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Akční nabídky

ZABÍJÍ NOVÝ 
KORONAVIRUS
(COVID-19)1

EN14476 COMPLIANT

  Víceúčelové dezinfekční ubrousky určené k okamžitému použití 

  Zničí většinu patogenů za tři minuty nebo méně

  Nízký obsah alkoholu, méně než 20 %, nabízí vynikající 

kompatibilitu se všemi materiály

* při zakoupení celého balení (20 ks sáčků)
** na jednotlivé sáčky

Cena 178 Kč vč. DPH za sáček (40 ks ubrousků v sáčku)

CaviWipes™ sáčky
akce

4+1**
zdarma

Povrchová dezinfekce

Restoratives
Strana 2–4

Endodontics
Strana 4–7

CaviWipes™ sáčky
akce

15+5*
zdarma
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NOVINKA

„Výjimečný kompozit; jeden odstín 
dokonale ladí se strukturou a barvami 

všech tkání v korunce zubu.
— Dr n. med. Maciej Mikołajczyk 

• pouhé 3 odstíny pokryjí škálu všech 16 odstínů VITA

• ART technologie pro výjimečnou pevnost a nepřekonatelnou estetiku

• jednoduché použití a vynikající manipulační vlastnosti 

• pro všechny zubní kavity bez nutnosti použití podkladového materiálu

OptiShade™
 Zjednodušený univerzální kompozitní systém

PŘED PO

Původní cena Akční cena Pôvodná cena Akciová cena

37111 Stříkačka 4 g, Light 1 575 Kč 1 055 Kč 56,75 € 38,02 €

37112 Stříkačka 4 g, Medium 1 575 Kč 1 055 Kč 56,75 € 38,02 €

37113 Stříkačka 4 g, Dark 1 575 Kč 1 055 Kč 56,75 € 38,02 €

37114 Stříkačka 4 g, Bleach white 1 575 Kč 1 055 Kč 56,75 € 38,02 €

37115 Stříkačka 4 g, Universal opaque 1 575 Kč 1 055 Kč 56,75 € 38,02 €

Původní cena Pôvodná cena

37116 Unidózy - balení po 20 ks, Light 1 890 Kč 68,11 €

37117 Unidózy - balení po 20 ks, Medium 1 890 Kč 68,11 €

37118 Unidózy - balení po 10 ks, Dark 1 260 Kč  45,39 €

37119 Unidózy - balení po 10 ks, Bleach white 1 260 Kč  45,39 €

37120 Unidózy - balení po 10 ks, Universal opaque 1 260 Kč 45,39 €

akce

1+1
zdarma

sleva

33 %
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Herculite® XRV Ultra™ Flow
Nanohybridní flow kompozit

• s příjemnou konzistencí a nízkým objemovým smrštěním (2,79 %)

• díky své vysoké radiopacitě (325 %) snadno patrný 

na rentgenových snímcích

OptiBond™ 
eXTRa Universal
Dvousložkové univerzální adhezivum 9. generace

• jedinečná technologie Smart pH

• patentovaný monomer GPDM

• technika leptání: self-etch, selective-etch, total-etch

• indikace: přímé i nepřímé vazby

OptiBond™ eXTRa Universal Bottle Kit (36658):
1x Primer (5 ml), 1x Adhesivum (5 ml), 50 aplikačních koncovek, 25 misek, 

technický průvodce

Pôvodná cena 161,10 €Původní cena 4 101 Kč

 120,83 €3 076 Kč

Pôvodná cena 49,20 €Původní cena  1 440 Kč

36,90 €1 080 Kč

Herculite® XRV Ultra™ Flow refill:
2× 2g stříkačka, 20× aplikační kanyla

Možnost výběru odstínu: A1 (35407), A2 (35408), A3 (35409), A3.5 (35410), A4 (35411), 

B1 (35412), B2 (35413), C2 (35414), D2 (35415), XL1 (35416), XL2 (35417), univerzální

opákní (35418)

Pôvodná cena  79,94 €Původní cena  2 340 Kč

 55,96 €1 638 Kč

Vertise™ Flow refill:
2× 2g stříkačka, 20× aplikační kanyla,

20× štěteček

Možnost výběru odstínu: A1 (34401), A2 (34402),

A3 (34403), A3.5 (34404), B1 (34405), B2 (34406),

univerzální opákní (34407), XL (34408), translucentní 

(34409)

