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Materiały stosowane w implantologii 
                 
                        

1 x SpeedCEM Plus Promo Pack

Zestaw zawiera: 
SpeedCEM Plus Transparent 9 g, SpeedCEM Plus Transparent 2.5 g,
Ivoclean 5 g, końcówki mieszające

1 x Variolink Esthetic DC System Kit (Pen)

1 x  Variolink Esthetic LC Reell 2 g light+**
                             

1 x Ivoclean Reell 5 g**

             

            1 x  Variolink Esthetic DC Reell 5 g light+**
                     
             

Plaque Test
Fluorescencyjny płyn służący do po-
twierdzenia obecności bioelmu ba-
kteryjnego na powierzchni zębów,
odbudowach protetycznych oraz
implantach.

Proxyt RDA 7-ene 
Bardzo delikatna pasta proelakty-
czna, nie zawierająca pumeksu, po-
zwalająca na właściwą pielęgnację
uzupełnień opartych na implantach.

Samoadhezyjny, chemoutwardzalny cement
kompozytowy, z opcją  polimeryzacji światłem. 

Telio CS Cem Implant
Samoadhezyjny, chemoutwardzalny
cement kompozytowy, z opcją  poli-
meryzacji światłem do cementowa-
nia uzupełnień na łącznikach im-
plantów.

SpeedCEM Plus 
Tymczasowy cement długotermino-
wy do prac na implantach (minium
sześciomiesięczny okres użytkowa-
nia uzupełnienia) o podwójnym
mechanizmie polimeryzacji.

1 x Multilink Automix Reell Easy 9 g (kolor do wyboru)

Cement o podwójnym mechanizmie polimeryzacji
przeznaczony do adhezyjnego cementowania uzupełnień
wykonanych na podbudowach ze stopów metali i cyrkonu
(licowanych materiałami ceramicznymi), a także uzupełnień
całoceramicznych i kompozytowych.

1 x Variolink Esthetic LC System Kit (Pen)

Uniwersalna pasta oczyszczająca wewnętrzne
powierzchnie uzupełnień protetycznych
zanieczyszczonych podczas przymiarki
oraz kontroli w jamie ustnej.

Stabilny kolorystycznie, adhezyjny cement kompozytowy o podwójnym mechanizmie polimeryzacji.

Promocyjna cena zestawu: 425,00 PLN*
              

NOWOŚĆ

Cena zestawu: 740 PLN*   

Cena zestawu: 1 300 PLN*
              

Światłoutwardzalny stabilny kolorystycznie, adhezyjny cement kompozytowy.

Cena zestawu: 1 800 PLN*
           
              

* Niewiążąca cena sugerowana z  VAT   ** Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG Schaan  

1 x Empress Direct Basic Kit 8 x 3 g
                 bez kluczy kolorów

 Cena zestawu: 1 490 PLN*
             

1 x Adhese Universal System VivaPen 2 ml/100**
          

1 x Evetric Assortment 8 x 3.5 g
                        Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał kompozytowy dający kontrast na zdjęciach rtg, przeznaczony
do wykonywania uzupełnień bezpośrednich, występujący w 10 odcieniach.

Jednoskładnikowy, światłoutwardzalny materiał łączący przeznaczony
do stosowania w połączeniu ze wszystkimi technikami trawienia tkanek
zęba, stosowany w procedurach łączenia uzupełnień pośrednich i bezpo-
średnich. Posiada efekt odwrażliwienia zębiny poprzez uniemożliwienie
ruchu płynów w kanalikach zębinowych. 

4 x Tetric EvoCeram Reell 3 g
           (kolory do wyboru)

3 x Empress Direct Reell 3 g (kolory do wyboru)

3 x Tetric EvoCeram Bulk Fill Reell 3 g
                   (kolory do wyboru)

1 x Evetric System Kit 4 x 3.5 g / Evetric Bond

             

Światłoutwardzalny materiał nanohybrydowy przeznaczony
do bezpośredniego wypełniania ubytków w zębach przednich
i zębach bocznych. 

Uniwersalny, nanohybrydowy, światłoutwardzalny materiał kompozytowy, kontrastujący w promieniach
rentgenowskich.

Diamentowa pasta do polerowania (HP) zawiera-
jąca pył diamentowy w rozmiarze 2-4 μm.

1 x Optra Fine HP Polishing Paste Reell**
          
             

1 x Tetric EvoCeram Reell 3 g A2**
          
             

1 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Reell 2 g IVA**

Cena zestawu: 690 PLN*
         (1 x 3.5 g = 57,50 PLN)

Płynny, światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał
złożony, przeznaczony do bezpośredniego wypełniania
ubytków kl. I i II

Nanohybrydowy kompozyt, który daje się bardzo łatwo
modelować. Przeznaczony do wypełnień w zębach
bocznych, w warstwach o grubości do 4 mm.
    
