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all you need.
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All ceramic,  
all you need.
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LAT GWARANCJI

PO 
 REJESTRACJI: 

Gwarancja IPS e.max
Wybierając materiały IPS e.max, dokonujesz właściwego wyboru, ponieważ dowiodły
one swojej długotrwałej skuteczności klinicznej: ponad 150 milionów uzupełnień1,
trwałość na poziomie 96%2. 
Nasza obietnica jest teraz poparta naszą gwarancją. Zaufanie buduje pewność.

Więcej informacji na stronie: guarantee.ipsemax.com
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one day - one visit - PM One 

tHe ONLy ONe

Interesują Cię najnowsze rozwiązania technologii cyfrowej w stomatologii?
Chciałbyś rozpocząć pracę w systemie CAD/CAM w swoim gabinecie?
Nic prostszego – wypróbuj PrograMill One w praktyce!  
Zaproś nas do swojego gabinetu zrobimy to razem, całkowicie bezkosztowo!

Informacji udziela Robert Tywonek - Koordynator ICDE Ivoclar Vivadent Polska
e-mail: robert.tywonek@ivoclarvivadent.com
tel.: 22 530 65 61



Idealny zestaw  
do cementowania adhezyjnego

 5  x IPS e.max CAD for CEREC/inLab, 5 szt.
  (HT, MT, LT, MO) C14/I12

+ 1  x Variolink Esthetic LC, 2g*
+ 1  x Monobond Etch & Prime, 5g*
  673026

 6  x   IPS e.max CAD for CEREC/inLab, 5 szt.  
(HT, MT, LT, MO) C14/I12

+ 1  x   Variolink Esthetic DC, 5g*
+ 1  x   Monobond Etch & Prime, 5g* 

Variolink Esthetic LC to polecany do licówek, śwaitłoutwardzalny cement kompozytowy  
do cementowania ceramicznych i kompozytowych uzupełnień stałych.

Variolink Esthetic DC jest szczególnie rekomendowany do ostatecznego cementowania 
uzupełnień inlay, onlay, koron częściowych, koron całkowitych oraz mostów.

Monobond Etch & Prime to pierwszy na świecie jednoskładnikowy primer do ceramiki, który pozwala 
na trawienie i silanizację powierzchni ceramik szklanych w jednej prostej procedurze.

cena promocyjna

2 825 PLN 
cena cennikowa 

3 848 PLN

oszczędzasz 

1 023 PLN

cena promocyjna

3 390 PLN
cena cennikowa 

4 716  PLN

oszczędzasz 

1 326 PLN

Bloki IPS e.max CAD charakteryzują się naturalną jasnością. Dzięki przezierności i różnorodności odcieni 
można bez problemu wykonać z tej ceramiki szklanej uzupełnienia w pełnym kształcie anatomicznym.



Estetyczne bloki ceramiczne
 4  x IPS e.max CAD for CEREC/inLab, 5 szt.
  (HT, MT, LT, MO) C14/I12

+ 1  x IPS Empress CAD for CEREC/inLab Multi, 5 szt.* 

IPS Empress CAD jest przeznaczony do wykonywania monochromatycznych uzupełnień 
pojedynczych zębów o wysokiej estetyce, takich jak licówki, korony i wkłady inlay/onlay. 

cena promocyjna

2 260 PLN
cena cennikowa 

2 854 PLN

oszczędzasz 

594 PLN

Bloki IPS e.max CAD charakteryzują się naturalną jasnością. Dzięki  
przezierności i różnorodności odcieni można bez problemu wykonać 
 z tej ceramiki szklanej uzupełnienia w pełnym kształcie anatomicznym.

