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Samowytrawiający primer do tkanek zęba
mieszany w proporcjach 1:1, przeznaczony
wyłącznie do stosowania z cementem
Multilink Automix.

Światłoutwardzalny jednokomponentowy materiał do czasowego
wypełniania głębokich ubytków o równoległych ścianach, nie
wymagający dodatkowego stosowania cementów tymczasowych.
  

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

Variolink Esthetic DC Starter Kit IPS e.max

1 x Multilink Automix Reell 9 g Easy
                  (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.

Variolink Esthetic DC Starter Kit

 Promocyjna cena zestawu: 506 PLN*

Zestaw zawiera:

1 x Variolink Esthetic DC, neutral 2.5 g
1 x Variolink Esthetic Try-In Paste, neutral 1.7 g
1 x Adhese Universal VivaPen 0.5 ml
1 x Monobond Etch & Prime 1 g
1 x Liquid Strip 2.5 g
5 x 5 x Application Tips Variolink
10 x VivaPen Brush Cannulas
20 x VivaPen Protective Sleeves
4 x Mixing Tips
Various accessories

 Promocyjna cena zestawu: 502 PLN*

 Cena zestawu: 1 050 PLN*

Zestaw zawiera:

1 x Variolink Esthetic DC, neutral 2.5 g
1 x Variolink Esthetic Try-In Paste, neutral 1.7 g
1 x Adhese Universal VivaPen 0.5 ml
1 x Monobond Plus 1 g
1 x Liquid Strip 2.5 g
5 x 5 x Application Tips Variolink
10 x VivaPen Brush Cannulas
20 x VivaPen Protective Sleeves
4 x Mixing Tips
Various accessories

Stabilny kolorystycznie, adhezyjny cement kompozytowy 
o podwójnym mechanizmie polimeryzacji.

Stabilny kolorystycznie, adhezyjny cement kompozytowy 
o podwójnym mechanizmie polimeryzacji.

1 x Multilink Automix SystemP Easy/M+
                  (kolory do wyboru)
                  

3 x Telio CS Inlay Reell 2.5 g Transparent**
             
     

1 x Ivoclean Reell 5 g**
             
     

1 x Multilink Primer A+B Reell 2 x 3 g**
             
     

Cena zestawu: 750 PLN*

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



Samowytrawiający primer do tkanek zęba
mieszany w proporcjach 1:1, przeznaczony
wyłącznie do stosowania z cementem
Multilink Automix.

Światłoutwardzalny jednokomponentowy materiał do czasowego
wypełniania głębokich ubytków o równoległych ścianach, nie
wymagający dodatkowego stosowania cementów tymczasowych.
  

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

Variolink Esthetic DC Starter Kit IPS e.max

1 x Multilink Automix Reell 9 g Easy
                  (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.

Variolink Esthetic DC Starter Kit

 Promocyjna cena zestawu: 506 PLN*

Zestaw zawiera:

1 x Variolink Esthetic DC, neutral 2.5 g
1 x Variolink Esthetic Try-In Paste, neutral 1.7 g
1 x Adhese Universal VivaPen 0.5 ml
1 x Monobond Etch & Prime 1 g
1 x Liquid Strip 2.5 g
5 x 5 x Application Tips Variolink
10 x VivaPen Brush Cannulas
20 x VivaPen Protective Sleeves
4 x Mixing Tips
Various accessories

 Promocyjna cena zestawu: 502 PLN*

 Cena zestawu: 1 050 PLN*

Zestaw zawiera:

1 x Variolink Esthetic DC, neutral 2.5 g
1 x Variolink Esthetic Try-In Paste, neutral 1.7 g
1 x Adhese Universal VivaPen 0.5 ml
1 x Monobond Plus 1 g
1 x Liquid Strip 2.5 g
5 x 5 x Application Tips Variolink
10 x VivaPen Brush Cannulas
20 x VivaPen Protective Sleeves
4 x Mixing Tips
Various accessories

Stabilny kolorystycznie, adhezyjny cement kompozytowy 
o podwójnym mechanizmie polimeryzacji.

