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Promocje specjalne
marzec-kwiecień 2022

SIMPLICITY
BY KERR

OptiShade™

Optymalny kompozyt

OptiBond™ Universal
System wiążący

Maxcem Elite™ &
Maxcem Elite™ Chroma
Uniwersalny cement
kompozytowy

Trzy sprawdzone marki. Jedno rozwiązanie, które optymalizuje
pracę i zarządzanie stanem magazynu. Zero kompromisów.
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SIMPLICITY BY KERR

Pakiet 6 strzykawek
w specjalnej cenie!

OptiShade™
Nowy, optymalny kompozyt do wszystkich klas
ubytków – tylko 3 kolory zamiast 16 – doskonała
estetyka i trwałość.
6x 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

870 zł

145 zł/strzykawka

OptiBond™ Universal
Bottle Refill

OptiBond™ Universal
Bottle Refill
w specjalnej cenie!

Uniwersalny, jednoetapowy system wiążący.
2x 36519

OptiBond Universal Bottle Refill

Butelka

5 ml

500 zł

250 zł/butelka

Maxcem Elite™ Refill

Opakowanie
uzupełniające

Samotrawiący, samoadhezyjny
cement kompozytowy.
1x 34058

i pozostałe Maxcem Elite Refill

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

Herculite™ XRV Ultra™
Oparty na sprawdzonej formule Herculite XRV
kompozyt Herculite™ XRV Ultra™ z technologią
nanocząsteczek wypełniacza oferuje
wygodniejszą pracę, lepszą polerowalność
i odporność na ścieranie.
6x 34001

i pozostałe
Herculite XRV Ultra syringe refill

960 zł

Płynny kompozyt, który działa dokładnie tak jak
tego chcesz!
• Technologia inteligentnej aplikacji.
• Wyjątkowa wytrzymałość na zginanie.
• Mały skurcz polimeryzacyjny.
• Wysoki kontrast na zdjęciach RTG.
i pozostałe Herculite XRV Ultra Flow

870 zł

Samoadhezyjny, półpłynny kompozyt oparty
na technologii OptiBond™. Nie wymaga
wcześniejszego stosowania systemu
wiążącego, co znacznie redukuje liczbę
etapów i czas zabiegu.
i pozostałe Vertise Flow Refill

860 zł

145 zł/op. (2 strzykawki)

Kompozyt typu bulk-fill z aktywacją dźwiękową.
i pozostałe Sonic Fill 3 Refill

Pakiet trzech opakowań uzupełniających
w specjalnej cenie!

825 zł
PROMOCJE KERR

x4
107,50 zł/strzykawka 2g
Zestaw 4 opakowań (2x 2g każde) w specjalnej cenie!

SonicFill™ 3 refill
3x 36711

6x

w dowolnych
kolorach

Zestaw 6 opakowań w specjalnej cenie!

Vertise™ Flow Refill

4x 34401

160 zł/strzykawka
Zestaw 6 strzykawek w specjalnej cenie!

Herculite™ XRV Ultra Flow

6x 35409

6x

x3
275 zł/opakowanie

|
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NX3Light-Cure Kit
Uniwersalny cement adhezyjny na bazie żywic
do stałego osadzania uzupełnień protetycznych.
• Doskonała adhezja do zębiny, szkliwa,
bloczków CAD/CAM, ceramiki, porcelany,
kompozytów i metalu.
• Zastosowanie z systemami typu self-etch
lub total-etch.
• Wysoka stabilność koloru zapewniająca
trwałą estetykę, niezależnie od wersji cementu.
• Łatwość usuwania nadmiarów w fazie żelu.
2x 33682

2x

NX3Light-Cure Kit

Dwa zestawy cementu NX3 w specjalnej cenie!

990

zł

495 zł/opakowanie

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

3x 33351 EU TempBond Clear Automix syringe

140 zł/opakowanie

3x

3 opakowania cementu TempBond Clear
w specjalnej cenie!

