
     Maximális erő. 
  Minimál invazivitás.
                             KERR  

ZenFlex™

Akciós szórólap
Magyarország

2022 tél-tavasz

ZenFlex – szakmai szemszögből

“A ZenFlex gépi tágító használatakor a változó irányú 
vágóélszögek megakadályozzák a file csatornafalba 
ékelődését, nagyobb helyet hagynak a dentinforgács 
számára és megóvják a hegyet a töréstől. Ezek 
a technikailag kifinomult tágítók leegyszerűsített 
preparálást tesznek lehetővé, csatorna transzponálás 
nélkül – köszönhetően a speciális hőkezelési kaszkádnak. 
A minden egyes file mérethez egyedi paraméterekkel 
végzett hőkezelés a vékonyabb tágítóknak jobb 
formatartási memóriát biztosít a kicsavarodással szemben, 
a nagyobb file méreteknél figyelemreméltó duktilitást 
eredményez. A maximalizált 1mm-es menetátmérő 
megőrzi a fog strukturális biztonságát gyökérkezelést 
követően és a Kerr AutoFit guttapercha csúcsai jól 

illeszkednek a ZenFlex által preparált csatornákba.”  

    - Dr. Stephen L. Buchanan
    CA, USA

“A ZenFlex gépi tágítók simán és hatékonyan 
preparálnak, gyorsabb lejutást biztosítva a teljes 

munkahosszra.”    - Dr. Bernice Ko
    CA, USA

“Tényleg nagyon kedvelem a ZenFlex file-ok 
kontrollált memóriáját. Ez számomra az egyik kedvenc, 
kiemelendő tulajdonsága ezeknek a gépi tágítóknak. 
Nemrégiben volt 3 olyan esetem, ahol bárcsak már 
tudtam volna használni ezeket a file-okat a csatornák 

kifejezett „S” görbületei miatt.” 

   
  - Dr. Matthew Miller
    NC, USA

Dr. Ko, Dr. Buchanan és Dr. Miller a Kerr fizetett tanácsadói.

Újdonság!
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Kövesse a görbületet. Érezze a különbséget.

*CT szkennelt kép kihúzott fogról

ZenFlex ProTaper Gold

Felkértük Dr. Stephen L. Buchanan vezető endodontust, hogy tesztelje a ZenFlex file-okat. Dr. Buchanan szerint a ZenFlexszel még az 

erősen görbült csatornákat is sikeresen lehet megmunkálni. A ZenFlex segítségével több fogszövetet lehet megőrizni, köszönhetően 

a 1mm-es maximalizált vágóél átmérőnek.

Amikor a kudarc nem opció
Összehasonlítva más gyártókkal a ZenFlex nagyobb ellenállást 

biztosít a torziós anyagfáradásos törésekkel szemben. 

Ezáltal tovább lehet a csatornában használni őket, illetve 

kevesebb idő alatt lehet elérni a teljes munkahosszt, miközben 

minimalizáljuk a törés és a transzponálódás lehetőségét.

Nyomaték ellenállás  

A ZenFlexet úgy tervezték, hogy azonos, vagy jobb 

ellenállása legyen a torziós erőkkel szemben, mint 

a versenytársak főbb gépi tágítói, ugyanakkor 20%-kal 

kisebb belső maggal és vágóél átmérővel rendelkezzen.

A rugalmasság és 
a forma-memória találkozása
Minden gyökércsatorna rendszer anatómiája egyedi és akadnak 

komplex esetek is. A speciális hőkezelési kaszkád kiváló kontrollált 

memóriát és hajlékonyságot eredményez – akár 90º-os görbületek 

esetén is. 

Egyedülálló kontroll memóriájának köszönhetően a ZenFlex file 

megtartja az extraorális előhajlításokat – könnyebb csatornába 

helyezést biztosítva, még a legnagyobb kihívások esetén is.

Torziós anyagfáradás 90°-os görbületnél

A törésig eltelt idő (sec)

0            10           20           30          40           50          60

ZenFlex

ProTaper
Gold

145      150     155     160      165     170     175     180      185      190

ZenFlex

ProTaper
Gold

Törési ellenállás

Nyomaték (gcm)

NiTi gépi tágító fileZenFlex™
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Maximális erő. Minimál invazivitás.
Az erő és a hajlékonyság ideális egyensúlya. A ZenFlex alkalmazása a teljes munkahosszon minimalizálja a törés esélyét és 

használatával több ép dentinszövetet lehet megőrizni.