Stabilny kolorystycznie, adhezyjny cement kompozytowy 
o podwójnym mechanizmie polimeryzacji.

1 x Multilink Automix SystemP Easy/M+
                  (kolory do wyboru)
                  

3 x Telio CS Inlay Reell 2.5 g Transparent**
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Innowacyjne narzędzie do modelowania i kształtowania
kompozytów. W zestawie znajduję się 1 instrument
i po 60 końcówek w dwóch rozmiarach (4 mm, 6 mm).

2 x Tetric EvoFlow Reell 2 g (kolory A2, A3)

 Cena zestawu: 700 PLN*
        

1 x Tetric EvoCeram Bulk Fill Reell 3 g**
                    (kolor do wyboru)

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

1 x Empress Direct Basic Kit 8 x 3 g
              bez kluczy kolorów
                        Światłoutwardzalny materiał nanohybrydowy przeznaczony
do bezpośredniego wypełniania ubytków w zębach przednich
i bocznych.

Płynny, światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony dający
kontrast na zdjęciach rtg, występujący w 8 kolorach szkliwnych,
3 zębinowych i 3 odcieniach do zębów wybielonych.

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

Zakup Evetric Reell 3.5 g za min. 5500 zł brutto

5 x Tetric EvoFlow Bulk Fill Reell 2 g
                 (kolory do wyboru)

Syntac Classic: Syntac Primer, Syntac Adhesive oraz Heliobond  

1 x OptraSculpt Pad Assortment**
                  
             

APLIKACJA IPS e.max SHADE NAVIGATION DOBIERA WŁAŚCIWY KOLOR
I POZIOM TRANSLUCENCJI DLA WSZYSTKICH UZUPEŁNIEŃ IPS e.max! 
JEST DOSTĘPNA DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH  ANDROID LUB ios.
więcej informcji na stronie: www.ivoclarvivadent.com

1 x Bluephase Style M8 100-240V**
             

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

          
             

Cena zestawu: 1 490 PLN*
    

Światłoutwrdzalny, nanohybrydowy materiał kompozytowy
dający kontrast na zdjęciach rtg, przeznaczony do wykonywania
uzupełnień bezpośrednich, występujący w 10 odcieniach.

Bezprzewodowa lampa oferująca intensywność
światła 800 mW/cm2 oraz światłowód o średnicy
10 mm i zakres spektrum: 430-490 nm.

Syntac Classic jest dwufazowym systemem łączącym IV generacji,
zapewniającym trwałe chemiczne połączenie materiału złożonego
z tkankami zęba. Siła wiązania 45 MPa.

Cena zestawu: 5 500 PLN*

Cena zestawu: 280 PLN*
    

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

Warunkiem otrzymania lampy jest przesłanie maksymalnie dwóch faktur



1 x Te-Econom Flow Reell 2 g A2**
1 x Te-Econom Flow Reell 2 g A3**

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

                        

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

Światłoutwardzalny, hybrydowy materiał
złożony o płynnej konsystencji.

1 x Cervitec F Starter Kit Tube 4 g

1 x Adhese Universal System VivaPen 2 ml/100 1 x Tetric EvoFlow Reell 2 g
        (kolor do wyboru)**
             
     

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

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. Cervitec® F jest zalecany jako podstawowy środek
ochochronny w przypadkach nadwrażliwości, u osób podatnych na próchnicę
oraz zapalenia tkanek miękkich. Lakier ten jest odpowiedni  dla pacjentów 
w każdym wieku***.

