
Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów z branży stomatologicznej. 
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2023

DUBAI
1 1  –  1 3  M A J A  2 0 2 3

E V E R Y D A Y  D E N T A L  T R A C K

W dniach 11-13 maja 2023 w Dubaju odbędzie się druga edycja konferencji European Envista Summit.

W ramach przygotowanego przez Kerr programu Everyday Dental swoją wiedzą podzielą się wybitni 
eksperci: prof. Philippe Sleiman, prof. Angelo Putignano, dr Hugo Sousa Dias, dr Tracey Lennemann, dr Basel 
Kharbot, dr Louis Mackenzie i dr Ajay Juneja.

Weź udział w jednym z najbardziej różnorodnych i ekscytujących wydarzeń stomatologicznych tego roku. 
Poznaj wybitnych specjalistów - ucz się od najlepszych i wymieniaj doświadczenia. Razem przeniesiemy 
endodoncję i stomatologię odtwórczą na nowy poziom!

*tylko do 18 marca 2023

Cena obejmuje:

• 3-dniowy bilet wstępu na Envista Summit
• Wyżywienie w czasie konferencji
• Udział w wydarzeniach wieczornych 

w czwartek i piątek – przygotowaliśmy 
coś specjalnego!

TYLKO 200

MIEJSC!ZAREZERWUJ TERAZ!
Podane ceny zawierają 5% VAT

CENA REGULARNA

EARLY BIRD* 3 830,00 AED
(ok. 1 000 EUR)

5 100,00 AED
(OK. 1300 EUR)

PROF. PHILIPPE SLEIMAN DR HUGO SOUSA DIAS PROF. ANGELO PUTIGNANO DR BASEL KHARBOT

DR LOUIS MACKENZIE DR AJAY JUNEJA PROF. JOSEPH SABBAGH DR TRACEY LENNEMANN 

Zamów produkty Kerr 
u autoryzowanego dystrybutora 
i weź udział w envista Summit 
na promocyjnych warunkach!
Szczegółowe informacje u regionalnych 
przedstawicieli Kerr – kontakt na str 20

Zeskanuj QR kod aby przejść do strony 
rejestracji. Znajdziesz tam informacje 
o agendzie, ofercie dla dodatkowego 
personelu i osób towarzyszących.

Zespół KeRR™ zaprasza serdecznie! Dołącz do 
envista Summit 2023 – zarejestruj się już dziś:

envistasummitdubai.com
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599 złZestaw w specjalnej cenie!

OptiBond™ FL
Dwubutelkowy system wiążący, oparty na 
technice całkowitego wytrawiania.

1x 26684 E OptiBond FL Kit 

Zestaw zawiera: 1x 8 ml  OptiBond FL Primer,  
1x 8 ml OptiBond FL Adhesive, 1x 3g strzykawka 
wytrawiacza Gel Etchant, 10 końcówek 
aplikacyjnych, 25 tacek, 50 aplikatorów

Wszechstronny
Jedna warstwa primera, jedna warstwa 
czynnika łączącego, wilgotne lub suche 
środowisko.

Udowodniona skuteczność kliniczna

Gel Etchant
37.5% kwas fosforowy przeznaczony 
do wytrawiania szkliwa i zębiny. 

Unikalne cechy:
• optymalna konsystencja - nie spływa po 

nałożeniu
• wygodna strzykawka ułatwia aplikację
• jaskrawy, fioletowy kolor jest doskonale 

widoczny w jamie ustnej
• łatwo się wypłukuje z ubytku

Zestaw zawiera: 1x 30 g strzykawka Gel Etchant, 
2 strzykawki do aplikacji wewnątrzustnej, 
30 końcówek aplikacyjnych.

1x 34632  Gel Etchant Economy Pack

210 zł tylko 7 zł/1 gGel Etchant Economy Pack w specjalnej cenie!

Technika całkowitego wytrawiania 
w trzech prostych krokach
• 48% wypełniacza zapewnia  

doskonałą siłę łączenia
• opatentowana formuła  

z monomerem GPDM
• długotrwała skuteczność
• doskonała widoczność  

na zdjęciach rtg,  
ułatwiająca diagnozę.

Złoty standard w adhezji

Zalety i unikalne cechy:

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/ strona | 3
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Łatwiejszy dobór koloru
Szybszy i łatwiejszy dobór odcieni. 
OptiShade obejmuje wszystkie 16 klasycznych 
kolorów VITA przy użyciu zaledwie trzech: 
Light, Medium, Dark.

technologia Adaptive Response technology (ARt)
System wypełniacza ART to sprawdzona technologia 
zastosowana w Harmonize™, która pomaga wykonać wypełnienia 
o naturalnym wyglądzie, znakomitej wytrzymałości i niezrównanej estetyce.

Prostsze zarządzanie materiałami
Tylko trzy kolory wystarczą, aby zaspokoić niemal wszystkie potrzeby w zakresie 
odbudów kompozytowych, pozwalając Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. 
Z OptiShade zyskasz porządek w asystorze, skrócisz listę zamawianych 
produktów i ograniczysz do minimum ryzyko przeterminowania materiałów.