Vertise™ Flow
Samoadhezivní flow kompozit 

• velice oblíbený materiál u dětských pacientů

• podložky, výplně, pečetění fisur

• opravy nepřímo zhotovených náhrad (keramika, 

pryskyřice, kov)
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Lucifix matrice 
pro moláry i premoláry
• matrice s integrovaným upínacím systémem

• modrá barva zvyšuje kontrast mezi matricí a strukturou 

zubu - velká výhoda pro lepší vizuální kontrolu při 

aplikaci kompozita, procesech zhotovení výplně a při 

manipulaci

• tloušťka matrice je 0,075 mm

Kolor + Plus® 
Pryskřičný dobarvovací modifikátor

• intenzivní barvy a opakery k použití pro kompozitní výplně

• vytváří nejpřesnější barevný tón pro okluzní povrchy  

a zvýrazňuje gingivální oblasti 

• simuluje vývojové drážky a reprodukuje jemné detaily

Lucifix matrice modré, 50 ks: 

pro premoláry (2775) a moláry (2776)

Lucifix matrice transparentní, 50 ks: 

pro premoláry (775) a moláry (776)

Kolor + Plus balení:  
2 ml lahvička

Možnost výběru odstínu: Žlutý (23394); Levandulový (23395); Hnědý (23396);

Modrý (23397); Bílý (23398); Červený (23399); Šedý (23400); Neutrální (23401); 

Okrový (23404); Opákní A1 (23402); Opákní A3 (23403)

Pôvodná cena 78,47 € Pôvodná cena 37,77 €

Pôvodná cena 94,92 €

Původní cena 2 215Kč Původní cena 1106 Kč

Původní cena 2 680 Kč

66,70 € 32,10 €

80,68 €

1 883 Kč 940 Kč

2 278 Kč

Buchanan Hand Plugger
• dva různé konce – Nikl-titan a nerezová ocel

• použitelné při každé obturační technice včetně teplé a studené kondenzace

• NiTi konec použitelný i pro značně zakřivené kanálky

Buchanan Hand Plugger
Možnost výběru velikostí:

vel. 0: NiTi část vel. 25, nerezová část vel. 75 | 974-0060

vel. 1: NiTi část vel. 40, nerezová část vel. 85 | 974-0058

vel. 2: NiTi část vel. 70, nerezová část vel. 130 | 974-0059
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Buchanan Heat Plugger
Plugger vhodný do obturačních jednotek Elements free a Elements IC

Pôvodná cena 406,63 €

Pôvodná cena 110,76 €

Původní cena 11 481 Kč

Původní cena 3 127 Kč

304,97 €

94,15 €

8 611 Kč

2 658 Kč

952–0007

952–0006

952–0005

952–0004

952–0031

Buchanan Plugger Kit (všechny velikosti) | 952-0003

TF® Adaptive balení: 3 nástroje ruční a 3 nástroje NiTi v pracovní sadě

Možnost výběru velikostí:

extra tenký (XF) | .04 Buchanan Plugger | 952-0031

střední – velký (ML) | .12 Buchanan Plugger | 952-0007

střední (M) | .10 Buchanan Plugger | 952-0006

tenký – střední (FM) | .08 Buchanan Plugger | 952-0005

tenký (F) | .06 Buchanan Plugger | 952-0004

Pôvodná cena 52,46 €Původní cena 1 481 Kč

44,59 €1 259 Kč

TF® Adaptive NiTi rotační nástroje
• intuitivní, barevně odlišený systém určený pro efektivní a snadné použití

• stejně jako na semaforu – začněte se zelenou a skončete s červenou

• určený pro rotační i reciproční pohyb
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Akční balíčky Kerr Endodontics

