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Samotrawiący, samoadhezyjny
cement kompozytowy

Stomatologia zachowawcza

Maxcem Elite™ i Maxcem Elite™ Chroma
Uniwersalny Cement Kompozytowy
Jeden cement do wszystkich wskazań.

Twoje korzyści
To, co najlepsze z obu światów
Ciesz się prostotą cementu samoadhezyjnego i pewnością, jaką daje cement adhezyjny w połączeniu
z uniwersalnym systemem wiążącym. Maxcem Elite i Maxcem Elite Chroma zapewniają doskonałej jakości
adhezję prac pośrednich przy cementowaniu ze światłem, bez dostępu światła i w trybie dualnym.
Uniwersalna kompatybilność
Dzięki zastosowaniu jednego cementu do wszystkich prac pośrednich Twoja praca będzie łatwiejsza.
Cementy kompozytowe Maxcem Elite i Maxcem Elite Chroma są kompatybilne ze wszystkimi* rodzajami
odbudów pośrednich, w tym z porcelany, porcelany na metalu i materiałów CAD/CAM.
Wzmociona siła wiązania
Samotrawiący, samoadhezyjny cement Maxcem Elite w porównaniu z innymi cementami samoadhezyjnymi
oferuje jedną z najwyższych sił wiązania, zarówno w środowisku suchym, jak i mokrym.
Inteligencja i prostota
Technologia usuwania nadmiarów One-peel™ jeszcze bardziej ułatwia pracę. Dodatkowo, w wersji
Maxcem Elite Chroma różowy kolor cementu zanika w fazie żelu, informując o optymalnym czasie usuwania
nadmiarów. Bez ręcznego mieszania, przechowywania w lodówce i zgadywania – cementowanie i usuwanie
nadmiarów za każdym razem jest tak samo proste.
Maxcem Elite™ vs.
cement uniwersalny

Maxcem Elite™ vs.
cementy samoadhezyjne

Maxcem Elite™ vs.
cementy kompozytowe
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Maxcem Elite™ Refill

NX3 Light Cure Syringe Refill

Samotrawiący, samoadhezyjny
cement kompozytowy.

Światłoutwardzalny cement adhezyjny
na bazie żywic.

1x 34058

2x 33648

i pozostałe Maxcem Elite Refill

NX3 Light Cure Syringe Refill

Opakowanie uzupełniające w specjalnej cenie!

2 strzykawki o poj. 1,8g każda w specjalnej cenie!

319 zł

280 zł

Temp-Bond™ Clear™

Temp-Bond™ NE™

Dualnie utwardzalny, transparentny,
tymczasowy cement na bazie żywic
kompozytowych bez zawartości eugenolu.

Cement tymczasowy bez eugenolu,
do opcjonalnego stosowania u pacjentów
uczulonych na eugenol. Nie zaburza reakcji
wiązania cementów kompozytowych czy
akrylowych materiałów tymczasowych.

1x 33351EU TempBond Clear Automix syringe

1x 33685

TempBond NE Automix syringe

Opakowanie cementu TempBond Clear
w specjalnej cenie!

Opakowanie cementu TempBond NE
w specjalnej cenie!

159 zł

159 zł

Gel Etchant
37.5% kwas fosforowy przeznaczony do
wytrawiania szkliwa i zębiny. Jaskrawy, fioletowy
kolor wytrawiacza ułatwia precyzyjną aplikację.
Zestaw zawiera: 1x 30 g strzykawka Gel Etchant,
2 strzykawki do aplikacji wewnątrzustnej,
30 końcówek aplikacyjnych.
1x 34632

Gel Etchant Economy Pack

209 zł

Gel Etchant Economy Pack w specjalnej cenie!

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/
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Ocena porównawcza siły łączenia
różnych cementów samoadhezyjnych
Camila Sabatini
State University of New York (SUNY), Buffalo, NY
Dept. of Restorative Dentistry
Biomaterials Research Laboratory
Celem pracy była ocena wytrzymałości na ścinanie (SBS),
po 24 godzinach, połączenia różnych dostępnych na rynku
cementów samoadhezyjnych z zębiną, szkliwem tlenkiem cyrkonu i stopem metali.