  Kiemelkedő vágóteljesítmény 

Speciális hőkezelési eljárással előállított, háromszög keresztmetszetű file. A ZenFlex kiemelkedő vágóteljesítményt 

biztosít a teljes munkahosszon, még komplex geometirájú csatornák esetén is.

  Minimál invazivitás 

A maximalizált 1mm-es menetátmérő és a nem aktív filecsúcs együttesen minimalizálja a csatorna transzponálást és még 

jobban megőrzi a fog strukturális stabilitását.

  Kivételes erő 

Ellenáll a torziós erőknek illetve a rotációból származó anyagfáradásnak és csökkenti a transzponálódás lehetőségét.

  Kiváló hajlékonyság 

A speciális hőkezelési kaszkád kiváló kontrollált memóriát és hajlékonyságot eredményez – akár 90º-os görbületek 

esetén is.

NiTi gépi tágító fileZenFlex™

Rendelési információ
6-OS CSOMAGOK SZORTIMENTEK

0.06 TAPER

LENGTH 21 MM | PART # 818-1621
LENGTH 25 MM | PART # 818-1625

.20 .25 .30 .35 .40 .45

TIP SIZE

0.04 TAPER

LENGTH 21 MM | PART # 818-1421
LENGTH 25 MM | PART # 818-1425

.20 .25 .30 .35 .40 .45

TIP SIZE

Tip Length (mm) Part Number

21 818-1206

.20 25 818-1207

31 818-1208

21 818-1256

.25 25 818-1257

31 818-1258

21 818-1306

.30 25 818-1307

31 818-1308

21 818-1356

.35 25 818-1357

31 818-1358

21 818-1406

.40 25 818-1407

31 818-1408

21 818-1456

.45 25 818-1457

31 818-1458

21 818-1506

.50 25 818-1507

31 818-1508

21 818-1556

.55 25 818-1557

31 818-1558

Tip Length (mm) Part Number

21 818-2206

.20 25 818-2207

31 818-2208

21 818-2256

.25 25 818-2257

31 818-2258

21 818-2306

.30 25 818-2307

31 818-2308

21 818-2356

.35 25 818-2357

31 818-2358

21 818-2406

.40 25 818-2407

31 818-2408

21 818-2456

.45 25 818-2457

31 818-2458

21 818-2506

.50 25 818-2507

31 818-2508

21 818-2556

.55 25 818-2557

31 818-2558

0.04 TAPER 0.06 TAPER

Javasolt guttapercha:  
.04 Taper - 952-0011, Gutta Percha Medium Fine 
.06 Taper - 972-0102, Auto Fit Greater Taper .06 Gutta Percha 

További rugalmasság és kontroll érhető el, ha a ZenFlexet az Ön által 
használt endomotorral és 8:1 lassító könyökdarabbal használja.
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KÉT CSOMAGOS 
BEVEZETŐ AKCIÓ MOST 

MINDÖSSZE
19.600 FT-ÉRT!
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Maxcem Elite™ 
Univerzális rezin cement

OptiBond™ Universal
Egykomponensű adhezív

OptiShade™

Univerzális kompozit

EGYSZERŰEN – KERR

akciós ár
17.600 Ft

akciós ár
27.500 Ft

akciós ár
68.000 Ft

akciós ár
35.200 Ft

akciós ár
44.500 Ft

37111  Fecskendő 4 g, világos
37112  Fecskendő 4 g, közepes
37113  Fecskendő 4 g, sötét
37114  Fecskendő 4 g, hófehér
37115  Fecskendő 4 g, univerzálisan áttetsző

34055 Maxcem Elite Standard Készlet
5 x 5 g duál fecskendő (2 x Átlátszó, Fehér, 
Fehér opák, Sárga), 30 normál keverőszár, 
20 széles végű keverőszár, 10 intraorális csúcs, 
10 gyökércsatorna csúcs, Technikai ismertető

Maxcem Elite utántöltők
2 x 5 g duál fecskendő, 10 normál keverőszár, 
10 széles végű keverőszár, 10 intraorális csúcs, 
Technikai ismertető
34058 Átlátszó
34059 Fehér
34060 Fehér opák
34061 Sárga

36517 OptiBond Universal – flakonos készlet
5 ml Bond, 100 Applikátor,
3 g Savazó gél fecskendő, 10 Savazócsúcs, 
25 Keverőtálca,
Technikai útmutató kártya, Használati útmutató

36519 OptiBond Universal 
– 5 ml-es utántöltő

Leegyszerűsített munkamenet 

csupán 3 árnyalattal - az 

OptiShade valamennyi 16 VITA 

klasszikus árnyalatot csupán 3 

árnyalattal megoldja: világos, 

közepes, sötét.

