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Az igazán univerzális 
rezin cement

Hamarosan 
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Egyszerű és gyors használat

• Gyorsabb, könnyebb és teljes eltávolítása az ideiglenes cementnek

• Kitűnő hozzáférést biztosít a speciális kialakításának köszönhetően

• Tiszta rálátás a munkaterületre mivel használata nem igényel 
semmiféle pasztát

Biztonságos alkalmazás

• Sokkal gyengédebb a felszínekhez, mint más hagyományos eljárások           

• Minimális abráziós kockázat mind a preparáción, mind a szomszédos 
fogakon

• Gyengéd a lágyszövetekhez

• Higiénikus mivel egyszer használatos termék

OptiClean™ 

Az ideiglenes cementmaradványok biztonságos 
eltávolítására szolgáló forgóeszköz

akciós ár
7.800 Ft

A Kerr OptiClean mind a lágy, mind a keményszövetekkel kíméletesen bánva, de 
hatékonyan képes eltávolítani az ideiglenes cementet és cementmaradványokat.

Technikai részletek

 2 mm 500 Ķm 200 Ķm
 Nagyítás: 17x Nagyítás: 55x Nagyítás: 150x

Prof. P. Lambrechts, a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetem professzora által készített Téremissziós Mikroszkóp tanulmány  

Az ideiglenes pótlás eltávolítása a pre-
parációról.

Az ideiglenes cement eltávolítása 
OptiClean-nel.

Tökéletes eredmény az OptiClean 
használatát követően.

#950
OptiClean™ kit
A kit 12 db OptiClean™ kit forgóeszköszt 
tartalmaz 
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#33351EU Temp-Bond Clear

• 7 grammos önkeverő fecskendő

• Áttetsző szín

• Könnyű eltávolíthatóság

Temp-Bond™ Clear 
Ideiglenes rezin cement

akciós ár
14.600 Ft #33685:  2 x 11,7g fecskendő,  

20 keverőcsúcs

Temp-Bond™ NE 
Automix fecskendőben
Ideiglenes eugenol mentes cement fecskendőben

• Automatikus keverés

• Könnyű applikálás

• Egyszerű eltávolítás

• Nagy ragasztóerő

akciós ár
14.600 Ft

akciós ár
25.990 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 
- megvilágítás és dual cure aktivátor nélkül is megköt 

- nincs szükség szilán, vagy fém alapózóra

akciós ár
33.400 Ft

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

Maxcem Elite™

Önsavazó, önragasztó rezin cement

• Minden indirekt restaurációval kompatibilis

• Kimagasló kötőerő a dentinhez

• Az anyagfelesleg egyszerűen, egy darabban 
eltávolítható 

• Elszíneződésmentes időtállóság
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Ragasztási munkái egyszerűen is megoldhatók.

Az OptiBond™ Universal egykomponensű adhezív minden

ragasztást igénylő esetét megoldja. Az OptiBond™

Universal formulája egyesíti az adhezív technikában arany

standardnak számító OptiBond GPDM monomert és a Kerr

innovatív három oldószerből álló rendszerét. Erősség és

egyszerűség melyben mindig megbízhat.

Válassza Ön is az egyszerűbb és erősebb megoldást

Az egyszerű megoldás 
amelyben megbízhat

OptiBond™ Universal - Egykomponensű Adhezív
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36658:   OptiBond(tm) eXTRa Universal 
Bottle Kit (10 ml)

OptiBond™ 
eXTRa Universal 
Kétkomponensű univerzális ragasztó

akciós ár
51.990 Ft

• Smart pH

• Applikáláskor a PH értéke lecsökken a megfelelő 
savazás érdekében

• A megkötés után a PH érték semlegessé válik

• Direkt és indirekt applikációkhoz

• Minden rezin cementtel kompatibilis, 
köszönhetően a smart PH technológiának

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

24.100 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

SuperMat™ készlet
Matricafeszító készlet akciós áron

• 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

akciós ár
54.700 Ft
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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

• Tökéletesebb kaméleon hatás

• 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
16.800 Ft

akciós ár
17.500 Ft

4 x 1g fecskendő 
Rendelhető színek
- A1, A2, A3, A3.5, A4
- B1, B2, B3
- C1, C2, C3, C4
- D2, D3
- G2
- Univerzális opák,
- Fehér opák

