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Wyjątkowa rocznica

40 lat TOPOWYCH produktów VOCO
– niezawodnych i innowacyjnych

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

… nałóż w formie
płynnej

… podgrzej

… wymodeluj

VisCalor® / VisCalor® bulk
• Innowacyjny materiał
Podgrzanie materiału sprawia,
że jest on płynny w czasie nakładania,
a chwilę później można go modelować
(technologia lepkości zależnej
od temperatury)

NOWOŚĆ

• Oszczędność czasu
Skuteczne wypełnienia z użyciem
tylko jednego materiału
• Łatwość użycia
Wąska, długa kaniula ułatwiająca
precyzyjne nałożenie materiału
bez pęcherzy powietrza

VisCalor®

VisCalor® bulk

Uniwersalny kompozyt o lepkości
zależnej od temperatury
REF 6106

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

40 %

oszczędności**

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**

Więcej informacji na temat zestawów
i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie
www.voco.dental lub w katalogu produktów.

Kompozyt bulk fill o lepkości zależnej
od temperatury
REF 6107

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

REF 6062

36 %

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

40 %

oszczędności**

oszczędności**

REF 6063

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

36 %

oszczędności**

Moje wypełnienie:
naturalnie
biozgodne!

Admira® Fusion
• 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
• Obojętny chemicznie, doskonale
biokompatybilny i odporny
na przebarwienia

Admira® Fusion

Admira® Fusion Flow

Plastyczny kompozyt

REF 2750

REF 2780

Płynny kompozyt

REF 2816

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

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

Admira® Fusion x-tra
Plastyczny kompozyt bulk fill

REF 2810

Strzykawki 3g uniwersalny

REF 2811

Caps 15 × 0,2g uniwersalny

4+1*

30 %

oszczędności

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.

Strzykawki 2 × 2g, różne kolory1

4+1*

30 %

oszczędności
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Admira® Fusion x-base
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Płynny kompozyt podkładowy

informacji na temat zestawów
i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie
www.voco.dental lub w katalogu produktów.
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REF 2812
2836

Spritze 5 ×52×g 2g
Strzykawki
universal
uniwersalny

4+1*

“Podobieństwo GrandioSO

do zęba przekonuje mnie!“
Dr H. Gräber, Monachium, Niemcy

Kompozyt spełniający najwyższe wymagania.
Materiał do wypełnień, który przekonuje właściwościami zbliżonymi do zębów, łatwością użycia
i naturalną estetyką.

REF 2600

Zestaw strzykawek 5 × 4g (A2, A3,
A3.5, GA3.25, GA5), kolornik

30 %

oszczędności**

• Uniwersalny nanohybrydowy materiał
do wypełnień

REF 2640

• Doskonałe własności fizyczne
Bardzo wysoka zawartość wypełniacza
(wag. 89%)
• Wszechstronność
Uniwersalny materiał do wypełnień
odpowiadający najwyższym
wymaganiom w leczeniu zębów
przednich oraz bocznych

Zestaw Caps 80 × 0,25g
(po 16 w odcieniach A2, A3, A3.5,
GA3.25, GA5), kolornik

Strzykawka 4g / Caps 16 × 0,25g1

Light Flow

Flow

Heavy Flow

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

Grandio®SO Light Flow

REF 2585

• Płynny nanohybrydowy materiał
do wypełnień – niska lepkość
• Precyzja nakładania dzięki wyjątkowo
cienkiej kaniuli, właściwości optymalne
do stosowania w miejscach trudno 		
dostępnych i niewielkich ubytkach

Grandio®SO Flow

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

32 %

oszczędności**

Strzykawki 2 × 2g1

REF 2720

• Uniwersalny płynny nanohybrydowy
materiał do wypełnień – średnia
lepkość

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

32 %

oszczędności**

• Świetnie zapływa, uniwersalne
zastosowanie i precyzyjna aplikacja

Strzykawki 2 × 2g / Caps 16 × 0,25g1

Grandio®SO Heavy Flow

REF 2680

• Płynny uniwersalny nanohybrydowy
materiał do wypełnień – duża lepkość
• Zwiększona stabilność zapewniająca utrzymanie nadanego kształtu, uniwersalne użycie
1Więcej

informacji na temat zestawów
i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie
www.voco.dental lub w katalogu produktów.

