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SonicFill™3
Jediný sonicky 
aktivovaný 
bulkfill kompozit

Nexus™ Universal
Nový univerzální 
adhezivní 
pryskyřičný 
cement
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OptiBond™ FL
• 4. generace adheziv

• zlatý standard v bondování

• technika leptání: total-etch

• indikace: přímé vazby

OptiBond™ Universal
• 8. generace adheziv 

• univerzální jednokrokový systém v jedné lahvičce

• technika leptání: self-etch, selective-etch, total-etch

• indikace: přímé i nepřímé vazby

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

• One-Peel™ metoda odstranění přebytků

Původní cena 11 772 Kč

Původní cena 4 595 Kč

9 212 Kč

3

+1

3 905 Kč

26684 E - OptiBond FL Kit
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

OptiBond Universal refill 
(36519):
 5 ml lahvička

Maxcem Elite refill (2 x 5 g), 
možnost výběru odstínu:
 čirý (34058), bílý (34059), bílý opákní (34060), žlutý (34061)

Akce 
3+1
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SonicFill™2
Kompozitní materiál pro bulk fill 

• vytváří trvalé výplně v distálním úseku

• možnost vrstvení až do 5 mm

• nížší objemové smrštění (1,5 %)

NX3
Univerzální adhezivní cement 

• univerzální permanentní fixační kompozitní cement  

pro všechny nepřímo zhotovené výplně a fixní náhrady

• nabízí výjimečné estetické výsledky a vysokou adhezi

• je dostupný jako cement s automix stříkačkou pro duální 

polymerací nebo jako světlem tuhnoucí cement pro 

neomezenou dobu zpracování 

Původní cena 8 289 Kč

Původní cena 9 060 Kč

5 526 Kč

6 070 Kč

SonicFill 2 refill:
20 × 0,25 g hroty Unidose

Možnost výběru odstínu: A1 (36047), 

A2 (36048), A3 (36049), B1 (36050)

NX3 zaváděcí balení (33642):
 1 x duálně tuhnoucí stříkačka (5 g) od každého odstínu – čirý, bílý, žlutý;  

1 x světlem tuhnoucí stříkačka (1,8 g) od každého odstínu – čirý, bílý, žlutý;  

1 x try-in gel stříkačka (3 g) od každého odstínu – čirý, bílý, žlutý; 1 x lahvička 

silane primeru (5 ml); 24 x automix koncovek; technický průvodce; návod

Vertise™ Flow
Samoadhezivní flow kompozit 

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

• díky své vysoké radioopacitě (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),  XL (34408), 

translucentní (34409) Původní cena 6 532 Kč

4 335 Kč

Akce 
2+1

Akce 
2+1
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Jediný sonicky aktivovaný 
bulkfill kompozit
Chová se jako tekutý, pokud jde o přizpůsobení a rychlé 
umístění a je snadno tvarovatelný. 

• lepší adaptace k okrajům a vnitřním stěnám

• nízké napětí smrštění pro procedury bez mezer  

a pro lepší výsledky

• vytvrzení do hloubky až 5 mm, které nahrazuje časově 

náročnou techniku vrstvení

• dokonalý lesk, odolnost proti  

opotřebení a spolehlivost

Univerzální adhezivní 
pryskyřičný cement
Zjednodušuje pracovní postup díky snížení počtu procedurálních 
kroků při zachování stejného výkonu produktu 

• eliminuje potřebu vytvrzení bondu  

při preparaci zubu

• není potřeba žádný primer a aktivátor

• snadný odhad času odstranění přebytků  

díky barevnému indikátoru

JIŽ BRZY!

JIŽ BRZY!

SonicFill™3

Nexus™ Universal



Akční nabídky  |  5

Herculite XRV Ultra
• standard mezi kompozity

• snadná manipulace, leštění a odolnost proti opotřebení

• poskytuje vzhled přirozeného zubu

OptiClean
• rychlejší, snadnější a úplné odstranění 

provizorního cementu

• dobrá viditelnost pracovního povrchu, neboť 

není potřeba žádná pasta ani mletá pemza

• šetrný k preparovanému zubu i okolním zubům 

a měkkým tkáním

Herculite XRV Ultra Flow
Nanohybridní flow kompozit 

• vynikající pevnost v ohybu

• trvalý lesk

• snadné leštění

Aplikační štětečky
• jednorázové aplikační stětečky určené pro pro bodově 

přesnou aplikaci tekutin a gelů

Původní cena 1 398 Kč

Původní cena 755 Kč

Původní cena 1 340 Kč

Původní cena 2 365 Kč

1 118 Kč

566 Kč

1 005 Kč

1 537 Kč

Herculite XRV Ultra refill:
1  x 4g stříkačka. 

