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OptiBond™ Universal
• 8. generace adheziv

• univerzální jednokrokový systém v jedné lahvičce

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

• indikace: přímé i nepřímé vazby

36519 - OptiBond Universal refill
5 ml lahvička

Původní cena 2020 Kč

1848 Kč

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

SonicFill™ 2
Kompozitní materiál pro bulk fill

• vytváří trvalé výplně v distálním úseku

• možnost vrstvení až do 5 mm

• nížší objemové smrštění (1,5 %)

34055 - Maxcem Elite Standard Kit
5 × 5g stříkačka (odstíny: 2 × čirý, 1 × bílý, 1 × bílý opákní, 1 × žlutý), 24 × automix 

koncovka, 16 × míchací koncovka, 8 × intraorální koncovka, 8 × endodontická 

koncovka

SonicFill 2 refill
20 × 0,25 g hroty Unidose 

Možnost výběru odstínu:

A1 (36047) | A2 (36048) | A3 (36049) | B1 (36050)

Původní cena 5788 KčPůvodní cena 7065 KčAkce 2 + 1  ZDARMA

4630 Kč4710 Kč

Harmonize™

Univerzální nanohybridní kompozit

• přirozeně vypadající a výjimečně estetické výplně

• zdokonalený chameleon efekt pro lepší splynutí

• zvýšená pevnost díky vysokému naplnění (81%)

Harmonize Syringe refill
1 x 4 g stříkačka

(možnost výběru ze všech odstínů)

Původní cena 1671 Kč

1365 Kč
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Gel Etchant Jumbo
37,5 % kyselina fosforečná určená k leptání dentinu
a skloviny

• jasná fialová barva zaručuje skvělou viditelnost v průběhu 

aplikace

• hustější konzistence – nestéká

Vertise™ Flow
Samoadhezivní flow kompozit 

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

• díky své vysoké radiopacitě (325 %) snadno patrný na 

rentgenových snímcích

Gel Etchant Jumbo (34632):
30g Gel Etchant Jumbo

stříkačka, 2× prázdná intraorální stříkačka, 30× jednorázová

koncovka, 1× konektor pro plnění intraorálních koncovek

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), univerzální 

opákní (34407), XL (34408), translucentní (34409)

Původní cena 1842 KčPůvodní cena 1982 Kč

1474 Kč1586 Kč

OptiDam™

• trojrozměrný koferdam s perforovanými výčnělky

• společně se speciálním anatomickým rámem opisuje obrys 

úst, a tak rozšiřuje prostor přístupný pro stomatologa

• vytváří suché a čisté operační pole

OptiView™ 

• zajišťuje vynikající, rovnoměrné roztažení úst pacienta pro 

maximální viditelnost a přístup

• pohodlí pacienta i při delších ošetřeních

• ve dvou velikostech: malá (small), velká (standard)

Možnost výběru:
OptiDam posterior refill (5201), 30 ks

OptiDam anterior refill (5204), 30 ks

Možnost výběru:
OptiView Standard Kit (5500), 2 ks

OptiView Small Kit (5502), 2 ks

Původní cena 1572 Kč Původní cena 1050 Kč

1278 Kč 840 Kč
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Buchanan Hand Plugger
• dva různé konce – Nikl-titan a nerezová ocel

• použitelné při každé obturační technice včetně teplé 

a studené kondenzace

• NiTi konec použitelný i pro značně zakřivené kanálky

Cleanic™

Profylaktická pasta

• univerzální profylaktická pasta s perlitem

• vyčištění a vyleštění zubů v jednom kroku

• nízká abraze skloviny i dentinu

Sealapex
• originální polymerní sealer s hydroxidem vápenatým

• neobsahuje eugenol

• podporuje rychlé hojení a utváření tvrdých zubních tkání

Opti1Step Polisher
• jednokrokový leštící systém – opracovává i leští

• změnou tlaku na gumičku určujete její účinek

Možnost výběru velikostí:
vel. 0: NiTi část vel. 25, nerezová část vel. 75 | 974-0060

vel. 1: NiTi část vel. 40, nerezová část vel. 85 | 974-0058

vel. 2: NiTi část vel. 70, nerezová část vel. 130 | 974-0059

Cleanic profylaktická pasta, 100 g:
Máta s fluoridem (3180)

Zelené jablko, s fluoridem, bez mentolu (3182) 

Light s fluoridem, (3184)

Máta bez fluoridu (3183)

Berry Burst s fluoridem (3186)

Sealapex (18432):
12g báze, 12g katalyzátor, míchací blok

Opti1Step Minikit (8004):
2x plamínek, 2x kalíšek, 2x disc

Původní cena 2548 Kč

Původní cena 613 Kč

Původní cena 967 Kč

Původní cena 852 Kč

1911 Kč

490 Kč

774 Kč

682 Kč
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M4 Safety™ ruční  nástroj
• účinně a efektivně provádí terapii kořenového kanálku

