
Akční nabídky
Platnost do 30. 4. 2023

Ceny v tomto letáku jsou doporučené a včetně DPH.

OptiShade™

Zjednodušený univerzální kompozitní systém
 
Pouhé 3 odstíny a dosáhnete vynikajících výsledků



OptiBond™ FL
• 4. generace adheziv

• zlatý standard v bondování

• technika leptání: total-etch

• indikace: přímé vazby

OptiBond FL Kit (26684 E):
1 x Primer (8 ml), 1 x Adhezivum (8 ml), 1 x 3g Gel 

Etchant, 10 Gel Etchant koncovek, 

50 aplikačních koncovek, 25 míchacích misek

Pôvodná cena 198,08 € 

Pôvodná cena 375,44 €

Pôvodná cena 127,83 € 

Původní cena 5 696 Kč 

Původní cena 10 796 Kč 

Původní cena 3 676 Kč 

 168,36 €

281,58 €

 83,09 €

 4 842 Kč

8 097 Kč

2 389 KčMaxcem Elite refill (2 x 5 g): 
možnost výběru odstínu:

čirý (34058), bílý (34059), bílý opákní (34060), 

žlutý (34061)

Maxcem Elite™

Samoleptací a samoadhezivní cement

• duálně tuhnoucí cement

• o 90% větší pevnost vazby na dentin díky 
optimalizované pryskyřicové matrici

• kompatibilní se všemi materiály pro nepřímé náhrady

Vertise™ Flow
Samoadhezivní flow kompozit 

• příjemná konzistence a nízké objemové smrštění (2,79 %)

• díky své vysoké radiopacitě (325 %) snadno patrný na 

rentgenových snímcích

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)
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OptiBond™ Gel Etchant
• 37,5 % kyselina fosforečná určená k leptání dentinu 

a skloviny

•  jasná fialová barva zaručuje skvělou viditelnost v průběhu 

aplikace

• hustější konzistence – nestéká

OptiBond Gel Etchant 
(34632):
1 x 30 ml stříkačka, 2× prázdná intraorální 

stříkačka, 30× jednorázová koncovka, 1× 

konektor pro plnění intraorálních koncovek

Pôvodná cena 79,59 € 

Původní cena 2 207 Kč

 62,88 €

 1 744 Kč
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Pôvodná cena 210,60 € 

Pôvodná cena 252,78 € 

Pôvodná cena 168,45 € 

Pôvodná cena 302,86 € Pôvodná cena 70,71 € 

Původní cena 5 265 Kč

Původní cena 6 318 Kč

Původní cena 4 209 Kč

Původní cena 8 400 Kč Původní cena 1 961 Kč

 140,40 €

 168,52 €

 112,30 €

 232,15 €  53,03 €

3 510 Kč

4 212 Kč

2 806 Kč

6 439 Kč 1 471 Kč

3 
za cenu

2

3 
za cenu

2

3 
za cenu

2

3 
za cenu

2

OptiShade™

Zjednodušený univerzální  
kompozitní systém

• pouhé 3 odstíny pokryjí škálu  

všech 16 odstínu VITA

• ART technologie pro výjiměčnou 

pevnost a nepřekonatelnou estetiku

• jednoduché použití a vynikající 

manipulační vlastnosti

• pro všechny zubní kavity bez nutnosti 

použití podkladového materiálu

OptiShade (4 g stříkačka):
Light, odpovídá A1, B1, B2, C1, D2 (37111), 

Medium odpovídá A2, A3, C2, D3, D4 (37112), 

Dark odpovídá A3.5, A4, B3, B4, C3, C4 (37113), 

Bleach White pro vybělené zuby (37114), 

Universal Opaque pro zakrytí zabarvení zubu 

(37115)

OptiShade (unidózy):
20 ks v balení 

Light (37116), 

Medium (37117)

OptiShade (unidózy):
10 ks v balení 

Dark (37118), 

Bleach White (37119), 

Universal Opaque (37120)

SuperMat™

univerzální upínací systém pro transparentní a ocelové 
matrice pro distální zuby

