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OptiShade™
Zjednodušený kompozitní systém

Unidózy
sleva 25 %
Stříkačky
sleva 33 %

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

NOVINKA

OptiShade™
Zjednodušený univerzální kompozitní systém
• pouhé 3 odstíny pokryjí škálu všech 16 odstínů VITA
• ART technologie pro výjimečnou pevnost a nepřekonatelnou estetiku
• jednoduché použití a vynikající manipulační vlastnosti
• pro všechny zubní kavity bez nutnosti použití podkladového materiálu

„Výjimečný kompozit; jeden odstín
dokonale ladí se strukturou a barvami
všech tkání v korunce zubu.
— Dr n. med. Maciej Mikołajczyk
PO

PŘED

Původní cena

Akční cena

Pôvodná cena

Akciová cena

37111 Stříkačka 4 g, Light

1 575 Kč

1 055 Kč

56,75 €

38,02 €

37112 Stříkačka 4 g, Medium

1 575 Kč

1 055 Kč

56,75 €

38,02 €

37113 Stříkačka 4 g, Dark

1 575 Kč

1 055 Kč

56,75 €

38,02 €

37114 Stříkačka 4 g, Bleach white

1 575 Kč

1 055 Kč

56,75 €

38,02 €

37115 Stříkačka 4 g, Universal opaque

1 575 Kč

1 055 Kč

56,75 €

38,02 €

37116 Unidózy - balení po 20 ks, Light

1 890 Kč

1 418 Kč

68,11 €

51,08 €

37117 Unidózy - balení po 20 ks, Medium

1 890 Kč

1 418 Kč

68,11 €

51,08 €

37118 Unidózy - balení po 10 ks, Dark

1 260 Kč

945 Kč

45,39 €

34,04 €

37119 Unidózy - balení po 10 ks, Bleach white

1 260 Kč

945 Kč

45,39 €

34,04 €

37120 Unidózy - balení po 10 ks, Universal opaque

1 260 Kč

945 Kč

45,39 €

34,04 €
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Ceny v tomto letáku jsou doporučené a včetně DPH.

OptiBond™ FL

Maxcem Elite™ Chroma

• 4. generace adheziv
• zlatý standard v adhezi
• technika leptání: total-etch
• indikace: přímé vazby

Samoleptací / Samoadhezivní fixační kompozitní cement
s barevným indikátorem
po aplikaci růžový a postupem času bledne do odstínu
cementu
barevný indikátor určuje přesný moment odstranění
přebytečného materiálu
snadná manipulace a příjemná viskozita

•
•
•

OptiBond FL Kit (26684 E):

Maxcem Elite Chroma refill, 2× 5g

1 x Primer (8 ml), 1 x Adhezivum (8 ml), 1 x 3g Gel Etchant, 10 Gel Etchant koncovek,

Možnost výběru odstínu:

50 aplikačních koncovek, 25 míchacích misek

čirý (36372), bílý (36373), žlutý (36374)

3 950 Kč
Původní cena 4 938 Kč

134,94 €
Pôvodná cena 168,68 €

2 937 Kč
Původní cena 4 196 Kč

100,33 €
Pôvodná cena 143,33 €

SonicFill™3

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

SonicFill™3 refill
možnost výběru odstínu:
A1 (36711), A2 (36712), A3 (36713), B1 (36714)

2 482 Kč
Původní cena 3 102 Kč

Ceny v tomto letáku jsou doporučené a včetně DPH.

77,14 €
Pôvodná cena 96,42 €
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Softclamp

Cleanic

•
•

Profylaktická pasta
univerzální profylaktická pasta s perlitem
vyčištění a vyleštění zubů v jednom kroku
nízká abraze skloviny i dentinu

•
•
•

Softclamp General kit (5250):

Cleanic profylaktická pasta, 100 g

5 ks

Možnost výběru:

Spony pro fixaci kofferdamu
univerzální spony na moláry pro fixaci kofferdamu
autoklávovatelné, nepoškrábou zub, neodrážejí světlo

Máta s fluoridem (3380); Zelené jablko, s fluoridem, bez mentolu (3382);
Light s fluoridem, (3384); Máta bez fluoridu (3183); Berry Burst s fluoridem (3386)

1 039 Kč
Původní cena 1 299 Kč

36,81 €

472 Kč

Pôvodná cena 46,01 €

Původní cena 590 Kč

OptiDam™

OptiView™

OptiDam™

OptiView™

Možnost výběru:

Možnost výběru:

OptiDam posterior refill (5201), 30 ks

OptiView Standard Kit (5500), 2 ks

OptiDam anterior refill (5204), 30 ks

OptiView Small Kit (5502), 2 ks

• trojrozměrný kofferdam s perforovanými výčnělky
• společně se speciálním anatomickým rámem opisuje obrys
úst, a tak rozšiřuje prostor přístupný pro stomatologa
• vytváří suché a čisté operační pole

823 Kč
Původní cena 900 Kč
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Pôvodná cena 20,90 €

• zajišťuje vynikající, rovnoměrné roztažení úst pacienta pro
maximální viditelnost a přístup
• pohodlí pacienta i při delších ošetřeních
• ve dvou velikostech: malá (small), velká (standard)

23,33 €
Pôvodná cena 29,16 €

16,72 €

964 Kč
Původní cena 1205 Kč

Ceny v tomto letáku jsou doporučené a včetně DPH.