Uniwersalny system do wszystkich klas ubytków
W przeciwieństwie do innych kompozytów uniwersalnych, systemu OptiShade 
można skutecznie używać do wszystkich klas ubytków, bez konieczności 
stosowania blokera..
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Optymalny, uniwersalny system kompozytowy

OptiShade™

dr n. med. 
Maciej Mikołajczyk 

lek. dent. 
Oskar Pluciński 

dr Sanja Štefančić, 
DMD, MSc, PhD, Chorwacja 

PRZED PRZED PRZEDPO PO PO

Dr Maciej Mikołajczyk, dr Sanja Štefančić, lek. dent. Oskar Pluciński są płatnymi konsultantami fi rmy Kerr.

OptiShade jest znakiem towarowym Kerr Corporation. 

 Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Alabamy w Birmingham było badaniem ślepej próby sponsorowanym przez Kerr.

OptiShade™

Sprawdź aktualną ofertę 
u swojego dystrybutora Kerr



Łatwiejszy dobór koloru
Szybszy i łatwiejszy dobór odcieni. 
OptiShade obejmuje wszystkie 16 klasycznych 
kolorów VITA przy użyciu zaledwie trzech: 
Light, Medium, Dark.

technologia Adaptive Response technology (ARt)
System wypełniacza ART to sprawdzona technologia 
zastosowana w Harmonize™, która pomaga wykonać wypełnienia 
o naturalnym wyglądzie, znakomitej wytrzymałości i niezrównanej estetyce.

Prostsze zarządzanie materiałami
Tylko trzy kolory wystarczą, aby zaspokoić niemal wszystkie potrzeby w zakresie 
odbudów kompozytowych, pozwalając Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. 
Z OptiShade zyskasz porządek w asystorze, skrócisz listę zamawianych 
produktów i ograniczysz do minimum ryzyko przeterminowania materiałów.

Uniwersalny system do wszystkich klas ubytków
W przeciwieństwie do kompozytu OMNICHROMA® systemu OptiShade można 
skutecznie używać do wszystkich klas ubytków, bez konieczności stosowania blokera.
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Dr Maciej Mikołajczyk, dr Sanja Štefančić, lek. dent. Oskar Pluciński są płatnymi konsultantami fi rmy Kerr.

OptiShade jest znakiem towarowym Kerr Corporation. Wszelkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Alabamy w Birmingham było badaniem ślepej próby sponsorowanym przez Kerr.

OptiShade™

Sprawdź aktualną ofertę 
u swojego dystrybutora Kerr

Pakiet czterech strzykawek Harmonize 
w dowolnych kolorach w specjalnej cenie!

Harmonize 
Nanohybrydowy kompozyt nowej generacji do 
odbudów o najwyższej estetyce i wytrzymałości.

4x 36536 i pozostałe Harmonize syringe refill

760 zł

x4

190 zł/strzykawka

A.R.T.
Adaptive Response Technology

SonicFill™ 3
System kompozytowy SingleFill™

Trwałe wypełnienie ubytków 
w ramach efektywnej, 
jednoetapowej procedury.
Kompletny system kompozytowy typu bulk-fill 
z aktywacją dźwiękową. Zestaw startowy zawiera 
wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia pracy 
z tym systemem.

• system SingleFill™- do 5 mm tylko jedna warstwa!
• doskonała adaptacja do ścian ubytku i znakomite 

właściwości użytkowe
• duża głębokość polimeryzacji
• trwała szczelność brzeżna
• poprawiona estetyka, wytrzymałość i skrócony 

czas pracy.

1x 36715 SonicFill 3 Intro Kit

2x 36711  i pozostałe Sonic Fill 3 Refill

Sonic Fill 3 refill – pakiet dwóch opakowań

630 zł pakiet dwóch opakowań2200 zł

Zestaw Sonic Fill Intro Kit + 2x Fill Refill

1
2 2

1 1 5mm

Płynny materiał typu  
bulk-fill z warstwą 

zewnętrzną z kompozytu 
uniwersalnego.  
Dwie warstwy.

Płynny materiał typu  
bulk-fill z warstwą 

zewnętrzną z kompozytu 
uniwersalnego.  
Dwie warstwy.

System SonicFill™3 
do 5 mm 

TYLKO JEDNA 
WARSTWA!

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/ strona | 5
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1 299 zł

Herculite HRV Ultra Standard Kit  
+ Herculite Ultra Mini Kit
Kompletny zestaw do estetycznych  
rekonstrukcji w zębach przednich i bocznych.

Całość zawiera: 13 x strzykawka 4g Enamel 
(A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D2) i Dentine 
(A2, A3), akcesoria: 1 x 1,7 g strzykawka Premise 
Flowable, 10 końcówek aplikacyjnych, 2x 5 ml 
OptiBond™ Solo Plus™, 2x 3 g Gel Etchant, 
1 OptiDisc™ Sample Kit (45 szt. krążków 12.6 mm), 
2 trzymadełka, 50 tacek, 100  aplikatorów, 
10 końcówek do wytrawiacza.