Egy adhezív, bármilyen eljáráshoz - az 

OptiBond Universal lehetőséget ad, hogy 

olyan, már bizonyított összetételű anyaggal 

dolgozzon, amely szubsztrátumoktól 

és technikáktól függetlenül mindig 

hatékonyan működik, a teljes savazástól 

az önsavazáson keresztül a szelektív 

savazásig.

Egy cement minden igényre - 

egyszerűsítse készletgazdálkodását és 

részesítse előnyben preferált cementálási 

technikáját egy önragasztó cementtel, 

amely univerzális adhezívvel rezin 

cementként is használható.



MAGYARORSZÁG Akciós szórólap  |  5

• A kitűnő textúrájú, optimális 

mértékben átitatott törlőkendők 

a használat közben nem 

száradnak ki, nem bolyhosodnak 

és nem gyűrődnek.

• Megsemmisíti a vírusokat, 

a baktériumokat és 

a gombákat 3 perc alatt. 

Nem degradálja 

a felszíneket. Kis 

alkoholtartalma miatt 

sokkal gyengédebb 

a szövetekhez, amik később 

fognak repedezni, öregedni, 

mint a nagyobb alkoholtartalmú 

kendők esetében. 

Nincs parfüm, festék, fehérítő, 

aldehid, fenol.
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No.1
Az Egyesült Államokban 

az orvostechnikai eszközök

 felületének tisztítására 

és fertőtlenítésére használt 

kendők között. 

 
 

 

 

Tökéletes védelem
Tökéletes biztonság

CaviWipes™

CaviWipes™: Fertőtlenítő kendő az orvostechnikai 

További információért kérjük látogasson el weboldalunkra: 
www.kerrdental.com

 Kerr — SpofaDental Kereskedelmi Képviselet
www.kerrdental.com 

eszközök hatékony tisztításához és fertőtlenítéséhez
Használatra kész széles spektrumú fertőtlenítő törlőkendők:
• A kitűnő textúrájú, optimális mértékben átitatott törlőkendők a használat 

közben nem száradnak ki, nem bolyhosodnak és nem gyűrődnek.
• Megsemmisíti a vírusokat, a baktériumokat és a gombákat 3 perc alatt.
• Nem degradálja a felszíneket. Kis alkoholtartalma miatt sokkal gyengédebb 

a szövetekhez, amik később fognak repedezni, öregedni, mint a nagyobb 
alkoholtartalmú kendők esetében. 

• Nincs parfüm, festék, fehérítő, aldehid, fenol.
• A KaVo és más vezető márkák által ajánlott. 
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Az Egyesült Államokban 

az orvostechnikai eszközök

 felületének tisztítására 

és fertőtlenítésére használt 

kendők között. 

 
 

 

 

Tökéletes védelem
Tökéletes biztonság

CaviWipes™

CaviWipes™: Fertőtlenítő kendő az orvostechnikai 

További információért kérjük látogasson el weboldalunkra: 
www.kerrdental.com

 Kerr — SpofaDental Kereskedelmi Képviselet
www.kerrdental.com 

eszközök hatékony tisztításához és fertőtlenítéséhez
Használatra kész széles spektrumú fertőtlenítő törlőkendők:
• A kitűnő textúrájú, optimális mértékben átitatott törlőkendők a használat 

közben nem száradnak ki, nem bolyhosodnak és nem gyűrődnek.
• Megsemmisíti a vírusokat, a baktériumokat és a gombákat 3 perc alatt.
• Nem degradálja a felszíneket. Kis alkoholtartalma miatt sokkal gyengédebb 

a szövetekhez, amik később fognak repedezni, öregedni, mint a nagyobb 
alkoholtartalmú kendők esetében. 

• Nincs parfüm, festék, fehérítő, aldehid, fenol.
• A KaVo és más vezető márkák által ajánlott. 

