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OptiBond™ Universal

Gel Etchant Jumbo

• univerzální adhezivní systém v jedné lahviččce 

• vhodný pro všechny techniky leptání (Self-etch, 
Selective-Etch, Total Etch)

• vytváří spolehlivé vazby jak na sklovině, tak na dentinu 
díky GPDM monomeru a ternárnímu systému rozpouštědel

• 37,5 % kyselina fosforečná určená k leptání dentinu a skloviny

• jasná fialová barva zaručuje skvělou viditelnost v průběhu aplikace

• hustější konzistence – nestéká

NX3

• 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

NX3 refill světlem tuhnoucí (1,8 g stříkačka):
čirý (33648), bílý (33649), žlutý (33650), bleach-bělený (33651), 
bílý opákní (33652)

NX3 refill duálně tuhnoucí (5g automix stříkačka): 
čirý (33643), bílý (33644), žlutý (33645), bleach-bělený (33646),
bílý opákní (33647)

3x SonicFill 2 refill 
+ 1x OptiBond Universal refill

7 792 Kč  
(původní cena 9 085 Kč)

1 474 Kč  
(původní cena 1 842 Kč)

SonicFill 2 doplňkové balení - odstíny A1, A2, A3, B1 (možno kombinovat)
OptiBond Universal refill - 5 ml lahvička

Gel Etchant Jumbo (34632):
stříkačka, 2× prázdná intraorální stříkačka, 30× jednorázová
koncovka, 1× konektor pro plnění intraorálních koncovek

2 160 Kč 1 070 Kč  
V nabídce jsou také Try-in gely ve stejných odstínech.



OptiBond™ FL
• adhezivní systém 4. generace

• technika total-etch (leptání, primer, adhezivum)

• bond s vysokým obsahem plniva 48%
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Vertise™ Flow

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

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

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)

3 850 Kč  
(původní cena 4 812 Kč)

OptiBond™ FL Kit (26684 E):
1× 8 ml lahvička Primer,
1× 8 ml lahvička Adhezivum, 
1× 3 g Gel Etchant,
10× aplikační kanyla, 
25× míchací miska,
50× microbrush

1 586 Kč  
(původní cena 1 982 Kč)
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Harmonize - dokonalé splynutí
s přírodou.
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Objevte Harmonize, další generaci kompozitních materiálů s 

Adaptivní Responzivní Technologií (ART)  která přináší lepší 

adaptační schopnosti a zdokonalenou strukturální integritu. 

Harmonize Vám umožní vytvářet trvalé výplně snadněji.

Pro více informací navštivte: 
www.kerrdental.com

Harmonize™ - Nanohybridní univerzální kompozit



721 Kč  
(původní cena 901 Kč)

(možnost výběru velikosti):
OptiDisc refill 9,6 mm:
hrubý 80 ks (4197), středně hrubý 100 ks (4181),
jemný 100 ks (4182), velmi jemný 100 ks (4183)
OptiDisc refill 12,6 mm:
hrubý 80 ks (4198), středně hrubý 100 ks
(4184), jemný 100 ks (4185), velmi jemný 100 ks (4186)
OptiDisc refill 15,9 mm:
hrubý 80 ks (4199), středně hrubý 100 ks
(4191), jemný 100 ks (4192), velmi jemný 100 ks (4193)

538 Kč  
(původní cena 672 Kč)

534 Kč  
(původní cena 667 Kč)

196 – Krátký mandrel (5 ks)

195 – Standardní mandrel (5 ks)

Opti1Step Polisher
Jednokrokový leštící systém

• změnou tlaku na gumičku určujete její účinek

682 Kč  
(původní cena 852 Kč)

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

OptiDisc™ Refill
Leštící systém bez vystupujícího mandrelu

OptiDisc™ Mandrel
Leštící systém bez vystupujícího mandrelu
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CaviWipes™

Sealapex™

• originální polymerní sealer s hydroxidem vápenatým

• neobsahuje eugenol

• podporuje rychlé hojení a utváření tvrdých
zubních tkání

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

774 Kč  
(původní cena 967 Kč)

• „3 v 1“ – čistí, dezinfikují, dekontaminují povrchy i přístroje

• nízký obsah alkoholu (17 %) – neškodí povrchům

• vysoce napuštěné – menší spotřeba ubrousků

• tuberkulocidní, bakteriocidní, virucidní a fungicidní účinek

CaviWipes ubrousky v dóze (4731160):
velikost ubrousku 15,2 × 17,1 cm,
160 ubrousků v dóze

CaviWipes v sáčku (4731245):
velikost obrousku 17,5 × 22,5 cm,
45 ubrousků v sáčku

149 Kč  
(původní cena 187 Kč)

212 Kč  
(původní cena 265 Kč)
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• intuitivní, barevně odlišný systém určený 
pro efektivní a snadné použití

• stejně jako na semaforu – začněte se zelenou a skončete s červenou

• určený pro rotační i reciproční pohyb

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

Možnost výběru velikostí:
974-0060 |vel. 0: NiTi část vel. 25, nerezová část vel. 75 974-0060 | 
974-0058 | vel. 1: NiTi část vel. 40, nerezová část vel. 85 | 974-0058 | 
974-0059 | vel. 2: NiTi část vel. 70, nerezová část vel. 130 | 974-0059 | 

1 263 Kč  
(původní cena 1 579 Kč)

1 980 Kč  
(původní cena 2 475 Kč)

Procedure Pack: 
3 ruční nástroje K-Files a 3 nástroje TF Adaptive NiTi
File Pack: 4 nástroje TF Adaptive NiTi

Možnost výběru velikostí:
952-0007 | střední – velký (ML) | .12 Buchanan Plugger
952-0006 | střední (M) | .10 Buchanan Plugger
952-0005 | tenký – střední (FM) | .08 Buchanan Plugger 
952-0004 | tenký (F) | .06 Buchanan Plugger
952-0031 | extra tenký (XF) | .04 Buchanan Plugger 

952-0007

   952-0006

        952-0005 

            952-0004

                 952-0031  

2 038 Kč  
(původní cena 2 548 Kč)

TF Adaptive
NiTi rotační nástroje

Buchanan Heat Plugger
Plugger vhodný do obturačních jednotek Elements a elementsfree
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