HIGHLIGHTS
Praktyka
#2/21
1.10.21 - 31.3.22

… podgrzej

… nałóż w formie
płynnej

NOWOŚĆ

… wymodeluj

Vis Calor i Vis Calor bulk
Pierwszy na świecie kompozyt
z technologią lepkości zależnej
od temperatury

Unikalny
i innowacyjny
Podgrzanie materiału sprawia,
że jest on płynny w czasie nakładania,
a chwilę później można go modelować
(technologia lepkości zależnej
od temperatury)

Łatwość użycia
Wąska kaniula ułatwiająca
precyzyjne nałożenie
materiału bez pęcherzy
powietrza

Wysoka jakość
i trwałość
•O
 ptymalna adaptacja materiału
do dna i brzegów ubytku oraz
do podcieni
• Doskonałe własności fizyczne

Skuteczność
• Dwie lepkości w jednym produkcie
eliminacja potrzeby zmiany
materiału i mniej zapasów
•N
 ie trzeba stosować dodatkowej
warstwy zewnętrznej

VisCalor® / VisCalor® bulk
KOMPOZYT UNIVERSALNY I BULK-FILL

Aby uzyskać wypełnienia o wysokiej jakości, zwłaszcza w głębokich i wąskich ubytkach, zwykle potrzebne są materiały
o różnych lepkościach: płynny kompozyt jako materiał podkładowy oraz kompozyt plastyczny, który zapewnia stabilność
i możliwość modelowania. VisCalor, dzięki nowemu i innowacyjnemu podejściu całkowicie zmienia zasady gry.
Unikalna technologia lepkości zależnej od temperatury sprawia, że materiał po podgrzaniu poza jamą
ustną uzyskuje niską lepkość, podobną do lepkości płynnych kompozytów. Dzięki temu, w trakcie
nakładania, zapływa optymalnie do podcieni i adaptuje się do ścian oraz dna ubytku. Następnie materiał
szybko schładza się do temperatury ciała i staje się plastyczny, a wtedy można go modelować bez żadnych
opóźnień, jak klasyczny gęsty kompozyt.
Bardzo długa i wąska kaniula ułatwia bezpośrednie nałożenie materiału w obszarach trudno dostępnych, bez pęcherzy
powietrza. Z zawartością wypełniacza wynoszącą 83% wag. oraz bardzo niskim skurczem objętościowym wynoszącym
zaledwie 1,4%, VisCalor jest klasą samą w sobie wśród materiałów kompozytowych.

Masz wybór: VisCalor bulk do wypełnień w zębach bocznych warstwami o grubości do 4mm lub nowy, uniwersalny
materiał VisCalor do wypełnień estetycznych, również w odcinku przednim.

Vis Calor
REF 6106

Zestaw VisCalor Dispenser,
Caps 80 × 0,25g (16 × A1,
16 × A2, 32 × A3,16 × A3.5),
kolornik, VisCalor Dispenser

REF 9143

VisCalor Dispenser
Urządzenie do podgrzewania 		
kompozytu

40 %

REF 6108	Zestaw + system łączący, Caps
80 × 0,25g (16 × A2, 16 × A3,
16 × A3.5, 16 × OA2, 16 ×
Incisal), kolornik, Futurabond U
SingleDose 20 szt.

20 %

oszczędności**

REF 6107

Zestaw Caps Warmer,
Caps 80 × 0,25g (16 × A1,
16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5),
kolornik, Caps Warmer

36 %

oszczędności**

REF 9001

Caps 16 × 0,25g  1

Caps Warmer
Urządzenie
do podgrzewania
kompozytu

1

 umery referencyjne odcieni można znaleźć na stronie
N
www.voco.dental lub w głównym katalogu.

oszczędności**

Vis Calor bulk
REF 6062

Zestaw Dispenser
Caps 80 × 0,25g
(16 × uniwersalny, 16 × A1,
16 × A2, 32 × A3),
VisCalor Dispenser

40 %
oszczędności**

REF 6063	Zestaw Caps Warmer
Caps 80 × 0,25g
(16 × uniwersalny, 16 × A1,
16 × A2, 32 × A3),
Caps Warmer

36 %
oszczędności**

REF 6065

Caps 16 × 0,25g uniwersalny

REF 6066

Caps 16 × 0,25g A1

REF 6067

Caps 16 × 0,25g A2

REF 6068

Caps 16 × 0,25g A3

SYSTEMY ŁĄCZĄCE / MATERIAŁY DO WYPEŁNIEŃ
Futurabond® U
Podwójnie utwardzalny uniwersalny
system łączący
• J eden system niezależnie od wskazań
– nie będziesz potrzebować w gabinecie
innych systemów łączących

REF 1571

SingleDose 50 szt., akcesoria

REF 1572

SingleDose 200 szt., akcesoria

12 %

•S
 amowytrawianie, wytrawianie selektywne lub wytrawianie w technice „total-etch” – to Ty dokonujesz wyboru

oszczędności**

Admira® Fusion
Uniwersalny nanohybrydowy ORMOCER®owy
materiał do wypełnień
• Pierwszy na świecie materiał do wypełnień
na bazie czystej ceramiki
• Zdecydowanie najmniejszy skurcz
polimeryzacyjny i bardzo niski poziom
naprężeń skurczowych w porównaniu
ze wszystkimi konwencjonalnymi
kompozytami do wypełnień

Bez klasycznych
monomerów, bez
niespolimeryzowanych
monomerów!