***dotyczy dzieci z wykształconym odruchem połykania i wypluwania

Cena zestawu: 260 PLN*
         

2 x Te-Econom Bond Reell 5 g
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 Te-Econom Bond Reell 5 g**
             
     

Cena zestawu: 160 PLN*
            (1 szt. = 53,30 PLN)

Cena zestawu: 1 050 PLN*
            (1 wkład = 42 PLN)

Cena zestawu: 355 PLN*

Jednoskładnikowy, światłoutwardzalny materiał łączący przeznaczony do stosowania
w połączeniu ze wszystkimi technikami trawienia tkanek zęba, stosowany
w procedurach łączenia uzupełnień pośrednich i bezpośrednich.

Wkłady korzeniowe z materiału kompozytowego, wzmocnione włóknami szklanymi, estetyczne i kontrastujące w promieniach rentgenowskich. 

1400 ppm  uoru

0.3 % chlorheksydyny

0.5 % CPC (chlorku
cetylpirydyny)

Cena: 199 PLN*
        

1 x FRC Postec Plus Reell 20 szt.  
             (rozmiar do wyboru)

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

„Praca z e.maxem czystym relaksem. 100% komfort dopasowania, 100% wytrzymałość i 100% zadowolenie z estetyki. W protokole
ONE VISIT  e.max sparwdza się przy najbardziej wymagających pracach.“
dr Katarzyna Buss-Maleszka, Łask

„IPS e.max to sprawdzony materiał. Paleta materiałów pokrywa najszerszy wachlarz zastosowań. Ma przewidywalny sposób ustalania
 koloru końcowego. Posiada dopasowane materiały trawiące oraz cementujące .“
tech. dent. Jan Ibrahim, Opole
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„W naszym Laboratorium głównym celem jest zadowolenie i komfort Pacjenta. Największy nacisk kładziemy na dostosowanie
się do indywidualnych potrzeb, przy utrzymaniu najwyższej jakości technicznej i estetycznej naszych prac. Dlatego wybraliśmy
system IPS e.max®. Dzięki niemu możemy zaoferować naszym pacjentom wyjątkowo piękne uzupełnienia, charakteryzujące
się dużą wytrzymałością mechaniczną.“ 
tech. dent. Michalina Komza, Żagań

Nano--uorapatite glass-ceramic
do techniki odbudowy warstwowej

Zastosowanie: do licowania 
Wytrzymałość: ≥ 90* MPa

Zastosowanie: podbudowy
Wytrzymałość: ≥ 900* MPa

Zastosowanie: natłaczanie na ceramikę
Wytrzymałość: ≥ 90* MPaZastosowanie: kształt anatomiczny, zredukowany lub podbudowy

Wytrzymałość: ≥ 470* MPa

Lithium disilicate glass-ceramic 
do technologii tłoczenia

Zastosowanie: kształt anatomiczny,
zredukowany lub podbudowy
Wytrzymałość: ≥ 530* MPa

Zirconium oxide
do technologii CAD/CAM

Fluorapatite glass-ceramic
do technologii tłoczenia

Lithium disilicate glass-ceramic 
do technologii CAD/CAM

Świat mówi e.max. A  Ty?  
IPS e.max dla wielu profesjonalistów i pacjentów stał się synonimem estetyki, jakości i trwałości.  Zostało to potwierdzone
wieloletnimi udokumentowanymi badaniami klinicznymi. Wiedza o tym produkcie wśród dentystów i techników dentystycznych 
jest wysoka. Natomiast bardzo często lekarze i pacjenci, rzadziej technicy dentystyczni kojarzą IPS e.max tylko z jednym
z produktów tego systemu. Ogólna wiedza o IPS e.max to przekonanie, że jest to materiał ceramiczny o podwyższonej
wytrzymałości, służący najczęściej do wykonywania uzupełnień w pełnym kształcie anatomicznym. Natomiast IPS e.max
to zestaw materiałów: 

1.  IPS e.max Press lub IPS e.max CAD – dwu krzemian litu, materiał ceramiczny wykorzystywany do tworzenia podbudów
        oraz uzupełnień w pełnym kształcie anatomicznym. Struktury wykonane  z tego materiału wymagają dalszej rozbudowy
        kształtu i charakteryzacji.