Zestaw strzykawek 5 × 2g (A2, A3,
A3.5, WO, GA5), kolornik, akcesoria

32 %

oszczędności**

Strzykawki 2 × 2g / Caps 16 × 0,25g1

Uniwersalny system wiążący – to Twój wybór!
System wiążący do wszystkich wskazań! Misja Futurabond U, jedynego podwójnie utwardzalnego systemu wiążącego
w opakowaniach SingleDose jest jasna: zapewnić produkt, który oferuje same zalety i niezawodność oraz sprawia,
że każdy inny środek łaczący w Twoim gabinecie jest zbędny.

Futurabond® U
• Podwójnie utwardzalny uniwersalny
system łączący

REF 1571

SingleDose 50 szt., akcesoria

REF 1572

SingleDose 200 szt., akcesoria

• Jeden system niezależnie od wskazań
– nie będziesz potrzebować innych
systemów łączących
• Samowytrawianie, wytrawianie selektywne
lub wytrawianie w technice „total-etch”
– to Ty dokonujesz wyboru

Samotrawienie

12 %

oszczędności**

Selektywne wytrawianie

Całkowite wytrawianie

Każda kropla wygrywa! Uniwersalny system wiążący, który sprawdzi się w każdej sytuacji.

Futurabond® M+
• Uniwersalny system łączący
• Może być stosowany również z pominięciem
etapu wytrawiania kwasem fosforowym
• Doskonale nadaje się do wypełnień
i uzupełnień protetycznych
• Gwarantuje bezpieczne połączenie
z różnymi substratami, takimi jak metal,
tlenek cyrkonu, tlenek glinu lub porcelana, 		
bez zastosowania dodatkowego primera

REF 1515

Butelka 5ml, akcesoria

REF 1516

Butelki 3 × 5ml

15 %

oszczędności**

Futurabond DC jest sprawdzonym i popularnym samotrawiącym systemem wiążącym do stosowania ze wszystkimi
światło-, chemo- i podwójnie utwardzalnymi materiałami do wypełnień – dla silnej i trwałej adhezji!

Futurabond® DC
• Światło- i chemoutwardzalny, samotrawiący system wiążący wzmocniony
nanocząsteczkami

REF 1164

SingleDose 50 szt., akcesoria

REF 1165

SingleDose 200 szt., akcesoria

• Chemiczne utwardzenie w obszarach
niedostępnych dla światła
• Właściwości adhezyjne Futurabond DC
są takie same przy użyciu zarówno
techniki total-etch, jak i bez zastosowania
wytrawiania

11 %

oszczędności**

Grandio – klasyczna nanohybryda
W 2003 roku, tworząc Grandio, firma VOCO wyznaczyła standardy jako światowy dostawca kompozytów nanohybrydowych nowej generacji. Sprawdzony w milionach wypełnień na wszystkich kontynentach Grandio wciąż jest najczęściej
wybieranym materiałem z nanocząstkami! Innowacyjna nanotechnologia sprawia, że Grandio jest wysokowydajnym
produktem, znanym wszędzie ze swoich właściwości fizycznych oraz optymalnych właściwości użytkowych.

Grandio®
• Idealna konsystencja i najprostsze użycie

REF 1800

• Moduł elastyczności porównywalny
z tkankami twardymi zęba

17 %

oszczędności**

• Doskonała odporność na ścieranie
i stabilność podczas żucia
• Wysoka biozgodność dzięki niskiej
zawartości żywicy

REF 1830

Zestaw Caps 50 × 0,25g
(po 10 A1, A2, A3, A3.5, B2),
kolornik

14 %

Więcej informacji na temat zestawów i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie
www.voco.dental lub w katalogu produktów.

Sytuacja wyjściowa

Zestaw strzykawek 5 × 4g (A1,
A2, A3, A3.5, B2), kolornik

oszczędności**

Opracowany ubytek i liner z materiału Grandio Flow

Wypełnienie wykonane z użyciem materiału Grandio

Źródło: dr Marcelo Balsamo

Grandio Flow – równie bezkonkurencyjny
w formie płynnej!
Od wypełnień ubytków minimalnie inwazyjnych do poszerzonego uszczelniania bruzd i naprawy licówek – Grandio Flow
wykorzystuje wszystkie zalety Grandio w wersji płynnej. Dzięki wyraźnej przewadze technologicznej, pozostawia konwencjonalne materiały flow daleko z tyłu. Zmniejszenie ilości żywicy o 50% w porównaniu z tradycyjnymi płynnymi
kompozytami zapewnia najlepszą twardość powierzchni i odporność na ścieranie.

