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MiCROEtChER
mikropiaskarka abrazyjna kliniczno-techniczna
•	 do	schropowacania,	oczyszczania	i	zwiększania	adhezji
•	 ścierniwem	jest	tlenek	glinu	50	µm	lub	90	µm
•	 polecana	przez	wielu	wykładowców
•	 łatwa	do	podłączenia
•	 zastosowania:

	– oczyszczanie	zębów	przed	cementowaniem,	ubytki	V	klasy,		
lakowanie,	naprawa	porcelany;	
	– przy	wykonywaniu	endokoron,	renowacji	wypełnień;	
	– usuwanie	cementu	z	koron	oraz	kleju	z	zamków;	
	– przygotowanie	uzupełnień	do	cementowania	(korony,	licówki,	wkłady)

MiCROEtChER CD
mikropiaskarka abrazyjna kliniczno-techniczna  
na szybkozłączkę turbinową
•	 w	pełni	autoklawowalna;
•	 nie	wymaga	żadnych	dodatkowych	podłączeń	w	unicie

MiCROCAb+, MACROCAb+
komory wyciągowe
•	 do	pracy	mikropiaskarką	poza	jamą	ustną,		
np.	do	usuwania	cementu	z	koron		
lub	kleju	z	zamków	ortodontycznych;

•	 wymagane	tylko	podłączenie	do	prądu	–		
wbudowany	filtr	i	wentylator;	

•	 nowoczesne	oświetlenie	LED

PREPStARt h2O
piaskarka abrazyjna z płaszczem wodnym 
•	 bezbolesne,	minimalnie	inwazyjne	opracowywanie	ubytków;	
•	 doskonała	metoda	do	leczenia	dzieci;	
•	 brak	pylenia	dzięki	płaszczowi	wodnemu;
•	 bardzo	niskie	koszty	eksploatacyjne;
•	 prosta	obsługa;
•	 nie	wymaga	podłączeń	elektrycznych;
•	 wystarcza	zwykły	kompresor	unitu;
•	 wygodna	regulacja	ciśnienia	i	ilości	proszku;
•	 polecana	przez	wielu	wykładowców

Microetcher	II	–	1397	zł

Microetcher	IIa	–	1797	zł		
+	piasek	i	złączka	gratis

MicroCab+	–	2697	zł	
szer.	gł.	wys.	–	22x27x20	cm

MacroCab+	–	2997	zł		
NOWY MODEL	–	szerszy	i	mocniejszy		

szer.	gł.	wys.	–	32x27x20	cm

Zestaw	Microetcher	IIa	+	MicroCab+	–	4194	zł	4494	zł

Zestaw	Microetcher	IIa	+	MacroCab+	–	4394	zł	4794	zł

Taniej	o	300 zł

Taniej	o	400 zł

Microetcher	CD	–	1997	zł		
+	piasek	gratis
do	wyboru	KaVo,	BienAir,	Sirona

PrepStart	H2O	–	13 997	zł

PrepStart	–	11 997	zł	
(model	do	pracy	na	sucho)	



Dysza do Microetcher
o mniejszej średnicy
•	 dysza	o	mniejszej	średnicy	Pit&Fissure	Nozzle		
potocznie	nazywana	„czarną	dyszą”;

•	 redukuje	pylenie	i	zwiększa	precyzję	pracy;
•	 metalowa	konstrukcja	zapewnia	trwałość	i	umożliwia	
sterylizację	w	autoklawie;

•	 świetna	do	oczyszczania	bruzd	przed	lakowaniem;
•	 do	opracowania	łoża	wkładu;
•	 zewnętrzna	średnica	dyszy	poniżej	2	mm,	a	zwężający	się	
czubek	nawet	poniżej	1	mm;

•	 wewnętrzna	średnica	otworu	dyszy	to	tylko	0,8	mm	(0,032");
•	 polecana	zwłaszcza	do	opracowywania	małych	ubytków.

