3.5, B2), farebný kód

14
%
úspora**

Dokončená výplň s Grandio

Zdroj: Dr. Marcelo Balsamo

Grandio Flow – bezkonkurenčný aj v
tekutej forme!
Od výplní minimálne invazívnych kavít po rozšírené pečatenie fisúr a opravy faziet – s Grandio Flow, všetky výhody
Grandio môžete využiť aj v tekute – j forme. Vďaka svojej jasnej technologickej výhode, necháva Grandio Flow ostatné tekuté kompozity ďaleko za sebou: obsah živice je o 50 % nižší ako u bežných tekutých kompozitov, čo vedie k top
výsledkom pri povrchovej tvrdosti a odolnosti voči abrázii.

Grandio® Flow

REF 1860

• Optimálna tekutosť
• Vysoký obsah plniva až 80 %
• Rovnaké odtiene ako Grandio

260,60 €

•F
 yzikálne vlastnosti ako mikrohybridný kompozit

Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé odtiene
môžete nájsť na www.voco.dental alebo v
hlavnom katalógu

Súprava striekačka 8 × 2 g
(A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5, 		
B2, OA2), farebný kód,
príslusenstvo

Klasický tekutý kompozit, nevyplnený priestor

25
%
úspora**

Grandio Flow, vyplnené nano časticami

Amaris – pre briliantné výsledky
Prirodzene jednoduchý, jednoducho krásny! Keď príde na vysokú estetiku, odporúčame Amaris. Výnimočnosť tohto
kompozitu extra triedy: systém Vám umožňuje vysoký stupeň flexibility pri tieňovaní, vzhľadom nato, že v dvoch koordinovaných krokoch viete kontinuálne meniť odtieň – a to aj počas vrstvenia. Preto, vysoko estetický výsledok nezávisí
iba od pôvodného výberu odtieňa.

Amaris®
• Optimálna leštitelnosť, odolnosť voči
abrázii a lesk
• Dva jednoduché kroky, nízka cena 		
materiálu
• Prirodzené vrstvenie
• Pokrytie kompletného odtieňového
spektra iba s ôsmimi komponentami

REF 1949

Štartovacia súprava Caps
32 × 0,25 g (po 4 z O1, O2, 		
O3, O4, O5, TL, TN, TD), 		
Amaris Flow striekačka 2 × 1,8 g
(HT, HO), farebný kód, prís.

235,60 €

20
%
úspora**

REF 1930

Súprava striekačka 8 × 4 g
(O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN,
TD), Amaris Flow striekačka
2 × 1,8 g (HT, HO),
farebný kód, príslusenstvo

591,30 €

27
%
úspora**

821,00 €***
Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé odtiene
môžete nájsť na www.voco.dental alebo v
hlavnom katalógu

Aplikácia Amaris TL na vytvorenie palatinálnej sklovinnej steny

Modelácia s Amaris 01, vytvorenie mamelómov s
Amaris Flow HO

Ukončená rekonštrukcia predných zubov

Zdroj: Dr. Sânzio Marques – Passos, Brazil

x-tra fil: Amalgam – nie ďakujem!
Všetci môžete poznať želanie pacienta na bezamalgámovú výplň, avšak za cenu amalgámu. x-tra fil bol špeciálne vyvinutý na základné ošetrenie zubných kavít 1. a 2. triedy v distálnom úseku chrupu a na pahýľové dostavby. Vďaka možnosti aplikovať materiál v hrúbke do 4 mm iba v jednom pracovnom kroku a krátkej dobe polymerizácie svetlom iba
10 sekúnd, budete vy aj váš pacient profitovať z veľmi krátkej doby ošetrenia.

x-tra fil®
• Vytvrdzovaná hĺbka až 4 mm
• Len 10 sekúnd polymerizácie pro 		
vrstvu
• Univerzálny odtieň
•S
 krátená pracovná doba, hlavne v
spojení s každým Futurabond
SingleDose adhezívom

o
Viac ak

nov
13 milaiócelom
výplní n 2
svete!