Grandio® Flow

REF 1860

• Optymalna płynność
• Wysoka zawartość wypełniacza
wynosząca wagowo 80%

Zestaw strzykawek 8 × 2g
(A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5, 		
B2, OA2), kolornik,
akcesoria

25 %

oszczędności**

• Zgodność kolorystyczna z Grandio
• Kompozyt mikrohybrydowy
– doskonałe właściwości fizyczne

Więcej informacji na temat zestawów i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie
www.voco.dental lub w katalogu produktów.

Tradycyjny płynny materiał kompozytowy,
bez wypełniacza

Grandio Flow, z cząsteczkami nanowypełniacza

Amaris – dla genialnych rezultatów
Naturalnie prosty, po prostu piękny! Jeśli szukasz najlepszej estetyki, wypróbuj Amaris – kompozyt z ekstraklasy. Jego
cecha szczególna to wysoki stopień elastyczności w stosowaniu techniki warstwowej, z możliwością zmiany odcienia
w trakcie nakładania materiału. Dzięki temu, uzyskanie doskonałego efektu estetycznego nie jest zależne od początkowego doboru koloru.

Amaris®
• Optymalna polerowalność, odporność
na ścieranie i połysk
• Dwa proste etapy, doskonałe rezultaty
• Naturalnie układające się warstwy

REF 1949

Zestaw startowy Caps
32 × 0,25g (po 4 sztuki O1, 		
O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD),
Amaris Flow strzykawki 2 × 1,8g
(HT, HO), kolornik, akcesoria

REF 1930

Zestaw strzykawek 8 × 4g
(O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN,
TD), Amaris Flow strzykawki
2 × 1,8g (HT, HO), kolornik, 		
akcesoria

20 %

• Pełna gama kolorystyczna uzyskana
dzięki zaledwie ośmiu odcieniom

27 %

oszczędności**

oszczędności**

Więcej informacji na temat zestawów i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie
www.voco.dental lub w katalogu produktów.

Nakładanie materiału Amaris TL – odbudowa
podniebiennej warstwy szkliwa
Źródło: dr Sânzio Marques, Passos, Brazylia

Warstwa zębinowa odtworzona materiałem Amaris
O1, naturalny wygląd mamelonów uzyskano stosując
Amaris Flow w odcieniu HO.

Zakończona odbudowa zębów przednich

x-tra fil: amalgamat – nie, dziękuję!
Już od dawna wiadomo, że pacjenci życzą sobie wypełnień w kolorze zęba, ale w cenie amalgamatu. x-tra fil zaprojektowano specjalnie do wykonywania rekonstrukcji w odcinku bocznym (klasa I i II) oraz do odbudowy zrębu zęba.
Dzięki możliwości stosowania warstw do 4 mm i skróceniu czasu utwardzania do 10 sek. możesz zaproponować
Twoim pacjentom bardzo krótki czas zabiegu.
Ponad

x-tra fil®
• Możliwość naświetlania warstwy
do 4mm
• Czas naświetlania jednej warstwy
to tylko 10 sekund

nów
13 miliona całym
ń
wypełnie
2
świecie!

REF 1739

Strzykawki 10 × 5g

14 %

oszczędności**

REF 1740

Strzykawka 5g

REF 1741

Caps 20 × 0,25g

• Uniwersalny odcień
• Zredukowany czas pracy, szczególnie
w połączeniu z każdym systemem
adhezyjnym Futurabond SingleDose

2na

podstawie danych sprzedażowych

Łatwa
aplikacja
do bruzdy
dziąsłowej

Kaniula ze specjalną końcówką dozującą
VOCO Retraction Paste
• Pasta retrakcyjna do skutecznego
tymczasowego poszerzania i osuszania
kieszonki dziąsłowej
• Cienka kaniula z elastyczną końcówką
– łatwa i precyzyjna aplikacja do kieszonki
• Zmiana lepkości – konsystencja pasty jest
różna podczas aplikacji i poszerzenia kieszonki