420 zł

3x 33685

TempBond NE Automix syringe

140 zł/opakowanie

3x

3 opakowania cementu TempBond NE
w specjalnej cenie!

420 zł

OptiBond™ FL Kit
Złoty standard wśród systemów wiążących.
Zestaw zawiera:
1x 8 ml OptiBond FL Primer, 1x 8 ml OptiBond FL
Adhesive, 1x 3 g Kerr Gel Etchant, 10 końcówek
aplikacyjnych, 25 tacek, 50 aplikatorów.
1x 26684E

Nowe
opakowanie

OptiBond FL Kit

Zestaw OptiBond FL Kit w specjalnej cenie!

540 zł
OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/
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OptiDisc™
Krążki do opracowania wstępnego i polerowania wypełnień

15,9 mm

Grubość nasypu

Zastosowanie

Powierzchnie
zębów
w odcinku
tylnym

Powierzchnie
zębów
w odcinku
przednim

12,6 mm

9,6 mm

Przestrzenie
międzyzębowe

Zdejmowanie nadmiarów
Extra-coarse

i nadawanie kształtu
Wstępne nadanie odpowiedniej
formy geometrycznej
Wykańczanie

Coarse /Medium

Usuwanie nadmiaru kompozytu,
kształtowanie powierzchni stycznych
i bruzd anatomicznych.
Polerowanie

Fine

Usuwanie nierówności i wygładzanie
powierzchni wypełnienia do poziomu
poniżej Ra = 0,35 μm.
Polerowanie na wysoki połysk

Extra-fine

Wygładzanie powierzchni wypełnienia
w celu uzyskania wysokiego połysku na
poziomie poniżej Ra = 0,2 μm.

PROMOCJE KERR
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OptiDisc™
Wysoce wydajne krążki do opracowania
wstępnego i polerowania.
Krążki do opracowania wstępnego i polerowania
OptiDisc™ pozwalają osiągnąć naturalny,
trwały efekt końcowy przy wszystkich typach
wypełnień. Wykonane są z trwałego poliestru
pokrytego cząstkami tlenku glinu i mają cztery
gradacje nasypu.

od 80 do

100 szt.
w opakowaniu!

Cena
za 1 szt już
od 0,87 zł

System kodów kolorystycznych umożliwia
natychmiastową identyfikację rodzaju nasypu.
Trzymadełko nie wystaje ponad powierzchnię
krążka, dzięki czemu można prawidłowo
ustawić krążek bez ryzyka zarysowania
powierzchni odbudowy. Oprócz standardowego
trzymadełka, dostępne jest także krótkie, które
ułatwia dotarcie do odcinka tylnego i innych
trudnodostępnych obszarów.
4x 4198

x4

i pozostałe OptiDisc

Zestaw 4 opakowań krążków do polerowania
OptiDisc w specjalnej cenie!
Do wyboru 3 średnice i 4 gradacje nasypu.

350 zł

Warstwa
ścierna

Klej

87,50 zł/opakowanie
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.

Poliester

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.

Extra-coarse

Coarse/Medium

Fine

Extra-fine

Nadawanie
kształtu

Wykańczanie

Polerowanie

Polerowanie
na wysoki
połysk

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

super
cena

CaviCide 5 l

SUPER CENA!

109 zł/5 litrów
CaviWipes
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni
nasączone płynem CaviCide.
• doskonała jakość
• szybkie i skuteczne działanie
• wygodne w użyciu.
1x 4731160/12

super
cena

CaviWipes kanister

SUPER CENA!

30 zł/kanister
PROMOCJE KERR
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PROFILAKTYKA

PlakAct
NOWOŚĆ

Żel z chlorheksydyną do intensywnego usuwania
płytki nazębnej.
• Nie zawiera alkoholu
• Pozostaje w miejscu aplikacji
bez rozpływania się
• Pozostawia w jamie ustnej przyjemne
uczucie świeżości
• Ułatwia codzienną higienę przy noszeniu protez
i aparatów ortodontycznych
8551
3x 8550

PlakAct Gel 0,2% 20x 5 g
PlakAct Gel 0,2% 33 g

3x

Tylko
8,50 zł
tubka!