REF 1739

Striekačka 10 × 5 g

578,00 €
REF 1740

Striekačka 5 g

67,90 €
REF 1741

Caps 20 × 0,25 g

67,90 €
2založené

na predajných zdrojoch

14
%
úspora**

Jednoduchá
aplikácia do
sulku

Vlákno z kapsule
VOCO Retraction Paste
• Adstringentná pasta na efektívne dočasné
vysušenie a retrakciu gingiválneho sulku

REF 1012

Caps 25 × 0,3 g

• Tenká kanyla s ohybnou špičkou – jednoduchá
a presná aplikácia do sulku

76,60 €

• Zmena viskozity – konzistencia pasty sa mení
počas aplikácie a pri rozširovaní sulku

REF 1013

• Dobrá viditeľnosť – je kontrastná ku gingíve

Pôsobivo precízny!
Presne sediace náhrady potrebujú materiál, ktorý zabezpečí optimálne
zobratie odtlačku a zachovanie jeho vlastností od začiatku až po vyliatie
modelu. Tento koncept bol dôsledne implementovaný do materiálu V-Posil.

Caps 100 × 0,3 g

229,80 €

306,40 €***

25
%
úspora**

Štartovacia súprava Putty Fast / Light Fast
REF 2991
Putty Fast
Light Fast

Kartuša 2 × 380 ml
Kartuša 2 × 50 ml

Štartovacia súprava Heavy Soft Fast / Light Fast
REF 2985
Heavy Soft Fast Kartuša 2 × 380 ml
Light Fast
Kartuša 2 × 50 ml

V-Posil®

Štartovacia súprava Mono Fast / Light Fast
REF 2987

• Presný odtlačkový materiál, VPS

Mono Fast
Light Fast

• Silne hydrofilný A-silikón pre najvyššiu
presnosť
• Dlhá doba opracovateľnosti a zároveň
krátka doba zotrvania v ústach
• Vysoká odolnosť voči prasknutiu a vysoká
schopnosť elastickej obnovy zvyšujú
bezpečnosť pri vyberaní, príp. po ňom
• Dobré hydrofilné vlastnosti dokonca aj
v stuhnutom stave zdokonaľujú proces
vylievania a tým aj samotné
protetické ošetrenie

285,60 €

Kartuša 2 × 380 ml
Kartuša 2 × 50 ml

336,30 €***

15
%
úspora**

Štartovacia súprava Putty Fast / Light Fast
REF 2984
Putty Fast
Light Fast

Dávka 2 × 450 ml
Kartuša 2 × 50 ml

Štartovacia súprava Putty Soft Fast / Light Fast
REF 2904
Putty Soft Fast
Light Fast

170,40 €

Dávka 2 × 450 ml
Kartuša 2 × 50 ml

200,60 €***

15
%
úspora**

Podložky na každý deň
Dobrá podložka je základom každej úspešnej výplne. Či na priame alebo
nepriame prekrytie pulpy alebo svetlom tuhnúce. Z našich podložkových
materiálov si viete vybrať ten pravý na každú situáciu.

Ionoseal®
•S
 vetlom tuhnúci skloionomérny kompozitný
cement na podkladové výplne

REF 1326

• Jednozložkový materiál na priame použitie

Striekačka 3 × 2,5 g, príslušenstvo

154,90 €

• Časovo úsporný: tuhnutie svetlom v 		
sekundách
• Rýchla a hygienická aplikácia

Vypreparovaná kavita

Priama aplikácia Ionoseal

Dokončená podložka

Konečná výplň

Zdroj: Dr. Marcelo Balsamo

Calcicur®
• Kalcium hydroxidová pasta na priame
použitie
• Vhodná na použitie pod každý
podložkový alebo výplňový materiál

REF 1096

Striekačka 3 × 2,5 g, príslušenstvo

110,40 €

124,80 €***

11
%
úspora**

• Okamžite pripravená na použitie
• S vysokou hodnotou pH (12.5) kvôli
bakteriostatickým vlastnostiam

