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Akce
Platnost od 01.10.2014 - 31.03.2015
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VAŠe OBJeDNÁVkA
Pro objednání produktů z VOCO AKCE, prosíme, kontaktujte svého 
dodavatele VOCO nebo své dentální depo. Vždy jsou brány v úvahu 
ceny nabízené Vaším dentálním depem. Uvedené ceny jsou  
včetně DPH.

 

VOCO Servis v ČR: David Filípek · Tel. 773 252 100

TenTO pROSpekT byl předán záSTupCem:

Akce 1: IonoStar® molar
Skloionomerní materiál

• Variabilní doba míchání pro úpravu konzistence

• Dokonalé nanášení k okrajům a snadná adaptace

• Modelace možná ihned po nanesení, aniž by se  
 materiál lepil k nástroji

• Nový design kapsle dosáhne i do menších kavit a  
 obtížně přístupných oblastí v ústech

Sada aplikačních kapslí 50 kusů, (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3) 

REF 2520

3.358 kč

Sada aplikačních kapslí 150 kusů, aplikátor typu 1 

A2 REF 2522    A3 REF 2523

10.028 kč

Aplikační kapsle 20 kusů 

A1 REF 2524    A2 REF 2525    A3 REF 2526

1.346 kč

Aplikační kapsle 150 kusů   

A2 REF 2532    A3 REF 2533

9.051 kč

+ 5 ml easy Glaze zdarma

Akce 9: profluorid Varnish
lak s obsahem fluoridu na desenzibilizaci zubů (5 % naF)

• Rychlé znecitlivění a uvolňování fluoridů (5 % NaF ≙ 22.600 ppm fluoridu)

• Jednoduché nanášení – přilnavý i k vlhkým plochám

• K dostání ve čtyřech příjemných příchutích

• Slabá vrstva, silná účinnost

3.050 kčREF 2225   

48 × 0,40 ml SingleDose, mixed

2.250 kčREF 2971   

3.000 kč

4 × 10 ml tuba, mixed

3+1 1+1*

*Zakoupíte-li prostřednictvím dentálního prodejce VOCO jedno balení Profluorid Varnish SingleDose  
 (obj. č. 2225), obdržíte další balení zdarma. Zboží zdarma Vám bude zasláno firmou VOCO

Sada Caps 128 × 0,25 g (16 × O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), 
Amaris Flow stříkačky 2 × 1,8 g (HT, HO), příslušenství

10.799 kčREF 1950

14.410 kč

Sada stříkaček 8 × 4 g (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD),  
Amaris Flow stříkačky 2 × 1,8 g (HT, HO), příslušenství

10.799 kčREF 1930

14.410 kč

Sada stříkaček 5 × 4 g (O1, O2, TL, TN, TD)

6.417 kčREF 1932

8.568 kč

Akce 11: Amaris®

Akce 10:  
Traypurol® tabs
Aktivní tablety pro čištění otiskovacích 
lžic a nástrojů

• Rychle odstraňuje algináty a cementy

• Šetrné k materiálům – vhodné pro  
 všechny nerezové kovy (včetně  
 hliníku) a plastů

• Možné použití v ultrazvukových   
 lázních

50 ks 

REF 2355  (Cena za balení)

2.166 kč

*Zakoupíte-li prostřednictvím dentálního prodejce  
 VOCO dvě balení tablet Traypurol (obj. č. 2355),  
 obdržíte další balení zdarma. Zboží zdarma Vám  
 bude zasláno firmou VOCO.

Vysoce estetický světlem tuhnoucí výplňový materiál ve stříkačkách a 
caps

• Dva jednoduché kroky

• Přirozeně vypadající vrstvy

• Výborná světelná dynamika,  
 přirozená fluorescence

• Pokrývá celé barevné spektrum  
 kombinací pouhých osmi odstínů

666 kčREF 2235   

Kartuše 5 × 1,7 ml meloun

2.566 kčREF 1272

Tuba 50 ml meloun

nová tuba s  
30 % cenovým  
zvýhodněním!

nOVInkA: nyní ve dvou formách balení!