Cena	397	zł

Piaski do piaskarek Danville
Opakowania	0,45	kg.	
Tlenek glinu 27 μm	–	niebieska	zakrętka	(PrepStart	H20)	–	147	zł
Tlenek glinu 50 μm	–	czerwona	zakrętka	(PrepStart	H20,	Microetcher	lla)	–	117	zł
Tlenek glinu 90 μm	(Microetcher	lla),	brązowa	zakrętka,	do	pracy	poza	jamą	ustną,	
do	oczyszczania	metalu,	np.	piaskowanie	koron	lub	zamków	–	137	zł
Sodium Bicarbonate B	do	osadu	–	czarna	zakrętka,	miętowy	–	127	zł
Orthoprophy SA-85	–	85	μm	(Microetcher	lla),	czarna	zakrętka,	usuwanie	resztek		
kleju	ze	szkliwa,	np.	po	zdjęciu	zamków	ortodontycznych	–	137	zł
Sodium Bicarbonate B+	(tylko	Microprophy	II),	profilaktyczny,	smak	miętowy	–	137	zł
Glass beads	(Microetcher	lla)	do	szkiełkowania	–	usuwania	osadów	z	protez,		
pozostawia	jedwabisty	połysk;	(PrepStart)	do	kamienia	poddziąsłowego	–	147	zł

Zestawy podłączeniowe 
do piaskarek Danville
•	 dodatkowe	gniazdko	do	montażu	w	unicie	+	trójnik		
Q.D.	Second	Station	–	167	zł

•	 zestaw	podstawowy:	trójnik,	gniazdo	(do	montażu	w	unicie)	
i	złączka	męska	do	montażu	na	wężyku	piaskarki	Quick	
Disconnect	Kit	–	247	zł

•	 złączka	nakręcana	na	rękaw	turbiny	typu	Midwest	–		
Adapter	4–5	Hole	–	297	zł

MegaV / Contact Matrix
formówki częściowe
•	 skuteczne	i	proste	w	użyciu	rozwiązanie	do	odtwarzania		
punktów	stycznych	w	ubytkach	klasy	II	lub	MOD;

•	 nowy	ergonomiczny	pierścień,	wysoka	siła	separacji	oraz		
ergonomiczne	nóżki	w	kształcie	litery	V	z	miejscem	na	klin;

•	 blaszki	formówek	o	zwiększonej	sztywności	nie	załamują	się		
i	są	wygodne	do	założenia;

•	 opcjonalne	atraumatyczne	szczypce	do	wyjmowania	blaszek		
po	założeniu	wypełnienia	–	„papuzie	dzioby”;

•	 w	zestawie	opcjonalne	kleszcze	do	zakładania	pierścieni.

Subgingival	Matrices	–	blaszki	poddziąsłowe,	50	szt.	–	159	zł
Thin	Flex	Matrices/Large	–	blaszki	standardowe,	duże,	100	szt.	–	159	zł
Thin	Flex	Matrices/Small	–	blaszki	standardowe,	małe,	100	szt.	–	159	zł
Ultra	Thin	Flex	Matrices/Large	–	blaszki	sztywniejsze,	duże,	100	szt.	–	179	zł
Ultra	Thin	Flex	Matrices/Small	–	blaszki	sztywniejsze,	małe,	100	szt.	–	179	zł
Stiff	Flex	Matrices/Large	–	blaszki	sztywne,	grubsze,	duże,	100	szt.	–	159	zł
Stiff	Flex	Matrices/Small	–	blaszki	sztywne,	grubsze,	małe,	100	szt.	–	159	zł
1	pierścień	MegaV	–	297	zł
MegaV	refill	–	2	pierścienie	MegaV	–	594	zł
Wedge	Ring	Pilers	–	kleszcze	do	zakładania	pierścieni	i	klinów	–	229	zł
Ring	Pliers	Plus	–	wzmocnione	kleszcze	do	zakładania	pierścieni	–	269	zł
Mega	Grip	Forceps	–	szczypce	do	wyjmowania	blaszek	„papuzie	dzioby”	–	249	zł
Clinical	Kit	–	zestaw	4	pierścienie	i	200	blaszek,	kliny	plastikowe	–	1297	zł
Clinical	Kit	Plus	–	zestaw	4	pierścienie	i	200	blaszek,	kliny	plastikowe,		
kleszcze	do	zakładania	pierścieni,	szczypce	do	wyjmowania	blaszek	–	1597	zł

