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CaviWipes™

• „3 v 1“ – čistí, dezinfikují, dekontaminují povrchy i přístroje
• nízký obsah alkoholu (17 %) – nepoškozuje povrchy
• vysoce napuštěné – menší spotřeba ubrousků
• tuberkulocidní, bakteriocidní, virucidní a fungicidní účinek

nejdéle

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

do
3 minut

zničení
mikroorganismů

méně
než
20%

alkoholu

bez

parfemace
a barviv

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

KaVo Kerr | Türkova 2319/5b budova Prague Gate | 149 00 Praha 4 – Chodov
Tel.: +420 272 090 201 | www.kerrdental.com

Harmonize™

Univerzální nanohybridní kompozit
přirozeně vypadající a výjimečně estetické výplně
zdokonalený chameleon efekt pro lepší splynutí
s přirozeným odstínem zubu
zvýšená pevnost díky vysokému naplnění (81%)
vysoký lesk a stálá brilantnost

•
•
•
•

Akce
2+1
ZDARMA

Harmonize Syringe refill
možnost výběru ze všech odstínu:
1 x 4 g stříkačka

4 159 Kč
Původní cena 6 238 Kč

142,07 €
Pôvodná cena 213,11 €

SonicFill™3

• sonicky aktivovaný kompozitní systém bulkfill
• lepší manipulace
• lepší tvarovatelnost
• nanáší se v jedné vrstvě, až do výše 5 mm
Novinka!

Akce
2+1
ZDARMA

SonicFill™3 refill
možnost výběru odstínu:
A1 (36711), A2 (36712), A3 (36713), B1 (36714)
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6 143 Kč
Původní cena 9 214 Kč

190,92 €
Pôvodná cena 286,38 €

Nexus™ Universal

Univerzální adhezivní cement
eliminuje potřebu použití primerů nebo aktivátorů
přizpůsobí se vaší technice cementování - nemusíte měnit své postupy
vhodný ke všem univerzálním bondům, jako je např. OptiBond™Universal
Nexus™ Universal v odstínu Chroma navíc nabízí barevný indikátor jakmile cement bledne je správný čas pro odstranění přebytků
lepší pevnost vazby
větší barevná stálost

•
•
•
•
•
•

Novinka!

6 863 Kč

Nexus Universal Intro kit (36989):
4 x 5g stříkačka (čirá, čirá chroma, bílá, žlutá),

Původní cena 8 579 Kč

1x lahvička OptiBond Universal, příslušenství

OptiBond™ Universal

• 8. generace adheziv
• univerzální jednokrokový systém v jedné lahvičce
• technika leptání: self-etch, selective-etch, total-etch
• indikace: přímé i nepřímé vazby

234,47 €
Pôvodná cena 293,08 €

MetaFix™

all-in-one s integrovaným systémem utahování /
• matrice
otevírání
• ideální řešení pro výplně II. třídy
• nepotřebujete žádný další nástroj pro efektivní aplikaci
na ošetřovaný zub

Akce
3+1
ZDARMA

OptiBond Universal refill
(36519):

MetaFix - refilly:
50 ks MetaFix malé (3601)
50 ks MetaFix střední (3602)

5 ml lahvička

50 ks MetaFix velké (3603)

1 907 Kč
Původní cena 2 724 Kč

65,14 €
Pôvodná cena 93,06 €

6 175 Kč
Původní cena 8 234 Kč

218,73 €
Pôvodná cena 291,63 €
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Gel Etchant Jumbo

% kyselina fosforečná určená k leptání dentinu
• 37,5
a skloviny
• jasná fialová barva zaručuje skvělou viditelnost v průběhu
aplikace
• hustější konzistence – nestéká

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

Držáky rentgenových filmů
a paměťových fólií
• přesné umístění filmu nebo paměťové fólie v poměru
k zubu – žádné ohýbání a tedy žádné zkreslení
• žádné odhadování – můžete se výhradně spolehnout
na extraorální zaměřovací a centrovací zařízení
• optimálně zřetelné snímky

Držáky rentgenových filmů a paměťových
fólií – testovací sada (1720):
6 RTG držáků s kroužkem (1 Kwik-Bite, 1 Super-Bite frontální, 1 Super-Bite distální,
1 Paro-Bite, 1 Endo-Bite frontální, 1 Endo-Bite distální), 6 centrovacích zařízení