REF 1012

Caps 25 × 0,3g

REF 1013

Caps 100 × 0,3g

25 %

oszczędności**

• Dobra widoczność – kontrast z dziąsłem

Imponująco precyzyjny!
Do uzyskania doskonale dopasowanego uzupełnienia niezbędna jest masa
wyciskowa o odpowiednich właściwościach, która zapewni optymalny proces pobrania wycisku i wykonanie precyzyjnego modelu. Masa wyciskowa
V-Posil konsekwentnie odpowiada na tę potrzebę.

V-Posil®
• Materiał do precyzyjnych wycisków, VPS

Zestaw startowy Putty Fast / Light Fast
REF 2991
Putty Fast
Light 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

• 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

15 %

oszczędności**

• Wybitnie hydrofilowy silikon addycyjny
zapewniający maksymalną precyzję
Zestaw startowy Putty Fast / Light Fast
REF 2984
Putty Fast
Light Fast

Pojemnik 2 × 450ml
Kartusz 2 × 50ml

Zestaw startowy Putty Soft Fast / Light Fast
REF 2904
Putty Soft Fast
Light Fast

Pojemnik 2 × 450ml
Kartusz 2 × 50ml

15 %

oszczędności**

Linery na każdy dzień
Podstawą skutecznego wypełnienia jest dobry liner stosowany do bezpośredniego
lub pośredniego pokrycia miazgi, bądź zakładany jako cienki podkład światłoutwardzalny. W naszej ofercie znajdziesz linery do użycia w różnych sytuacjach.

Ionoseal®
• Światłoutwardzalny liner kompozytowoszkło-jonomerowy

REF 1326

Strzykawki 3 × 2,5g, akcesoria

• Gotowy do użycia jednoskładnikowy
materiał
• Oszczędza czas: polimeryzuje w kilka
sekund pod wpływem światła
• Szybka i higieniczna aplikacja

Opracowany ubytek

Bezpośrednia aplikacja materiału Ionoseal

Liner w ubytku

Wypełnienie docelowe

Źródło: dr Marcelo Balsamo, São Paulo, Brazylia

Calcicur®
• Gotowa do użycia pasta na bazie
wodorotlenku wapnia

REF 1096

Strzykawki 3 × 2,5g, akcesoria

11 %

• Doskonała pod wszystkie materiały
podkładowe i wypełnieniowe

oszczędności**

• Wysoka wartość pH (12.5)
zapewniająca efekt bakteriostatyczny

Calcimol LC
• Światłoutwardzalna widoczna
na zdjęciach rtg pasta z wodorotlenkiem wapnia

REF 1307

Strzykawki 2 × 2,5g, akcesoria

REF 1047

Tubki 2 × 5g, akcesoria

• Efektywna ochrona miazgi
• Gotowy do użycia jednoskładnikowy
materiał
• Oszczędność czasu dzięki bezpośred
niej aplikacji z nowej strzykawki NDT®
i możliwości utwardzania światłem

Odporne uzupełnienia tymczasowe
Funkcja żucia, fonetyka i estetyka muszą być prawidłowe, nawet przy uzupełnieniach tymczasowych. Dzięki Structur,
naszemu tymczasowemu, samoutwardzalnemu kompozytowi do wykonywania wysokiej jakości tymczasowych koron
i mostów, nawet trwałe, długoterminowe uzupełnienia tymczasowe można wykonać w zaledwie kilku krokach. Materiał
oparty jest na nowej technologii nanohybrydowej firmy VOCO.

Structur 2
• Proste i szybkie stosowanie
• Czas utwardzania w jamie ustnej
poniżej minuty

REF 1492

Kartusz 5 × 75g A2,
końcówki mieszające typ 6

REF 1491

Kartusz 5 × 75g A3,
końcówki mieszające typ 6

• Łatwe opracowanie i polerowanie

9%

oszczędności**

Kartusz 75g, akcesoria1

Structur 3
• Praca z materiałem
– szybka, prosta i niezawodna dzięki
systemowi kartuszy 1:1

REF 2512

Kartusz 5 × 50ml A2,
końcówki mieszające typ 6

REF 2513

Kartusz 5 × 50ml A3,
końcówki mieszające typ 6

– krótki czas wiązania

8%

– faza elastyczna pozwala na łatwe
zdjęcie z opracowanego zęba

oszczędności**

– połysk bez polerowania – wymaga
tylko usunięcia warstwy inhibicji tlenowej
• Trwałość
– wysoka odporność na ściskanie

Kartusz 50ml, akcesoria1

Połysk bez
polerowania!