PROMOCJA 
4+1 GRATIS! 
Dotyczy	jednego		
rodzaju	piasku



DOWOLNA  
GŁĘBOKOŚĆ  

POLiMERYZACJi
głębokie	ubytki		

wystarczy	wypełnić		
jedną	warstwą

KIERUNKOWY 
KONTROLOWANY 

SKURCZ 
POLiMERYZACYJNY
skurcz	w	kierunku	dna		
i	ścian	ubytku	gwarantuje		
brak	mikroprzecieku

KOMPATYBILNY 
ZE WSZYSTKIMI 

SYStEMAMi 
WIĄŻĄCYMI

DOSKONAŁA 
POLEROWALNOŚĆ

Kontrolowane naprężenia i skurcz polimeryzacyjny
•	 utwardzanie	chemiczne	kompozytu	trwa	jedynie	90	sekund	i	pozwala	lepiej	
kontrolować	naprężenia	i	skurcz	niż	w	światłoutwardzalnych	kompozytach	bulk	fill;

•	 kompozyt	charakteryzuje	się	skurczem	kierunkowym	w	stronę	ścian	i	dna	ubytku,	
co	zapewnia	wyjątkową	szczelność	wypełnienia	z	uwagi	na	brak	pęknięć	i	szczelin	
między	materiałem	a	tkankami	zęba	(co	widać	na	ilustracji	obok);

•	 Bulk	EZ	IntelliTek®	Curing	Technology	zapewnia	doskonałe	dopasowanie		
do	kształtu	ubytku.

Dowolna grubość warstwy
•	 Bulk	EZ	ulega	całkowitemu	utwardzeniu	w	najgłębszych	zakamarkach	ubytku;
•	 materiał	umożliwia	wypełnienie	dowolnie	głębokich	ubytków	jedną	warstwą,	
bez	czasochłonnego	utwardzania	warstw,	co	pozwala	zaoszczędzić	do	60%	czasu	
w	porównaniu	z	tradycyjnym	materiałem.

Kompatybilny ze wszystkimi systemami wiążącymi
Bulk	EZ	zawiera	samopolimeryzujące	inicjatory	IntelliTek®,	które	pozwalają	
wypełnić	ubytek	o	dowolnej	głębokości	i	czynią	go	kompatybilnym	z	dowolnym	
światłoutwardzalnym	systemem	wiążącym.

Dobry kontrast na RTG

bulk EZ
kierunkowy	skurcz 

w stronę dna 
i ścian	ubytku	
gwarantuje	brak	
szczeliny	między	
materiałem		

a	tkankami	zęba

Tradycyjny  
bulk fill

skurcz w kierunku 
światła	może	
powodować	po-
wstawanie	szczelin	
między	materiałem	
a	tkankami	zęba

Bulk EZ Trial Kit	–	zestaw	startowy	duży	(3	strzykawki	6	g	w	kolorach	A1,	A2,	A3,	20	aplikatorów)	–	697	zł
Bulk EZ uzupełnienie	(2	strzykawki	6	g,	12	aplikatorów	do	wyboru:	A1,	A2,	A3)	–	498	zł
Bulk EZ na próbę	(1	strzykawka	6	g,	6	aplikatorów	do	wyboru:	A2,	A3)	–	249	zł
Aplikatory bulk EZ	z	metalową	giętką	kaniulą	–	25	szt.	(19	gauge	–	cieńsze,	17	gauge	–	grubsze)	–	127	zł

PROMOCJA
5+1 GRAtiS! 

Zapytaj 
o szczegóły.