Zestaw startowy:
20 tubek po 5g w specjalnej cenie na start!
3x PlakAct w tubie 33g w specjalnej cenie na start!

99 zł/3 tubki

170 zł/zestaw startowy

OptiDam
Trójwymiarowy koferdam.
1x 5200

OptiDam Intro Kit

Zestaw Optidam Psterior Intro Kit;
10x OptiDam™ Posterior;
1x anatomiczna ramka

Zestaw startowy OptiDam Posterior
w specjalnej cenie!

Umów się na
BEZPŁATNE
SZKOLENIE
ze stosowania
OptiDam
w Twoim
gabinecie.

95 zł
OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/
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Traverse™ & elements™ IC

Przypadek kliniczny leczenia endodontycznego
dr Matthew Miller
O autorze
Dr Matther R. Miller ukończył z wyróżnieniem New York University College of Dentistry. Podczas
studiów na NYU został wybrany do udziału w programie Honors Aesthetics prowadzonym
przez Rosethal Institute of Cosmetic Dentistry. Jest laureatem nagród the American Academy
of Aesthetic Dentistry i Northeastern Society of Periodontics. Głosami swoich kolegów znalazł
się w gronie 50 najlepszych dentystów w metropolii Charlotte.
W swojej praktyce dr Miller zajmuje się pełną rehabilitacją jamy ustnej, endodoncją, leczeniem
ortodontycznym metodą Invisalign, chirurgią szczękową, w tym przeszczepami kości,
podnoszeniem dna zatoki i implantologią. Dr Miller współpracuje z firmą Kerr jako Key
Opinion Leader i członek Rady Doradczej ds. Endodoncji i Stomatologii Zachowawczej. Jest
konsultantem klinicznym i testerem magazynu Dental Advisor. Prowadzi prywatną praktykę
grupową w Huntersville w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych.

Leczenie endodontyczne – przypadek kliniczny
Zabiegi endodontyczne mogą stanowić wyzwanie
dla lekarzy dentystów, zarówno na etapie diagnostyki, jak i opracowania, płukania i obturacji kanałów.
Nowoczesne technologie i specjalistyczne narzędzia
pomagają uzyskać lepszą skuteczność i rezultat kliniczny na kluczowych etapach leczenia, korzystnie
wpływając na efekt końcowy, szczególnie w skomplikowanych przypadkach.
Stworzenie zachowawczego dostępu, który jednak
pozwoli na wprowadzanie instrumentów w linii prostej
jest kluczem do ograniczenia odkształceń i skręcenia
pilników. Pilniki typu glide path podnoszą skuteczność zabiegu, pozwalając jednocześnie na zachowanie naturalnej anatomii kanału. Nowe pilniki Traverse
firmy Kerr typu glide path pozwalają wyeliminować
etap ręcznego opracowania kanału. Dzięki kompaty-