1x 33856  Herculite Ultra Standard Kit
1 x 33860 Herculite Ultra Mini Kit

Herculite XRV Custom Kit
Światłoutwardzalny, mikrohybrydowy materiał 
kompozytowy o średniej gęstości. 

Zestaw zawiera:  
4x 5 g strzykawki z materiałem  
w odcieniach szkliwnych A1, A2, A3, B2;  
2x 5 g strzykawki z materiałem  
w odcieniach zębinowych A2, A3;  
1x 5 ml butelka OptiBond Solo Plus;  
1x 3 g strzykawka z wytrawiaczem Kerr 
Gel Etchant; 10 jednorazowych końcówek 
aplikacyjnych do wytrawiacza;  
25 jednorazowych tacek do systemów wiążących;  
50 jednorazowych aplikatorów.

1x 62811 Herculite XRV Custom Kit

Herculite XRV Ultra
Oparty na sprawdzonej formule Herculite XRV 
kompozyt Herculite™ XRV Ultra™ z technologią 
nanocząsteczek wypełniacza oferuje 
wygodniejszą pracę, lepszą polerowalność 
i odporność na ścieranie. 

4x 34001 i pozostałe 
 Herculite XRV Ultra syringe refill

Zestaw czterech strzykawek

tylko 145 zł/strzykawka

2 zestawy Herculite Ultra w specjalnej cenie!

499 zł

580 zł

x4
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630 zł

Maxcem Elite Standard Kit
Samotrawiacy, samoadhezyjny 
cement kompozytowy.

1x 34055 Maxcem Elite Standard Kit

Zestaw zawiera:  
5x strzykawka 5g 
(2x clear, 1x white, 1x white opaque, 1x yellow) 
24 końcówki mieszające (regular), 
16 końcówek mieszających (szerokie), 
8 końcówek wewnątrzustnych 
8 końcówek endodontycznych 
Przewodnik po technikach stosowania

NX3 Light Cure Syringe Refill 
Światłoutwardzalny cement adhezyjny  
na bazie żywic.

2x 33648 NX3 Light Cure Syringe Refill 

2 strzykawki o poj. 1,8g każda w specjalnej cenie!

290 zł

Unikalne cechy:
• przeznaczony  do licówek i wskazań 

wymagających nieograniczonego czasu 
pracy,

• doskonała adhezja do zębiny, szkliwa, 
bloczków CAD/CAM, ceramiki, porcelany, 
kompozytów i metalu,

• zastosowanie z systemami typu self-etch 
lub total-etch,

• najlepsza stabilność koloru zapewniająca 
trwałą estetykę, niezależnie od wersji 
cementu,

• łatwość usuwania nadmiarów w fazie żelu.

Jeden cement  
do wszystkich wskazań

Wolność wyboru
Cement samoadhezyjny, który można 
również stosować jako cement 
kompozytowy z uniwersalnym systemem 
wiążącym pozwala zmniejszyć ilość 
produktów w gabinecie bez potrzeby 
rezygnacji z preferowanej techniki 
cementowania.

Siła prostoty
OptiBond Universal oferuje najlepszą 
w swojej klasie siłę łączenia bez potrzeby 
polimeryzacji, dzięki czemu procedury są 
prostsze i krótsze.

Łatwe usuwanie nadmiarów
Dzięki One-peel™ usuwanie nadmiarów 
jest bardzo proste. Właściwości 
tiksotropowe Maxcem Elite ułatwiają 
aplikację materiału i usuwanie 
pozostałości po jego zastosowaniu.

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/ strona | 7
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169 zł 169 zł

Opakowanie cementu TempBond NE  
w specjalnej cenie!

Temp-Bond™ NE™
1x 33685 TempBond NE Automix 
 syringe

Temp-Bond™ Clear™
1x 33351EU TempBond Clear Automix 
 syringe

Opakowanie cementu TempBond Clear  
w specjalnej cenie!

Wprowadzony na rynek w 1961 roku, pierwszy 
Temp-Bond był oparty na eugenolu i tlenku cynku. 
To klasyczna formuła, poparta ponad stuletnimi 
badaniami klinicznymi. Temp-Bond to tymczasowy 
cement do próbnych uzupełnień lub cementowania 
tymczasowych koron i mostów.

W 1989 roku Kerr wprowadził na rynek Temp-Bond NE, 
rozwiązanie dla pacjentów uczulonych na eugenol, 
który zastąpiono kwasami karboksylowymi. Dzięki 
temu Temp-Bond NE nie hamuje polimeryzacji 

trwałych cementów kompozytowych ani 
tymczasowych materiałów z żywicy akrylowej. 