Možnost výběru ze sklovinných, dentinových  

a incizálních odstínů A1 - XL 

OptiClean Kit (950):
12 OptiClean nástrojů

Herculite XRV Ultra Flow refill:
2 x 2g stříkačka. 

Možnost výběru z odstínů A1 - XL2 a universální opákní

Aplikační štetečky (24680):
200 ks
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Traverse
• 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

818-2141  Traverse Orifice and Glide Path File .13/.06/21 mm

818-2142  Traverse Orifice and Glide Path File .13/.06/25 mm

818-2143  Traverse Orifice and Glide Path File .13/.06/31 mm

818-2191  Traverse Orifice and Glide Path File .18/.06/21 mm 

818-2192  Traverse Orifice and Glide Path File .18/.06/25 mm 

818-2193  Traverse Orifice and Glide Path File .18/.06/31 mm

818-8251  Traverse Orifice Opener .25/.08/17mm

818-2131  Traverse Rotary Glide Path File .13/.06/21 mm 

818-2132  Traverse Rotary Glide Path File .13/.06/25 mm 

818-2133  Traverse Rotary Glide Path File .13/.06/31 mm

818-2181  Traverse Rotary Glide Path File .18/.06/21 mm

818-2182  Traverse Rotary Glide Path File .18/.06/25 mm

818-2183  Traverse Rotary Glide Path File .18/.06/31 mm

818-2188  Traverse Rotary Glide Path File  .18/.06/31 mm Původní cena 1 724 Kč

1 466 Kč

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

Původní cena 295 Kč

251 Kč

NOVINKA
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MUDr. Jan Prouza
• hlavní lékař na klinice Prouzovi s.r.o. 

v Hradci Králové

• titul MUDr. v oboru Stomatologie získal 
v r. 2002 na 1. LF Univerzity Karlovy 
v Praze

• je členem České endodontické 
společnosti a členem České společnosti 
preventivní stomatologie

• kromě své praxe působí jako 
přednášející pro odbornou společnost 
v oboru endodoncie a preparačních 
nástrojů

MDDr. Jakub Váša
• působí na dentální klinikce Jana 

Stuchlíka v Praze

• titul MDDr. v oboru Stomatologie 
získal v r. 2015 na 1. LF Univerzity 
Karlovy v Praze

• absolvoval řadu kurzů 
a přednášek v oblasti endodoncie, 
implantologie, stomatochirurgie

• své přednášky zaměřuje na obor 
endodoncie a využití mikroskopu 
v praxi

MUDr. Roman Blahuta, Ph.D.
• hlavní lékař na klinice STONADENT 

v Bratislavě

• tituly MUDr. a Ph.D. získal v letech 
2005 a 2011 na Univerzitě Komenského 
v Bratislavě

• je předsedou Slovenské endodontické 
společnosti 

• specializuje se na endodoncii 
a záchovnou stomatologii pod 
dentálním operačním mikroskopem

Lákají Vás základy endodoncie nebo si naopak chcete posunout 

Vaši endodontickou praxi na vyšší úroveň? Využijte nabídky našich praktických 

hands-on kurzů se špičkovými 
přednášejícími.

Termín Místo konání Téma kurzu Přednášející
Spolupracující 
distributor

16.03.20 Praha, KaVo Kerr showroom Endodontické základy pro každého MUDr. Jan Prouza

27.03.20 Praha, Nora, a.s. Endodoncie a reendodoncie MDDr. Jakub Váša Nora

03.04.20 Praha, KaVo Kerr showroom Endodoncie a reendodoncie MDDr. Jakub Váša

14.05.20 Brno, Henry Schein showroom 3D Endodoncie MUDr. Roman Blahuta (SK) Henry Schein

22.05.20 Hradec Králové, Nora, a.s. Endodoncie a reendodoncie MDDr. Jakub Váša Nora

Během kurzů si mimo jiné vyzkoušíte práci s ručními i rotačními nástroji a používání endodontického 
motoru elements™ e-motion a plnění kořenových kanálků teplou guttaperčou za použití nové 
bezdrátové jednotky elements™ IC. 
Připravena pro vás bude zvýhodněná nabídka na produkty Kerr Endo.