Płynne kompozyty  
Danville 
•	 niski	skurcz	polimeryzacyjny,	małe	naprężenia

Accolade
•	 płynny	kompozyt	(gęsty);
•	 idealnie	zapływa,	ale	nie	spływa;

Strzykawka	5	g	–	199	zł

Starflow
•	 płynny	kompozyt	(rzadki);
•	 uwalnia	fluor,	świetny	jako	lak	do	bruzd;
•	 bardzo	niskie	naprężenie;

Strzykawka	5	g	–	199	zł

Accolade SRO (Super Radio Opaque) 
•	 największy	dostępny	kontrast	na	RTG	–	eliminacja	błędów	
diagnostycznych;

•	 świetnie	zapływa	przy	formówce	i	na	dnie	ubytku;
•	 A2,	Extra	Light	–	bardzo	jasny,	OP.WHITE	–	biały	opaker	
(endodoncja	–	zaznaczanie	ujść	kanałów);

Strzykawka	5	g	–	199	zł
Strzykawka	1	g	–	89	zł

PROMOCJA 
3+1 GRAtiS! 

POStlight 
wkłady z włókna (posty) 
•	 włókna	kwarcowe	w	żywicy	epoksydowej	–	doskonałe	
przewodnictwo	światła	i	właściwości	mechaniczne;

•	 lepsza	polimeryzacja	cementu;
•	 wkłady	są	silanizowane	dla	lepszego	połączenia	z	cementem;
•	 dobra	kontrastowość	na	RTG	pozwala	uniknąć		
błędów	w	diagnozie;

•	 wkłady	indywidualnie	pakowane	w	blister	–	zapobieganie	
zakażeniom	krzyżowym;

•	 1	mm	–	białe,	1,2	mm	–	żółte,	1,4	mm	–	czerwone,		
1,6	mm	–	niebieskie

Opakowania	10	szt.	(blister)	–	197	zł

Cemez
uniwersalny cement  
dualny
•	 zapobiega	mikroprzeciekowi;	
•	 wysoka	siła	wiązania,	łatwość	użycia,	dobra	konsystencja;
•	 doskonała	adhezja	do	szkliwa,	zębiny,	ceramiki,	cerkonu,	metalu;
•	 unikalna	technologia	IntelliTek®	pozwala	na	użycie	dowolnego	
światłoutwardzalnego	systemu	wiążącego;

•	 świetny	do	koron,	uzupełnień	inlay-onlay	oraz	wkładów	
koronowo-korzeniowych	(postów);

•	 optymalna	estetyka	–	trzy	odcienie	do	wyboru:
•	 Opaque	White	–	biały	nieprzezierny,	Translucent	–	
przezroczysty,	Warm	–	ciepły,	zębinowy.

Strzykawka	podwójna	5	g,	aplikatory	–	269	zł

Turbo Temp 3
chemoutwardzalny  
kompozyt do tymczasowych  
koron i mostów
•	 w	kartridżach	10-:1	do	typowych	pistoletów;
•	 wysoka	wytrzymałość	na	zginanie;
•	 także	do	tymczasowych	wkładów,	nakładów	oraz	licówek;
•	 niska	temperatura	polimeryzacji;
•	 kolory:	A1,	A2,	A3,	A3.5,	B1,	Bleach.

Cena:	347	zł

PROMOCJA
3+1 GRAtiS!
Dotyczy	dowolnej		

konfiguracji	strzykawek	5	g

Micro Prime Danville
desensitizer
•	 skutecznie	eliminuje	nadwrażliwość		
pozabiegową	i	nadwrażliwość	obnażonych	szyjek;

•	 doskonały	do	zabezpieczania	zębów		
po	oszlifowaniu	pod	korony;

•	 kompatybilny	z	systemami	wiążącymi	i	cementami;
•	 bardzo	łatwy	w	stosowaniu	–	wystarczy	wetrzeć	i	rozdmuchać;

Opakowanie	10	ml	–	197	zł

PRELUDE ONE 
jednoskładnikowy system wiążący
•	 światłoutwardzalny,	samotrawiący;
•	 wystarcza	jedna	aplikacja	do	ubytku;
•	 może	być	też	użyty	do	naprawy	tlenku		
cyrkonu,	tlenku	glinu	(alumina),	metalu		
i	kompozytu;

•	 brak	nadwrażliwości	pozabiegowej;
•	 kompatybilny	z	kompozytami	i	cementami	dualnymi;