Calcimol LC
• Svetlom tuhnúca, rtg opákna kalcium
hydroxidová pasta
• Efektívna ochrana zubnej drene
• Jednozložkový materiál na priame 		
požitie
• Časovo úsporná priama aplikácia z
nekvapkajúcich striekačiek NDT®,
svetlom tuhnúca

REF 1307

Striekačka 2 × 2,5 g, príslušenstvo

53,30 €
REF 1047

Tuba 2 × 5 g, príslušenstvo

57,50 €

Silné dočasné materiály
Žuvacia funkcia, fonetika a estetika by mali byť zachované aj pri dočasných rekonštrukciách. So Structur, našim
dočasným samotuhnúcim kompozitom, na výrobu vysokokvalitných dočasných koruniek a mostíkov, môžete vyrobiť aj
dočasné práce, ktoré vydržia dlhší čas, len v niekoľkých krokoch. Materiál je založený na známej nano-hybridnej technológii od VOCO.

Structur 2
• Jednoduché a rýchle pracovné kroky
• Doba tuhnutia v ústach za menej ako
minútu
• Jednoducho upraviteľná a ľahko 		
leštitelná

REF 1492

Kartuša 5 × 75 g A2,
miešacia kanyla typ 6

REF 1491

Kartuša 5 × 75 g A3,
miešacia kanyla typ 6

534,30 €

9%

úspora**

588,50 €***
Kartuša 75 g, príslušenstvo1

117,70 €

Structur 3
• Spracovanie
–R
 ýchlo, jednoducho a spoľahlivo vďaka
1:1 zásobníkovému systému

REF 2512

Kartuša 5 × 50 ml A2,
miešacia kanyla typ 6

REF 2513

Kartuša 5 × 50 ml A3,
miešacia kanyla typ 6

– Krátka doba tuhnutia
– Elastická fáza umožňuje jednoduché
		 odstránenie z preparovaného zuba

582,60 €
637,00 €***

– Lesk bez leštenia – vyžaduje len 		
		 odstránenie inhibičnej vrstvy
• Trvácnosť
– Vysoko odolné voči tlaku

Kartuša 50 ml, príslušenstvo1

Lesk
bez leštenia!

– Vynikajúca odolnosť voči fraktúram

Vybratie počas elastickej fázy a extraorálne
dotuhnutie

8%

úspora**

127,40 €
1Ďalšie

obchodné balenia a jednotlivé odtiene
môžete nájsť na www.voco.dental alebo v
hlavnom katalógu

Dokončený dočasný môstik

Structur 3 môstik in situ

Zdroj: Prof. Dr. Jürgen Manhart, Mníchov, Nemecko

Clip
• Svetlom tuhnúci výplňový materiál na
dočasné náhrady

REF 1285

• J ednoducho aplikovateľný a odstrániteľný v jednom kuse

75,50 €

• Žiadne poškodenie preparačných hraníc
• Časovo úsporný vďaka svetelnému 		
tuhnutiu

Striekačka 3 × 4 g

85,40 €***
REF 1287

Caps 25 × 0,25 g

80,50 €

11
%
úspora**

Dostavby pahýľov urobené jednoducho
Pokým má prirodzený zub dostatok substancie, jeho zachovanie by malo byť našim cieľom. S našou dostavbovou
klasikou Rebilda DC a korešpondujúcimi kompozitnými koreňovými čapmi Rebilda Post, Vám ponúkame dostavbový
systém, ktorý sa správa ako prirodzený zub, aj pri zaťažení.

Rebilda® Post
• Sklenými vláknami zosilnený kompozitný
koreňový čap

REF 1782

• Dentínu podobná elesticita, vysoká
priečna sila
• Vysoká hodnota rtg opacity (350 % Al)
• Anatomický tvar

Súprava II 5 čapov z každej veľkosti
(ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm,
ø 2,0 mm), 1 vrták z každej 		
veľkosti (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm,
ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), Ceramic 		
Bond fľaštička 5 ml,
Futurabond U SingleDose
20 ks, Rebilda DC QuickMix
striekačka 10 g dentine, prís.