KILLS NOVEL
CORONAVIRUS

(COVID-19)1

EN14476 COMPLIANT

Felületfertőtlenítő kendők

CaviWipes™

CaviWipes™ Flat Pack (zárható zacskó)
MOST
3+1 

AKCIÓBAN

CaviWipes™ Canister (műanyag tartály)
MOST
3+1 

AKCIÓBAN

45 db kendő (17.5 cm x 22.5 cm)

akciós csomagár:
6.900 Ft

(így a darabár 1.725 Ft)

akciós csomagár:
10.700 Ft

(így a darabár 2.675 Ft)
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Take 1 Advanced 
Vinylpolysiloxane Impression Material

Your practice is our inspiration.™

Take 1® Advanced™ Designed for the way you work.

Take_1_advanced_SS_E  21.3.2012  14:51  Pagina 1

kerrhawe.com

5:00 min2:00  3:00Regular Set (RS)

1:30  2:30Fast Set (FS) 4:00 min

100

99.8

99.6

99.4

99.2

99

99.8

99.9 99.8 99.7 99.199.6

Fast Set

Regular Set

Fast Set

Regular Set

Fast Set

Regular Set

Fast Set

Regular Set

Fast Set

Regular Set Regular Set

Regular Set

LB* Wash RB* Wash Med/Mono* HB* Tray Putty

BelsŒ teszteredmények. Kérésre az adatokat rendelkezésre bocsátjuk.

Heavy Body deformációs helyreállás
Bizonyos gyártók a light-body lenyomatanyag elaszticitását hangsúlyozzák,

azonban számos független tanulmány szerint ez a tulajdonság kritikusabb a

heavy-body anyagok esetében, a kanálban használt anyag térfogata miatt. A Take

1 Advanced öt szabadalmaztatott vinil összetevŒje a legmagasabb fokú

elaszticitást nyújtja, biztosítva, hogy a más lenyomatanyagokra jellemzŒ

láthatatlan hibák nem gyengítik a végsŒ fogpótlás illeszkedését – ez különösen

kritikus napjainkban, amikor a fogorvosi laboratóriumok a korábbinál is nagyobb

precizitású megmunkálást és implantátumkialakítást kínálnak.

*LB = Light Body, RB = Regular Body, Med/Mon = Medium/Monophase, HB = Heavy Body

Az anyag kötési ideje

Opciók: Felvitel, viszkozitás és kötési idŒ

Teljes kötési idŒ

Megmunkálási idŒ

Megmunkálási idŒ

Intraorális idŒ

Intraorális idŒ

Folyékony, nagy
rugalmasságú,
hidrofil

Az 50 ml-es patronokkal a
Take 1 Advanced keverése
és felvitele könnyen,
precízen elvégezhetŒ.

A nagy forgalmú praxisok
számára javasolt Take 1
Advanced Volume kiszerelés
meggyorsítja a
lenyomatkészítést, csökkenti
a kézi munka okozta
fáradtságot és a munka
költségét.

Ha nagyobb viszkozitású
kanál lenyomatanyag
szükséges, vagy ha más
keverési módszer nem áll
rendelkezésre.

ErŒsen tixotróp,
hihetetlen
szakítószilárdsággal

A tökéletes
egyensúly a flow és
body tulajdonságok
között

KiemelkedŒ
alakstabilitás és
elaszticitás

Ultra magas viszkozi-
tás extra mechanikai
kompressziótırés
érdekében 

Take 1®

Advanced™
Flexitime® Imprint™ 3 Exafast™ Aquasil 

Ultra HB

Patron

KeverŒgépes, Volume

Kézi keverés

Heavy Body deformációs helyreállás
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Normál kötés (RS) 

Gyors kötés (FS) perc 

perc 

Gyors kötés

Normál kötés

Gyors kötés

Normál kötés

Gyors kötés

Normál kötés

Gyors kötés

Normál kötés

Gyors kötés Gyors kötés

Gyors kötés

Normál kötés

Take 1® Advanced
Vinil-polisziloxán lenyomatanyag

akciós ár
28.000 Ft

akciós ár
15.700 Ft

akciós ár
17.800 Ft

34144 Take 1 Advanced Putty Fast Set 
1 x Putty Bázis gyors kötés (400 g), 
1 x Putty Katalizátor gyors kötés 
(400 g), 
2 Putty Kanál, 18 Putty Spacer