Opakowanie	5	ml	–	237	zł

PRELUDE 
uniwersalny system wiążący
•	 łatwy	w	użyciu,	zapewnia	bardzo		
wysoką	siłę	wiązania;

•	 samotrawiący	(6	generacja)		
lub	z	wytrawiaczem	(5	generacja);

•	 światło-	lub	chemoutwardzalny	dzięki	katalizatorowi;
•	 do	wszystkich	kompozytów	światło-	i	podwójnie	utwardzalnych;
•	 brak	nadwrażliwości	pozabiegowej;
•	 wyjątkowo	cienka	warstwa,	łatwa	aplikacja,	nie	przykleja	się;
•	 do	formówek,	świetny	do	stomatologii	zachowawczej	i	protetyki;

Prelude	Self-Etch	Kit	–	zestaw	3x5	ml	–	449	zł
Prelude	Primer/Adhesive	–	2x5ml	–	299	zł
Prelude	Adhesive	5	ml	–	189	zł
Prelude	Link	5	ml	–	189	zł

h2ORThO-BOND 
ortodontyczny  
samotrawiący system wiążący
•	 nie	wymaga	wytrawiania;	
•	 wiąże	nawet	do	szkliwa	zaślinionego	i	zakrwawionego;
•	 działa	doskonale	z	materiałami	światłoutwardzalnymi,	
samoutwardzalnymi	i	dualnymi;

•	 doskonały	do	zamków	metalowych,	ceramicznych	i	retainerów;

Butelka	5	ml	–	299	zł



Igłotrzymacze do każdej nici
•	 słynne	igłotrzymacze	Laschal	ultralekkie	i	ergonomiczne;
•	 nitka	nie	zatrzymuje	się	na	sworzniu;
•	 zapewniają	pewny	chwyt	igieł	w	każdym	rozmiarze;
•	 nie	występuje	efekt	rozkalibrowania;
•	 teraz	nowy	model	mikro	z	dziobami	z	nasypem	
diamentowym;

•	 dostępny	model	micro	z	węższymi	dziobami	igłotrzymacza;
•	 na	życzenie	model	z	obcinaczem	nici;
•	 proste	lub	zagięte	dzioby.

Ceny	od	1497 zł

Szczypce 
do koron, wkładów, licówek, itp.,  
„samołapki protetyczne”, superpęseta
•	 gwarantują	wygodny,	delikatny,	lecz	pewny	i	bezpieczny	
chwyt	korony,	wkładu,	elementu	implantu.

Ceny	od	897	zł

Nożyczki Eh Micropoint
•	 bezbolesne	przecinanie	zarośniętych	szwów	dzięki	
zaokrąglonym,	tępym	końcówkom	typu	„kaczy	dziób”;

•	 same	lokalizują	zarośnięty	szew	i	umożliwiają		
przecinanie	nici.

Ceny	od	697	zł

Elastyczne periotomy
•	 do	atraumatycznego	usuwania	zębów;
•	 działają	przez	przecinanie	włókien	ozębnej;
•	 unikatowe	ząbkowane	ostrza	ułatwiają	i	przyspieszają	pracę;
•	 elastyczna	stal	zapobiega	złamaniu	narzędzia.

Komplet	dwóch	periotomów	pod	różnymi	kątami	–	797	zł
Pojedynczy	periotom	–	457	zł

Uchwyty do formówek częściowych
•	 unikatowe	uchwyty	do	precyzyjnego	zakładania	
i	wyjmowania	pasków	formówek	częściowych

•	 mogą	być	również	stosowane	do	wygodnego	przenoszenia	
łączników	implantów

Ceny	od	897	zł

Szczypczyki typu Steiglitz
•	 do	usuwania	złamanych	narzędzi	kanałowych;
•	 najcieńsze	na	rynku	szczypce	typu	Steiglitz;
•	 dostępne	różne	modele		
pod	różnym	kątem.