Materiał i metody
W badaniu oceniano siłę łączenia różnych cementów samoadhezyjnych ze szkliwem, zębiną, tlenkiem cyrkonu i stopem metali nieszlachetnych. Wszystkie oceniane cementy dostarczone zostały przez sponsora.
Przygotowanie próbek materiałów
Zębinę i szkliwo wykorzystane w badaniu uzyskano ze świeżo
usuniętych ludzkich zębów trzonowych, które były wolne od
próchnicy i od wypełnień. Zęby przechowywano w temperaturze 4° C, w warunkach 100% wilgotności z 0,1% dodatkiem chloraminy T. Korony oddzielono od korzeni z użyciem
wolnoobrotowej piły z nasypem diamentowym (producent:
Isomet, Buehler, Lake Bluff, IL, USA), przecięto wzdłuż, a następnie zatopiono w polimeryzowanym chemicznie metakrylanie (producent: Fastray, HJ Bosworth, Skokie, IL, USA),
powierzchnią korony na zewnątrz. Następnie bloczki metakrylanu zeszlifowano na płasko obcinarką do modeli w celu
odsłonięcia powierzchownych warstw szkliwa lub zębiny,
czego dokonano z pomocą papieru ściernego (z węglikiem
krzemu) o ziarnistości 320, 400 i 600 ( producent SiC paper,
Buehler). Próbki przechowywano przed użyciem w wodzie
demineralizowanej o temperaturze 4°C. Na godzinę przed
zastosowaniem cementów, próbki aklimatyzowano do temperatury pokojowej (23 ± 2°C) i przeszlifowano papierem
ściernym o ziarnistości 600, aby odsłonić świeżą warstwę
zębiny lub szkliwa. Próbki tlenku cyrkonu i stopu metali nieszlachetnych (Rexilium) po wykonaniu zatopiono w żywicy
akrylanowej w analogiczny sposób.
Rodzaje ocenianych cementów i grupy badawcze
Pięć różnych cementów samoadhezyjnych połączono z próbkami szkliwa, zębiny, stopu metali nieszlachetnych i tlenku
cyrkonu, a następnie, po upływie 24 godzin, oceniono ich siłę
łączenia. Próbki zostały po równo losowo podzielone na 20
grup o liczebności 10 próbek (n=10) na grupę. Dało to całkowitą liczbę dwustu (200) próbek: pięćdziesięciu zębiny (50),
pięćdziesięciu szkliwa (50), pięćdziesięciu stopu metali nieszlachetnych (50) i pięćdziesięciu tlenku cyrkonu (50). Oceniano siłę łączenia następujących cementów:
1. RelyX™ Unicem 2 (3M ESPE)
2. PANAVIA™ SA Cement Plus (Kuraray)
3. Calibra® Universal (Dentsply)

4. Maxcem Elite™ Chroma (Kerr)
5. G-CEM LinkAce™ (GC America)
Połączenie próbek i cementów
Próbki szkliwa i zębiny przygotowano do łączenia z cementami zgodnie z zaleceniami producentów. Próbki tlenku cyrkonu i stopu metali nieszlachetnych wymagały piaskowania
(lub abrazji powietrznej), którą przeprowadzono za pomocą
cząsteczek tlenku glinu o wielkości 50 mikronów. Próbki były
bezpiecznie utrzymywane przez pozycjoner unieruchamiający
(Ultradent Inc.) przytrzymujący cylindryczną tuleję o standaryzowanych wymiarach (2,38 mm średnicy i 2 mm wysokości)
wypełnioną cementem pozostawionym następnie do samopolimeryzacji. Próbki połączone z cementem zostały, wraz z pozycjonerem, umieszczone w cieplarce w temperaturze 37°C
w warunkach 100% wilgotności względnej. Po godzinie, próbki wyjęto z pozycjonera i ponownie umieszczono w cieplarce w temperaturze 37°C i w warunkach 100% wilgotności na
24 godziny, po czym dokonano oceny siły łączenia cementów.
Sposób testowania
Odporność na działanie sił ścinających cementów mierzono
za pomocą przyrządu do testów Dillon Qantrol z prędkością
testową 1mm/minutę. Ramię przyrządu za pomocą którego
przykładano siłę wyprofilowane zostało tak, by pasowało do
średnicy próbek związanych z cementem. Próbki umieszczone zostały w zaciskach na ruchomej podstawie dzięki której można było w pożądany sposób umieścić próbki względem kierunku działającej siły. Podstawka została następnie
umieszczona w taki sposób, by ramię przyrządu znalazło się
naprzeciw powierzchni zębiny/szkliwa jego ząb został dopasowany do średnicy próbki połączonej z cementem. Odnotowywano wielkość siły potrzebnej do oderwania każdej z próbek, a następnie obliczano średnią siłę wiązania dla dziesięciu
(10) próbek w każdej z badanych grup.

Wyniki
W tym badaniu, różnice w sile wiązania różnych cementów
określano opierając się na rodzajach ocenianych substratów.
Cement Maxcem Elite Chroma wykazał największą siłę łączenia z zębiną i szkliwem spośród wszystkich rodzajów badanych
cementów. W przypadku połączenia z zębiną, wszystkie inne
cementy posiadały znacznie niższą odporność na działanie
siły ścinającej, niż Maxcem Elite Chroma. Przy łączeniu z powierzchniami sztucznymi – tlenkiem cyrkonu i stopem metali
nieszlachetnych – cement G-CEM wykazał najwyższą siłę, ale
różnica była istotna statystycznie jedynie w przypadku stopu
metali nieszlachetnych, nie zaś w przypadku tlenku cyrkonu.

Treści zawarte w niniejszym artykule stanowią niezależne opinie autorki. Kerr jest producentem wyrobów medycznych i nie udziela porad
w zakresie procedur klinicznych. Podczas leczenia pacjentów lekarze powinni kierować się własną, profesjonalną wiedzą i oceną sytuacji.
Autorka jest płatną konsultantką firmy Kerr. Wszelkie użyte znaki towarowe należą do ich właścicieli.
Artykuł po raz pierwszy ukazał się w 2017 r. w publikacji : „Maxcem Elite Chroma - selection of clinical articles”
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Zębina

Tlenek cyrkonu

Uzyskane wyniki pokazuje rycina 1. Dane poddane zostały
testowi normalności rozkładu (p=0,178) i równości wariancji
(p=0,554). Jednokierunkowa analiza wariancji ANOVA wykazała istotne statystycznie różnice siły łączenia badanych
cementów z zębiną. Porównania wielokrotne (post hoc)
z zastosowaniem testu Turkeya ujawniły, że cement Maxcem
Elite Chroma charakteryzuje się największymi siłami łączenia; uzyskane w jego przypadku wartości znacząco różniły
się od innych cementów: G-CEM (p<0,001), Calibra Universal
(p<0,001), Unicem 2 (p<0,001) i PANAVIA SA (p<0,001).