• rychlá, snadná, standardizovaná aplikace

• jedinečně tenké matrice jsou tvarovány podle 

statistických dat pro dentální anatomii a jsou k dispozici 

ve dvou výškách pásky a jednom tvaru pro moláry 

i premoláry, v oceli a transparentním plastu

SuperMat Kit (2150):
1 SuperLock upínací nástroj, 14 ks různých Adapt 

SuperCap ocelových matric, 6 ks různých 

Adapt SuperCap transparentních matric

SuperMat™ Matrice
2161 ocelové 0,03 mm, výška 5,0 mm, 50 ks

2162 ocelové 0,03 mm, výška 6,3 mm, 50 ks

2181 kovové 0,038 mm, výška 5,0 mm, 50 ks

2182 kovové 0,038 mm, výška 6,3 mm, 50 ks

2171 celuloidové 0,05 mm, výška 5,0 mm, 50 ks 

2172 celuloidové 0,05 mm, výška 6,3 mm, 50 ks

SuperMat™ Kit 
+ 1x balení SuperMat 
Matrice dle výběru

SuperMat Matrice 
refill

2161 
5.0 mm

2162 
6.3 mm 

2181
5.0 mm

2182 
6.3 mm

2172 
6.3 mm

2171 
5.0 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Systém dokončováni a leštění OptiDisc™ umožňuje dosáhnout 
přirozeného a dlouhotrvajícího konečného výsledku u všech typů 
výplní. Disky jsou vyrobeny z odolného polyesteru potažené částicemi  
oxidu hlinitého a mají čtyři stupně hrubosti.

Systém barevného značení umožňuje na první pohled rozpoznat stupeň hrubosti.

Mandrel nevyčnívá nad povrch disku, aby bylo možné disk správně umístit bez rizika poškrábání 
povrchu. Kromě standardního mandrelu je k dispozici také krátký mandrel, který usnadňuje přístup 
v distálním úseku a dalším obtížně přístupným oblastem.

Disky pro dokončování a leštění
OptiDisc™
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Možnost výběru:

OptiDisc refill 9,6 mm: hrubý 80 ks (4197) | středně hrubý 100 ks (4181) | 

jemný 100 ks (4182) | velmi jemný 100 ks (4183)

OptiDisc refill 12,6 mm: hrubý 80 ks (4198) | středně hrubý 100 ks (4184) | 

jemný 100 ks (4185) | velmi jemný 100 ks (4186)

OptiDisc refill 15,9 mm: hrubý 80 ks (4199) | středně hrubý 100 ks (4191) | 

jemný 100 ks (4192) | velmi jemný 100 ks (4193)

OptiDisc™ refill:

Hawe™ interdentální klínky
Interdentální klínky z platanového dřeva

Pôvodná cena 15,26 € Pôvodná cena 36,10 € 

Pôvodná cena 110,40 € 

Původní cena 423 KčPůvodní cena 1 002 Kč

Původní cena 3 063 Kč

 12,21 € 30,69 €

 73,60 €

338 Kč852 Kč

2 042 Kč

Identoflex
Tříkrokový dokončovací a leštící systém pro kompozity

• tříkrokový systém: konečná úprava, leštění a vysoký 

lesk, aplikuje se ihned po konturování

• určený pro všechny povrchy

Identoflex
Možnost výběru:

Identoflex (kompozita) - bílá gumička - plamínek (ID 5421/12)

Identoflex (kompozita) - žlutá gumička - disk (ID 5091/12)

Identoflex (kompozita) - žlutá gumička - kalíšek (ID 5081/12)

Identoflex (kompozita) - žlutá gumička - minišpička (ID 5061/12)

Identoflex (kompozita) - žlutá gumička - minišpička malá (ID 5071/12)

Identoflex (kompozita) - žlutá gumička - plamínek (ID 5021/12)

Identoflex (kompozita) - žlutá gumička - velký kalíšek (ID 5031/12)

Identoflex Composite Polishers (ID 5011/12)

 Identoflex testovací sada žlutá (ID 5101/8)

Hawe™ interdentální klínky, 100 ks
Možnost výběru:

tyrkysové (822/05)

oranžové (822/10)

bílé (822/20)

zelené (822/30)

žluté (822/40)

modré (822/50)