522,40 €

15
%
úspora**

621,10 €***

Rebilda® DC
• Tekutý duálne tuhnúci systém na
nadstavbu zubných pahýľov a upevnenie
koreňových čapov
• Svetlom tuhnúci pre časovo úspornú
aplikáciu
• Dodatočné chemické tuhnutie pre
spoľahlivé spracovanie
• Dostupné v 10 g QuickMix striekačke a
50 g zásobníku

Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé odtiene môžete
nájsť na www.voco.dental alebo v hlavnom katalógu

REF 1396

Kartuša 50 g dentín,
príslušenstvo

REF 1397

Kartuša 50 g modrá,
príslušenstvo

REF 1398

Kartuša 50 g biela,
príslušenstvo

194,30 €
REF 1403

QuickMix striekačka
10 g dentín, príslušenstvo

REF 1404

QuickMix striekačka
10 g modrá, príslušenstvo

REF 1405

QuickMix striekačka
10 g biela, príslušenstvo

80,60 €

TEN globálne úspešný výrobok
Profluorid Varnish je nepostrádateľný pri desenzibilizácii zubov. Lak sa ľahko aplikuje a schne v priebehu sekúnd. Nie je
len príjemný na pocit, ale aj dobre chutí – pretože zo siedmych atraktívnych príchutí si vyberie každý pacient. Taktiež
dostupný v tubách a zásobníkoch.

VOCO Profluorid® Varnish
• Rýchla desenzibilizácia a uvoľňovanie
fluoridov (5 % NaF ≙ 22.600 ppm fluorid)
• Jednoduché nanášanie – tolerantný voči
vlhkosti
• Dostupný v siedmich príjemných
príchutiach

SingleDose 200 × 0,40 ml
Melón
REF 1271

Karamel
REF 2229

Mäta
REF 2231

Žuvačka
REF 2239

Čerešňa
REF 2230

Cola s
limetkou
REF 2241
Taktiež dostupné ako
SingleDose 50 × 0,40 ml

Pina Colada
REF 2243

389,90 €
REF 2971
Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé odtiene môžete
nájsť na www.voco.dental alebo v hlavnom katalógu

25
%
úspora**

Tuba mixed 4 × 10 ml

101,60 €

24
%
úspora**

Zlatý štandard fluoridácie
Bifluorid 10 je každodenným pomocníkom, keď príde na terapiu hypersenzitivít. Lak je všestranný a jednoducho aplikovateľný – taktiež ideálny pri ortodontickej terapii a bielení.

Bifluorid 10®
• Fluoridačný lak na liečbu hypersenzibility
• Okamžité znecitlivenie
• Vznik ochrannej vrstvy proti tepelnému
a mechanickému posobeniu
• Špeciálny základ laku predlžuje dobu
pôsobenia a hĺbku fluoridácie

REF 1616

Fľaštička 10 g

141,90 €
REF 1617

Fľaštička 3 × 10 g,
solvent fľaštička 10 ml,
Pele Tim No. 1

402,50 €
REF 1618

12
%
úspora**

SingleDose 50 ks, príslušenstvo

92,10 €
REF 1619

SingleDose 200 ks, príslušenstvo

278,90 €

24
%
úspora**

Jednoduchý, silný, svetlom tuhnúci
Ionolux®
• Svetlom tuhnúci skloionomérny výplňový
materiál
• Výborný pracovný čas – čas tuhnutia sa
dá individualizovať polymerizačnou lampou
• Bez nutnosti kondicionovania tvrdých
zubných tkanív
• Nelepí sa na nástroje, jednoducho 		
modelovateľný

REF 2115

Súprava aplikačné kapsuly 50 ks
(10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)