• hodinový, oscilační pohyb umožňuje M4 nástroji volný skluz 

endodontického nástroje uvnitř k. kanálku a operatér má tak 

lepší kontrolu nad koronálním a apikálním tlakem

Apex ID™

• excelentní přesnost za všech podmínek

• průběžná kalibrace

• možnost nastavení nulového bodu

• 3 roky záruka na přístroj

M4 Safety™ ruční  nástroj (25846) Apex ID™ (972-0090):

Původní cena 18 590 Kč Původní cena 24 352 Kč

14 872 Kč 18 264 Kč

Pro přihlášení a více informací kontaktuje Lenku Čeňkovou: lenka.cenkova@kavokerr.com

VZDĚLÁVEJTE SE A VYUŽIJTE NABÍDKY 
PRAKTICKÝCH KURZŮ KAVO KERR

Datum Místo Název kurzu Přednášející 

5. 4.  Praha Začátek práce s mikroskopem - lépe, zdravěji, efektivně 
MUDr. Jan Stuchlík
MDDr. Jakub Váša

8. 4.  Brno Čtyřruční práce MDDr. Michal Šujan 

26. – 27. 4. Praha Čtyřruční práce, práce s kofferdamem, endodoncie 
MDDr. Michal Šujan
MDDr. Tomáš Buchta 

13. 5.  Olomouc Endodoncie a ekonomie v praxi MUDr. Jan Prouza 

14. 5.  Brno Endodoncie a ekonomie v praxi MUDr. Jan Prouza 

29.5. Hradec Králové Moderní Endodoncie MDDr. Jakub Váša 

31.5. Praha Začátek práce s mikroskopem - lépe, zdravěji, efektivně 
MUDr. Jan Stuchlík
MDDr. Jakub Váša

17.6. Olomouc Čtyřruční práce MDDr. Michal Šujan

2019
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Můj život. 
Moje práce.
Můj styl.

Realizujte 
své vize.

ESTETICA E50 Life

ESTETICA E70

Vybavení a spotřební materiál 
v hodnotě 

150 000 Kč 
vč. DPH ZDARMA

Vybavení a spotřební materiál 
v hodnotě 

250 000 Kč 
vč. DPH ZDARMA
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QUATTROcare PLUS
• plně automatický přístroj pro ošetřování a čištění 

instrumentů a turbínek

• možnost připojení na stlačený vzduch

• zvláštní program pro ošetření kleštiny

RONDOflex plus 360
• vzduchový abrazivní práškovací přístroj

• tryska otočná o 360° pro přesné zaměření proudu prášku

• pro minimálně invazivní terapii kazů, úpravy fisůr zubů, 

úpravu povrchů pro lepší přilnavost, odstraňování zbytků 

cementu po sejmutí fixních náhrad

• připojení na rychlospojku KaVo MULTIflex

QUATTROcare PLUS 2124A (1.008.3805)RONDOflex plus 360 (1.002.2179)

Původní cena 57 681 KčPůvodní cena 52 726 Kč

44 000 Kč39 000 Kč

Nabídka je platná do 31. 5. 2019 Nabídka je platná do 31. 5. 2019

MUDr. Luboš Steklý
•  v r. 1993 dokončil studium na 1. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze
•   v současné době působí v Stomatochirurgickém 

a implantologickém  
centru Olomouc spol. s r.o.

•  je autorem několika odborných článků, předsedou 
České stomatochirurgické  
společnosti a členem EAO (European Association 
for Osseointegration)

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář

Diagnostika 
OPG vs. CBCT

Přednášející: MUDr. Luboš Steklý

Program webináře:

•  Indikace pro CBCT - kdy OPG nestačí
•  Kazuistiky:  stomatochirurgie, implantologie,  

endodoncie
•  Diskuze

Datum:  22.května
Čas:  17:00 - 18:30
Registrace:  lucie.rehorova@kavokerr.com
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KaVo OP 3D 
Nejefektivnější vstup do rentgenového světa KaVo 3D.

Vyberte si variantu přístroje podle Vašich potřeb. 

Nyní dostupné i ve variantě s kefalometrickým ramenem, jak pro 2D tak i pro 3D zařízení. 

Oceněné inovace, které se vyplatí každému a  každý 
den - automatický výběr optimální panoramatické 
vrstvy s  rychlým 9sekundovým skenováním, až 36 
přizpůsobitelných 3D FOV a  mnoho dalších výhod. 
Všechno za inovativní nízkou cenu.

Záruka 2 roky a rekonstrukční PC v ceně. V případě zájmu kontaktujte svého dealera KaVo.
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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.
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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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