34149 Take 1 Advanced Light Body Wash 
FS (gyors kötés) 
2 x 50 ml Patron, 6 nagy keverőcsőr, 6 kis 
keverőcsőr, 6 kis intraorális csőr  
34150 Take 1 Advanced Light 
Body Wash RS (normál kötés) 
2 x 50 ml Patron, 6 nagy 
keverőcsőr, 6 kis keverőcsőr, 6 kis 
intraorális csőr

34155 Take 1 Advanced Regular Body Wash 
FS (gyors kötés) 
2 x 50 ml Patron, 6 nagy keverőcsőr, 6 kis 
keverőcsőr, 6 kis intraorális csőr 
34156 Take 1 Advanced Regular 
Body Wash RS (normál kötés) 
2 x 50 ml Patron, 6 nagy 
keverőcsőr, 6 kis keverőcsőr, 6 kis 
intraorális csőr

• Kiemelkedő szakítószilárdság és 

nyújthatóság. Erős, rugalmas anyag, mely 

szakadás és torzítás nélkül alkalmazható az 

alámenős részekre is.

• Hidrofil Wash lenyomatanyag. Az intraorális 

folyadékokat kiszorítva kiváló hűséggel 

készít lenyomatokat, minimálisra csökkentve 

a lenyomatban kialakuló hiányosságok és 

üregek valószínűségét.

• Kiváló dimenzióstabilitás. A lenyomat nem 

torzul alakváltozás vagy idővel 

bekövetkező deformáció következében.

• A legszélesebb választék viszkozitás, 

kötés idő és felviteli módszerek 

tekintetében. Segítségével megkerülhetőek 

a lenyomatkészítés során tapasztalt 

gyakori nehézségek; igazodik a fogorvos 

preferenciáihoz.
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Üvegszálas csapok készletben

•  Esztétikus fém rendeződoboz a könnyű hozzáférésért 

és a biztonságos tárolásért

• Dentinszerű rugalmassági modulus

• Minimalizálja a foggyökér megrepedését, törését

• Nagy hajlítószilárdság

• Hosszanti irányú üvegszálerősítés

• 400%-os röntgenárnyékot adó csapok

N83B FibreKleer 4X Készlet 
Elvékonyodó forma
1.25 mm, 1 fúró, 5 csap
1.375 mm, 1 fúró, 5 csap
1.50 mm, 1 fúró, 5 csap

Kétkomponensű univerzális ragasztó

• 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)

FibreKleer™ 4x

OptiBond™ eXTRa Universal

akciós ár
50.700 Ft

akciós ár
58.900 Ft

akciós ár
9.200 Ft

akciós ár
34.100 Ft

akciós ár
30.500 Ft

akciós ár
18.200 Ft

Az utántöltők a fúrók esetében egyesével, a csapok esetében 10-es, vagy 30-as kiszerelésben rendelhetők:

N83BA FibreKleer 4X 1.25 csap 10 db (fekete)
N83BB FibreKleer 4X 1.375 csap 10 db (lila)
N83BC FibreKleer 4X 1.50 csap 10 db (zöld)

N83BD FibreKleer 4X 1.25 csap 30 db (fekete)
N83BE FibreKleer 4X 1.375 csap 30 db (lila)
N83BF FibreKleer 4X 1.50 csap 30 db (zöld)

N81CA FibreKleer 1.25mm fúró 1 db (fekete)
N81CB FibreKleer 1.375mm fúró 1 db (lila)
N81CC FibreKleer 1.50mm fúró 1 db (zöld)

36658 OptiBond eXTRa Universal - flakonos készlet 
5 ml Primer, 5 ml Adhesive, 25 Keverőtál, 50 
Appikátor, Technikai ismertető, Használati útmutató

36660 OptiBond eXTRa Universal flakonos utántöltő 
– Primer 
5 ml Primer, Használati útmutató 
36661 OptiBond eXTRa Universal flakonos utántöltő  
– Adhesive 
5 ml Adhesive, Használati útmutató

Teljes kompatibilitás 

Nagyon alacsony pH Megkötés Semleges pH*

* kb. 7-es pH
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akciós ár
25.400 Ft

Vertise Flow
Önsavazó, önragasztó kompozit
• Önragasztó. Nincs szükség különálló ragasztási protokollra. 

Egyszerűbb restaurációk, kitűnő teljesítmény.