             

Cena zestawu: 699 PLN*
              

Cena zestawu: 620 PLN*
              

Cena zestawu: 825 PLN*
               (1 x 3 g = 165 PLN)

* Niewiążąca cena sugerowana z  VAT     ** Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG Schaan   
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* Niewiążąca cena sugerowana z  VAT     ** Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG Schaan   



Nanohybrydowy kompozyt, który daje się bardzo
łatwo modelować. Przeznaczony do wypełnień
w zębach bocznych, w warstwach o grubości 
do 4 mm.

Bezprzewodowa lampa oferująca intensywność
światła 1.200 mW/cm2, trzy wypróbowane
programy oraz dowolnie obracany światłowód
o średnicy 10 mm i zakres spektrum: 385-515 nm.
  

1 x Te-Econom Plus Intro Pack 4 x 4 g

1 x FRC Postec Plus Reell 5 szt. (rozmiar do wyboru)

1 x SpeedCEM Plus Reell 9 g (kolor do wyboru)

2 x Te-Econom Bond Reell 5 g

 Cena zestawu: 160 PLN*
               (1 x 5 g = 53,30 PLN)

RABAT 40% OD CENY CENNIKOWEJ!

Promocyjna cena: 3 200 PLN*

Światłoutwardzalny, hybrydowy materiał kompozytowy
przeznaczony do wypełniania ubytków klas I-V,
dający kontrast na zdjęciach rtg.

Światłoutwardzalny, hybrydowy materiał
złożony o płynnej konsystencji.

Światłoutwardzalny, jednobutelkowy materiał łączący ze szkliwem i zębiną, w którym zastosowano rozpuszczalnik
na bazie alkoholu. Przeznaczony do stosowania w technice Total Etch -całkowitego wytrawiania tkanek zęba, zarówno
szkliwa jak i zębiny.

1 x Bluephase 100-240V (G2)

 Cena zestawu: 260 PLN*

1 x Te-Econom Bond Reell 5 g**
             
     

1 x Te-Econom Flow Reell 2 g A2**
             
     

1 x Tetric EvoCeram Bulk Fill Reell 3 g
 IVA lub IVB**
             
     

Sztyfty korzeniowe z materiału złożonego, wzmocnione
włóknami szklanymi, estetyczne i kontrastujące
w promieniach rentgenowskich. 

Samoadhezyjny, chemoutwardzalny cement kompozytowy,
z opcją polimeryzacji światłem.

Cena zestawu: 765 PLN*

* Niewiążąca cena sugerowana z  VAT     **Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG Schaan   



Precyzyjna aplikacja - natychmiast gotowy do użycia 

Właściwości Korzyści

Wyeksponowane powierzchnie
korzeni zębów

Powierzchnie otaczające zamki
i pierścienie ortodontyczne

Powierzchnie styczne

Idealne rozwiązanie dla wymagających sytuacji klinicznych
Cervitec F jest odpowiedni dla pacjentów w każdym wieku, od małych dzieci ( z wykształconym odruchem połykania i wypluwania) do seniorów. Lakier jest doskonałym
rozwiązaniem w następujących przypadkach klinicznych:
- zwiększona liczebność bakterii
- niedostateczna higiena jamy ustnej
- uzupełnienia protetyczne
- apa- aparaty ortodontyczne stałe
Prosta i bezpieczna aplikacja pozwala na zastosowanie lakieru również w warunkach domowych przez wykwaliiikowany personel medyczny.

Podstawowa ochrona przy podwyższonym ryzyku próchnicy
Cervitec F jest dedykowany w przypadkach klinicznych, w których należy chronić
zęby przy podwyższonej podatności na próchnicę. Lakier doskonale zapływa
w przestrzenie międzyzębowe oraz w trudno dostępne miejsca. W rezultacie lakier
pozwala chronić:
- otwarte kanaliki zębinowe
- odsłonię- odsłonięte korzenie zębów
- zęby podlegające wyrzynaniu
- bruzdy
- powierzchnie styczne
- powierzchnie otaczające zamki i pierścienie ortodontyczne
- powierzchnie brzegów koron i mostów

Jakość ochrony
CCervitec F pomaga chronić wysokiej jakości uzupełnienia protetyczne. Stanowi
również ochronę dla naturalnych zębów oraz zębów będących wsparciem
dla uzupełnień protetycznych, zapewniając kompleksowe działanie.

1 x Cervitec F Starter Kit Tube 4 g

Cena: 199 PLN*
* Niewiążąca cena sugerowana z  VAT 

Podwójna ochrona
Cervitec F jest rekomendowany jako podstawowy środek ochronny
u pacjentów:
- z wysoką podatnością na próchnicę
- z nadwrażliwością zębów

Łatwa i szybka aplikacja
WWszystkie składniki Cervitec F są całkowicie rozpuszczalne. W rezultacie
lakier jest natychmiast gotowy do użycia i może być aplikowany
w kontrolowanych stężeniach. Relatywnie wysoka tolerancja na wilgoć
lakieru Cervitec F pozwala na łatwą aplikację tego produktu.