 4  x IPS e.max CAD for CEREC/inLab, 5 szt.
   (HT, MT, LT, MO) C14/I12

+ 1  x OptraGate Assortment*
  (40 Small, 40 Regular)

cena promocyjna

2 260 PLN
cena cennikowa 

2 992 PLN

oszczędzasz 

732 PLN

OptraGate zapewnia wygodny dostęp do jamy ustnej i w ten sposób ułatwia i przyśpiesza pracę 
podczas leczenia stomatologicznego. Odsuwając policzki i wargi pacjenta czyni pracę bardziej 
komfortową, zapewniając przy tym także względną suchość pola zabiegowego. OprateGate  
nie zawiera lateksu, występuje w trzech rozmiarach oraz w wersji dla dzieci.



 5  x  IPS Empress CAD for CEREC/inLab Multi, 5 szt.
   kolor oraz rozmiar do wyboru

+ 1  x Monobond Etch & Prime, 5g*
  673026

Efficient Esthetics

IPS Empress CAD jest przeznaczony do wykonywania 
monochromatycznych uzupełnień pojedynczych zębów o wysokiej 
estetyce, takich jak licówki, korony i wkłady inlay/onlay. 

Monobond Etch & Prime to pierwszy na świecie jednoskładnikowy 
primer do ceramiki, który pozwala na trawienie i silanizację 
powierzchni ceramik szklanych w jednej prostej procedurze.

cena promocyjna

1 975 PLN
cena cennikowa 

2 730  PLN

oszczędzasz 

755 PLN



Nowy kompozyt  
najwyższej jakości

 2  x IPS e.max CAD for CEREC/inLab, 5 szt.
   (HT, MT, LT, MO) C14/I12

+ 1  x Tetric Prime, 3g* 
   kolor do wyboru

Bloki IPS e.max CAD charakteryzują się naturalną jasnością. Dzięki przezierności i różnorodności odcieni 
można bez problemu wykonać z tej ceramiki szklanej uzupełnienia w pełnym kształcie anatomicznym.

cena promocyjna

1 130 PLN
cena cennikowa 

1 465 PLN

oszczędzasz 

335 PLN

Nowość - Tetric Prime jest uniwersalnym, nanohybrydowym kompozytem do modelowania 
zawierającym mieszaninę tlenków i kopolimerów. Kremowa konsystencja i zmniejszona lepkość 
ułatwiają modelowanie anatomicznej struktury zębów w odcinku przednim i bocznym.



Piec CS3 do Twojego 
gabinetu

 1  x Programat CS3
  681117

+ 1  x Vacuum pump VP3 easy*
  594554

+ 3  x  IPS e.max CAD CEREC/inLab HT A2 I12/5*

Bloki IPS e.max CAD charakteryzują się naturalną jasnością. Dzięki przezierności 
i różnorodności odcieni można bez problemu wykonać z tej ceramiki szklanej 
uzupełnienia w pełnym kształcie anatomicznym.

Programat CS3 to idealny piec do wypalania i krystalizacji materiałów ceramicznych, głównie uzupełnień 
wykonanych z materiału IPS e.max CAD.  Przeznaczony do użytkowania przez lekarzy dentystów.

Pompa próżniowa VP3 easy charakteryzuje się niską wagą i wyjątkowo małymi wymiarami.

cena promocyjna

28 000 PLN
cena cennikowa 

35 758 PLN

oszczędzasz 

7 758 PLN



Przygotuj się na cyfrową 
przyszłość!

PrograMill PM7 
•  Wielozadaniowa dla każdego  

rodzaju materiału od materiałów 
ceramicznych po tytan.

•  Wielofunkcyjna, szlifuje materiały 
ceramiczne w trybie oczyszczania  
na mokro oraz frezuje w trybie na sucho.

•  Automatyczne przełączanie trybów 
pracy mokro/sucho. 