Najnowszym produktem w rodzinie jest Temp-Bond 
Clear. Zawiera unikalny system inicjatorów redoks 
i wypełniaczy o niskim współczynniku załamania 
światła, które gwarantują stabilność chromatyczną 
cementu i zapewniają naturalną estetykę. Temp-Bond 
Clear jest najbardziej przeziernym tymczasowym 
cementem kompozytowym na rynku, co zapewnia 
doskonałe efekty estetyczne.

Czas wiązania materiału

> 1:00

> 1:00

> 1:00 < 7:00 min

< 7:00 min

< 5:30 min

FR TempBond SS.indd   2 14/11/16   11:43

Temp-Bond Original

Temp-Bond NE

Temp-Bond Clear**

Czas pracy*

Całkowity czas wiązania

* W idealnych warunkach mieszania (temp. 21º - 25 ºC).  
 Czas pracy podany tylko dla strzykawek z samomieszającymi końcówkami.
** Temp-Bond Clear może być utwardzany światłem w celu szybszego wiązania.

Cechy szczególne
Doskonała płynność ułatwia pracę i gwarantuje 
właściwe osadzenie uzupełnienia bez wysiłku.
• Dozowanie w strzykawkach,  

tubkach lub jednorazowych porcjach
• Wysokie siły łączenia
• Łatwe usuwanie

Cement tymczasowy

temp-Bond
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Przypadek kliniczny – krok po kroku  
z doktorem Dussarps

dr Laurent Dussarps 

Laurent Dussarps 
ukończył Uniwersytet 
w Bordeaux 
w 2002 roku. 
W latach 2004-2008 asystent 
w szpitalu uniwersyteckim na 
wydziale protetyki. Od zawsze 
pasjonował się swoim zawodem, 
czemu daje wyraz w pracy 
w swojej prywatnej praktyce. 
Od 2016 roku jest także biegłym 
sądowym Sądu Apelacyjnego 
w Bordeaux.

Miał okazję zgłębić wiele 
aspektów swojego zawodu: 
pracował m.in. nad badaniami 
stomatologicznymi starożytnych 
mumii egipskich (m.in. dla 
Muzeum Luwru), jest też 
współtwórcą oprogramowania 
dla chirurgów szczękowych.

21 3

Temp-Bond NE występuje w dwóch opcjach: w dwóch tubach (baza i katalizator) lub w strzykawce typu automix. W przypadku stosowania 
produktu w tubce należy umieścić określoną ilość pasty bazowej i katalizatora na bloczku i wymieszać za pomocą szpatułki.

654

W przypadku stosowania strzykawki automix, należy zamocować końcówkę samomieszającą, a następnie nałożyć cement do wnętrza pracy 
protetycznej (korony). Pozwala to na szybką i precyzyjną aplikację, szczególnie ważną w przypadku prac wielopunktowych.

87 9

Mocowanie prowizorycznych prac protetycznych. Nadmiar cementu po związaniu usuwa się za pomocą zgłębnika.

1211

10

Co odróżnia Temp-Bond Clear  
od  Temp-Bond NE:
- przede wszystkim jest przezroczysty
- jest światłoutwardzalny
konsystencja cementu jest nieco  
bardziej lepko-sprężysta niż  
w przypadku Temp-Bond NE

14 13

Dr Laurent Dussarps jest płatnym 
konsultantem Kerr
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4 kolory,  
cztery grubości nasypu
System OptiDisc oferuje 4 różne grubości 
nasypu do nadawania kształtu, wykańczania 
i polerowania. Są przeznaczone do kompozytów, 
wypełnień glasjonomerowych, amalgamatów, 
metali szlachetnych i półszlachetnych.

Krążki występują w trzech różnych średnicach: 
9,6 mm, 12,6 mm i 15,9 mm, co ułatwia dostęp 
do tylnych zębów, bez ryzyka uszkodzenia 
tkanek miękkich.

Extra-coarse Coarse/Medium Fine Extra-fine

nadawanie 
kształtu

wykańczanie Polerowanie Polerowanie 
na wysoki 

połysk

Gotowe do użycia i trwałe
Krążki OptiDisc są wykonane z poliestru 
pokrytego warstwą cząsteczek tlenku glinu. 
Cząsteczki ścierne nie mają powłoki zewnętrznej, 
co oznacza, że pracę możesz rozpocząć 
bezpośrednio po zamocowaniu krążka 
na mandrylce.

OptiDiscKonkurencja

Opatentowane trzymadełko nie wystaje ponad 
powierzchnię krążka, chroniąc wypełnienie przed 
uszkodzeniem i zarysowaniem.

OptiDisc™
1x 4188 OptiDisc Mini Kit

150 zł

Zestaw krążków do polerowania OptiDisc ø12.6 mm 
zawierający: 30x Extra-coarse, 30x Coarse,  
30x Fine, 30x Extra-fine, 1 standardowa mandrylka, 
1x krótka mandrylka, 1 szczoteczka OptiShine

OptiDisc™
1x 195   i pozostałe OptiDisc mandrylki

99 zł
Opakowanie mandrylek do krążków OptiDisc. 
Zawiera 5 szt trzymadełek standard lub short.
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Pasta CleanPolish i SuperPolish
CleanPolish to pasta profilaktyczna do szybkiego 
i skutecznego oczyszczania zębów oraz 
wypełnień ze stopów metali. Zastosowanie w 
kolejnym etapie pasty SuperPolish zapewnia 
lustrzany połysk powierzchni zębów i wypełnień 
ze stopów metali.