Uzyskane wyniki przedstawia rycina 3. Dane poddane zostały
testowi normalności rozkładu (p=0,243) i równości wariancji (p=0,309). Jednokierunkowa analiza wariancji ANOVA
ujawniła statystycznie istotne różnice sił łączenia badanych
cementów z tlenkiem cyrkonu (p<0,001). Porównania wielokrotne (post hoc) z zastosowaniem testu Turkeya ujawniły,
że dwie najwyższe siły wiązania: cementów G-CEM i Maxcem
Elite Chroma nie różniły się od siebie w sposób istotny statystycznie. Istotne statystycznie rozbieżności zaobserwowano
między siłą łączenia cementów G-CEM i Calibra Universal oraz
PANAVIA SA i Unicem 2 (odpowiednio: p=0,002, p=0,039
i p<0,001). Siła łączenia cementu Maxcem Elite Chroma również różniła się w sposób istotny statystycznie od cementów
Calibra Universal i Unicem 2 (odpowiednio p=0,50 i p=0,002).

Ryc. 1. Siła łączenia cementów samoadhezyjnych z zębiną
(MPa)
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Ryc. 3. Siła łączenia różnych cementów samoadhezyjnych
z tlenkiem cyrkonu (MPa)
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Stop metali nieszlachetnych
Uzyskane wyniki przedstawia rycina 2. Dane poddane zostały
testowi normalności rozkładu (p=0,825) i równości wariancji
(p=0,477). Jednokierunkowa analiza wariancji ANOVA ujawniła statystycznie istotne różnice między siłami łączenia badanych cementów ze stopem metali nieszlachetnych (p<0,001).
Porównania wielokrotne (post hoc) z zastosowaniem testu
Turkeya ujawniły, że siła łączenia cementu G-CEM była znacząco wyższa niż wszystkich pozostałych (dla cementów
PANAVIA SA i Unicem 2 p<0,001, dla Maxcem Elite Chroma
p=0,001, dla Calibra Universal p=0,007). Między pozostałymi
cementami nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic, za
wyjątkiem cementu Calibra Universal, którego siła łączenia
była znacząco wyższa niż cementu PANAVIA SA (p=0,039).
Ryc. 2. Siła łączenia różnych cementów samoadhezyjnych
ze stopem metali nieszlachetnych (MPa)
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Szkliwo
Uzyskane wyniki przedstawia rycina 4. Dane poddane zostały
testowi normalności rozkładu (p=0,266) i równości wariancji
(p=0,632). Jednokierunkowa analiza wariancji ANOVA wykazała istotne statystycznie różnice siły łączenia badanych
cementów ze szkliwem (p<0,001). Porównania wielokrotne
(post hoc) z zastosowaniem testu Turkeya ujawniły, że cement Maxcem Elite Chroma posiada największą siłę łączenia,
nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy jego siły łączenia między siłami łączenia cementów G-CEM i Unicem 2,
ale była ona istotnie różna od sił cementów Calibra Universal
(p<0,001) i PANAVIA SA (p=0,005).
Ryc. 2. Siła łączenia różnych cementów samoadhezyjnych
ze stopem metali nieszlachetnych (MPa)
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Wnioski
1. Cement Maxcem Elite Chroma wykazał największą odporność na działanie sił ścinających ze szkliwem i zębiną,
spośród wszystkich ocenianych cementów.
2. Przy łączeniu z powierzchniami sztucznymi - tlenkiem cyrkonu i stopem metali nieszlachetnych – cement G-Cem wykazał najwyższą siłę,
ale różnica była istotna statystycznie jedynie w przypadku stopu metali nieszlachetnych, nie zaś w przypadku tlenku cyrkonu.
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Pakiet 3 strzykawek
w cenie 495 zł

OptiShade™
Nowy, optymalny kompozyt do wszystkich klas
ubytków – tylko 3 kolory zamiast 16 – doskonała
estetyka i trwałość.
3x 37111

Nr kat.

i pozostałe OptiShade
Universal Composite Syringe

Kolor

Odpowiednik VITA

37111

Light – LT

A1, B1, B2, C1, D2

37112

Medium – MD

A2, A3, C2, D3, D4

37113

Dark – DK

A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

37114

Bleach White – BW

Zęby wybielane

37115

Universal Opaque

Maskowanie przebarwień

495 zł

tylko 165 zł/strzykawka

Polerowalność (GU)
Progloss, 10 sekund

OptiShade™

Marka 1

Marka 2

Połysk po
szczotkowaniu (GU)

OptiShade™

LIGHT

Zastosowanie OptiShade – przed i po

Marka 1

Marka 2

Wytrzymałość
na zginanie (MPa)

OptiShade™

Marka 1

Marka 2

Odpowiednik w kolorniku VITA

A1, B1, B2, C1, D2

Dane wewnętrzne Kerr. Dostępne na żądanie.