PrograPrint Cure
•  Długa żywotność urządzenia dzięki 

najnowocześniejszej technologii LED, 
gwarantującej równocześnie krótkie czasy 
polimeryzacji

•  Odpowiedni do materiałów ProArt Print, 
kompozytów laboratoryjnych oraz SR Nexco

•  Duża komora polimeryzacyjna umożliwiająca 
polimeryzację bezpośrednio na platformie 
roboczej drukarki

•  Łatwa i wygodna praca dzięki wstępnie 
zainstalowanym indywidualnym programom

PrograMill PM5 
•  Wielozadaniowa z możliwością 

przetwarzania różnych materiałów.
• Dwa tryby pracy mokro i sucho.
•  Doskonała precyzja  

opracowywania materiałów 
frezowanych jak i szlifowanych.

• Przetwarza dyski i bloki.
• Automatyczny magazyn materiałów.

PrograPrint PR5
•  Produkt Ivoclar Vivadent
•  Light Engine o rozdzielczości 4 MP i wysokiej 

jakości światło LED zapewnia niezmiennie 
wysoką precyzję na całej platformie roboczej

• System nie wymaga kalibracji
• Intuicyjna obsługa

PrograMill PM3
•  Wielozadaniowa do każdego  

rodzaju materiałów.
•  Przetwarza materiały w dwóch  

trybach mokrym i suchym.
•  Frezuje i szlifuje z precyzją  

najwyższego standardu.
•  Ekonomiczne rozwiązanie połączone  

z najwyższą jakością pracy.

PrograPrint Clean
•   Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
•  System modułowy dostosowany  

do indywidualnych potrzeb
•  Silne mieszadło magnetyczne  

z automatycznym mechanizmem 
rewersyjnym zwiększającym efektywność 
oczyszczania.

•  Bezpieczne stosowanie gwarantuje 
certyfikat TÜV



IPS e.max® ZirCAD Prime
 5  x  IPS e.max ZirCAD Prime, 98.5-25mm 

kolor do wyboru 

+ 1  x IPS e.max Ceram Gingiva Kit*
  602316

IPS e.max Ceram Gingiva to zestaw mas przeznaczonych do odtworzenia tkanki dziąsła, 
zwłaszcza podczas wykonywania uzupełnień mocowanych na implantach

IPS e.max ZirCAD Prime to Nowa definicja all-ceramics. Materiał ten zapewnia wyjątkową jakość i estetykę 
porównywalną z ceramiką szklaną na bazie dwukrzemianu litu. Jest to możliwe dzięki Gradient Technology.

cena promocyjna

6 800 PLN
cena cennikowa 

9 961 PLN

oszczędzasz 

3 161 PLN

 5  x  IPS e.max ZirCAD Prime, 98.5-25mm 
kolor do wyboru

+ 1  x IPS Ivocolor Starter Kit*
  667649

IPS Ivocolor to uniwersalne materiały do charakteryzacji ceramik z tlenku cyrkonu  
e.max ZirCAD oraz wykonanych technologią Press, CAD lub techniką nakładania  
warstw. Teraz technik dentystyczny może skorzystać tylko z jednego rodzaju asortymentu,  
aby charakteryzować i glazurować uzupełnienie.

cena promocyjna

6 800 PLN
cena cennikowa 

9 319 PLN

oszczędzasz 

2 519 PLN



cena promocyjna

2 050 PLN
cena cennikowa 

2 536 PLN

oszczędzasz 

486 PLN

cena promocyjna

2 200 PLN
cena cennikowa 

2 777 PLN

oszczędzasz 

577 PLN

IPS e.max® ZirCAD Prime & 
Telio® CAD 

 2  x  IPS e.max ZirCAD Prime, 98.5-16mm  
kolor do wyboru

+ 1  x  Telio CAD LT, 98.5-16mm* 
kolor do wyboru

 2  x  IPS e.max ZirCAD Prime, 98.5-20mm 
kolor do wyboru

+ 1  x   Telio CAD LT, 98.5-20mm* 
kolor do wyboru

IPS e.max ZirCAD Prime to Nowa definicja all-ceramics. Materiał ten zapewnia 
wyjątkową jakość i estetykę porównywalną z ceramiką szklaną na bazie 
dwukrzemianu litu. Jest to możliwe dzięki Gradient Technology.