Revolution™ Formula 2
Fényrekötő folyékony hibrid kompozit

•  Ideális minimálinvazív töméstechnikához

• Könnyű és egyszerű használat

• Kimagasló színstabilitás

• 4 x 1 grammos kiszerelés

akciós ár
28.990 Ft

Tartalma:
20 x 0,25g unidose kapszula 
Rendelhető 
A1, A2, A3 és B1 színekben

SonicFill™ 2 
Bulk fill poszterior kompozit SonicFill kézidarabhoz

• Poszterior tömések egy lépésben

• Kiváló adaptáció és kezelés

• Nagy mélységben átvilágítható

• Alacsony zsugorodási stressz
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OptiDisc finírozó, 
polírozó korongok

akciós ár
9.200 Ft

akciós ár
11.800 Ft

akciós ár
17.200 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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#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.

elements™ e-motion endo motor
Tökéletesített adaptív mozgású technológiával

Traverse™

• Egyszerűbb eljárás, gyorsabb munkafolyamat

• Nagyfokú ellenállás a deformálódással szemben

• Nagyobb hatékonyság a vágásban

• Nem vágó hegy - kevesebb törmelék az apikális részben

• Előre sterilizált kiszerelés

akciós ár
630.100 Ft

akciós ár
18.990 Ft

Újdonság

4 db Traverse Orifice opener
#818-8256    .25/.08/17mm  Traverse Orifice Opener

4 db 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 Orifice Opener és 3 Traverse glide path fájl
#818-2146   1x .25/.08/17 mm Orifice opener - 3x .13/.06/21mm Glide Path
#818-2147   1x .25/.08/17 mm  Orifice opener - 3x .13/.06/25mm Traverse Glide Path
#818-2148   1x .25/.08/17 mm  Orifice opener - 3x .13/.06/31mm  Traverse Glide Path
#818-2196   1x .25/.08/17 mm  Orifice opener - 3x .18/.06/21mm Traverse Glide Path File
#818-2197   1x.25/.08/17 mm  Orifice opener - 3x .18/.06/25mm  Traverse Glide Path File
#818-2198   1x .25/.08/17 mm  Orifice opener - 3x .18/.06/31mm  Traverse Glide Path
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Bővebb információért 
kérjük látogassa meg
www.kerrdental.com

A Kavo Kerr 
átalakítja és 
magasabb 
szintre emeli 
a gyökérkezelést!

Obturációs rendszer
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Gyökérkezelés sosem volt egyszerűbb! Most Ön irányít

• Teljes feltöltés kevesebb mint 3 óra alatt

• Kompromisszumok nélküli kényelem

• Felhasználó és páciens biztonság: a fűtőelemet aerogél szigetelés borítja

• Ergonomikus fogás

• Az akkumulátor a felhasználó által cserélhető 

• A Backfill egyetlen töltésével legalább 16 gyökér kezelhető és az 
extrudáció sebessége is állítható, valamint a guttapercha patronban lévő 
mennyiséget is 5 szintben jelzi

• Induktív töltés - kiküszöböli a fémcsatlakozós megoldású 
eszközöknél előforduló problémákat akciós ár

1.025.000 Ft#973-0600-TYPEF  
elementsTMIC Obturation System

Minden doboz 10 patront tartalmaz 
#972-2500 23ga Medium Body
#972-2502 23ga Heavy Body
#972-2501 25ga Light Body

Elements™ Gutta Percha

elements™ IC

Az Elements™ Gutta Percha patron az Elements™ IC backfill   

és az Elements Obturation backfill készülékekhez 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
19.500 Ft

akciós ár
26.950 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.

Buchanan Kézi Pluggerek
Kiváló minőségő, hosszú élettartamú kéziműszer

Buchanan Kézi Plugger 0-ás
#974-0060

Buchanan Kézi Plugger 1-es
#974-0058

Buchanan Kézi Plugger 2-es
#974-0059



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 elementsTMIC becezető akciók kivételével 2020 március 19.-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