PROMOCJE KERR

|

MKT-22-1478, 2022, PC-MKT-REL

listopad-grudzień 2022

strona | 6

Stomatologia zachowawcza

Bonding

Vertise™ Flow

Płynny, samoadhezyjny kompozyt

Composite

Vertise Flow

Samoadhezja.
Brak potrzeby zastosowania system wiążącego. Uproszczona procedura
wypełniania ubytków z doskonałym efektem ostatecznym.
Wysokie siły łączenia z zębiną i szkliwem.
Klinicznie sprawdzona technologia OptiBond zapewniająca doskonałe
połączenie z zębiną i szkliwem.
Łatwość użycia.
Idealna gęstość i brak spływania ułatwiające zastosowanie jako materiał do
wypełniania niewielkich ubytków klasy I i II, wypełniania ubytków wszystkich
klas w zębach mlecznych, uszczelniania bruzd i zagłębień, jako podkład typu
liner, a także do naprawy porcelany i materiałów kompozytowych.
Wyjątkowa szczelność wypełnień.
Doskonała integracja brzeżna materiału z tkankami twardymi.
Doskonałe własności mechaniczne.
Odporne, trwałe wypełnienia.
Zastosowanie jako podkład w dużych ubytkach (klasa I i II)

1

2

3

4

5

6

1. Opracować ubytek. Wypłukać dokładnie sprayem wodno-powietrznym i osuszyć maksymalnym strumieniem powietrza przez 5 sek.
2. Stosując końcówkę aplikacyjną nałożyć Vertise Flow do ubytku.
3. Wcierać Vertise Flow w całą powierzchnię ubytku i ścięty skośnie brzeg szkliwa stosując średni nacisk przez 15-20 sek.
Warstwa materiału nie może przekroczyć 0,5 mm. Utwardzić materiał światłem lampy przez 20 sek.*
4. Pozostałą część ubytku wypełnić uniwersalnym materiałem kompozytowym, np. Premise™ lub Herculite® XRV Ultra™.
5. Każdą warstwę uniwersalnego materiału kompozytowego utwardzić zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Opracować wstępnie i wypolerować wypełnienie (na zdjęciu Opti1Step).

Zastosowanie jako materiał do wypełnień niewielkich ubytków klasy I i II

1

2

3

4
1. Opracować ubytek. Wypłukać dokładnie sprayem wodno-powietrznym i osuszyć maksymalnym
strumieniem5powietrza przez 5 sek.6
2. Stosując końcówkę aplikacyjną nałożyć Vertise Flow do ubytku.
3. Wcierać Vertise Flow w całą powierzchnię ubytku i ścięty skośnie brzeg szkliwa stosując średni nacisk przez 15-20 sek.
Warstwa materiału nie może przekroczyć 0,5 mm. Utwardzić materiał światłem lampy przez 20 sek.*
4. Pozostałą część ubytku wypełnić Vertise Flow, nakładając materiał warstwami do 2 mm.
5. Każdą warstwę utwardzić światem lampy przez 20 sek.*
6. Opracować wstępnie i wypolerować wypełnienie (na zdjęciu Opti1Step).
* Pojedynczą warstwę odcieni A3.5 i Universal Opaque należy utwardzać przez 40 sek.

Vertise™ Flow Refill
1x 34401

i pozostałe Vertise Flow Refill

Opakowanie (2x 2g) w specjalnej cenie!

249 zł
OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/
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Harmonize
Nanohybrydowy kompozyt nowej generacji do
odbudów o najwyższej estetyce i wytrzymałości.
• efekt kameleona dzięki zmiennemu odbijaniu
fali światła
• łatwe polerowanie i trwały połysk
• zmienna lepkość zapewnia łatwiejsze
formowanie kompozytu, bez spływania
4x 36536

A.R.T.

Adaptive Response Technology

x4

i pozostałe Harmonize syringe refill

Pakiet czterech strzykawek Harmonize
w dowolnych kolorach w specjalnej cenie!

740 zł

185 zł/strzykawka

SonicFill™ 3
System kompozytowy SingleFill™

x2

Trwałe wypełnienie ubytków
w ramach efektywnej,
jednoetapowej procedury.
Kompletny system kompozytowy typu bulk-fill
z aktywacją dźwiękową.
• system SingleFill™ – do 5 mm tylko jedna warstwa!
• doskonała adaptacja do ścian ubytku i znakomite
właściwości użytkowe
• duża głębokość polimeryzacji
• trwała szczelność brzeżna
• poprawiona estetyka, wytrzymałość i skrócony
czas pracy.
2x 36711

i pozostałe Sonic Fill 3 Refill

2 zestawy Sonic Fill Refill (łącznie 40 kapsułek)
w specjalnej cenie!

2
1

Płynny materiał typu
bulk-fill z warstwą
zewnętrzną z kompozytu
uniwersalnego.
Dwie warstwy.

2
1

Płynny materiał typu
bulk-fill z warstwą
zewnętrzną z kompozytu
uniwersalnego.
Dwie warstwy.

1

5mm

System SonicFill™3
do 5 mm
TYLKO JEDNA
WARSTWA!

610 zł
PROMOCJE KERR

|
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Systemy wiążące

Zalety i unikalne cechy:
Technika całkowitego wytrawiania w trzech
prostych krokach
• 48% wypełniacza zapewnia doskonałą siłę łączenia
• opatentowana formuła z monomerem GPDM
• długotrwała skuteczność
• doskonała widoczność na zdjęciach rtg,
ułatwiająca diagnozę.
1x 26684 E OptiBond FL Kit
Zestaw zawiera: 1x 8 ml OptiBond FL Primer,
1x 8 ml OptiBond FL Adhesive, 1x 3g strzykawka
wytrawiacza Gel Etchant, 10 końcówek aplikacyjnych,
25 tacek, 50 aplikatorów

OptiBond™ FL
Złoty standard w adhezji
Dwubutelkowy system wiążący, oparty na technice
całkowitego wytrawiania.
Wszechstronny
Jedna warstwa primera, jedna warstwa czynnika
łączącego, wilgotne lub suche środowisko.
Udowodniona skuteczność kliniczna

Zestaw w specjalnej cenie!