REF 2750	Zestaw + system łączący
strzykawki 5 × 3g (A2, A3, GA3.25,
A3.5, Admira Fusion x-tra),
kolornik + Futurabond U
SingleDose 20 szt.
REF 2780

Zestaw + system łączący
Caps 75 × 0,2g (po 15 A2,
A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion
x-tra), kolornik + Futurabond U
SingleDose 20 szt.

30 %

oszczędności

• Obojętny chemicznie, doskonale
biokompatybilny i odporny na przebarwienia
• Wygoda pracy, proste polerowanie
na wysoki połysk w połączeniu z wysoką
twardością powierzchni gwarantują trwałe
wypełnienia najwyższej klasy

Strzykawki 3g
1

1

Caps 15 × 0,2g

1

 umery referencyjne odcieni można znaleźć na stronie
N
www.voco.dental lub w głównym katalogu.

4+1*

Admira® Fusion Flow
Płynny, światłoutwardzalny nanohybrydowy materiał do wypełnień na bazie
ORMOCER®ów

REF 2816

Zestaw strzykawki 5 × 2g
(A1, A2, A3, A3.5, WO)
kolornik, akcesoria

30 %

oszczędności

Strzykawki

2 × 2g, różne kolory

1

4+1*
Admira® Fusion x-tra
Nanohybrydowy ORMOCER®
do wypełnień w warstwie do 4mm

REF 2810

Strzykawki 3g uniwersalny

REF 2811

Caps 15 × 0,2g uniwersalny

4+1*

Admira® Fusion x-base
Płynny nanohybrydowy ORMOCER®
podkładowy do stosowania w warstwie
do 4mm

REF 2836
2812

Spritze
5 ×22×g 2g
universal
Strzykawki
uniwersalny

4+1*

Flowables
Nie zdawaj się na przypadek.
Wybierz odpowiedni płynny kompozyt!

Grandio®SO Light Flow
Płynny nanohybrydowy materiał
do wypełnień – niska lepkość

REF 2585	Zestaw strzykawki 5 × 2g
(A1, A2, A3, A3.5, WO),
kolornik, akcesoria

•P
 recyzyjna aplikacja dzięki wyjątkowo
cienkiej kaniuli. Dzięki temu idealnie
nadaje się do trudno dostępnych
miejsc i małych ubytków

30 %

oszczędności**

Grandio®SO Flow
Uniwersalny płynny nanohybrydowy materiał
do wypełnień – średnia lepkość

REF 2720	Zestaw strzykawki 5 × 2g
(A1, A2, A3, A3.5, WO),
kolornik, akcesoria

•Ś
 wietnie zapływa, uniwersalne
zastosowanie i precyzyjna aplikacja

30 %

oszczędności**

Grandio®SO Heavy Flow
Płynny uniwersalny nanohybrydowy materiał
do wypełnień – duża lepkość

REF 2680	Zestaw strzykawki 5 × 2g
(A2, A3, A3.5, WO, GA5),
kolornik, akcesoria

•L
 epsza stabilność materiału, tzn. nie
spływa. Uniwersalne zastosowanie

30 %

oszczędności**

CEMENTOWANIE
Bifix® Hybrid Abutment
Uniwersalny, podwójnie utwardzalny
cement kompozytowy do stosowania
wewnątrz i poza jamą ustną
•A
 ll-in-one – trwałe cementowanie
wszystkich dostępnych na rynku
materiałów stomatologicznych

NOWOŚĆ

REF 2995	Implant zestaw mixed – koresponduje
z REF 2410 + 2412 + 2413
(3 × strzykawka QuickMix 10g, 3 ×
Try-In strzykawka 2,5g, akcesoria)

30 %

oszczędności**

•N
 ajwyższa elastyczność – aplikacja
wewnątrzustna w gabinecie i zewnątrzustna w laboratorium

REF 2411	Strzykawka QuickMix 10g
(uniwersalny HO)

•W
 ysoka estetyka – doskonałe maskowanie
ciemnych podłoży odcieniami o wysokiej
nieprzezierności

REF 2413	Strzykawka QuickMix 10g
(translucent)

•Z
 pastami Try-In
– precyzyjna symulacja
koloru do łączników hybrydowych, koron i odbudów rdzenia

REF 2412

Strzykawka QuickMix 10g (biały HO)

+ w każdym: Try-In strzykawka 2,5g, akcesoria

REF 2410	Implant zestaw strzykawka QuickMix
10g (uniwersalny HO), Try-In
strzykawka 2,5g, Ceramic Bond
butelka 5ml, Futurabond U
SingleDose 5 szt., akcesoria

18 %

oszczędności**

PROFILAKTYKA
Bifluorid 10®
Lakier fluorkowy do znoszenia
nadwrażliwości
• Natychmiast znosi nadwrażliwość