Cervitec®
 F

Lakier ochronny o podwójnym działaniu

www.ivoclarvivadent.pl
Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 78 | 00-175 Warszawa | Polska | Tel. +48 22 635 54 96 | Fax +48 22 635 54 69

NOWOŚĆ

Podwójna ochrona –
jeden etap
postępowania

1,400 ppm fluoru, 0,3% chlorheksydyny i 0,5 % (CPC)

Chlorek cetylpirydyny (CPC)

Wysoka tolerancja na wilgoć

Optymalne zapływanie i właściwości zwilżania

Łagodny, przyjemny smak

Zęby podlegające wyrzynaniu

Działanie antybakteryjne i fluoryzacja w jednej procedurze

Ograniczenie tworzenia płytki bakteryjnej i zapalenia dziąseł

Łatwa aplikacja, nawet w warunkach domowych

Celowana aplikacja w trudno dostępne miejsca

Wysoki poziom tolerancji lakieru

PIERWSZY NA ŚWIECIE lakier ochronny, który pozwala jednocześnie
na przeprowadzenie procedury  uoryzacji oraz ograniczenie liczebności
bakterii bytujących w jamie ustnej. Zawiera  uor, chlorheksydynę oraz
chlorek cetylpirydyny (CPC), który pomaga zapobiegać narastaniu
płytki nazębnej oraz występowaniu zapalenia dziąseł. Ponadto
wzmacnia efekt działania chlorheksydyny. 



2 x Politip Reell 6 szt.**         

1 x IPS Empress CAD CEREC/inLab Multi 
A2 C14/5 szt.**

1 x Multilink Hybrid Abutment Starter Kit**   
Chemoutwardzalny cement kompozytowy przeznaczony
do ostatecznego, zewnątrzustnego cementowania na stałe
uzupełnień ceramicznych, takich jak hybrydowe łączniki
implantologiczne czy hybrydowe korony na bazy implantów.

2 x IPS e.max CAD CEREC/inLab C14/5 szt.
       (przezierności i kolory do wyboru)

4 x IPS Empress CAD CEREC/inLab Multi/5 szt.
                            (kolory do wyboru)

Cena zestawu: 1 485 PLN*
                 (1 szt. = 59,40 PLN)

ZAPRASZAMY NA SYMPOZJUM!
IPS e.max - system do prac cełoceramicznych
Łódź, 11 lutego 2017 
Gdańsk, 4 marca 2017 
szczegóły na: www.ivoclarvivadent.pl

 Cena zestawu: 114 PLN*
 

 Cena zestawu: 1 085 PLN*
 

Dwuetapowy system gumek do polerowania z wodą, przeznaczony do polerowania na wysoki połysk wypełnień
wykonanych z materiałów złożonych i amalgamatów.

2 x Politip Reell 6 szt.
       

* Niewiążąca cena sugerowana z  VAT     ** Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG Schaan  
 Promocje zawarte w gazetce obowiązują od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

Zdjęcia produktów w gazetce promocyjnej mają charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty ich wygląd i kolor może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

 Przedstawiciele handlowi Ivoclar-Vivadent:

 Artur Walczyk                           Katarzyna Szydlik                                               Kazimierz Dudek                      Krzysztof Kołdys                                               Leszek Podkowik   
 mazowieckie                                 podlaskie                                                                     śląskie                                               pomorskie, kujawsko-pomorskie,                     zachodniopomorskie
  tel.: +48 607 216 303                  wsch. część warmińsko-mazurskiego                tel.: +48 509 907 592                    zach. część warmińsko-mazurskiego               tel.: +48 601 338 053  
                                                           (z pow. mrągowskim, kętrzyńskim),                                                                                (z pow. olsztyńskim)                                              konsultant ds. stomatologii    
                                                                                                                      tel.: +48 603 117 391                                                                                                             tel.: +48 609 082 708                                             na terenie całego kraju

Łukasz Lewczuk                        Marta Hajduga                                                     Piotr Janiaczyk                           Wioletta Tuszyńska                                        Żaneta Jankowska    
lubelslubelskie, podkarpackie              łódzkie, świętokrzyskie                                           dolnośląskie, opolskie                  małopolskie                                                           wielkopolskie, lubuskie    
tel.: +48 609 211 421                    tel.: +48 607 207 620                                               tel.: +48 601 380 609                     tel.: +48 601 342 801                                           tel.: +48 601 058 005     
               
                     
Producent:                                                  Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o.
Ivoclar-Vivadent AG                                 Al. Jana Pawła II 78
Bendererstrasse 2                                     00-175 Warszawa
FL-9494 Schaan                                         Infolinia: +22 635 54 96
Liechtenstein                                             e-mail: info@ivoclarvivadent.com.pl
www.ivoclarvivadent.com                     www.ivoclarvivadent.pl

facebook.com/IvoclarVivadentPolska