1 516 Kč
Původní cena 1 895 Kč

53,69 €

2 729 Kč

Pôvodná cena 67,11 €

Traverse

Původní cena 3 211 Kč

96,67 €
Pôvodná cena 113,73 €

Rotační nástroje Kerr Traverse™ na glide path

• odolný proti stresu, deformaci, poškození
• zjednodušená procedura a úspora času při ošetření
• trojúhelníkový průřez a rotační pohyb pro vysoce účinné
překonávání překážek v kořenovém kanálku
• maximální průměr 1 mm pomáhá lépe zachovávat přirozenou
strukturu zubu

Balení náhradního příslušenství (4 nástroje stejné velikosti):
818-8256

.25/.08/17 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

818-2156

.13/.06/21 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

818-2157

.13/.06/25 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

818-2158

.13/.06/31 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

818-2186

.18/.06/21 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

818-2187

.18/.06/25 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

818-2188

.18/.06/31 mm rotační nástroj Kerr Traverse™ na glide path

Balení náhradního příslušenství (4 nástroje stejné velikosti):
818-2146

.25/.08/17 mm + .13/.06/21 mm / Nástroj na otevření kořenového
kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path

818-2147

.25/.08/17 mm + .13/.06/25 mm / Nástroj na otevření kořenového
kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path

818-2148

.25/.08/17 mm + .13/.06/31 mm / Nástroj na otevření kořenového
kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path

818-2196

.25/.08/17 mm + .18/.06/21 mm / Nástroj na otevření kořenového
kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path

818-2197

.25/.08/17 mm + .18/.06/25 mm / Nástroj na otevření kořenového
kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path

818-2198

Novinka!
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Akce
3+1
ZDARMA

.25/.08/17 mm + .18/.06/31 mm / Nástroj na otevření kořenového
kanálku Traverse™ + rotační nástroj na glide path

5 504 Kč
Původní cena 7 339 Kč

194,95 €
Pôvodná cena 259,94 €

Elements™ Gutta Percha
Cartridges
• speciálně navržená, vysoce odolná jehla může být
ohnuta tak, aby se přizpůsobila anatomii kanálku
• o 5 mm delší jehla, což umožňuje lépe dosáhnout
pracovní délky kanálku
• unikátní měděné a zlaté opláštění pro efektivnější
vedení teplé gutta-perči z jehly do kanálku
• vytlačí o 7% více gutta perči oproti předchozí verzi

Hedstrom Files

• nerezový nástroj
• hloubka závitu se zvětšuje s kuželem, čímž vzniká ostřejší,
flexibilnější nástroj
• vhodný pro dostatečně rozšířený kořenový kanálek

cartridge

Akce
4+1*
ZDARMA

Akce
3+1
ZDARMA
Možnost výběru:
Light Body (972-2501), Medium Body (972-2500),

*akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů

Heavy Body (972-2502)

6 482 Kč
Původní cena 8 643 Kč

1 407 Kč

221,43 €

Původní cena 1 759 Kč

Pôvodná cena 295,43 €

49,85 €
Pôvodná cena 62,31 €

TF® Adaptive NiTi rotační nástroje
• intuitivní, barevně odlišený systém určený
pro efektivní a snadné použití
• stejně jako na semaforu – začněte se zelenou
a skončete s červenou
• určený pro rotační i reciproční pohyb

Akce
3+2*
ZDARMA

Akce
3+2*
ZDARMA

Objednejte si 3 kusy TF Adaptive File
a získejte 2 kusy TF Adaptive Paper
points ZDARMA

Objednejte si 3 kusy TF Adaptive File
a získejte 2 kusy TF Adaptive Gutta
Percha points ZDARMA

*akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů

4 409 Kč
Původní cena 5 147 Kč

155,83 €
Pôvodná cena 182,29 €

*akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů

4 409 Kč
Původní cena 5 147 Kč

155,83 €
Pôvodná cena 182,29 €
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Akční balíčky Kerr Endodontics
Kód