218,50 €

5%

úspora**

REF 2122

Aplikačné kapsuly 150 ks A2

REF 2123

Aplikačné kapsuly 150 ks A3

576,80 €

16
%
úspora**

Farebné pre deti – osvedčené rokmi
Twinky Star®
• Farebný svetlom tuhnúci kompomérový
výplňový materiál s ligotavým efektom
• Osem atraktívnych farieb s trblietkovým
efektom
• Jednoduchá a rýchla aplikácia z kapsúl
• Vynikajúca leštiteľnosť

REF 1680

Súprava Caps 40 × 0,25 g
(5 z každého odtieňa),
farebný kód

171,80 €

9%

úspora**

Denní pomocníci pre vašu ambulanciu
Fissurit® F
• Svetlom tuhnúce pečatidlo fisúr s 		
obsahom fluoridu, biele
•R
 ýchla a priama aplikácia z nekvapkajúcich striekačiek NDT®
• Biely pre možnosť kontroly aplikácie
• Vynikajúca zatekavosť a nízka viskozita

REF 1292

Striekačka 2 × 2 g, príslušenstvo

46,90 €
REF 1293

Súprava striekačka 5 × 2 g, prís.

145,60 €

9%

úspora**

Pele Tim
• Penové pelety pre aplikáciu tekutín a
pást bez tlaku
• 5 praktických veľkostí
• Bezbolestná aplikácia bez tlaku
• Úsporná aplikácia

REF 2250

No. 0 3.000 × ø 3 mm

39,30 €
REF 2252

No. 1 3.000 × ø 4 mm

37,10 €
REF 2253

No. 2 1.000 × ø 5 mm

REF 2254

No. 3 500 × ø 8 mm

REF 2255

No. 4 500 × 6 × 8 mm

31,80 €

Perfect Bleach – prirodzene biele
Efektívne, šetrné a dlhodobé: s naším Perfect Bleach systémom na domáce bielenie,
môžete Vašim pacientom ponúknuť pohodlné a moderné bielenie zubov, ktoré spĺňa
najvyššie estetické nároky a to pri atraktívnom pomere cena – výkon.

Perfect Bleach®
• Jednoduchá aplikácia pre pacienta
• Šetrný k zubu a existujúcim výplniam

REF 1660

• Signifikantný bieliaci efekt už po 		
krátkom čase

Súprava striekačka 6 × 2,4 ml s
10 % karbamid peroxidom,
Block Out Gel LC striekačka 1,2 ml,
materiál pre 2 nosiče, škatuľka na
úschovu, kozmetická taštička,
farebný kód, príslušenstvo

136,50 €
REF 1664

Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé odtiene môžete
nájsť na www.voco.dental alebo v hlavnom katalógu

Súprava striekačka 6 × 2,4 ml s
16 % karbamid peroxidom,
Block Out Gel LC striekačka 1,2 ml,
materiál pre 2 nosiče, škatuľka na
úschovu, kozmetická taštička,
farebný kód, príslušenstvo

136,50 €

Drží – aj bez leptania a adhezíva!
Pre bezpečnú adhéziu na zub a rekonštrukciu: s Bifix SE, duálne tuhnúcim, samoadhezívnym fixačným systémom,
môžete upevňovať koreňové čapy a nepriame rekonštrukcie, rýchlo a spoľahlivo. Materiál založený na báze kompozitu je vhodný na fixáciu keramiky, zirkonium oxidu, kompozitu ako aj kovu. Adhezíva ani kondicionéry nie sú potrebné,
nakoľko sú už obsiahnuté v materiáli.