973-0600-TYPEF elements™ IC 1
972-2500, 
972-2501, 
972-2502

Elements gutta percha 
cartridge + 2

973-0600-TYPEF elements™ IC 1
972-2500, 
972-2501, 
972-2502

Elements gutta percha 
cartridge + 3

952-0003 Buchanan Pluggers PK/5 + 1
974-0058, 
974-0059, 
974-0060

Buchanan Hand Plugger
+ 3

815-1702
elements™ 
e-motion motor 1

972-0090 Apex ID + 1
* TF Adaptive Files + 10

815-1702
elements™ e-motion 
motor 1

* TF Adaptive Files + 25

Balíček 1

Balíček 3

Balíček 2

Balíček 4

* akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů

Kód Kód

Kód Kód

Pôvodná cena  3 647,19 €

Pôvodná cena  3 702,19€

Pôvodná cena  4 054,54 €

Pôvodná cena  3 443,15 €

Původní cena 103 126 Kč

Původní cena 104 525 Kč

Původní cena 124 613 Kč

Původní cena 97 212 Kč

2 793,94 €

2 674,08 €

 2 903,14 €

2 597,06 €

79 000 Kč

75 498 Kč

82 117 Kč

72 815 Kč
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Obturační systém

•  Absolutní kontrola  
při celé proceduře:
teplotu lze nastavit  
v rozmezí 140 °C až 400 °C

•  Je připravena, když 
jste připraveni Vy:
zahřeje se na 200 °C  
za méně než 0,5 vteřiny

•  Komfort bez 
kompromisů:
360° aktivační kroužek

•  Mějte celý postup  
pod kontrolou:
indikátor plnosti zásobníku s gutaperčou

•  Komfort pro lékaře:
izolace aerogelu chrání topný článek

•  Regulujte si vytlačení 
gutaperči:
nastavitelná rychlost motoru zkracuje 
dobu vytlačení*

•  Nastavitelná teplota:
od l00 °C do 230 °C

•  Zkrácení doby  
vytlačení gutaperči: 
nejméně o 20 % v porovnání  
s elementsfree*

Společné funkce jednotek 
Downpack a Backfill
• stejný displej
• stejné digitální rozhraní
• stejné ovládací prvky
• displej s organickými světelnými diodami (OLED)

•  stejná, snadno vyměnitelná baterie
•  indikace teploty
•  ovladač hlasitosti: 6 úrovní
•   předem nastavené teploty gutaperči 

a individuální nastavení

*Uložená data.

Snadné použití
pracujte pohodlně a bez svazujících kabelů

Indukční dobíjení
bez elektrických konektorů mezi násadci a základnou

Ergonomie
pohodlný úchop a výborné vyvážení

Nejméně 16 kanálků na jediné 
nabití jednotky Backfill  
při implicitně nastavené teplotě zařízení a doporučeném 
nastavení (v porovnání s elementsfree je to více než 
dvakrát tolik)*

Méně prostojů díky rychlejšímu 
vytlačování gutaperči  
(v porovnání s elementsfree)*, můžete regulovat rychlost 
vytlačování gutaperči ze zásobníku

Kompatibilní s nejběžnějšími 
způsoby čištění
násadce se snadno čistí, protože nemají kabelové připojení

Plné nabití za méně než 3 hod.
rychlejší použití

Snadná výměna baterie
vyjmutí baterie je jednoduché a rychlé

3D plnění
vysoce kvalitní trojrozměrné plnění kanálků

Posuňte Vaši endodontickou praxi na vyšší úroveň.
Nyní to máte ve svých rukou.
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Kontakty

Pavel Netopil
Area Manager CZ/SK/HU/RS
Kerr Restoratives & Endodontics 
+420 724 176 442
pavel.netopil@kavokerr.com

Pavla Blažková
Obchodní zástupkyně Morava 
Kerr, Pentron, SpofaDental
+420 606 686 402
pavla.blazkova@kavokerr.com

Věra Heroutová
Obchodní zástupkyně Čechy 
Kerr, Pentron, SpofaDental
+420 602 104 114
vera.heroutova@kavokerr.com

Radka Musilová
Obchodní zástupkyně Čechy
Kerr, Pentron, SpofaDental
+420 702 206 382
radka.musilova@kavokerr.com

Obchodní oddělení

Veronika Dvořáková
Trade Marketing Manager CZ/SK/HU/RS
+420 725 365 162
veronika.dvorakova@kavokerr.com

Marketingové oddělení

Distribuce