2.     IPS e.max Zir CAD – tlenek cyrkonu służący do wykonywania podbudów lub uzupełnień w pełnym kształcie anatomicznym
        i podobnie jak dwukrzemowo litowe struktury wymaga dalszej rozbudowy i charakteryzacji.

3.    IPS e.max Ceram – materiał ceramiczny nano-  uoro- apatytowy. W skład tej grupy wchodzi ceramika do licowania
             (warstwowej estetycznej odbudowy) oraz zestawy materiałów ceramicznych w postaci past/farb służących do charakteryzacji 
       powierzchniowej. Wielką i bardzo cenioną zaletą IPS e.max Ceram jest to, że materiał ten jest kompatybilny z IPS e.max Press/
       IPS e.max CAD/ IPS e.max Zir CAD i doskonale łączy się ze strukturami wykonanymi z tych materiałów.

Dzisiaj mamy zwykle do wyboru dwa warianty uzupełnień protetycznych wykonanych z IPS e.max:
- uzupełnienia pełnokonturowe monolityczne (tłoczone lub wycinane i tylko polerowane)
- uzupełnienia warstwowe (podbudowa ceramika, glazurowana czy choćby tylko malowana)
W ostanim czasie pojawiło się kilka „zamienników“, których producenci twierdzą, że odkryli coś znacznie lepszego do licowania
na e.max niż e.max... Należy jednak pamiętać, że po wielu latach testów badań i doświadczeń klinicznych Ivoclar Vivadent
gwarantuje jakość i wytrzymałość uzupełnień wykonanych z IPS e.max pod warunkiem, że zarówno podbudowa, jak i wszystkie
masy licująmasy licujące należą do systemu IPS e.max.



1 x Te-Econom Flow Reell 2 g A2**
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„W naszym Laboratorium głównym celem jest zadowolenie i komfort Pacjenta. Największy nacisk kładziemy na dostosowanie
się do indywidualnych potrzeb, przy utrzymaniu najwyższej jakości technicznej i estetycznej naszych prac. Dlatego wybraliśmy
system IPS e.max®. Dzięki niemu możemy zaoferować naszym pacjentom wyjątkowo piękne uzupełnienia, charakteryzujące
się dużą wytrzymałością mechaniczną.“ 
tech. dent. Michalina Komza, Żagań
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Zastosowanie: podbudowy
Wytrzymałość: ≥ 900* MPa

Zastosowanie: natłaczanie na ceramikę
Wytrzymałość: ≥ 90* MPaZastosowanie: kształt anatomiczny, zredukowany lub podbudowy

Wytrzymałość: ≥ 470* MPa

Lithium disilicate glass-ceramic 
do technologii tłoczenia

Zastosowanie: kształt anatomiczny,
zredukowany lub podbudowy
Wytrzymałość: ≥ 530* MPa

Zirconium oxide
do technologii CAD/CAM

Fluorapatite glass-ceramic
do technologii tłoczenia

Lithium disilicate glass-ceramic 
do technologii CAD/CAM

Świat mówi e.max. A  Ty?  
IPS e.max dla wielu profesjonalistów i pacjentów stał się synonimem estetyki, jakości i trwałości.  Zostało to potwierdzone
wieloletnimi udokumentowanymi badaniami klinicznymi. Wiedza o tym produkcie wśród dentystów i techników dentystycznych 
jest wysoka. Natomiast bardzo często lekarze i pacjenci, rzadziej technicy dentystyczni kojarzą IPS e.max tylko z jednym
z produktów tego systemu. Ogólna wiedza o IPS e.max to przekonanie, że jest to materiał ceramiczny o podwyższonej
wytrzymałości, służący najczęściej do wykonywania uzupełnień w pełnym kształcie anatomicznym. Natomiast IPS e.max
to zestaw materiałów: 

1.  IPS e.max Press lub IPS e.max CAD – dwu krzemian litu, materiał ceramiczny wykorzystywany do tworzenia podbudów
        oraz uzupełnień w pełnym kształcie anatomicznym. Struktury wykonane  z tego materiału wymagają dalszej rozbudowy
        kształtu i charakteryzacji.