34,15 €
Pôvodná cena 42,69 €

OptiDisc™ Refill
Leštící systém bez vystupujícího mandrelu

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)

776 Kč
Původní cena 970 Kč

27,49 €
Pôvodná cena 34,36 €

Interdentální klínky

Impression Compound

Interdentální klínky z platanového dřeva

Termoplastická otiskovací hmota v tyčinkách
pro doplnění k okrajům otiskovací lžíce
každá barva má řízenou pracovní teplotu pro konkrétní
použití: Zelené tyčinky (50° C); Červené tyčinky (55° C);
Šedé tyčinky (53°C)

•
•

Refill 100 ks

Impression compound tyčinky: 15 ks

Možnost výběru:

Možnost výběru:

tyrkysové (822/05) | oranžové (822/10) | bílé (822/20) | zelené (822/30) |

Zelené tyčinky (00444) | Červené tyčinky (00432) | Šedé tyčinky (00455)

žluté (822/40) | modré (822/50) | červené (822/60) | bílé (822/70)

305 Kč
Původní cena 381 Kč

10,81 €
Pôvodná cena 13,51 €

615 Kč
Původní cena 769 Kč

Ceny v tomto letáku jsou doporučené a včetně DPH.

21,78 €
Pôvodná cena 27,23 €
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Elements™ Gutta Percha
Cartridges

TF™ Adaptive NiTi
rotační nástroje

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

• 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

Možnost výběru:
light Body (972-2501 ) | Medium Body (972-2500) | Heavy Body (972-2502)

Akce 2 + 1 ZDARMA
4 364 Kč
Původní cena 6 546 Kč

Akce se vztahuje na všechny velikosti nástrojů

149,10 €
Pôvodná cena 223,65 €

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

1 185 Kč
Původní cena 1 481 Kč

41,97 €
Pôvodná cena 52,46 €

M4 Safety™
Endodontické kolénko

• 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

taktilní informace

Akce se vztahuje na všechny velikosti nástrojů

260 Kč
Původní cena 325 Kč
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9,20 €
Pôvodná cena 11,50 €

M4 Safety™ ruční nástroj (25846)

17 242 Kč
Původní cena 21 553 Kč

Ceny v tomto letáku jsou doporučené a včetně DPH.

610,72 €
Pôvodná cena 763,40 €

Elastic™ Cromo

Repin™

•
•
•
•

•
•
•

Alginátová otiskovací hmota
prodloužená doba odlití do 120 hodin
barevná indikace pracovních kroků
hladký výsledný efekt
třešňová příchuť oceňovaná pacienty

Zinkoxideugenolová otiskovací hmota
otiskovací hmota s přesnou reprodukcí detailu
a objemovou stálostí
konzistence umožňuje otiskování
bez komprese měkkých tkání
vlhkost v ústech urychluje její tuhnutí
– tuhne od povrchu

Elastic Cromo (4221305PE):

Repin (4241110PE):

1 x 450 g prášku v sáčku

1 x 300 g bílá pasta, 1 x 125 g hnědá pasta

110 Kč
Původní cena 167 Kč

4,16 €

214 Kč

Pôvodná cena 6,40 €

Původní cena 306 Kč

Kavitan™ CEM

Adhesor™

•
•
•
•

•
•
•

Skloinomerní fixační cement
snadná manipulace – dlouhá doba zpracovatelnosti, gelová
konzistence
snadné odstraňování přebytků
trvalá adheze ke tvrdým zubním tkáním
ideální materiál k fixaci korunek a můstků, inlejí a onlejí
s kovovou bází

8,15 €
Pôvodná cena 11,64 €

Zinkfosfátový cement
klinicky ověřený, vysoce spolehlivý
snadné míchání a manipulace
vynikající mechanické vlastnosti, pevnost v tlaku přes
90MPa

Kavitan CEM (4113270PE):

Adhesor

1 x 20g prášek, 1 x 15g tekutina

Možnost výběru:
80g prášek bílý + 55g tekutina Normal (4111111PE)
80g prášek žlutý + 55g tekutina Normal (4111112PE)

552

Kč

Původní cena 788 Kč

20,20

€

Pôvodná cena 28,85 €

179 Kč
Původní cena 256 Kč

Ceny v tomto letáku jsou doporučené a včetně DPH.

6,55 €
Pôvodná cena 9,36 €
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Kontakty
Obchodní oddělení
Pavel Netopil
Area Manager CZ/SK/HU/RS
Kerr Restoratives & Endodontics
+420 724 176 442
pavel.netopil@kavokerr.com

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

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

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

Marketingové oddělení

Distribuce
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Veronika Dvořáková
Trade Marketing Manager CZ/SK/HU/RS
+420 725 365 162
veronika.dvorakova@kavokerr.com