1x 360 CleanPolish 50 g
1x 361 SuperPolish 50 g

Opti1Step™ Polisher  
Assorted Kit
Jednoetapowy system do wykańczania 
i polerowania wszystkich typów wypełnień 
kompozytowych, przeznaczony do stosowania 
na sucho i na mokro. 

Szybka i prosta praca bez potrzeby użycia pasty. 
Zestaw zawiera: 
4x płomyk 
4x kielich 
4x dysk

1x 8000 Opti1Step Assorted Kit

90 zł/zestaw 2 past

179 zł

250 zł

Occlubrush™ Assorted Kit
Jednoetapowy system do polerowania 
przeznaczony do wypełnień kompozytowych, 
kompomerów, szkło-jonomerów modyfikowanych 
żywicą i pośrednich odbudów ceramicznych. 

Zestaw zawiera 15 szczoteczek:  
5x Occlubrush™ (mały kielich);  
5x Occlubrush™ (kielich); 5x Occlubrush™ (płomyk).

1x 2520 Occlubrush Assorted Kit
kielich

mały kielich

płomyk

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/ strona | 11

POleROwAniePOleROwAnie



SuperMat Assorted Kit
Uniwersalny system napinania formówek.

Składa się z napinacza SuperLock™, formówek  
Adapt™ SuperCap™ i bębenków SuperCap. 

1x 2150 SuperMat Assorted Kit

Zestaw startowy w specjalnej cenie!

570 zł

SWISS
MADE

Hawe Sycamore  
Interdental Wedges

Adapt SuperCap Matrices
Wyjątkowo cienkie formówki Adapt SuperCap 
dopasowane do systemu SuperMat

1x 2161 i pozostałe 
 Adapt Super Mat Matrices

Dwa opakowania uzupełniające po 100 szt. 
W specjalnej cenie!

90 zł

170 zł

Dostępne uzupełnienia

x2

Nr kat. 2161 Nr kat. 2162 Nr kat. 2181 Nr kat. 2182 Nr kat. 2171 Nr kat. 2172

Dead-Soft Steel 
0,030 mm,  
wys. 5,0 mm,  
50 szt.

Dead-Soft Steel 
0,030 mm, 
wys. 6,3 mm, 
50 szt.

Non-Dead-Soft Steel 
0,038 mm, 
wys. 5,0 mm, 
50 szt.

Non-Dead-Soft Steel 
0,038 mm, 
wys. 6,3 mm, 
50 szt.

Transparent 
0,050 mm, 
wys. 5,0 mm, 
50 szt.

Transparent 
0,050 mm, 
wys. 6,3 mm, 
50 szt.

Nr kat. 
822/05

Nr kat.  
822/10

Nr kat. 
822/20

Nr kat. 
822/30

Nr kat. 
822/40 

Nr kat. 
822/50

Nr kat. 
822/60

Nr kat. 
822/70

Turkusowe 
(Mini) – 
100 szt.

Pomarańczowe  
100 szt.

Białe  
100 szt.

Zielone 
100 szt.

Żółte 
100 szt.

Niebieskie 
100 szt.

Czerwone 
100 szt.

Białe  
100 szt.

45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

Dostępne w różnych rozmiarach i jednym 
uniwersalnym kształcie dla trzonowców 
i przedtrzonowców, w wersji ze stali lub 
z przezroczystego tworzywa sztucznego.

strona | 12PROMOCJE KERR | marzec-kwiecień 2023

MKT-23-0235, Rev 0, 2023, PC-MKT-REL

AKceSORiAAKceSORiA



Czyszczenie i dezynfekcja w jednym

Jednorazowe chusteczki nasączone płynem dezynfekcyjnym 
CaviCide.

* Spektrum i czas działania można sprawdzić na stronie:  
 www.kerrdental.com/pl-pl/produkty-profilaktyczne/caviwipes-dezynfekcja-powierzchni

ZALETY
• Zmniejszenie niebezpieczeństwa zakażenia krzyżowego.

• Eliminacja niebezpiecznych mikroorganizmów.

• Możliwość natychmiastowego użycia.

• Doskonała zgodność z dezynfekowanymi powierzchniami.

WŁAŚCIWOŚCI
• Eliminacja drobnoustrojów w max. 3 minuty*.

• Skuteczność potwierdzona klinicznie.

• Niska zawartość alkoholu: poniżej 20%.

• Praktyczne opakowanie.

Skuteczna eliminacja:

• SARS-CoV-2
• bakterii
• wirusów
• grzybów
• prątków

1

2

Instrukcja użycia  
CaviWipes

CaviWipes flatpack
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni 
nasączone płynem CaviCide.