červené (822/60) 

bílé (822/70)

Přesný Flexibilní Transparentní
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Pôvodná cena 6,69 € Pôvodná cena 14,30 € Pôvodná cena 55,89 € Pôvodná cena 18,96 € 

Pôvodná cena 29 € 

Pôvodná cena 45 € 

Původní cena 186 Kč Původní cena 397 Kč Původní cena 1 550 Kč Původní cena 526 Kč

Původní cena 810 Kč

Původní cena 1 254 Kč

 4,68 €  10,01 €  39,12 €  13,27 €

 22 €

 34 €

130 Kč 278 Kč 1 085 Kč 368 Kč

608 Kč

941 Kč

CaviWipes™ 
Povrchová dezinfekce

• víceúčelové dezinfekční ubrousky určené 

k okamžitému použití

• zničí většinu patogenů za tři minuty nebo méně

• nízký obsah alkoholu, méně než 20 %

CaviCide™ 
Povrchová dezinfekce

• bakteriocidní, virucidní, fungicidní, tuberkulocidní.

• zničí většinu patogenů za tři minuty nebo méně.

• ihned připravený k použití

• méně než 20% alkoholu

• šetří čas – čistí a dezinfikuje v jednom

200 ml
4731221

700 ml 
4731222

5 l
4731223

pumpička
4731229

CaviWipes ubrousky v dóze (4731160):
 velikost ubrousku 15,2 × 17,1 cm, 160 ubrousků v dóze

CaviWipes v sáčku (4731245): 

velikost obrousku 17,5 × 22,5 cm, 45 ubrousků v sáčku

Kompatibilita s materiály
CaviCide a CaviWipes se doporučují pro použití na tvrdých neporézních površích nekritických 
zdravotnických prostředků. To zahrnuje plasty (jako je polykarbonát, polyvinylchlorid, polypropylen 
a polystyren), nerezovou ocel, sklo, plexisklo, neporézní vinyl, čalounění a natřené povrchy. CaviCide 
a CaviWipes jsou také kompatibilní s neporézními dentálními otiskovacími materiály.

LIKVIDUJE NOVÝ 
KORONAVIRUS
(COVID-19)1

EN14476 COMPLIANT



.25/.08/17 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

.13/.06/21 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

.13/.06/25 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

.13/.06/31 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

.18/.06/21 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

.18/.06/25 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

.18/.06/31 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

818-8256

818-2156

818-2157

818-2158

818-2186

818-2187

818-2188

Možnost výběru:

62249, 14127, 06003, 06004, 821-8021, 06005, 06014, 

06015, 06016, 06019, 06020, 61363, 06021, 06022, 

06023, 06024, 62250, 14128, 06062, 06063, 821-8025, 

06064, 06065, 06066, 06067, 06069, 06074, 821-8125, 

06075, 06076, 06077, 06085, 06099, 62251, 14129, 

06151, 06152, 821-8030, 06153, 06155, 06156, 06157, 

06159, 06160, 821-8130, 06161, 06162, 06163, 06166, 

06170

Možnost výběru:

Traverse™ 
Rotační nástroj na glide path 

• odolný proti stresu, deformaci, poškození

• zjednodušená procedura a úspora času při ošetření

• trojúhelníkový průřez a rotační pohyb pro vysoce účinné 

překonávání překážek v k. kanálku

• maximální průměr 1 mm pomáhá lépe zachovávat 

přirozenou strukturu zubu

Pôvodná cena 308,24 € 

Pôvodná cena 54,04 € 

Původní cena 8 548 Kč

Původní cena 1 500 Kč

 231,18 €

 40,53 €

6 411 Kč

1 125 Kč
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K-files
• nejuniverzálnější z ručních nástrojů s menším 

separačním potenciálem

• nástroje jsou schopny obejít obstrukce s výrazně 

větší lehkostí

• nástroje jsou navrženy tak, aby při práci 

poskytovaly jemné taktilní informace
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NiTi Rotační Tvarovací Nástroj

ZenFlex™

Balení po 6 kusech

Pôvodná cena 211,56 € Původní cena 5 880 Kč

 158,67 €4 410 Kč

4 
za cenu
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Maximální síla. Minimálně invazivní.
Anatomie kořenového kanálku každého pacienta je jedinečná. 
Se systémem ZenFlex budete mít k dispozici efektivitu 
řezání a správnou rovnováhu mezi silou a flexibilitou, kterou 
potřebujete k tomu, abyste se mohli přizpůsobit širokému 
spektru zakřivení i v těch nejsložitějších anatomiích kořenových 
kanálků. Prozkoumejte celou řadu odlišujících se funkcí, díky 
nimž je ZenFlex chytrou investicí pro vaši endodontickou praxi.

