Nový výrobek
Bifix® Temp
Duálně tuhnoucí provizorní upevňovací materiál na bázi kompozita
Bifix Temp kombinuje nejlepší estetiku a nejjednodušší použití a umožňuje tak nyní u provizorních
náhrad vzhledově dokonalé výsledky. Translucentní a zubu podobný univerzální odstín se ideálně
přizpůsobuje estetickým provizorním náhradám, neprosvítá skrze ně a podporuje přirozený vzhled
provizorního ošetření.
Díky velmi tenké vrstvě menší než 5 μm je možné provizorní náhrady upevňovat tak, že dokonale
dosednou a není nutné jejich časově náročné dokončování. Další výhodou je skutečnost, že duálnímu
tuhnutí napomáhá to, že je materiál na bázi kompozit. Materiál je možné zpracovávat zhruba 90
sekund a během dalších 4 minut se samovolně vytvrdí. Dobu tuhnutí je možné zkrátit použitím
polymerační lampy, což poskytuje lékaři flexibilitu práce. Za účelem odstraňování přebytků je zde
možné použít techniku tzv. „zpevňovacího vytvrzení“, což znamená, že lze veškerý přebytek
materiálu snadno vcelku odstranit po krátkém působení polymerační lampy, která materiál uvede do
elastického stavu. Veškeré případné zbytky materiálu jsou zřetelně vidět a snadno se odstraní,
protože jejich univerzální odstín velmi dobře vyniká na okolních gingiválních tkáních. Osvědčená
stříkačka QuickMix s míchacím hrotem typu 9 velmi usnadňuje nanášení materiálu Bifix Temp,
protože se jeho složky automaticky smísí během vytlačování. Zabrání se tak vzniku chyb, jako je
chybné dávkování a promíchání, ke kterým dochází při ručním míchání. Krátký hrot vede k malým
ztrátám materiálu, což znamená, že je ve srovnání s konkurenčními výrobky možné použít jednu
stříkačku vícekrát.
REF 1055

Bifix Temp – QuickMix stříkačka 5 ml univerzální

Nová prezentace
Grandio®SO Incisal
Univerzální nano-hybridní výplňová materiál
Grandio SO uspokojuje i nejnáročnější požadavky na výplně ve frontálním a distálním úseku chrupu.
Je charakteristické výbornými materiálovými vlastnostmi a díky interakci fyzikálních parametrů je
Grandio SO na trhu materiálem, který se nejvíce podobá zubu. Jeho 16 různých odstínů zcela pokrývá
spektrum odstínů potřebných pro stomatologii. Řadu odstínů doplňuje další užitečná barva, incizální.
Jeho dokonalá translucence umožňuje zhotovování výplní se zcela přirozenými incizními hranami.
REF 2629
REF 2669

GrandioSO – stříkačka 4 g Incisal
GrandioSO – kompule 16 x 0,25 g Incisal

Nová prezentace
Dávkovač – QuickMix
Dávkovač na vytlačování dentálního materiálu ze stříkaček QuickMix (5 ml, 1:1)
Dávkovač QuickMix je vhodný pro všechny stříkačky QuickMix à 5 ml s poměrem komor 1 : 1. Po
odstranění pístu se stříkačka snadno vloží do dávkovače. Dávkovač usnadňuje a napomáhá rychlé a
přesné aplikaci dentálních materiálů ve stříkačkách QuickMix. Díky dávkovači nebudete muset
vynakládat tolik síly na vytlačení materiálu a práce je tak ve srovnání s použitím stříkačky QuickMix
bez dávkovače o mnoho snazší.
REF 2261

Dávkovač QuickMix

Nová prezentace
Vococid®
Leptadlo pro techniku leptání kyselinou (obsahuje 35% kyselinu fosforečnou)
Osvědčený leptací gel Vococid® je nyní k dostání v nové a obzvláště ekonomické 30 ml doplňující
stříkačce. Balení obsahuje také dvě prázdné stříkačky (2 ml). 2 ml stříkačka se našroubuje na 30 ml
stříkačku a snadno se doplní. Můžete si objednat také 10 prázdných 2 ml stříkaček samostatně (REF
1256).
1255
1256

Vococid – stříkačka 30 ml
Stříkačka 2 ml, 10 kusů

Nová prezentace
VOCO Profluorid® Varnish
Lak na desenzibilizaci zubů s obsahem fluoridu (5 % NaF)
VOCO Profluorid Varnish je fluoridový lak na ošetření hypersenzitivních zubů a účinná podpora
v profylaxi zubního kazu. Řada VOCO Profluorid Varnish bude na základě požadavků zákazníků
rozšířena o dvě nové formy balení. Jednou z nich je 50 ml tuba a druhou je balení pěti válcovitých
ampulí o objemu 1,7 ml – obě formy balení vynikají svojí ekonomičností.
REF 1272
REF 2235

VOCO Profluorid Varnish – tuba 50 ml, meloun
VOCO Profluorid Varnish – válcovité ampule 5 x 1,7 ml, meloun