1x 4731245/20 CaviWipes flatpack

19,50 zł
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W Y M I E Ń 
& ZYSKAJ
Potrzebujesz dobrego powodu, 
żeby wypróbować produkty KERR?

Damy ci DWA! 

Aby skorzystać z promocji 
skontaktuj się ze swoim 
przedstawicielem regionalnym Kerr.
Oferta ograniczona czasowo – 
obowiązuje wyłącznie w okresie 
01-28.04.2023

W Y M I E Ń 
& ZYSKAJ

1. Oddaj nam swoje stare urządzenie 
do obturacji kanałów

2. Przy zakupie nowego urządzenia 
Kerr Elements IC w cenie 11 900 zł 
otrzymasz zestaw produktów Kerr 
o wartości 5 700 zł GRATIS

ZESTAW 
PRODUKTÓW

GRATIS
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Gutta Percha Cartridge
Nowe kartridże z gutaperką do systemu 
elements IC i elements™free.

3x 972-2500 Gutta Percha Cartridge 
 Opakowanie zawiera 10 szt.

x3

260 zł/opakowanie780 zł

Buchanan Heat Plugger
Jeden gorący plugger Buchanana do systemu 
elements IC i elements™free.
Dostępne warianty:
952-0031 rozm. 30/.04
952-0004 rozm. 50/.06
952-0005 rozm. 50/.08
952-0006 rozm. 50/.10
952-0007 rozm. 50/.12

340 zł/sztuka

Produkt w specjalnej cenie!

Pakiet 3 opakowań kartridży.

Produkt w specjalnej cenie!

Buchanan Hand Plugger 
Jeden ręczny plugger Buchanana.

Dostępne warianty: 
974-0060 #0
974-0058 #1
974-0059 #2 

345 zł/sztuka
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Wysoka wydajność skrawania
Dzięki trójkątnemu przekrojowi i opatentowanemu procesowi obróbki termicznej, 
pilniki ZenFlex mają wysoką skuteczność cięcia, pozwalającą na opracowanie całej 
długości roboczej nawet w przypadku zakrzywionych kanałów.

Minimalnie inwazyjne
Pilniki o średnicy max. 1 mm i nietnącej końcówce zmniejszają ryzyko transportacji 

kanału i pozwalają zachować maksymalną ilość tkanek zęba.

Wyjątkowa siła
Pilniki ZenFlex mają zwiększoną odporność na odkształcenia wskutek działania sił 
skręcających oraz na zmęczenie mechaniczne materiału, co znacząco zmniejsza 
ryzyko złamania narzędzia oraz transportacji.

Doskonała elastyczność
Opatentowana technologia obróbki termicznej  sprawia, że pilniki mają doskonałą 
pamięć kształtu i elastyczność na zginanie nawet pod kątem 90˚.

Pilniki rotacyjne do opracowania kanałów

ZenFlex™

maksymalnie wytrzymałe. minimalnie inwazyjne.

PROMOCJA
Kup 4 opakowania pilników ZenFlex w cenie 3  
Cena regularna: 190 zł za opakowanie

4  
opakowania  

w cenie  

3

Pilniki ZenFlex dopasowują się do Twoich potrzeb.
Szeroki wybór rozmiarów spełni wszystkie oczekiwania specjalistów endodoncji.

560 zł/op. 140 zł

ZenFlex™
4x 818-1421 i pozostałe  
 ZenFlex (asortyment i uzupełnienia)

x4

Rekomendowana sekwencja pracy

Traverse ZenFlex ZenFlex

Orfice Opener 
.25/.08/  

Glide Path .13/.06 
lub .18/.06

Rozmiar 
25

Rozmiar 30, 35, 40 lub 45, 
w zależności od potrzeb

lUB
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www.kerrdental.com

Pilniki ZenFlex dopasowują się do Twoich potrzeb.
Szeroki wybór rozmiarów spełni wszystkie oczekiwania specjalistów endodoncji.

Dane do zamówień
OPAKOWANIE 6 SZT.

0.06 TAPER

DŁUGOŚĆ 21 MM |  NR KAT. # 818-1621
DŁUGOŚĆ 25 MM |  NR KAT. # 818-1625

.20 .25 .30 .35 .40 .45

0.04 TAPER

DŁUGOŚĆ 21 MM |  NR KAT. # 818-1421
DŁUGOŚĆ 25 MM |  NR KAT. # 818-1425

.20 .25 .30 .35 .40 .45

TIP SIZE

Tip Długość (mm) Nr kat.

21 818-1206

.20 25 818-1207

31 818-1208

21 818-1256

.25 25 818-1257

31 818-1258

21 818-1306

.30 25 818-1307

31 818-1308

21 818-1356

.35 25 818-1357

31 818-1358

21 818-1406

.40 25 818-1407

31 818-1408

21 818-1456

.45 25 818-1457

31 818-1458

21 818-1506

.50 25 818-1507

31 818-1508

21 818-1556

.55 25 818-1557

31 818-1558

Tip Długość (mm) Nr kat.