„Na Zenflex nástrojoch oceňujem ich širokú škálu využitia. 
Sú použiteľné s bežným rotačným pohybom, sú dostupné 
v kónusoch 04. ako aj 06. a s narastajúcim ISO nástroja 
sa zvyšuje ich riadená pamäť (možnosť predhnutia 
nástroja). Pre mňa je to nástroj, ktorý môže byť použitý 
tak na kompletnú preparáciu v kombinácii s glidepath 
nástrojmi ako aj doplnok ku jednonástrojovým systémom 
na presnejšiu preparáciu apikálnej tretiny kanálika.“

MUDr. Roman Blahuta PhD., 
Stonadent spol. s r.o., Bratislava

Doporučená sekvence nástrojů:

Traverse ZenFlex ZenFlex

Orfice Opener .25/.08. 
Glide Path .13/.06 

nebo .18/.06

Rozměr 
25

Rozměr 30, 35, 40 nebo 45 
v závislosti na potřebě

Kónicita Hrot 21mm 25mm 31mm

.04 .20 818–1206 818–1207 818–1208

.04 .25 818–1256 818–1257 818–1258

.04 .30 818–1306 818–1307 818–1308

.04 .35 818–1356 818–1357 818–1358

.04 .40 818–1406 818–1407 818–1408

.04 .45 818–1456 818–1457 818–1458

.04 .50 818–1506 818–1507 818–1508

.04 .55 818–1556 818–1557 818–1558

.06 .20 818–2206 818–2207 818–2208

.06 .25 818–2256 818–2257 818–2258

.06 .30 818–2306 818–2307 818–2308

.06 .35 818–2356 818–2357 818–2358

.06 .40 818–2406 818–2407 818–2408

.06 .45 818–2456 818–2457 818–2458

.06 .50 818–2506 818–2507 818–2508

.06 .55 818–2556 818–2557 818–2558

• Vysoká účinnost řezání
• Minimálně invazivní
• Ideální rovnováha síly a pružnosti
• Řízená paměť

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Název: Maxcem™ Elite Universal. Určený účel: Maxcem™ Elite Universal je určen pro všechny nepřímé zubní náhrady, včetně keramických, prysky-
řičných a kovových inlejí, onlejí, korunek, můstků, čepů a fazet. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: Maxcem™ Elite Universal Chroma. Určený účel: Maxcem™ Elite Universal Chroma je určen pro 
všechny nepřímé zubní náhrady, včetně keramických, pryskyřičných a kovových inlejí, onlejí, korunek, můstků, čepů a fazet. Zdravotnický prostře-
dek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: ZenFlex™. Určený účel: ZenFlex™ 
je rotační nástroj, který se používá k tvarování a čištění kořenových kanálků při endodontickém ošetření. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě 
návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: OptiShadeTM. Určený účel: OptiShadeTM je světlem 
tvrzený, estetický, pryskyřičný, nanohybridní dentální výplňový materiál určený pro umístění přímých výplní. Zdravotnický prostředek. Čtěte peč-
livě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: Traverse™ Určený účel: Traverse™ je rotační 
endodontický nástroj určený k opracování kořenových kanálků. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: OptiDisc Určený účel: Systém OptiDisc od výrobce Kerr pro dokončování a leštění je dostupný 
ve 4 hrubostech a je určen pro tvarování, konturování, dokončování a leštění dentálních výplní. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k po-
užití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: SonicFill 3 Určený účel: SonicFill 3 je určen k přímým výplním 
všech tříd kavit ve frontálních i distálních úsecích. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, 
včetně úplného určeného účelu. | Název: OptiBond Gel Etchant Určený účel: OptiBond Gel Etchant je gel na bázi kyseliny fosforečné 37.5% určený 
k leptání. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: 
Vertise™ Flow Určený účel: Vertise™ Flow je samoadhezivní a světlem tuhnoucí kompozitní výplňový materiál na bázi pryskyřice určený pro přímé 
nanášení. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: 
OptiBond™ FL Určený účel: OptiBond™ FL je adhesivní primerový systém o dvou komponentách, indikovaný pro použití v aplikacích tvrzených 
přímým světlem. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | 
Název: SoftClampTM Určený účel: SoftClampTM jsou univerzální svorky určené pro fixaci kofferdamu. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod 
k použití a  informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: Buchanan Heat Plugger Určený účel: Buchanan Heat 
Plugger je plugger vhodný do obturačních jednotek Elements free a Elements IC. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a infor-
mace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: Buchanan Hand Plugger Určený účel: Buchanan Hand Plugger je plugger 
použitelný při každé obturační technice včetně teplé a studené kondenzace. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Dostupné na www.kerrdental.com