– doskonała odporność na złamanie

Po wyjęciu w fazie elastycznej: wiązanie poza
jamą ustną

1Więcej

informacji na temat zestawów
i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie
www.voco.dental lub w katalogu produktów.

Wykończony most tymczasowy

Most z materiału Structur 3 in situ

Źródło: Prof. Jürgen Manhart, Monachium, Niemcy

Clip
• Światłoutwardzalny materiał
do wypełnień tymczasowych

REF 1285

Strzykawki 3 × 4g

• Łatwość nakładania, łatwość usuwania
w jednym kawałku
• Kształt opracowanego ubytku pozostaje
nienaruszony
• Oszczędność czasu dzięki utwardzaniu
światłem

11 %

oszczędności**

REF 1287

Caps 25 × 0,25g

Łatwa odbudowa zrębu
Jeśli ząb ma wciąż wystarczającą ilość tkanek twardych, ich zachowanie powinno być priorytetem. Klasyczny materiał
Rebilda DC i kompozytowe wkłady koronowo-korzeniowe Rebilda Post tworzą system do odbudowy zrębu, który zachowuje się jak naturalny ząb, nawet pod wpływem obciążenia.

Rebilda® Post
• Kompozytowy wkład koronowo-korzeniowy
wzmocniony włóknem szklanym

REF 1782

• Elastyczność zbliżona do zębiny, duża
odporność na zginanie
• Bardzo dobra widoczność na zdjęciach
RTG (350%Al)
• Anatomiczny kształt

Zestaw II po 5 wkładów koronowo-korzeniowych o średnicy (ø 1,0mm,
ø 1,2mm, ø 1,5mm, ø 2,0mm),
po 1 wiertle o średnicy (ø 1,0mm,
ø 1,2mm, ø 1,5mm, ø 2,0mm),
Ceramic Bond butelka 5ml,
Futurabond U SingleDose 20 szt.,
Rebilda DC QuickMix strzykawka
10g zębiny, akcesoria

15 %

oszczędności**

Rebilda® DC
• Podwójnie utwardzalny płynny system
do odbudowy zrębu zębów i osadzania
wkładów

REF 1396

Kartusz 50g zębinowy,
akcesoria

REF 1397

• Oszczędność czasu dzięki utwardzaniu
światłem

Kartusz 50g niebieski,
akcesoria

REF 1398

Kartusz 50g biały,
akcesoria

REF 1403

QuickMix strzykawka 10g
zębinowy, akcesoria

REF 1404

QuickMix strzykawka 10g
niebieski, akcesoria

REF 1405

QuickMix strzykawka 10g 		
biały, akcesoria

• Pewność dzięki dodatkowemu utwardzaniu chemicznemu
• Dostępny w 10g strzykawkach QuickMix
i 50g kartuszach

Więcej informacji na temat zestawów i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie
www.voco.dental lub w katalogu produktów.

Globalny sukces produktu
Profluorid Varnish jest niezbędny przy znoszeniu wrażliwości zębów. Lakier łatwo się stosuje i schnie w ciągu kilku
sekund. Zapewnia nie tylko przyjemne odczucia, ale też dobrze smakuje – wśród siedmiu smaków każdy pacjent
na pewno znajdzie coś dla siebie. Dostępny również w tubach i kartridżach.

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

SingleDose 200 × 0,40ml
Melon
REF 1271

Karmel
REF 2229

Mięta
REF 2231

Guma balonowa Cola Lime
REF 2239
REF 2241

Pina Colada
REF 2243

Dostępne także w opakowaniach
SingleDose 50 × 0,40ml

Wiśnia
REF 2230

25 %

oszczędności**

Więcej informacji na temat zestawów i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie
www.voco.dental lub w katalogu produktów.