21 818-2206

.20 25 818-2207

31 818-2208

21 818-2256

.25 25 818-2257

31 818-2258

21 818-2306

.30 25 818-2307

31 818-2308

21 818-2356

.35 25 818-2357

31 818-2358

21 818-2406

.40 25 818-2407

31 818-2408

21 818-2456

.45 25 818-2457

31 818-2458

21 818-2506

.50 25 818-2507

31 818-2508

21 818-2556

.55 25 818-2557

31 818-2558

0.04 TAPER 0.06 TAPER

Pilniki do opracowania kanałów ZenFlex mają zmienny kąt nachylenia splotu, 
co zapobiega wtłaczaniu pilnika do kanału oraz zwiększa odstępy między 
krawędziami tnącymi, zmniejszając ryzyko złamania. Te wyrafinowane 
instrumenty pozwalają na jednoetapowe opracowanie kanału bez ryzyka 
transportacji, dzięki opatentowanej obróbce termicznej każdego narzędzia. 
Indywidualny profil obróbki cieplnej każdego rozmiaru pilnika pozwala 
uzyskać narzędzia o cieńszym przekroju i z lepszą pamięcią kształtu, 
zapobiegającą rozkręcaniu ich splotu. 

Dr Stephen L. Buchanan*

* Dr Buchanan jest płatnym konsultantem Kerr



x2

Strzykawka w dowolnym kolorze w specjalnej cenie!

Build-It FR Mini-Mix
Materiał do odbudowy zrębu zęba
• nadaje się do bezpośredniego nakładania  

i nie spływa, co ułatwia aplikację
• podwójnie utwardzalny  

(światło- i samoutwardzanie),  
dla maksymalnej elastyczności

• widoczny na zdjęciach rtg, w celu łatwej 
identyfikacji obszarów brzeżnych.

Uzupełnienie zawiera: 1x 4 ml strzykawka Mini-
Mix, instrukcja użycia, 5 końcówek mieszających, 
5 końcówek wewnątrzustnych.

1x N32FS i pozostałe Build-It FR (1 strzykawka)

86 zł

Breeze
Samoadhezyjny cement kompozytowy 
o doskonałej retencji do osadzania koron, 
mostów, wkładów i nakładów.

Uzupełnienie zawiera: 1x 4 ml strzykawka, 
12 końcówek mieszających, instrukcja użycia.

1x N97B i pozostałe Breeze Self Etch Cement

125 zł

Zestaw uzupełniający w specjalnej cenie!

FibreKleer 4x TAPERED
Zestaw uzupełniający wkładów z włókien szklanych 

2x N83BA i pozostałe FibreKleer

Zestaw zawiera 10 szt. w dowolnym rozmiarze.

84 zł/opakowanie168  zł

Cena  
regularna  

96 zł 
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Rozwijaj się razem z Kerr!

Aktualny program warsztatów, zawierający terminy i lokalizacje jest dostępny na 
https://www.kerrdental.com/pl-pl/kursy-i-wydarzenia-stomatologiczne

Stomatologia zachowawcza, czyli artystyczne rzemiosło – odbudowy kompozytowe zębów w odcinku bocznym

1. Zacznijmy od początku – przegląd stomatologiczny jako 
plan wyjścia do dalszej pracy z pacjentem

2. Zastosowanie materiałów kompozytowych w odniesieniu 
do rodzaju ubytków

3. Przygotowanie pola pracy – koferdam i dlaczego zawsze? 
4. Preparacja ubytku – jak, po co i dlaczego? 
5. Przygotowanie ubytku do odbudowy celem uzyskania 

możliwie najlepszej adhezji

6. Odbudowa i modelowanie – co zrobić aby każde nasze 
wypełnienie było przewidywalne? 

7. Klasa II wg. Black’a, czyli coś co lubimy najbardziej – 
tips and tricks

8. Fotografia stomatologiczna jako narzędzie 
w dokumentacji medycznej

9. Warsztaty z odbudowy kompozytowej zębów

Optymalne wypełnienia kompozytowe w każdej sytuacji klinicznej – rozwiązywanie problemów step by step

• Zakres wskazań klinicznych dla 
wypełnień kompozytowych 

• Wybór materiału i wynikające z tego konsekwencje. 
• Jak i w jakim celu wykorzystać odbudowy kompozytowe 

w różnych planach leczenia? 
• Przygotowanie tkanek zęba – idealna preparacja 
• Maksymalna adhezja – jak ją osiągnąć 

• „Opieka” nad wypełnieniem po jego wykonaniu 
• Błędy, jakie można popełnić stosując materiały 

kompozytowe i jak ich uniknąć 
• Odbudowa punktów stycznych w różnych 

sytuacjach klinicznych 
• Wykonywanie wypełnień w odcinku bocznym 

i poprzednim na modelach – warsztat 

Kompozytowe wkłady koronowe (inlay-onlay) – łatwe rozwiązanie trudnych sytuacji klinicznych
Program 
• Zakres wskazań klinicznych dla odbudów typu inlay/onlay. 
• Wybór materiału odbudowy i wynikające 

z tego konsekwencje
• Jak i w jakim celu wykorzystać odbudowy typu inlay/

onlay w planie leczenia? 
• Przygotowanie tkanek zęba pod wkład lub 

nakład koronowy
• Idealny wycisk – czy to możliwe? 
• Procedury cementowania dla odbudów inlay/onlay