PROMOCJE KERR
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RTG przedzabiegowe
bilności z powszechnie stosowanymi systemami do
maszynowego opracowywania kanałów umożliwiają
uproszczenie procedury. Nietnąca końcówka podąża za naturalnym kształtem kanału, a opatentowana
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przez Kerr technologia obróbki termicznej metalu
znacząco zmniejsza ryzyko złamania pilnika, zapewniając jednocześnie skuteczne usuwanie opiłków
w kierunku koronowej części kanału.
Wywiad i badanie kliniczne
Pacjentka zgłosiła się z powodu bólu zęba 36, z objawami nieodwracalnego zapalenia miazgi i stanu
zapalnego tkanek okołowierzchołkowych. W zębie
w przeszłości zastosowano rozległe wypełnienie
amalgamatowe, w którym wystąpiły nieszczelności
i próchnica wtórna. Niedawno ząb odbudowano za
pomocą korony pełnoceramicznej. W badaniu stwierdzono brak zmian periodontologicznych i określono
rokowanie jako dobre. W zakresie leczenia endodontycznego przypadek stanowił wyzwanie ze względu
na występowanie zębiniaków zajmujących niemal
całą komorę zęba, oraz zwężenie kanałów korzeniowych, jednak zastosowanie odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu pozwoliło przezwyciężyć trudności i uzyskać wysoce zadowalający rezultat kliniczny
w stosunkowo krótkim czasie.
Po podaniu znieczulenia miejscowego i odseparowaniu pola zabiegowego za pomocą gumowego
koferdamu, porcelanową koronę przecięto przy użyciu wiertła Zir-Cut™ (Kerr) w celu uzyskania dostępu
w linii prostej do dna komory zęba. Po otworzeniu komory zastosowano endodontyczne wiertło węglikowe NTI® Endo 269GK (Kerr) do całkowitego usunięcia sklepienia komory miazgi i odsłonięcia kanałów.
Następnie przy pomocy skalera piezoelektrycznego
usunięto zębiniaki z dna komory i nawisy nad ujściami kanałów oraz otwarto ujścia kanałów aby ułatwić
dostęp w linii prostej i opracowanie kanałów. Dzięki
zastosowaniu skalera ultradźwiękowego uzyskano
doskonałą widoczność pola zabiegowego, precyzyjne cięcie i kontrolę.

i opracowywania. W jednym cyklu opracowywania
i płukania zużyto ok. 15-20 ml 3% roztworu NaOCl.
Długość roboczą ustalono za pomocą cyfrowego endometru Apex ID™ (Kerr). Jest to niezawodny lokalizator wierzchołka kanału, działający zarówno w kanałach mokrych, suchych, jak i w obecności krwi. Dzięki
temu, że podlega ciągłej kalibracji, odczyt jest jednakowo dokładny w każdym momencie. Jako pomocniczy przyrząd zastosowano EndoRing® – uchwyt do
organizacji pilników z miejscem na lubrykant i funkcją
linijki endodontycznej.
Po ustaleniu długości roboczej za pomocą pilnika
K-file w rozmiarze ISO 10, kontynuowano hybrydową sekwencję opracowania kanałów, rozpoczynając od pilników glide path Traverse™ (Kerr). Przed
zastosowaniem pilników Traverse™ do opracowania
kanałów użyto kątnicy M4 Safety™ (Kerr) i pilników
ze stali nierdzewnej w różnych rozmiarach, aby za
pomocą ruchu oscylacyjnego uzyskać drogę prowadzenia i utrzymać drożność. Dzięki odpowiednio
dobranym pilnikom Traverse nie ma potrzeby stosowania pilników ręcznych o rozmiarze większym niż
ISO 10. Od razu można przejść do preparacji pilnikami Traverse. Dodatkowo podczas pracy kątnicą M4
można podłączyć endometr do K-file w rozmiarze
ISO 10 aby zagwarantować opracowanie kanału na
właściwej długości roboczej.
Tworzenie drogi prowadzenia
Dzięki pilnikom rotacyjnym Traverse™ do drogi prowadzenia opracowanie i nadanie kształtu kanałowi
jest bardzo proste.
Pilniki mają dwa rozmiary: .13/.06 i .18/.06, maksymalną średnicę części pracującej 1mm i nietnącą końcówkę. Dobrze dopasowują się do naturalnej anatomii
kanałów i usuwają opiłki w kierunku dokoronowym.

Dostęp w linii prostej
Po uzyskaniu dostępu do komory i kanałów, rozpoczęto proces płukania i opracowywania kanałów. Do płukania kanałów zastosowano 3% roztwór
podchlorynu sodu, który podawano za pomocą igły
z wentylacją boczną razem z lubrykantem zawierającym EDTA (wersenian disodowy) o nazwie SlickGel™ ES (Kerr). Czyszczenie pilników po każdym
użyciu z wykorzystaniem 3% roztworu podchlorynu
sodu i preparatu SlickGel™ pomogło usunąć resztki miazgi i opiłki i zdezynfekować kanały. Pomiędzy
zmianą pilników i podczas rekapitulacji wykonywano
irygację z użyciem 3% roztworu NaOCl, aby zapobiec zablokowaniu kanału podczas procesu płukania

Pęknięcie zębiny, które spowodowało penetrację
komory przez bakterie.
Podanie 3% roztworu NaOCl z SlickGel do kanałów.

OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/
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Ryzyko przepchnięcia opiłków poza wierzchołek, co
mogłoby prowadzić do komplikacji pozabiegowych,
jest niewielkie. Opracowanie kanałów za pomocą
pilników Traverse™ a następnie pilnika do opracowania praktycznie wyeliminowało konieczność powtarzanego opracowywania kanałów w celu usunięcia
zainfekowanej tkanki. Dzięki opracowaniu drogi prowadzenia dalsze leczenie jest bardziej efektywne,
a ryzyko złamania narzędzia mniejsze. Procedura
pozwala zachować maksymalną ilość tkanek zęba,
co zapobiega jego dalszemu osłabieniu.
W tym przypadku, biorąc pod uwagę przewężenia
kanałów, rozpoczęto pracę od pilnika 06 Traverse™
w rozmiarze .13/.06. Zamiana ręcznego pilnika K
w rozm. ISO 10 na Traverse™ .13/.06 stanowi mniejszy przeskok, niż zmiana pilnika K ISO 10 na pilnik K w rozm. ISO 15. Pilnik Traverse™ pozwala też
w znacznym stopniu nadać kształt kanałowi i w efekcie ograniczyć całkowitą liczbę narzędzi maszynowych niezbędnych do wykonania pełnej procedury.
Po oczyszczeniu kanałów i nadaniu kształtu za pomocą pilników Traverse™, użyto pilników do opracowania w rozmiarze .25/.06, a następnie .30/.06. O ile
anatomia na to pozwala, zaleca się kończenie opracowywania kanału za pomocą pilnika stożkowego
w rozmiarze 30/.06. Według badań opracowanie pilnikami do rozmiaru 30 pozwala na lepsze wypłukanie
okolicy 1/3 przywierzchołkowej kanału.
Po opracowaniu kanałów zweryfikowano długość
wierzchołka za pomocą pilnika K w rozm. ISO 30
i wykonano końcowe płukanie 3% roztworem podchlorynu sodu. Następnie przepłukano kanały solą
fizjologiczną, osuszono je, wypłukano EDTA i przez
90 sek. poddawano agitacji ultradźwiękowej w cel
usunięcia warstwy mazistej z każdego kanału. Kanały osuszono za pomocą sterylnych sączków papierowych w rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi
ostatniego pilnika. Następnie dobrano plugger termiczny o takim kształcie i rozmiarze, aby blokował
się w kanale na wysokości 3-5 mm od wierzchołka.

Końcowa obturacja za pomocą
systemu elements™ IC
wypełniania kanałów, system elements™ IC umożliwia
obturację skomplikowanych przypadków klinicznych
bez potrzeby polegania wyłącznie na uszczelniaczu.
Urządzenie zapewnia doskonałą widoczność pola
zabiegowego. Końcówki są elastyczne, więc dopasowują się do naturalnej krzywizny kanału i docierają do trudnodostępnych obszarów. Urządzenie jest
ergonomiczne i łatwe w użyciu, a system wymiennych kartridży eliminuje problemy związane ze stosowaniem gutaperki w pałeczkach czy obturatorów
piecykowych. W stosunku do poprzedniego modelu,
system elements™ IC oferuje wiele ulepszeń i gwarantuje doskonałe rezultaty kliniczne.

RTG pozabiegowe

Obturacja
Następnie zaaplikowano dodatkową porcję Tubli-Seal™
Xpress i wykonano wypełnienie wsteczne pozostałej
części kanału stosując technikę ciągłej fali kondensacji
instrumentem Backfill. Następnie skompresowano
i skondensowano gutaperkę za pomocą ręcznych pluggerów Buchanana. Dzięki funkcji trójwymiarowego
Traverse i elements IC są zastrzeżonymi znakami towarowymi Kerr
Corporation. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich
odpowiednich właścicieli.