REF 2971

Tuba mixed 4 × 10ml

24 %

oszczędności**

Złoty standard fluoryzacji
Bifluorid 10 jest codziennym wsparciem w leczeniu nadwrażliwości. Lakier jest wszechstronny i łatwy w użyciu – idealny
również przy leczeniu ortodontycznym i w trakcie wybielania zębów.

Bifluorid 10®

REF 1616

Butelka 10g

REF 1617

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

• Lakier fluorkowy do znoszenia
nadwrażliwości
• Natychmiast znosi nadwrażliwość
• Tworzy powłokę chroniącą przed wpływem
czynników termicznych i mechanicznych

12 %

• Specjalna baza lakieru wzmacnia 		
długoczasowy efekt i głęboką fluoryzację

oszczędności**

REF 1618

SingleDose 50 szt., akcesoria

REF 1619

SingleDose 200 szt., akcesoria

24 %

oszczędności**

Prosty, wytrzymały, światłoutwardzalny
Ionolux®
• Światłoutwardzalny szkło-jonomerowy
materiał do wypełnień

REF 2115

• Doskonały czas pracy – czas wiązania
indywidualnie dostosowany dzięki
polimeryzacji światłem
• Brak konieczności kondycjonowania
tkanek zęba

Zestaw kapsułki aplikacyjne 50 szt.
(10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)

5%

oszczędności**

REF 2122

Kapsułki aplikacyjne 150 szt. A2

REF 2123

Kapsułki aplikacyjne 150 szt. A3

• Nie klei się do instrumentów, łatwy
do modelowania

16 %

oszczędności**

Kolorowe wypełnienia dla dzieci
– sprawdzone od lat
Twinky Star®
• Kolorowy światłoutwardzalny kompomer
do wypełnień z efektem brokatu
• Osiem atrakcyjnych, błyszczących kolorów
• Szybka i prosta aplikacja z kapsułek
• Doskonała polerowalność

REF 1680

Zestaw Caps 40 × 0,25g
(5 × co każdy kolor), kolornik

9%

oszczędności**

Codzienny pomocnik w Twojej praktyce
Fissurit® F
• Światłoutwardzalny, biały uszczelniacz
do bruzd z fluorem

REF 1292

Strzykawki 2 × 2g, akcesoria

REF 1293

Zestaw strzykawek 5 × 2 g, akcesoria

• Szybka i prosta aplikacja bezpośrednio
ze strzykawki NDT®
• Biały kolor zapewniający kontrolę wzrokową
• Doskonała płynność dzięki niskiej
lepkości

9%

oszczędności**

Pele Tim
• Kulki z gąbki do aplikacji preparatów
w formie płynu lub pasty

REF 2250

No. 0 3.000 × ø 3 mm

REF 2252

No. 1 3.000 × ø 4 mm

• 5 praktycznych rozmiarów
• Bezbolesna aplikacja bez nacisku
• Ekonomiczne

REF 2253

No. 2 1.000 × ø 5 mm

REF 2254

No. 3 500 × ø 8 mm

REF 2255

No. 4 500 × 6 × 8 mm

Perfect Bleach – naturalna biel
Skuteczny, łagodny i trwały! Dzięki naszemu systemowi Perfect Bleach możesz zaoferować Twoim pacjentom wygodne i nowoczesne, domowe wybielanie zębów, które spełnia
najwyższe wymagania estetyczne – i to przy atrakcyjnym stosunku ceny do wydajności.

Perfect Bleach®
• Proste stosowanie
• Bezpieczny dla tkanek zęba
i wypełnień

REF 1660

Zestaw strzykawek 6 × 2,4ml z
10% nadtlenkiem mocznika,
Block Out Gel LC strzykawka
1,2ml, 2 płytki winylowe do
wykonania szyn, pudełeczko do
przechowywania szyn, kosmetyczka,
kolornik, akcesoria

REF 1664

Zestaw strzykawek 6 × 2,4ml z
16% nadtlenkiem mocznika,
Block Out Gel LC strzykawka
1,2ml, 2 płytki winylowe do
wykonania szyn, pudełeczko do
przechowywania szyn, kosmetyczka,
kolornik, akcesoria

• Wyraźny efekt wybielania już
po krótkim czasie

Więcej informacji na temat zestawów i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie
www.voco.dental lub w katalogu produktów.