Název

Původní cena

Akční cena

Pôvodná cena

Akčná cena

103 126 Kč

79 000 Kč

3 647,19 €

2 793,94 €

124 613 Kč

82 117 Kč

4 054,54 €

2 903,14 €

1
+1
+ 10

104 525 Kč

75 498 Kč

3 702,19 €

2 674,08 €

1
+ 25

97 212 Kč

72 815 Kč

3 443,15 €

2 597,06 €

3+1

7 339 Kč

5 504 Kč

259,94 €

194,95 €

2
+1
+1

5 764 Kč

3 633 Kč

204,15 €

128,68 €

Akce

Balíček 1
973-0600-TYPEF

elements IC

972-2500,
972-2501,
972-2502

Elements gutta percha
cartridge

1
+2

Balíček 2
973-0600-TYPEF

elements IC

972-2500,
972-2501,
972-2502
952-0003

Elements gutta percha
cartridge

974-0058,
974-0059,
974-0060

1
+3

Buchanan Pluggers
PK/5
Buchanan Hand Plugger

+1
+3

Balíček 3
815-1702
972-0090

*

elements™
e-motion motor
Apex ID
TF Adaptive Files

Balíček 4
815-1702

*

elements™ e-motion
motor
TF Adaptive Files

Balíček 5
815-1702

Traverse Files

Balíček 6
815-1702

K-Files

*
Traverse Files
*
* akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů
TF Adaptive Files

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

Akce
5+1*
ZDARMA

1 570 Kč
*akce se vztahuje na všechny kódy/velikosti nástrojů
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Původní cena 1 884 Kč

55,60 €
Pôvodná cena 66,72 €

elemens™IC - Posuňtě Vaši endodontickou praxi na vyšší úroveň

Více informací naleznete na:
www.kerrdental.com

Představujeme Vám elements ™IC - nejnovější bezdrátový systém
pro uzavírání kanálků a Váš spolehlivý partner při cestě za přesnými,
rychlými a vynikajícími klinickými výsledky.
• Předvídatelnost, kterou potřebujete
Vysoce kvalitní 3D systém pro uzavírání kanálků.

• Pracujte efektivněji – mějte celý postup pod kontrolou
Backfill obturační jednotka umožňuje ošetření nejméně 16 kanálků na jediné nabití při
implicitně nastavené teplotě přístroje a doporučeném nastavení*. Spolehněte se na indikátor
plnosti zásobníku s gutaperčou, nastavitelnou teplotu a možnost regulovat rychlost motoru.

• Pracujte bezpečně
Downpack tepelná jednotka se po 4 vteřinách automaticky vypne, aby nedocházelo
k přehřívání kanálku.
*Data na vyžádání.

Akční nabídky | 7

Kontakty
Obchodní oddělení
Daniel Paulín
Sales Manager CZ/SK/HU
KaVo Kerr
+420 725 818 392
daniel.paulin@kavokerr.com

Lenka Čeňková
Product Specialist
Kerr Endodontics
+420 606 602 496
lenka.cenkova@kavokerr.com

Věra Heroutová
Obchodní zástupkyně Čechy
Kerr, Pentron, SpofaDental
+420 602 104 114
vera.heroutova@kavokerr.com

Pavla Blažková
Obchodní zástupkyně Morava
Kerr, Pentron, SpofaDental
+420 606 686 402
pavla.blazkova@kavokerr.com

Radka Musilová
Obchodní zástupkyně Čechy
Kerr, Pentron, SpofaDental
+420 702 206 382
radka.musilova@kavokerr.com

Marketingové oddělení

Kancelář

Veronika Dvořáková
Marketing Manager CZ/SK/HU
KaVo Kerr
+420 725 365 162
veronika.dvorakova@kavokerr.com

Zuzana Gabrielová
Sales & Registration Coordinator
+420 602 647 557
zuzana.gabrielova@kavokerr.com

Petr Bejček
Manažer servisního oddělení
+420 725 465 347
petr.bejcek@kavokerr.com

Distribuce

Ladislav Pusztai
Servisní technik
Zubní soupravy
+420 724 095 968
ladislav.pusztai@kavokerr.com

Robert Sušánek
Servisní technik Instrumenty
+420 602 414 503
robert.susanek@kavokerr.com
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