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU!  www.facebook.com/KerrDentCZSK8  |  Akční nabídky

Obchodní oddělení

Kontakty

Pavel Netopil
Area Manager CZ/SK/HU/RS
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+420 724 176 442
pavel.netopil@envistaco.com

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

Jan Slezák
Telesales representative 
Slovensko
+421 903 970 292
jan.slezak@envistaco.com

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

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

Zdenek Ručka
Obchodní zástupce Slovensko
Kerr, Pentron, SpofaDental
+421 948 360 408
zdenek.rucka@envistaco.com

Petr Janda
Telesales representative Čechy
+420 703 490 762
petr.janda@envistaco.com
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Název: OptiBond™ FL Určený účel: OptiBond™ FL je adhesivní primerový systém o dvou komponentách, indikovaný pro použití v aplikacích tvr-
zených přímým světlem. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného 
účelu. | Název: Maxcem™ Elite Universal. Určený účel: Maxcem™ Elite Universal je určen pro všechny nepřímé zubní náhrady, včetně keramických, 
pryskyřičných a kovových inlejí, onlejí, korunek, můstků, čepů a fazet. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpeč-
ném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: Vertise™ Flow Určený účel:  Vertise™ Flow je samoadhezivní a světlem tuhnoucí kompozitní 
výplňový materiál na bázi pryskyřice určený pro přímé nanášení. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: OptiBond Gel Etchant Určený účel: OptiBond Gel Etchant je gel na bázi kyseliny fosforečné 
37.5% určený k leptání. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.| 
Název: OptiShadeTM. Určený účel: OptiShadeTM je světlem tvrzený, estetický, pryskyřičný, nanohybridní dentální výplňový materiál určený pro umís-
tění přímých výplní. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | 
Název: OptiDisc Určený účel: Systém OptiDisc od výrobce Kerr pro dokončování a leštění je dostupný ve 4 hrubostech a je určen pro tvarování, 
konturování, dokončování a leštění dentálních výplní. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, 
včetně úplného určeného účelu. | Název: Traverse™ Určený účel: Traverse™ je rotační endodontický nástroj určený k opracování kořenových kanálků. 
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: ZenFlex™. Ur-
čený účel: ZenFlex™ je rotační nástroj, který se používá k tvarování a čištění kořenových kanálků při endodontickém ošetření. Zdravotnický prostře-
dek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: CaviWipes™ & CaviCideTM. Určený 
účel: Dezinfekční/dekontaminační čistící prostředek pro dentální a zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. | Název: SuperMat™. Určený účel: Univerzální upínací systém pro transparentní a ocelové matrice pro 
distální zuby. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název 
Identoflex™. Určený účel: Tříkrokový dokončovací a leštící systém pro kompozity. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název Hawe™ Interdentální klínky. Určený účel: Interdentální klínky z platanového dřeva. 
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. | Název K-Files™  Ur-
čený účel: Nástroje z nerezové oceli. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného 
určeného účelu. | Dostupné na www.kerrdental.com 