• Magas ragasztási erő dentinhez és zománchoz egyaránt. 
A Vertise™ Flowban a dentinhez és zománchoz való kitűnő 

tapadás érdekében a klinikailag tesztelt OptiBond® adhezív 

technológiát alkalmazzuk.

• Egyszerű kezelhetőség. A felhordott anyag nem süpped 

magába (Non-slumping property) és ideális viszkozitást biztosít 

a következő esetekben: nagyobb kavitások alábélelése (I. és II. 

osztály), kis kavitások restaurációja  

(I. és II. osztály), barázdazárás, valamint porcelán javítások 

esetén.

• Kiváló széli záródás. Kiváló széli zárás és minimális 

tömítetlenség.

• Kitűnő mechanikai tulajdonságok. Hosszan tartó, erős, időtálló 

tömések.

Vertise Flow utántöltők 
2 x 2 g Fecskendő, 20 Adagolóhegy, 20 Kefe, 
Technikai ismertető, Használati utasítás 
34401  A1 
34402  A2 
34403  A3 
34404  A3.5 
34405  B1 
34406  B2 
34407  Univerzális opák 
34408  XL 
34409  Áttetsző szín

Egy igazán univerzális rezin-cement 
- egyszerűsítse a munkafolyamatot a kötési szilárdság feláldozása nélkül

Nexus™ Universal

akciós ár
113.600 Ft

akciós ár
47.800 Ft

akciós ár
50.200 Ft

36989 Nexus Universal Bevezető Készlet 
4 x 5 g fecskendő 
(clear, clear chroma 
(színváltós), fehér, sárga), 1 x OptiBond 
Universal flakon, 8 x automix csúcs (normál), 
8 x automix csúcs (széles), 8 x intraorális 
csúcs, 8 x gyökércsatorna csúcs, OptiBond 
applikátorok, keverőtálcák

36990 Nexus Universal Próba Készlet 
1 x 5 g fecskendő (clear), 
8 x OptiBond Universal unidose, 8 x automix 
csúcs (normál), OptiBond applikátorok

Nexus Universal utántöltők 
2 x 5 g fecskendő, 8 x automix csúcs (normál), 
8 x automix csúcs (széles), 8 x intraorális csúcs 
36991 Clear 
36992 Clear Chroma (színváltós) 
36993 Fehér 
36994 Fehér Opák 
36995 Sárga 
36996 Bleach (a fehérített fogakhoz)

1. Hordja fel a ragasztót 2. Terítse szét a ragasztót 3. Vigye fel a cementet 4. Helyezze fel a pótlást

Egyszerűsített munkafolyamat
A Nexus Universal akár 50% -kal csökkenti a hagyományos cementezési folyamatok összetettségét. Egyszerű Dark Cure (kémiai 
polimerizációs) módszer, bármilyen OptiBond ragasztóval vagy bármely más vezető univerzális kötőanyaggal.

A fogak oldala A szubsztrátum oldala



MAGYARORSZÁG Akciós szórólap  |  9

Artiste
Nano kompozit

Simile
Univerzális nano-hibrid kompozit

Flow-It ALC
Folyékony kompozit

akciós ár
6.300 Ft

akciós ár
8.400 Ft

akciós ár
4.300 Ft

Rendelhető színek (1 x 4 g fecskendő): 
A Opák, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, 
C2, C3, Bleach

Rendelhető színek (1 x 4 g fecskendő):
A0, A1, A2, A3, A3.5, A4, B0, B1, B2, B3, 
B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, Clear 
Incisal, Sötét Opák, Medium Opák, 
Universal Opák

Rendelhető színek (1 x 1.5 g fecskendő): 
A0, A1, A2, A3, A3.5, A4, B0, B1, B2, B3, 
B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, Clear, 
Incisal, Pedo Light, Pedo Extra Light, 
Universal Opák, Fehér Opák

• Ideális kezelhetőség – nem 

süppedős, nem ragadós 

konzisztencia a könnyed 

formázáshoz

• Nano-mérnöki kémia – 

az esztétika és az erő 

tökéletes kombinációja 

a kivételes polírozhatóság 

és teljesítmény érdekében

• Nano-hibrid formula

• Könnyű használat. Nem süpped, nem ragad

• Hosszantartó fény

• Gyorsan polírozható

• Széles színválaszték

• Megbízható, besüppedésmentes alkalmazás

• Széles színválaszték
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Stomaflex
C szilikon