• Błędy, jakie można popełnić stosując wkłady  
i nakłady koronowe

• Ufam – kontroluję – aspekty współpracy 
lekarza z technikiem

• Preparacja – pokaz
• Pobranie wycisku – pokaz
• Wykonanie uzupełnienia – warsztat
• Osadzenie gotowego uzupełnienia – warsztat

Odtwarzanie punktów stycznych między zębami – praktyczne rozwiązania trudnych sytuacji klinicznych

• opcje odbudowy w przypadku trudności z odtworzeniem 
punktów stycznych między zębami

• dodziąsłowy brzeg ubytku zlokalizowany poddziąsłowo 
wydłużanie korony klinicznej zęba

• Idealna preparacja adhezyjna w przypadku ubytków II klasy
• systemy kształtek do odbudowy bezpośredniej
• adhezja i aplikacja kompozytu w odbudowach 

bezpośrednich ubytków klasy II i IV 

• procedury postępowania przy odbudowach pośrednich 
typu inlay/onlay

• cementowanie adhezyjne rozległych 
odbudów pośrednich

• Wykonywanie wypełnień i cementowanie w odcinku 
bocznym i poprzednim na modelach warsztat

Idealne leczenie endodontyczne – a co dalej ? Odbudowy po leczeniu endodontycznym

• Idealne wypełnienie kanałów korzeniowych – pierwszy 
krok w idealnym leczeniu endodontycznym 

• Metody rekonstrukcji tkanek po leczeniu kanałowym 
w zależności od stanu zębów

• Kiedy można zastosować wypełnienie zachowawcze 
po leczeniu endodontycznym

• Endokorona jako uniwersalna metoda odbudowy zębów 
po endodoncji

• Preparacja, wycisk i cementowanie endokoron w różnych 
sytuacjach klinicznych

• Procedura adhezyjnego cementowania wkładów 
koronowo-korzeniowych

• Odbudowa filarów protetycznych na bazie zębów 
po leczeniu kanałowym

• Wkłady z włókna szklanego – preparacja i cementowanie 

Prowadzący:  
dr n. med. maciej mikołajczyk

Prowadzący:  
lek. dent. Oskar Pluciński

Zapraszamy na praktyczne warsztaty w małych grupach, organizowane 
wspólnie z autoryzowanymi dystrybutorami Kerr.
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Spofa Dental A.S. Przedstawicielstwo w Polsce 

al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | tel. +48 22 597 69 00 | fax: +48 22 597 69 07 | www.kerrdental.com

Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mają charakter rekomendacji. 

Dostępność produktów u dystrybutorów może być ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty i wycofania produktów.

Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów z branży stomatologicznej.

Przedstawiciele 
Kerr Polska

Michał Baranowski
Senior Sales Representative
tel. 694 429 715
michal.baranowski@envistaco.com

 woj. łódzkie, 
 mazowieckie 

Michał Brzoza
Sales Representative
tel. 606 908 574
michal.brzoza@envistaco.com

 woj. śląskie, 
 małopolskie 

Aleksandra Chrząszcz
Senior Sales Representative 
tel. 600 203 413
aleksandra.chrzaszcz@envistaco.com

 woj. podkarpackie, 
 lubelskie (płd.), świętokrzyskie 

Ewelina Kobierska
Senior Sales Representative 
tel. 695 951 280
ewelina.kobierska@envistaco.com 

 woj. wielkopolskie, 
 lubuskie (płd.) 

Joanna Lewandowska
Senior Sales Representative 
tel. 602 648 448
joanna.lewandowska@envistaco.com

 woj. dolnośląskie, 
 opolskie 

Kamila Pietrzak
Senior Sales Representative
tel. 600 203 831
kamila.pietrzak@envistaco.com

 woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, 
 warmińsko-mazurskie (zach.) 

Kamila Stelmaszczyk
Sales Representative 
tel. 600 019 418
kamila.stelmaszczyk@envistaco.com

 woj. zachodniopomorskie, 
 lubuskie (płn.) 

Krzysztof Okoński
Senior Sales Representative
tel. 695 951 134
krzysztof.okonski@envistaco.com

 woj. podlaskie, mazowieckie 
 warmińsko-mazurskie (wsch.) 

Monika Wasilewska
Senior Sales Representative 
tel. 603 113 543
monika.wasilewska@envistaco.com

 woj. mazowieckie, 
 lubelskie (płn.) 
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Stomatologia zachowawcza i endodoncja

Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów z branży stomatologicznej. 
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Promocje specjalne
marzec-kwiecień 2023