599 zł
Powered by:

OptiBond Universal
Bottle Refill

GPDM

Uniwersalny, jednoetapowy system wiążący.
1 x 36519

OptiBond Universal – butelka 5 ml

259 zł
OptiBond™ Solo Plus

Oparty na etanolu – promotory
adhezji rozpuszczone są
w alkoholu etylowym, co zmniejsza
potrzebę aplikacji wielu warstw,
w porównaniu z bondami opartymi
na acetonie. Wszechstronne
zastosowanie – skuteczność
w procedurach bezpośrednich
i przy osadzaniu uzupełnień
protetycznych, w środowisku
wilgotnym i suchym

Jednobutelkowy system wiążący typu total-etch
System wiążący z wypełniaczem – OptiBond™
Solo Plus zawiera 15% wypełniacza
o średnicy 0,4 μ
1x 60561

140 zł

OptiBond Solo Plus Refill 3 ml

Butelka o poj. 3 ml w specjalnej cenie

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/
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Stomatologia zachowawcza

4 kolory, cztery grubości nasypu
System OptiDisc oferuje 4 różne grubości nasypu
do nadawania kształtu, wykańczania i polerowania.
Są przeznaczone do kompozytów, wypełnień
glasjonomerowych, amalgamatów, metali
szlachetnych i półszlachetnych.
Krążki występują w trzech różnych średnicach:
9,6 mm, 12,6 mm i 15,9 mm, co ułatwia dostęp
do tylnych zębów, bez ryzyka uszkodzenia
tkanek miękkich.

Extra-coarse

Coarse/Medium

Fine

Extra-fine

Nadawanie
kształtu

Wykańczanie

Polerowanie

Polerowanie
na wysoki
połysk

Gotowe do użycia i trwałe
Krążki OptiDisc są wykonane z poliestru pokrytego
warstwą cząsteczek tlenku glinu. Cząsteczki ścierne
nie mają powłoki zewnętrznej, co oznacza, że pracę
możesz rozpocząć bezpośrednio po zamocowaniu
krążka na mandrylce.

OptiDisc™
4x 4198

i pozostałe OptiDisc Refill

Zestaw 4 opakowań krążków do polerowania
OptiDisc w specjalnej cenie.
Do wyboru 3 średnice i 4 gradacje nasypu.
Od 80 do 100 szt w opakowaniu!

x4

Cena za 1 szt już od 0,92 zł

370 zł/92,50 zł za op.

OptiDam™
Koferdam wraz ze specjalną, anatomiczną ramką
doskonale dostosowuje się do kształtu jamy
ustnej, zapewniając doskonałą widoczność
i dostęp do pola zabiegowego.
1x 5201
1x 5205

i pozostałe – uzupełnienie 30 szt.
i pozostałe – uzupełnienie 60 szt.

Szybko się zakłada i jest prawie niezauważalny
dla pacjentów!

Umów się na
BEZPŁATNE
SZKOLENIE
ze stosowania
OptiDam
Zestaw uzupełniający OptiDam Anterior
lub Posterior, w specjalnej cenie!

395 zł/zestaw 60 szt.
PROMOCJE KERR
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Stomatologia zachowawcza

Hawe™ Sycamore
Interdental Wedges
Kliny międzyzębowe
Kliny międzyzębowe Interdental Wedges do separacji
zębów i stabilizacji formówek, pomagają zachować
naturalną anatomię zębów i granicę preparacji przy
powierzchniach stycznych.
Wklęsły kształt klinów dobrze dopasowuje się do
naturalnej krzywizny tkanek twardych, umożliwiając
odpowiednią separację i prawidłowe odbudowanie
punktu stycznego:

• trójkątne boki ułatwiają dopasowanie do kształtu
przestrzeni międzyzębowych
• kwadratowy trzonek klina ułatwia jego
wprowadzanie i usuwanie
Kliny Hawe Sycamore Interdental Wedges są
dostępne w różnych rozmiarach i kolorach,
przeznaczonych do różnego kształtu i wielkości
przestrzeni międzyzębowych.
Wykonane są z naturalnego drewna jaworowego
w ramach ściśle kontrolowanych procedur, co
pozwala wyeliminować ryzyko ich łamania się.

Dostępne zestawy
Rekomendowana
cena

Nr
kat.

Opis

826

Wedge Dispenser – dozownik
z klinami, 500 szt.

823

Sycamore Interdental Wedges –
Assorted Set – 100 szt.

49,00 zł

827

Sycamore Interdental Wedges –
Assorted Set – 400 szt.

135,00 zł

830

Wedge System Assortment
1000 szt. + 1 pozycjoner

159,00 zł

369,00 zł

Dostępne uzupełnienia
Nr kat.

Opis

Rekomendowana cena

829/05

Turkusowe (Mini) -1000 szt

822/05

Turkusowe (Mini) -100 szt

49,00 zł

829/10

Pomarańczowe – 1000 szt

299,00 zł

822/10

Pomarańczowe – 100 szt

829/20

Białe – 1000 szt

822/20

Białe 100 szt

829/30

Zielone – 1000 szt

299,00 zł

822/30

Zielone – 100 szt.