Možnost registrace a bližší informace Vám ráda sdělí naše produktová specialistka Lenka Čeňková,
email: lenka.cenkova@kavokerr.com, tel.: +420 606 602 496
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MASTERmatic LUX M25 L
• 1:5

• špičkové kolénko s unikátním patentovaným sklonem 

hlavičky 100°/19°

• snažší přístup do pracovního prostoru

• vyšší bezpečnost ošetření

• technologie trojitého převodu a vyměnitelný vodní filtr

• velmi nízká hlučnost

SONICflex 2003 L Set
• pneumatický odstraňovač zubního kamene

• vhodný pro profylaxi a minimálně invazivní aplikace

• možnost připojení na rychlospojky MULTIflex KaVo a Sirona

• 3 stupně regulace výkonu

• set obsahuje hroty č. 5A, 6A, 7A

• kompatibilní s airscalerem EDDY

Původní cena 40 450 Kč

Původní cena 40 450 Kč

Původní cena 48 990 Kč

28 900 Kč

28 900 Kč

36 900 Kč

MASTERmatic LUX M25 L 
(1.009.3630)

MASTERmatic LUX M05 L (mini) 
(1.009.3640)

SONICflex Quick 2008 L Set 
(1.000.8333)

MASTERmatic LUX M05 L (mini)
• 1:5

• mini hlavička – výška 12,6 mm a průměr 9mm

• pro vrtáčky s krátkým dříkem 16 nebo 16,5 mm

• ideální pro těžko přístupné oblasti 

• technologie trojitého převodu a vyměnitelný filtr

• velmi nízká hlučnost 
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Původní cena 48 990 Kč

36 900 Kč

SONICflex Quick 2008 L Set
• pneumatický odstraňovač zubního kamene

• možnost připojení na rychlospojky  

MULTIflex KaVo a Sirona

• 3 stupně regulace výkonu

• set obsahuje hroty č. 5A, 6A, 7A

SURGmatic S201 L
•  20:1

• odnímatelná hlavička, snadné čištění

• EXPERTgrip pro jistý úchop  

a snadnou hygienu

• vnější chlazení přípojkou chladiva  

k hlavičce

• max kroutící moment 55 Ncm

MASTERsurg LUX wireless
• intuitivní dotykový displej

• volně polohovatelný nožní pedál

• funkce datové dokumentace s grafickým znázorněním 

kroutícího momentu v reálném čase

• výkonný a přesný díky S600 LED, jednomu z nejlehčích 

motorů na světě

• v balení: INTRA LUC S600 LED, sady sterilní hadice, 

motorový kabel a instrumentální tác

SURGmatic S11 L
• 1:1

• EXPERTgrip pro jistý úchop a snadnou hygienu

• pro násadcové vrtáčky s délkou 44,5 mm

• lze použít také s kolénkovými vrtáčky

• připojení vnějšího chladiva

Původní cena 38 471 Kč

Původní cena 121 333 Kč

Původní cena 33 338 Kč

26 900 Kč

91 924 Kč

22 900 Kč

SONICflex Quick 2008 L Set 
(1.007.1604)

SURGmatic S201 L 
(1.009.0470)

SURGmatic S11 L 
(1.009.1010) 

MASTERsurg LUX wireless 
(1.009.1200)
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Pick it up, record, detect: 
Quick diagnosis without lengthy training.

Detecting caries early is good. Detecting caries safely is better. 

KaVo DIAGNOcam combines both aspects. Thanks to the intuitive  

handling, it is possible to diagnose caries with extreme safety  

with almost no training at all! Clinically established and proven  

in practice through millions of recordings.

Přesná diagnóza DIAGNOcamu založena na: Kühnisch J, Söchtig F, Pitchika V, Laubender R, Neuhaus KW,  

Lussi A, Hickel R “In vivo validation of near-infrared light transillumination for interproximal dentin caries detection,” 

Clinical Oral Investigations, May 2016.

KaVo DIAGNOcam  Rentgenový snímek bitewing Vizuální prohlídka

99% 96% 2%

Okluzální kazy Sekundární kazy Mezzizubní kazy
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KaVo DIAGNOcam 
V náskoku světelných let před kazy
KaVo DIAGNOcam využívá k detekci kazů světelné vlny namísto rentgenového záření,  
díky tomu získáte výjimečnou kvalitu snímků a detailů bez rentgenového záření. 

KaVo DIAGNOcam ukazuje detaily koronální zubní struktury nad gingivou.  
Toto Vám umožní detekovat kazy mnohem dříve, než Vám umožňují klasické vyšetřovací metody. 

Minimálně invazivní
a bezpečná detekce
zubních kazů 
nejen u dětí a těhotných.

Původní cena 124 407 vč. DPH 

Nyní za cenu

70 785 Kč 
vč. DPH
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Leica M320
Mikroskop navržený pro stomatology

•  Inovativní design bez kabelů  

s antimikrobiálním povrchem AgProtect

•   Excelentní optika Leica

•   LED osvětlení 2 paprsky

•  Řada možností dovybavení  

(nastavitelné okuláry, HD kamera,..)
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