Trwałość – bez wytrawiania i systemu
łączącego!
Gwarancja bezpiecznej adhezji do zęba i uzupełnienia. Bifix SE, podwójnie utwardzalny, samoadhezyjny system
do osadzania uzupełnień protetycznych i wkładów koronowo-korzeniowych zapewnia szybki i niezawodny proces
cementowania. Ten materiał na bazie kompozytu doskonale sprawdza się przy uzupełnieniach z ceramiki, tlenku
cyrkonu, kompozytów oraz metalu. Przy Bifix SE wytrawiacz czy systemy wiążące nie są potrzebne, gdyż wszystkie
niezbędne składniki są już w nim zawarte.

Bifix® SE
• Szybkodziałający: bez wytrawiania,
bez systemu łączącego

REF 1784

• Bezzapachowy

Zestaw strzykawek QuickMix
3 × 5g (uniwersalny, przezroczysty,
biały opaker), akcesoria

11 %

• Łatwe stosowanie
1Więcej

informacji na temat zestawów
i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie
www.voco.dental lub w katalogu produktów.

oszczędności**

Strzykawka QuickMix 5g, akcesoria1

Podścielanie protez – wiedza i doświadczenie
Idealne podścielenie podczas jednej wizyty. Ufi Gel hard C i Ufi Gel SC to sprawdzony zespół marzeń do codziennej
protetyki. System oferuje rozwiązanie we wszystkich sytuacjach, w których niezbędna jest korekta protezy. Stosuje się
go łatwo i szybko, bezpośrednio w gabinecie, a ewentualnych poprawek podścielenia można dokonywać przez wiele lat.

Ufi Gel® hard C
• Twardy materiał do bezpośredniego
podścielania protez

REF 2215

Zestaw kartusz 80g, system
łączący butelka 10ml, akcesoria

REF 2041

Zestaw kartusz 50ml, system
łączący butelka 10ml, glazura
baza 10ml, glazura katalizator
10ml, akcesoria

• Całkowite, twarde podścielenie
w gabinecie podczas tylko jednej wizyty
• Nie zawiera metakrylanu metylu
• Bezsmakowy i bezwonny

Ufi Gel® SC
• Miękki, polimeryzowany na zimno
materiał podścielający na bazie silikonu
• Silikon podścielający o wysokiej jakości
• Kompletne podścielenie w gabinecie
podczas tylko jednej wizyty
• Trwale miękki

CLEAN and enJOY
Czyszczenie zębów pastą CleanJoy staje się czystą przyjemnością!
Pasta delikatnie usuwa płytkę nazębną i przebarwienia, oferując
wyśmienite smaki: miętowy, wiśniowy czy karmelowy. Ksylitol i fluor
(700 ppm) dodatkowo przyczyniają się do remineralizacji zębów
i wzmocnienia ich naturalnej struktury.

NOWOŚĆ
karmel i wiśnia

CleanJoy®
• Stabilna, jednorodna konsystencja,
brak rozpryskiwania (2000 - 3000 obr./min)

Tuba 3 × 100g mixed (fine, medium, coarse)
Miętowy
REF 2993

• Bez parabenów

Karmelowy
REF 2994

Wiśniowy
REF 2992

33 %

• Dostępna w postaci trzech past o różnej
abrazyjności – możliwość indywidualnego
dopasowania do każdej sytuacji

oszczędności**

SingleDose 200 × 2g (fine, medium, coarse)

1Więcej

informacji na temat zestawów
i pojedynczych odcieni znajduje się na stronie
www.voco.dental lub w katalogu produktów.

Miętowy, Karmelowy Wiśniowy1

VOCO mówi dziękuję!
Szanowny Kliencie, chcielibyśmy skorzystać z okazji i bardzo Ci podziękować. DZIĘKUJEMY za lojalność i zaufanie
do naszych produktów. DZIĘKUJEMY za to, że pomagasz nam stawać się lepszymi każdego dnia i za możliwość opracowywanie dla Ciebie nowych przełomowych rozwiązań. Również w przyszłości naszym wyraźnym celem jest wspieranie praktyk i laboratoriów dentystycznych na całym świecie rozwiązaniami na najwyższym poziomie.

*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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PAŃSTWA ZAMÓWIENIE