PROMOCJE KERR
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Zdjęcie pozabiegowe pokazuje, w jaki sposób
zastosowana technika pozwoliła na prawidłowe
opracowanie i obturację kanałów bocznych
korzenia mezjalnego.
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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.

10 999 zł

x3

Przetestuj elements IC ZA DARMO w swoim gabinecie.
Szczegóły u przedstawicieli Kerr.
elements™ IC
973-0600-TYPEF
5x 972-2500
1x 952-0003
3x 974-0058

elements IC
Obturation Dual System
i pozostałe
Gutta Percha Cartridges
Buchanan Heat Plugger
i pozostałe
Buchanan Hand Plugger

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

12 800 zł
OBSERWUJ NAS NA FACEBOOKU! FACEBOOK www.facebook.com/KerrPolska/

x5
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x3

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

Gutta Percha Cartridge
Opakowanie zawiera 10 szt.

660 zł

Pakiet 3 opakowań kartridży.

Buchanan Heat Plugger
Jeden gorący plugger Buchanana do systemu
elements IC i elements™free.
Dostępne warianty:
952-0003 rozm. 30/.04
952-0004 rozm. 50/.06
952-0005 rozm. 50/.08
952-0006 rozm. 50/.10
952-0007 rozm. 50/.12

290 zł/sztuka

Produkt w specjalnej cenie!

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

299 zł/sztuka
Pilniki ręczne K-file
Pilniki ze stali nierdzewnej
10x 06062

i pozostałe K-file
Opakowanie zawiera 6 szt.

Zestaw 10 opakowań pilników K-File
w specjalnej cenie!

290 zł
PROMOCJE KERR

Produkt w specjalnej cenie!

x10
29 zł/opakowanie

|

marzec-kwiecień 2022

MKT-22-0207, RELEASE 21 Feb 2022, PC-MKT-REL

strona | 14

Endodoncja

elements™ e-motion
Nowy silnik endodontyczny z udoskonalonym
ruchem adaptacyjnym
815-1701
10x 817-4207

elements e-motion
i pozostałe
TF Adaptive SM1, SM2, SM3

x10

Silnik elements e-motion w zestawie
z 10 op. pilników TF Adaptive.

6990 zł
Traverse™

x3

Pilniki rotacyjne do drogi prowadzenia
3x 818-2146

i pozostałe Traverse

Zestaw 3 opakowań pilników Traverse
w dowolnych rozmiarach w specjalnej cenie!

597 zł

199 zł/opakowanie

x8

TF Adaptive
Pilniki do maszynowego opracowania kanałów
8x 817-3003

i pozostałe TF Adaptive
Small Procedure Pack

Zestaw 8 opakowań pilników TF Adaptive
w specjalnej cenie!

1 220 zł

152,50 zł/opakowanie

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@kerrdental.com

Michał Brzoza
Sales Representative
tel. 606 908 574
michal.brzoza@kerrdental.com
woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie (zach.),
zachodnio-pomorskie (wsch.)

woj. podkarpackie,
lubelskie, świętokrzyskie
Aleksandra Chrząszcz
Senior Sales Representative
tel. 600 203 413
aleksandra.chrzaszcz@kerrdental.com
woj. wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie (zach.)

Elżbieta Lipiec
Sales Representative
tel. 600 203 831
elzbieta.lipiec@kerrdental.com
woj. podlaskie, mazowieckie
warmińsko-mazurskie

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

Krzysztof Okoński
Senior Sales Representative
tel. 695 951 134
krzysztof.okonski@kerrdental.com
woj. mazowieckie,
lubelskie

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

Monika wasilewska
Senior Sales Representative
tel. 603 113 543
monika.wasilewska@kerrdental.com
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woj. śląskie,
małopolskie