49,00 zł

829/40

Żółte – 1000 szt

299,00 zł

822/40

Żółte – 100 szt

829/50

Niebieskie – 1000 szt

822/50

Niebieskie – 100 szt

49,00 zł

829/60

Czerwone – 1000 szt

299,00 zł

822/60

Czerwone 100 – szt

829/70

Białe – 1000 szt

822/70

Białe – 100 szt

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/

299,00 zł

49,00 zł
299,00 zł
49,00 zł

49,00 zł
299,00 zł

49,00 zł
299,00 zł
49,00 zł
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Profilaktyka

CaviCide
Płyn do dezynfekcji powierzchni, o skuteczności
przeciwko bakteriom, grzybom i wirusom, w tym
SARS-CoV-2 potwierdzonej certyfikatem.
1x 4731223

CaviCide 5 l

119 zł/5 litrów
* Badanie wykonane zgodnie z normą EN14476 przy użyciu MVA (zmodyfikowanego wirusa krowianki Ankara)
jako zastępstwa odpowiadającego wirusowi otoczkowemu.

CaviWipes
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
nasączone płynem CaviCide.
• doskonała jakość.
• szybkie i skuteczne działanie.
• wygodne w użyciu.
1x 4731160/12

CaviWipes kanister

SUPER CENA!

31 zł/kanister
PROMOCJE KERR
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NOWOŚĆ

zenflex

™

Pilniki rotacyjne do opracowania kanałów

Maksymalnie wytrzymałe. Minimalnie inwazyjne.
Wysoka wydajność skrawania
Dzięki trójkątnemu przekrojowi i opatentowanemu procesowi obróbki termicznej,
pilniki ZenFlex mają wysoką skuteczność cięcia, pozwalającą na opracowanie całej
długości roboczej nawet w przypadku zakrzywionych kanałów.

Minimalnie inwazyjne
Pilniki o średnicy max. 1 mm i nietnącej końcówce zmniejszają ryzyko transportacji
kanału i pozwalają zachować maksymalną ilość tkanek zęba.

Wyjątkowa siła
Pilniki ZenFlex mają zwiększoną odporność na odkształcenia wskutek działania sił
skręcających oraz na zmęczenie mechaniczne materiału, co znacząco zmniejsza
ryzyko złamania narzędzia oraz transportacji.

Doskonała elastyczność
Opatentowana technologia obróbki termicznej sprawia, że pilniki mają doskonałą
pamięć kształtu i elastyczność na zginanie nawet pod kątem 90˚.

PROMOCJA

Kup 2 dowolne opakowania pilników ZenFlex za 380
opakowanie pilników Traverse kupisz z 50% rabatem
260 zł 130 zł

pilniki
Traverse

zł

z 50%
rabatem

Rekomendowana sekwencja pracy
Traverse

ZenFlex

ZenFlex

2x 818-1421 i pozostałe
ZenFlex (asortyment i uzupełnienia)
1x 818-2146 i pozostałe Traverse

lUB

Orfice Opener
.25/.08/
Glide Path .13/.06
lub .18/.06

www.kerrdental.com

ZenFlex™ + Traverse

+
Rozmiar
25

Rozmiar 30, 35, 40 lub 45,
w zależności od potrzeb

510 zł

Endodoncja

elements™ IC
System do obturacji.
Nowe, bezprzewodowe urządzenie do obturacji
kanałów korzeniowych łączące w sobie gorący
plugger Downpack z systemem ekstruzji Backfill.
973-0600-TYPEF
3x 972-2500

elements IC
Obturation Dual System
i pozostałe
Gutta Percha Cartridges

System do obturacji elements IC
i 3 opakowania kartridży GP Cartridges.

12 700 zł

x3

Przetestuj elements IC ZA DARMO w swoim gabinecie.
Szczegóły u przedstawicieli Kerr.
elements™ IC
973-0600-TYPEF
5x 972-2500
1x 952-0031
3x 974-0058

elements IC
Obturation Dual System
i pozostałe
Gutta Percha Cartridges
Extra Fine
Buchanan Plugger .04 Taper
i pozostałe
Buchanan Hand Plugger

System do obturacji elements IC, 1 dodatkowy
gorący plugger Buchanan Plugger .04 Taper,
3 ręczne pluggery Buchanan Hand Plugger
i 5 opakowań kartridży GP Cartridges.

13 500 zł
PROMOCJE KERR
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Endodoncja

Gutta Percha Cartridge
Nowe kartridże z gutaperką do systemu
elements IC i elements™free.
3x 972-2500

Gutta Percha Cartridge
Opakowanie zawiera 10 szt.

x3

Pakiet 3 opakowań kartridży.

780 zł
Buchanan Heat Plugger
Jeden gorący plugger Buchanana do systemu
elements IC i elements™free.
Dostępne warianty:
952-0031
rozm. 30/.04
952-0004 rozm. 50/.06
952-0005 rozm. 50/.08
952-0006 rozm. 50/.10
952-0007 rozm. 50/.12

Produkt w specjalnej cenie!

340 zł/sztuka
Buchanan Hand Plugger
Jeden ręczny plugger Buchanana.
Dostępne warianty:
974-0060 #0
974-0058 #1
974-0059 #2

Produkt w specjalnej cenie!