Akce 2: meron
Rentgen kontrastní skloionomerní upevňovací cement

• Z každé kapsle lze vytlačit velké množství materiálu  
 – také na velké výplně

• Postupné uvolňování fluoridu – nebyla proto  
 prokázána citlivost po ošetření

• Vysoká translucence pro estetické výsledky

Aplikační kapsle 50 kusů

REF 1242

2.599 kč

V každé kapsli  
více materiálu

*Zakoupíte-li prostřednictvím dentálního prodejce VOCO jedno  
 balení Meron (obj. č. 1242), obdržíte další balení zdarma. Zboží  
 zdarma Vám bude zasláno firmou VOCO.

dokonalé nanášení  
k okrajům a snadná  

adaptace

nOVInkA

2+1*

1+1*

VOcO's product

ušetříte 

25%

ušetříte 

25%

ušetříte 

25%

 VOcO Akce



Akce 7: bifix® Se
duálně tuhnoucí, samoadhezivní upevňovací systém na  
kompozitní bázy

• Bez leptání a bondování

• Krátká doba tuhnutí v ústech

• Jednoduché odstranění přebytků

Vhodný také pro  
keramiku na bázi oxidu  

zirkoničitého

3 × 5 g stříkačka QuickMix v odstínu U, příslušenství

REF 2961      5.175 kč

3.450 kč

Akce 8: x-tra base®

zatékavé, světlem tuhnoucí základové kompozitum

• Rychlé a snadné nanášení materiálu po velkých dávkách  
 během pouhých 10 sekund 

• Nízké polymerační napětí

• Vysoká rentgen kontrastnost (350 %Al)

• Samonivelační

Stříkačka 6 × 2 g, univerzální, příslušenství REF 2970

Caps 48 × 0,25 g, odstín univerzální REF 2965

3.428 kč5.142 kč

 

Akce 3: bifix® Temp
duálně tuhnoucí provizorní upevňovací materiál na bázi kompozit

• Vysoká míra translucence – vysoce estetický

• Duálně tuhnoucí – šetří čas

• Jednoduché nanášení a eliminace chyb při míchání

• Snazší odstraňování přebytků díky technice předběžného  
 vytvrzení

*Zakoupíte-li prostřednictvím dentálního prodejce VOCO dvě balení  
 Bifix Temp (obj. č. 1055), obdržíte další balení zdarma. Zboží  
 zdarma Vám bude zasláno firmou VOCO.

Snadné nanášení a  
výborná estetika zkombinovaná  

v jednom výrobku

„neviditelný pod provizorní náhradou –  
 viditelný při odstraňování přebytků!“

Akce 4: Vococid®

Gel pro techniku leptání kyselinou (obsahuje 35 % kyselinu 
fosforečnou)

• Velmi ekonomický – šetří náklady

• 2 ml prázdná pracovní stříkačka – rychlá a bezpečná manipulace

• Modré zbarvení pro kontrolu při nanášení

Stříkačka 30 ml, příslušenství 

REF 1255

Prázdná stříkačka 10 kusů 2 ml 

REF 1256

2.105 kč

291 kč
30 ml  

ekonomická stříkačka

nOVInkA

 

Akce 6: Futurabond® m+
univerzální adhezivum

• Může se nanášet s nebo bez leptání kyselinou fosforečnou

• Výborně vhodný pro přímé nebo nepřímé výplně

• Bezpečná adheze k různým materiálům, jako jsou kovy, zircon  
 nebo oxid hlinitý, stejně jako křemičitá keramika, bez   
 dodatečného použití primeru

• Nanáší se v jedné vrstvě – celková doba zpracování pouhých  
 35 sekund

univerzální adhezivum 
Lahvičky 3 × 5 ml

REF 1516

6.981 kč

univerzální adhezivum 
Lahvička 5 ml, příslušenství

REF 1515

2.737 kč
Futurabond m+ DcA 
Aktivátor duálního tuhnutí 
Lahvička 2 ml

REF 1518

1.058 kč

Jsem multita lent!

nOVInkA

Akce 5: Rebilda® Post System
Adhezivní dostavbový systém

Sada II 5 čepů (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm),  
1 vrtáčku od každého průměru (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm,  
ø 2,0 mm), 1 reamer (ø 0,7 mm), Ceramic Bond lahvička  
5 ml, Futurabond U SingleDose 15 kusů, Rebilda DC QuickMix 
stříkačka 10 g dentin, příslušenství

12.342 kč

REF 1782

14.520 kč

nová sada:
nyní s rozměrem ø 1 mm  

+ Futurabond u

QuickMix stříkačka 5 ml, příslušenství 

REF 1055  (Cena za balení)

1.185 kč

nOVInkA

nOVInkA

2+1*

2+1 

2+1 

ušetříte 

15%

ušetříte 

33% ušetříte 

33%

 VOcO Akce