Telio CAD to usieciowany PMMA. Umożliwia wykonywanie czasowych koron, 
mostów i uzupełnień wspartych na implantach. Przemysłowy proces polimeryzacji 
nadaje materiałowi wyjątkową homogenność. Oznacza to, że Telio CAD jest 
łatwe w opracowywaniu.



IPS e.max® ZirCAD MT Multi  
& ProArt CAD Splint

 1  x  IPS e.max ZirCAD MT Multi, 98.5-16mm  
kolor do wyboru

+ 1  x ProArt CAD Splint clear, 98.5-16 mm*
  686318

 1  x  IPS e.max ZirCAD MT Multi, 98.5-20mm  
kolor do wyboru

+ 1  x ProArt CAD Splint clear, 98.5-16 mm*
  686318

ProArt CAD Splint to dyski wykonane z przezroczystego PMMA. Służą  
do wykonywania szyn np. do leczenia bruksizmu. Z krążków można również  
wykonać szablony do wiercenia pod implanty.

cena promocyjna

950 PLN
cena cennikowa 

1 270 PLN

oszczędzasz 

320 PLN

cena promocyjna

1 050 PLN
cena cennikowa 

1 369 PLN

oszczędzasz 

319 PLN
IPS e.max ZirCAD MT Multi jest przeznaczony do wykonywania uzupełnień w odcinku 
przednim i bocznym. Zoptymalizowana mieszanka surowców zapewnia materiałowi lepsze 
właściwości mechaniczne (850 MPa1). Szerokie możliwości kolorów i poziomów przezierności 
maksymalizują wygląd anatomicznych koron i mostów bez konieczności charakteryzacji.



Mill & Press 
  
 6  x IPS e.max Press, kolor do wyboru
        605275

+ 3  x   ProArt CAD Wax yellow, 98.5-16  mm*
     686321

 1  x Programat S1 1600
        680534

+ 3  x  IPS e.max ZirCAD Prime, 16mm*
    kolor do wyboru

IPS e.max Press to pastylki z ceramiki szklanej na bazie 
dwukrzemianu litu, przeznaczone do technologii PRESS.

cena promocyjna

2 460 PLN
cena cennikowa 

3 304 PLN

oszczędzasz 

844 PLN

cena promocyjna

59 000 PLN
cena cennikowa 

75 116 PLN

oszczędzasz 

16 116 PLN

Wosk ProArt CAD Wax yellow to wosk dopasowany do ceramiki szklanej. 
Gładkie powierzchnie pozwalają na uzyskanie precyzyjnych wyników z dużą 
dokładnością dopasowania. Doskonale łączy się z woskami do modelowania,  
wypala się bez pozostawiania śladów.



Ivotion Denture System 
 10  x Ivotion kolor do wyboru

+ 1  x Ivotion Denture System library
    743951 

  Biblioteka zostanie aktywowana po wysłaniu  
numeru klucza 3Shape (Dongle ID) i kodu  
promocyjnego na adres: license@ivoclarvivadent.com

+ 2  x Ivotion Dent kolor do wyboru*
+ 4  x Ivotion Base kolor do wyboru*

Ivotion Denture System library są to biblioteki wzbogacone o kształty zębów PHONARES 
II i Vivodent, przykłady ustawień zębów, narzędzia do zmiany kształtu, funkcje ułatwiające 
ustawienie i projekty dziąseł. Umożliwiają projektowanie protez przy użyciu systemu 3Shape, 
dedykowane do współpracy z CAM V4. Powstały w oparciu o sprawdzone zasady protetyki 
dzięki czemu umożliwiają indywidualne dopasowanie protezy do wymagań pacjenta.