Ceny	od	997	zł

Uchwyty do pasków polerskich  
oraz pasków z piłą
•	 unikatowe	uchwyty	do	przytrzymywania	pasków	polerskich;
•	 można	stosować	dowolne	paski	celulidowe	i	metalowe;
•	 bolce	i	otwory	w	uchwycie	paska	gwarantują	stabilność;
•	 polecane	także	dla	ortodontów.

LAS-PCF-LW/L-ST:	1197	zł
LAS-PCF-LW/L:	1197	zł

Kleszczyki
uchwyty do narzędzi  
kanałowych
•	 możliwość	chwycenia	dowolnego	pilnika		
ręcznego	i	ustawienia	pod	dowolnym	kątem;

•	 przydatne	przy	odnajdywaniu	ujść	oraz	udrażnianiu	
zobliterowanych	kanałów;

•	 wyjątkowa	ergonomia	–	szczególnie		
do	pracy	pod	mikroskopem.

Ceny	od	997	zł



YIRRO YIRRO-PLUS 
samooczyszczające lusterka
•	 holenderski	renomowany	producent;
•	 jakość	i	ergonomia;
•	 rewolucyjny	opatentowany	system	samooczyszczający,		
dzięki	ciągłemu	nadmuchowi	powietrza	na	powierzchnię	lusterka;

•	 przedniopowierzchniowe,	bardzo	jasne,	zapewniony	idealny	obraz	bez	kropel		
wody,	opiłków	tkanek	itp.

•	 proste	podłączenie	do	każdego	unitu	–	złączka	jak	do	mikropiaskarki	Microetcher;
•	 specjalna	powłoka	zwiększająca	trwałość;
•	 ergonomiczny	kształt	lusterka	ułatwia	dostęp	do	tylnych	powierzchni	zębów;
•	 czapeczki	noSPOT	na	lusterka	zapobiegające	skroplinom	w	czasie	sterylizacji;
•	 lekka,	ergonomiczna	rączka;
•	 wymienne	wkłady/lusterka	w	dwóch	rozmiarach;
•	 wersja	włączana	manualnie	lub	automatycznie.

Yirro	Comfort	–	zestaw	włączany	manualnie:	sterownik,	4	rękojeści,	4	zwierciadełka	–	2497	zł
Yirro	Premium	–	zestaw	włączany	automatycznie,	sterownik,	4	rękojeści,	4	zwierciadełka	–	3697	zł
Yirro	uzupełnienie	–	6	zwierciadełek	(dużych	lub	małych)	–	297	zł
Yirro	PILOT	–	6	rączek,	6	zwerciadełek	(3	małe,	3	duże)	–	997	zł

U-CEM PREMIUM
uniwersalny cement kompozytowy na bazie żywic
•	 podwójnie	utwardzany	(dualny),	samoadhezyjny	cement	na	bazie		
żywic	(kompozytowy);

•	 duża	siła	wiązania,	nie	wymaga	wstępnego	przygotowania	powierzchni;
•	 łatwa	aplikacja	i	łatwy	do	usunięcia	nadmiarów;
•	 dobrze	kontrastuje	na	zdjęciach	RTG;
•	 wskazania:	cementowanie	uzupełnień	ceramicznych,	metalowych,	
kompozytowych	takich	jak	wkład	(inlay),	nakład	(onlay),	korona,	most,	
wkłady	koronowo-korzeniowe	(posty)	i	gotowe	wkłady		
koronowo-korzeniowe	metalowe	(screw);

•	 odcienie:	przezierny	(clear),	uniwersalny	(universal).	

Opakowanie:	strzykawka	9	g	+	aplikatory	mieszające	–	227 zł	297	zł

ŻYWICE DO DRUKU 3D
Szczegółowe	informacje	oraz	profile	drukarek	na	www.andersz.com	w	dziale	3D.
Polecane	na	polskich	forach	internetowych.	Dostępne	w	wygodnych	opakowaniach	0,5	i	1	l.