Bifix® SE
• Rýchla práca: bez leptania,
bez požitia adhezív

REF 1784

• Bez zápachu
• Jednoduchá manipulácia

Súprava QuickMix striekačka
3 × 5 g (univerzálna, transparentná,
biela opákna) príslušenstvo

211,90 €

240,30 €***

11
%
úspora**

QuickMix striekačka 5 g, príslušenstvo1
1Ďalšie

obchodné balenia a jednotlivé odtiene môžete 		
nájsť na www.voco.dental alebo v hlavnom katalógu

80,10 €

Rebazácia protéz – vieme ako!
Perfektná rebazácia – len v jednom sedení. Ufi Gel hard C a Ufi Gel SC sú ideálnym tímom snov pre každodennú protetickú prácu. Systém ponúka pre každú situáciu špeciálne rebazačné riešenie a môže byť aplikovaný jednoducho a časovo
úsporne priamo na kresle. Pokým by mali byť v priebehu času potrebné ďalšie korekcie, možu byť vykonané aj po rokoch.

Ufi Gel® hard C
• Tvrdý výstelkový materiál na priamu
aplikáciu
• Kompletná rebazácia priamo na kresle,
len v jednom sedení
• Bez metylmetakrylátov

REF 2215

Súprava kartuša 80 g, (fľaška
adhezíva) 10 ml, príslušenstvo

181,20 €

• Neutrálna chuť a zápach

Ufi Gel® SC
• Permanentne mäkký, za studena tuhnúci
výstelkový materiál na báze silikónu
• Rebázový silikón najvyššej kvality
• Kompletná rebazácia priamo na kresle,
len v jednom sedení
• Ostáva permanentne mäkký

REF 2041

Súprava kartuša 50 ml, fľaška
adhezíva 10 ml, leštiaca báza 10 ml,
leštiaci katalyzátor 10 ml,
príslušenstvo

226,70 €

CLEAN and enJOY

NOVÉ

S CleanJoy sa stáva čistenie zubov radosťou. Pasta jemne odstraňuje
povlak a zafarbenia a chutí delikátne v príchutiach: mäta, čerešňa a
karamel. Xylitol a fluor (700 ppm) taktiež prispieva k remineralizácii
zubov a posilneniu ich prirodzenej štruktúry.

čerešňa a karamel

CleanJoy®
• Stabilná, homogénna konzistencia,
neodstrekuje (2.000 – 3.000 otáčok / min)

Tuba 3 × 100 g mixed (fine, medium, coarse)
Mäta
REF 2993

• Bez parabénov
• Je dostupná v troch úrovniach abrazívnosti –
dá sa prisposobiť každej situácii

55,00 €

Karamel
REF 2994

82,50 €***

Čerešňa
REF 2992

33
%
úspora**

SingleDose 200 × 2 g (fine, medium, coarse)
Mäta, Karamel, Čerešňa1

1Ďalšie

obchodné balenia a jednotlivé odtiene môžete 		
nájsť na www.voco.dental alebo v hlavnom katalógu

58,80 €

VOCO vraví Ďakujeme Vám.
Drahí zákazníci, chceli by sme sa Vám touto cestou poďakovať. Ďakujeme Vám za Vašu lojálnosť a dôveru v naše produkty. Ďakujeme Vám, že nám pomáhate stať sa lepšími každý deň a vyvíjať prelomové riešenia pre Vás. V budúcnosti
je našim jasným cieľom podporovať zubné ambulancie a laboratóriá po celom svete s riešeniami na najvyššej úrovni.

*Ak si objednáte štyri balenia prípravku prostredníctvom dentálneho konzultanta VOCO, ďalšie balenie dostanete zdarma.Toto balenie vám bezplatne zašle spoločnosť VOCO.
**V porovnaní so zakúpením jedného balenia ***Súčet jednotlivých cien

Túto brožúrku poskytol:

VOCO Akcie, ktoré sme Vám predstavili, si môžete objednat u
Vášho dentálného distribútora alebo u dentálného konzultanta
VOCO. Ponuky platia len u zúčastnených maloobchodných partnerov.
Ceny Vášho dentálného distribútora budú vždy zohľadnené.
Všetky uvedené ceny sú odporúčané ceny vrátanie DPH.

VOCO Service v SR: David Filipek · Tel. +420 773 252 100

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Nemecko · www.voco.dental

VC 84 001220 SK 0422

VAŠA OBJEDNÁVKA