Dyski Ivoction Dent 98.5 - 20 mm występują w 9 kolorach, dzięki czemu 
umożliwiają tworzenie naturalnie wyglądających zębów do cyfrowych protez.

Ivotion Base to dyski PMMA 98,5 - 30 mm do podstaw protez.  
Występują w kolorach: Pink, Pink-V, Preference, 34-V

cena promocyjna

11 000 PLN
cena cennikowa 

13 657 PLN

oszczędzasz 

2 657 PLN

Dzięki Ivotion Denture System, Ivoclar Vivadent stworzył kompletny proces cyfrowej produkcji 
protez. Rozwiązanie łączy skoordynowane komponenty przetwarzania z wysokiej jakości 
materiałami i udoskonalonymi technologiami. Sercem systemu jest wyjątkowy dysk Ivotion, który 
umożliwia wykonanie pojedynczych protez monolitycznych w ramach jednej procedury frezowania.



Ivotion library są to biblioteki zawierające zęby PHONAERS, Orthotyp oraz Ortholingual, 
przykłady ustawień zębów, narzędzia do zmiany kształtu, funkcje ułatwiające ustawienie  
i projekty dziąseł. Umożliwiają projektowanie protez przy użyciu systemu 3Shape,  
dedykowane do współpracy z CAM V4. Powstały w oparciu o sprawdzone zasady protetyki 
dzięki czemu umożliwiają indywidualne dopasowanie protezy do wymagań pacjenta.

Ivotion
 20 x Ivotion 98.5mm kolor do wyboru

+ 1 x   Ivotion librar 
        743954 

         Biblioteka zostanie aktywowana  
po wysłaniu numeru klucza 3Shape  
(Dongle ID) i kodu promocyjnego na adres:  
license@ivoclarvivadent.com

cena promocyjna

9 000 PLN
cena cennikowa 

11 964 PLN

oszczędzasz 

2 964 PLN

Dzięki Ivotion Denture System, Ivoclar Vivadent stworzył kompletny proces cyfrowej produkcji protez. Rozwiązanie łączy 
skoordynowane komponenty przetwarzania z wysokiej jakości materiałami i udoskonalonymi technologiami. Sercem systemu jest 
wyjątkowy dysk Ivotion, który umożliwia wykonanie pojedynczych protez monolitycznych w ramach jednej procedury frezowania.



IPS e.max Shade 
Navigation App

IvoSlime 
Orthodontic

Cementation 
Navigation 

System

IvoSmile 

Jeżeli skorzystają Państwo z naszej promocji to:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Ivoclar-Vivadent Polska Sp.z o.o. Al. Jana Pawła II 78 00-175 Warszawa
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą okres 6 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w promocji

Promocje zawarte w gazetce obowiązują od 1 września 2020 do 31 stycznia 2021r. lub do wyczerpania zapasów.  
Zdjęcia produktów w gazetce promocyjnej mają charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty ich wygląd i kolor może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. 
Zamieszczone ceny promocyjne to sugerowane, niewiążące ceny z VAT.
Cena przekreślona oznacza sugerowaną przez Dostawcę cenę detaliczną. Wartość procentowa oznacza procentową wartość obniżki w relacji do sugerowanej ceny detalicznej.

Ivoclar – Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
Infolinia: +22 635 54 96
e-mail: info@ivoclarvivadent.com.pl
www.ivoclarvivadent.pl 

Producent
Ivoclar-Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL - 9494 Schaan
Lichtenstein
www.ivoclarvivadent.com

facebook.com/
IvoclarVivadentPolska

*Materiał wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan po przesłaniu przez lekarza dowodu zakupu na adres e-mail: promocje@ivoclarvivadent.com

Wszystkie webinary
w jednym miejscu

Ivoclar Vivadent Academy 

https://resources.ivoclarvivadent.com/dentist/en/academy

Aplikacje Ivoclar Vivadent to praktyczna 
pomoc w codziennej pracy.