Idealny przy leczeniu
ortodontycznym i przy
wybielaniu zębów

REF 1615	Butelka 4g,
butelka rozpuszczalnika 10ml

•T
 worzy powłokę chroniącą przed wpływem
czynników termicznych i mechanicznych
REF 1616

• Przezierny – nie zmienia koloru zębów

Butelka 10g

•S
 pecjalna baza lakieru wzmacnia długoczasowy efekt i głęboką fluoryzację
•Z
 godny z wybielaniem, zmniejsza
wrażliwość zębów, nie wpływa na efekt
wybielania

REF 1617	Butelka 3 × 10g,
butelka rozpuszczalnika 10ml,
Pele Tim nr. 1

18 %

oszczędności**

Stosowanie

REF 1618

SingleDose 50 szt., akcesoria

REF 1619

SingleDose 200 szt., akcesoria

24 %

oszczędności**

VOCO Profluorid® Varnish
Lakier fluorkowy do znoszenia
nadwrażliwości (5% NaF)
•S
 zybkie znoszenie nadwrażliwości
i uwalnianie fluoru (5% NaF ≙
22.600ppm fluoru)
• Łatwy w aplikacji i odporny na wilgoć
• Dostępny w siedmiu przyjemnych smakach

NOWOŚĆ
Pina Colada

SingleDose 50 × 0,40ml
Melon
REF 1269

Karmel
REF 2226

Wiśnia
REF 2227

Mięta
REF 2228

Guma balonowa
REF 2238

Cola Lime
REF 2240

Pina Colada
REF 2242

• Cienka warstwa, duża wydajność
• Estetyczny lakier w kolorze zęba
SingleDose 200 × 0,40ml
Melon
REF 1271

Karmel
REF 2229

Wiśnia
REF 2230

Mięta
REF 2231

Guma balonowa
REF 2239

Cola Lime
REF 2241

Pina Colada
REF 2243

25 %

Stosowanie

oszczędności**

SingleDose 48 × 0,40ml
Mixed

REF 2225

Zawiera
wszystkie smaki

MATERIAŁY DO WYCISKÓW
VOCO Retraction Paste

NOWOŚĆ

Pasta retrakcyjna do skutecznego
tymczasowego poszerzania i osuszania
kieszonki dziąsłowej

REF 1012

Caps 25 × 0,3g

REF 1013

Caps 100 × 0,3g

•C
 ienka kaniula z elastyczną końcówką
– łatwa i precyzyjna aplikacja do kieszonki
•Z
 miana lepkości – konsystencja pasty
jest różna podczas aplikacji i poszerzenia
kieszonki

25 %

oszczędności**

• Dobra widoczność – kontrast z dziąsłem
• Czysty produkt – łatwość wypłukiwania

Łatwa aplikacja do kieszonki
dziąsłowej

V-Posil
Materiał do precyzyjnych wycisków, VPS

Zestaw startowy Putty Fast / Light Fast
REF 2991

• Wybitnie

hydrofilowy silikon addycyjny
zapewniający maksymalną precyzję
• Długi

czas pracy i krótki czas wiązania
w jamie ustnej
• Rewelacyjna

wytrzymałość i pamięć
kształtu w przypadku deformacji zapewnia
bezpieczeństwo podczas i po wyjęciu
z jamy ustnej
• Dobre

właściwości hydrofilowe, również
po związaniu, które ułatwiają odlewanie
modelu i umożliwiają wykonanie idealnego
uzupełnienia protetycznego

Putty Fast
Light Fast

Putty Fast / Heavy Soft Fast /
Mono Fast

+

Kartusz 2 × 380ml
Kartusz 2 × 50ml

Zestaw startowy Heavy Soft Fast / Light Fast
REF 2985
Heavy Soft Fast Kartusz 2 × 380ml
Light Fast
Kartusz 2 × 50ml
Zestaw startowy Mono Fast / Light Fast
REF 2987
Mono Fast
Light Fast

Kartusz 2 × 380ml
Kartusz 2 × 50ml

15 %

oszczędności**

Zestaw startowy Putty Fast / Light Fast
REF 2984
Putty Fast
Light Fast

Pojemnik 2 × 450ml
Kartusz 2 × 50ml

Starter-Set Putty Soft Fast / Light Fast
REF 2904
Putty Soft Fast
Light Fast

NOWOŚĆ
V-Posil Putty Soft Fast

Pojemnik 2 × 450 ml
Kartusz 2 × 50 ml

15 %

oszczędności**

*Przy zakupie czterech opakowań za pośrednictwem przedstawiciela handlowego VOCO otrzymają Państwo dodatkowe opakowanie gratis. Darmowe produkty zostaną
wysłane do Państwa przez firmę VOCO. **w porównaniu z zakupem pojedynczej sztuki

Broszura ta została przekazana przez:

Aby zamówić prezentowane w tym katalogu produkty objęte
ofertą specjalną, prosimy o kontakt z przedstawicielem
handlowym firmy VOCO lub hurtownią stomatologiczną.
Oferty obowiązują tylko u partnerów prowadzących sprzedaż
detaliczną, biorących udział w programie.

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Niemcy · www.voco.dental
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