340 zł/sztuka
OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/
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Pentron/Spofa

FibreKleer™ 4x TAPERED
Zestaw zawiera: po 5 szt. wkładów FibreKleer
4x Tapered – o śr. 1,25 mm (czarne), 1,375 mm
(fioletowe), 1,50 mm (zielone); po 1 szt. wierteł
o śr. 1,25 mm, 1,375 mm, 1,50 mm
1x N83B

FibreKleeer 4x

Zestaw w specjalnej cenie!

499 zł

490 zł

FibreKleer 4x TAPERED
Zestaw uzupełniający wkładów z włókien szklanych
1x N83BA

i pozostałe FibreKleer

Zestaw zawiera 10 szt. w dowolnym rozmiarze.

Zestaw uzupełniający w specjalnej cenie!

95 zł

89 zł

Stomaflex
C-silikonowe masy wyciskowe
1x 4215330PE
1x 4215310PE

Stomaflex Gel Catalyst 60 g
Stomaflex Light 130 g

Masy wyciskowe – różne warianty i opakowania

28 zł Stomaflex Gel Catalyst 60 g
PROMOCJE KERR
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Pentron/Spofa

Build-It FR Mini-Mix
Materiał do odbudowy zrębu zęba
• nadaje się do bezpośredniego nakładania
i nie spływa, co ułatwia aplikację
• podwójnie utwardzalny
(światło- i samoutwardzanie),
dla maksymalnej elastyczności
• widoczny na zdjęciach rtg, w celu łatwej
identyfikacji obszarów brzeżnych.
Zestaw zawiera: 4x 4 ml strzykawki z materiałem,
20 końcówek mieszających, 20 końcówek
wewnątrzustnych
1x N32FS

i pozostałe Build-It FR Mini-Mix
(zestaw 4 strzykawek)

Uzupełnienie zawiera: 1x 4 ml strzykawka MiniMix, instrukcja użycia, 5 końcówek mieszających,
5 końcówek wewnątrzustnych
1x N32FS

i pozostałe Build-It FR
(1 strzykawka)

Zestaw w specjalnej cenie!

79 zł/uzupełnienie SUPER CENA

299 zł/zestaw

Breeze
Samoadhezyjny cement kompozytowy
o doskonałej retencji do osadzania koron,
mostów, wkładów i nakładów
Zestaw zawiera: 3x 4 ml/ 7.8 g strzykawki A2,
1x 4 ml/ 7,8 g strzykawka Translucent, 1x 4 ml/
7,8 g strzykawka Opaceous White, 1x 3 ml/
2.5 g butelka Silane, 40 końcówek Auto-Mix,
10 końcówek wewnątrzustnych
1x N97

Breeze Intro Kit

Uzupełnienie zawiera: 1x 4 ml strzykawka,
12 końcówek mieszających, instrukcja użycia
1x N97B

i pozostałe Breeze Self Etch Cement

Strzykawka w dowolnym kolorze w specjalnej cenie!

119 zł/uzupełnienie SUPER CENA

519 zł/zestaw

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/
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Rozwijaj się razem z Kerr!
Zapraszamy na nowy program praktycznych warsztatów,
realizowany wspólnie z autoryzowanymi dystrybutorami Kerr.

NASI WYKŁADOWCY
Dr n. med. Katarzyna Olczak
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2010 roku zakończyła
szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii
zachowawczej z endodoncją. W 2011 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę
doktorską dotyczącą oceny jakości wypełnień kanałowych. Od wielu lat
pracuje w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, obecnie
na stanowisku adiunkta. Zajmuje się działalnością dydaktyczną oraz naukową.
Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wyniki swoich badań przedstawia
podczas polskich i zagranicznych konferencji naukowych. Prowadzi również
wykłady i szkolenia z zakresu endodoncji. Członek Polskiego Towarzystwa
Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. Członek Zarządu
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego o/Łódź. W pracy klinicznej zajmuje się
przede wszystkim specjalistycznym leczeniem endodontycznym.

NASZE SZKOLENIA
Stomatologia
zachowawcza

Stomatologia
zachowawcza

Optymalne wypełnienia
kompozytowe w każdej sytuacji
klinicznej – rozwiązywanie
problemów step by step

Kompozytowe wkłady koronowe
(inlay-onlay) – łatwe rozwiązanie

Program

• Zakres wskazań klinicznych dla odbudów
typu inlay/onlay.
• Wybór materiału odbudowy i wynikające
z tego konsekwencje.
• Jak i w jakim celu wykorzystać odbudowy
typu inlay/onlay w planie leczenia?
• Przygotowanie tkanek zęba pod wkład lub
nakład koronowy.
• Idealny wycisk – czy to możliwe?
• Procedury cementowania dla odbudów inlay/onlay.
• Błędy, jakie można popełnić stosując wkłady
i nakłady koronowe.
• Ufam – kontroluję – aspekty współpracy
lekarza z technikiem.
• Preparacja – pokaz.
• Pobranie wycisku – pokaz.
• Wykonanie uzupełnienia – warsztat.
• Osadzenie gotowego uzupełnienia – warsztat.