2.     IPS e.max Zir CAD – tlenek cyrkonu służący do wykonywania podbudów lub uzupełnień w pełnym kształcie anatomicznym
        i podobnie jak dwukrzemowo litowe struktury wymaga dalszej rozbudowy i charakteryzacji.

3.    IPS e.max Ceram – materiał ceramiczny nano-  uoro- apatytowy. W skład tej grupy wchodzi ceramika do licowania
             (warstwowej estetycznej odbudowy) oraz zestawy materiałów ceramicznych w postaci past/farb służących do charakteryzacji 
       powierzchniowej. Wielką i bardzo cenioną zaletą IPS e.max Ceram jest to, że materiał ten jest kompatybilny z IPS e.max Press/
       IPS e.max CAD/ IPS e.max Zir CAD i doskonale łączy się ze strukturami wykonanymi z tych materiałów.

Dzisiaj mamy zwykle do wyboru dwa warianty uzupełnień protetycznych wykonanych z IPS e.max:
- uzupełnienia pełnokonturowe monolityczne (tłoczone lub wycinane i tylko polerowane)
- uzupełnienia warstwowe (podbudowa ceramika, glazurowana czy choćby tylko malowana)
W ostanim czasie pojawiło się kilka „zamienników“, których producenci twierdzą, że odkryli coś znacznie lepszego do licowania
na e.max niż e.max... Należy jednak pamiętać, że po wielu latach testów badań i doświadczeń klinicznych Ivoclar Vivadent
gwarantuje jakość i wytrzymałość uzupełnień wykonanych z IPS e.max pod warunkiem, że zarówno podbudowa, jak i wszystkie
masy licująmasy licujące należą do systemu IPS e.max.



1 x IPS e.max CAD CEREC/inLab MT C14/5**
            (kolor do wyboru: A1 lub B1)
1 x Variolink Esthetic Test Pack**
1 x Monobond Etch & Prime Test Pack**

Zestaw zawiera:
1 x dwustronny instrument do modelowania
20 x kula
20 x dłuto
20 x stożek

Zestaw zawiera:
1 x jednostronny instrument do modelowania
1 x dwustronny instrument do modelowania
60 x pads 4 mm
20 x kula; 20 x dłuto; 20 x stożek

Nowe narzędzie do modelowania OptraSculpt Nowej Generacji posiada
trzy wymienne końcówki przeznaczone do modelowania: kulę, stożek i dłuto. 

Do dotychczas stosowanego narzędzia OptraSculpt Pad przeznaczonego do modelowania wypełnień
w odcinku przednim dołączył OptraSculpt Nowej Generacji służący do modelowania
kompozytów w odcinku bocznym. 

1 x OptraSculpt Starter Kit

1 x OptraSculpt & OptraSculpt Pad System Kit

Cena zestawu: 550 PLN*
               

Cena zestawu: 270 PLN*
               

ZAPRASZAMY NA SYMPOZJUM!
IPS e.max - system do prac cełoceramicznych
Warszawa, 1 grudnia 2017    Wrocław, 8 grudnia 2017 
szczegóły na: www.ivoclarvivadent.pl

3 x IPS e.max CAD HT lub LT C14/5 szt.
CEREC/inLab, KaVo Arctica (kolory do wyboru)
       

 Cena zestawu: 1 630 PLN*
 

* Niewiążąca cena sugerowana z  VAT     ** Materiał wysyłany bezpośrednio do lekarza z Ivoclar Vivadent AG Schaan  
 Promocje zawarte w gazetce obowiązują od 1 lipca do 30 września 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