MAZiC D SG Surgical Guide	żywica	do	druku	3D	szablonów	chirurgicznych
0,5	l	–	577	zł; 1	l	–	847 zł	997	zł

MAZiC D tEMP	żywica	do	druku	3D	koron	i	mostów	tymczasowych	kolor	uniwersalny
0,5	l	–	847 zł	947	zł; 1	l	–	1347 zł	1447	zł

MAZiC D MODEL	żywica	do	druku	3D	modeli
1	l	–	697 zł	797	zł

MAZiC D MODEL ORthO	żywica	do	druku	3D	modeli	ortodontycznych
0,5	l	–	497 zł	547	zł; 1	l	–	747 zł	797	zł

MAZiC D CASt	żywica	odlewnicza	spalająca	się	bezresztkowo.
Wydruki	charakteryzują	się	dużą	dokładnością,	niskim	skurczem	i	odpornością	na	zginanie.

0,5	l	–	497	zł; 1	l	–	697	zł



Zapraszamy do sklepu internetowego oraz na blog andersz.com/blog
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biuro@andersz.com   facebook.com/anderszdentalboutique   tel.: 502 652 932, 91 42 19 997
ANDERSZ	Paweł	Jerzy	Andersz,	ul.	Jana	Kazimierza	1/U2,	71-620	Szczecin,	NIP:	851-136-02-87
Podane	ceny	są	cenami	brutto	w	zł.	Towary	oznaczone	jako	„gratis”	fakturowane	są	za	1	zł.	Niniejsza	ulotka	nie	stanowi	oferty	handlowej	w	rozumieniu	Kodeksu	Cywilnego.	
Nie	odpowiadamy	za	błędy	w	składzie	i	druku.	Ceny	mogą	ulec	zmianie	w	przypadku	znacznego	wzrostu	kursów	walut.	Oferta	obowiązuje	od	1.05.2022	r.	do	odwołania	
lub	wyczerpania	zapasów.

Gotowa pasta bioceramiczna w strzykawce 
do wypełniania kanałów korzeniowych
•	 bioaktywna,	biokompatybilna,	niewymagająca	mieszania;
•	 indukuje	wytwarzanie	hydroksyapatytu		
w	kontakcie	z	płynami;

•	 wiąże	w	wyniku	kontaktu	z	wilgocią	w	kanale;
•	 silne	działanie	antybakteryjne	–	wysokie	(zasadowe)	pH;
•	 doskonałe	właściwości	uszczelniające;
•	 dobrze	zapływa	w	kanały	boczne;
•	 łatwa	aplikacja	–	cienkie	plastikowe	kaniule	z	podziałką;
•	 brak	skurczu;
•	 dobry	kontrast	na	RTG;
•	 nie	przebarwia	tkanek	–	zawiera	tlenek	cyrkonu.

Opakowanie:	strzykawka	2	g,	20	aplikatorów	–	447	zł	497	zł

Gotowa gęsta pasta bioceramiczna w kompiulach 
WSKAZANIA:	pośrednie	i	bezpośrednie	przykrycie	miazgi,		
naprawa	perforacji,	naprawa	resorpcji,	wsteczne	wypełnianie	kanału,		
apeksyfikacja,	rewitalizacja,	amputacja	przyżyciowa;

•	 bioaktywna,	biokompatybilna,	niewymagająca	mieszania;
•	 doskonała	konsystencja;
•	 optymalny,	szybki	czas	wiązania;
•	 wysoka	wytrzymałość	na	ściskanie;
•	 efekt	antybakteryjny	dzięki	zasadowemu	pH;
•	 zawiera	biozgodne	związki;
•	 nie	powoduje	przebarwienia;
•	 bardzo	dobra	widoczność	na	zdjęciach	RTG;
•	 brak	efektu	wash-out	–	nie	ulega	wypłukaniu	w	pierwszych	minutach	
po	założeniu	(mimo	kontaktu	z	płynami),	co	w	połączeniu	z	dobrą	
konsystencją	czyni	ją	optymalnym	materiałem	do	wstecznego	
wypełniania	kanału.

1	kompiula	0,25	g	–	50	zł
Promocja	–	opakowanie	10	kompiul	0,25	g	–	450	zł	500	zł

BIOAKTYWNA BIOCERAMIKA  
w postaci gotowej pasty