• Zakres wskazań klinicznych dla
wypełnień kompozytowych
• Wybór materiału i wynikające
z tego konsekwencje.
• Jak i w jakim celu wykorzystać odbudowy
kompozytowe w różnych planach leczenia?
• Przygotowanie tkanek zęba – idealna preparacja
• Maksymalna adhezja – jak ją osiągnąć
• „Opieka” nad wypełnieniem po jego wykonaniu
• Błędy, jakie można popełnić stosując materiały
kompozytowe i jak ich uniknąć
• Odbudowa punktów stycznych w różnych
sytuacjach klinicznych
• Wykonywanie wypełnień w odcinku bocznym
i poprzednim na modelach – warsztat
Prowadzący: dr n. med. Maciej MIkołajczyk

trudnych sytuacji klinicznych.
Program

Prowadzący: dr n. med. Maciej MIkołajczyk

PROMOCJE KERR
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EDUKACJA i ROZWÓJ

Dr n. med. Maciej Mikołajczyk
Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących
leczenia minimalnie inwazyjnego w protetyce stomatologicznej oraz traumatologii.
Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych
przy pracy w powiększeniu, oraz laseroterapii w stomatologii. Prowadzi prywatną
praktykę stomatologiczną w Łodzi.

lek. dent. Oskar Pluciński
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, właściciel Centrum Stomatologii
Artdent w Rzeszowie. Specjalizuje się w leczeniu pod mikroskopem (endodoncja,
stomatologia zachowawcza, protetyka). Absolwent licznych kursów i szkoleń,
aktualnie w trakcie realizacji Practiculum Implantologii w Instytucie Vivadental.
Chętnie dzieli się swoja wiedzą i doświadczeniem w social mediach:
www.instagram.com/rzeszowski_dentysta/
ArtDent Centrum Stomatologii | Facebook

Stomatologia
zachowawcza
Stomatologia zachowawcza,
czyli artystyczne rzemiosło –
odbudowy kompozytowe zębów
w odcinku bocznym.
Program
1. Zacznijmy od początku – przegląd
stomatologiczny jako plan wyjścia do dalszej
pracy z pacjentem.
2. Zastosowanie materiałów kompozytowych
w odniesieniu do rodzaju ubytków.
3. Przygotowanie pola pracy – koferdam i dlaczego
zawsze?
4. Preparacja ubytku – jak, po co i dlaczego?
5. Przygotowanie ubytku do odbudowy celem
uzyskania możliwie najlepszej adhezji.
6. Odbudowa i modelowanie – co zrobić aby każde
nasze wypełnienie było przewidywalne?
7. Klasa II wg. Black’a, czyli coś
co lubimy najbardziej – tips and tricks.
8. Fotografia stomatologiczna jako narzędzie
w dokumentacji medycznej.
9. Warsztaty z odbudowy kompozytowej zębów.
Prowadzący: lek. dent. Oskar Pluciński

Endodoncja
Nowoczesna endodoncja step by step
Program
• Bez gumy ani rusz! Koferdam w trakcie zabiegów –
uproszczenie procedury zakładania.
• Opracowanie kanału szybkie i bezpieczne? – tak,
to jest możliwe! Dzięki rewolucyjnej technologii
łączącej ruch rotacyjny i reciprokalny w jednym,
wyjątkowym, silniku endodontycznym.
• Opracowanie chemiczne – języczek u wagi
każdego leczenia kanałowego.
• Wypełnienie kanałowe w trzech wymiarach: tak
czy nie? Tak!! – sprawdzone i przewidywalne
techniki wypełniania rozgrzaną gutaperką.
• Odbudowa po leczeniu kanałowym:
szybko czy dobrze? A może i szybko i dobrze?
Prowadzący: dr n. med. Katarzyna Olczak

Aktualny program
warsztatów, zawierający
terminy i lokalizacje jest
dostępny na https://www.
kerrdental.com/pl-pl/kursy-iwydarzenia-stomatologiczne

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/
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Przedstawiciele
Kerr Polska
Stomatologia zachowawcza i endodoncja
woj. łódzkie,
mazowieckie
Michał Baranowski
Senior Sales Representative
tel. 694 429 715
michal.baranowski@envistaco.com
woj. śląskie,
małopolskie

woj. podlaskie, mazowieckie
warmińsko-mazurskie (wsch.)

Michał Brzoza
Sales Representative
tel. 606 908 574
michal.brzoza@envistaco.com
woj. podkarpackie,
lubelskie (płd.), świętokrzyskie

Krzysztof okoński
Senior Sales Representative
tel. 695 951 134
krzysztof.okonski@envistaco.com
woj. mazowieckie,
lubelskie (płn.)
Monika Wasilewska
Senior Sales Representative
tel. 603 113 543
monika.wasilewska@envistaco.com

aleksandra Chrząszcz
Senior Sales Representative
tel. 600 203 413
aleksandra.chrzaszcz@envistaco.com

woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie (zach.)

Ewelina Kobierska
Senior Sales Representative
tel. 695 951 280
ewelina.kobierska@envistaco.com
woj. dolnośląskie,
opolskie

Kamila Pietrzak
Senior Sales Representative
tel. 600 203 831
kamila.pietrzak@envistaco.com
woj. zachodniopomorskie,
lubuskie (płn.)

joanna lewandowska
Senior Sales Representative
tel. 602 648 448
joanna.lewandowska@envistaco.com

Kamila Stelmaszczyk
Sales Representative
tel. 600 019 418
kamila.stelmaszczyk@envistaco.com

Spofa Dental a.S. Przedstawicielstwo w Polsce
al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | tel. +48 22 597 69 00 | fax: +48 22 597 69 07 | www.kerrdental.com
Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mają charakter rekomendacji.
Dostępność produktów u dystrybutorów może być ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty i wycofania produktów.
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woj. wielkopolskie,
lubuskie (płd.)