Csomagban még kedvezőbb

akciós ár
7.600 Ft

akciós ár
2.600 Ft

akciós ár
3.100 Ft

akciós ár
12.100 Ft

4215310PE 
Stomaflex híganfolyó, 130 g

4215330PE 
Stomaflex Gél katalizátor, 60 g

4215110PE 
Stomaflex Putty, 1.300 g 
4215310PE 
Stomaflex híganfolyó, 130 g 
4215330PE 
Stomaflex Gél katalizátor, 60 g

• Lágyabb konzisztencia, nem ragad, könnyű kezelés = 

egyszerű alkalmazás

• Magas forma visszaállási képesség és dimenzióstabilitás 

= kimagaslóan jó részletvisszaadás

• Megfelelő keverési, feldolgozási és kötési idő

• Alacsony kontaktszög, kitűnő, az „A“ szilikonokra 

jellemző hidrofilitás = nedves környezetben is 

részletgazdag lenyomat

• Magas szakítószilárdság = problémamentes 

eltávolíthatóság

• Magas forma visszaállási képesség és kitűnő, egyenletes 

dimenzióstabilitás

• Univerzális használat a Stomaflex Puttyhoz és Lighthoz

• Egyszerű adagolás

• A kontrasztot biztosító katalizátor gél keveréskor 

egyszerűen ellenőrizhetővé teszi a homogenitást

• Rövid keverési idő

4215110PE 
Stomaflex Putty, 1.300 g
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akciós ár
2.000 Ft

akciós ár
8.600 Ft

akciós ár
10.300 Ft

akciós ár
3.000 Ft

akciós ár
3.400 Ft

Elastic Cromo

Superacryl Plus

Duracrol

Színváltós alginát
• Könnyen eltávolítható 

a páciens szájából

• Kitűnő formastabilitás

• Precíz, részletgazdag 

lenyomat

• Akár 120 órás kiönthetőség

Hőre polimerizálódó, akrilát műfogsorbázis műgyanta
A Superacryl Plus műfogsorbázis műgyanta teljes műfogsorokhoz, részleges 

műfogsorokhoz és nagy hajlítószilárdságú, formastabilitású, színstabilitású 

fogszabályozási készülékekhez (akár akril fogakhoz  

is tartósan kapcsolhatók).

Önkötő, akril műgyanta egyedi lenyomat kanalak gyártására
A Duracrol gyantát egyedi lenyomat kanalak és fantommodellek gyártására használják.

• Rövid kötési idő

• Könnyű kezelés és befejezés

• Tartósság

Superacryl Plus por 500 grammos tégelyben 
4328411  O (színtelen) 
4328412  U (rózsaszín, narancssárga) 
4328413  V (rózsaszín/fehér, opálos) 
4328414  Z (sötét rózsaszín) 
4328417  X (rostokkal)

4331302 
Duracrol por 500 grammos tégelyben

4328902  Superacryl Plus 
folyadék 250 grammos palackban 

450 g-os kiszerelés

4331902 
Duracrol folyadék 250 grammos 
palackban 



A kiadványban feltüntetett árak 27% ÁFA-t tartalmaznak! Az árak 365 Ft / 1 € árfolyamig érvényes, ajánlott kiskereskedelmi árak.

Az akciók 2022. április 30.-ig érvényesek. A nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

Ideiglenes rezin cement

33351EU 
Temp-Bond Clear

TempBond Clear

• 7 grammos önkeverő fecskendő 
• Áttetsző szín 
• Könnyű eltávolíthatóság

akciós ár
16.600 Ft

akciós ár
7.800 Ft

Kriss Kross
Az egyedülálló piramis-forma kialakítása  

segíti a kemény anyagok megmunkálását,  

ezért a Kriss Kross koronafelvágók könnyedén  

vágják át akár a fémkerámia pótlásokat vagy  

az amalgámot.

Koronafelvágó akciós áron

5 db/levél

Pivárcsik Herta
Area Manager Hungary and Serbia | Kerr 
+36 30 203 3085
herta.pivarcsik@kerrdental.com

Pánczér Ádám
Sales Representative Hungary | Kerr
+36 30 480 2628
adam.panczer@kerrdental.com

termékekkel kapcsolatos információ

Kapcsolat

Az Ön fogászati kereskedője


