
HIGHLIGHTS
Ważne od 01.10.2016 do 31.03.2017

Highlight 2: FinalTouch
Światłoutwardzalny materiał do estetycznej odbudowy

• Odtwarzanie bruzd, białych plamek oraz nieprzejrzystości szkliwa

• Doskonały dodatek do materiałów typu ORMOCER® 

• Doskonały w stomatologii estetycznej

• Drobna struktura materiału i jednorodna konsystencja  
 gwarantują doskanałą aplikację 

Zestaw strzykawki 5 × 1,5 g  
(biały, niebieski, żółty, poma-
rańczowy, brązowy), akcesoria

REF 2321

514 złŹródło: Dr. Maurício Watanabe / Brazylia

Zestaw po 5 wkładów o średnicy (~ ø 0,8 mm, ~ ø 1,0 mm, ~ ø 1,2 mm, 
~ ø 1,4 mm), Ceramic Bond butelka 5 ml, Futurabond U SingleDose  
20 szt., Rebilda DC zębina strzykawka QuickMix 10 g, akcesoria

REF 1972 

1.983 zł
ŚWIATOWA 
INNOWACJA

Highlight 1: Rebilda® Post GT
Złożony wkład korzeniowy wzmocniony włóknem szklanym

• Nowatorska budowa wkładu 

• Doskonała adaptacja w kanale

• Perfekcyjne dopasowanie do kanałów korzeniowych  
 opracowanych zgodnie z najnowszą technologią

• Wszystkie elementy zestawu idealnie do siebie pasują

Źródło: Dr. Axel Malchau / Niemcy

NOWOŚĆ

    



*Zamawiając za pośrednictwem konsultanta stomatologicznego firmy VOCO jedno opakowanie, zawierające 80 korpusów kapsułek (REF 2553) plus jedno opakowanie, 
 zawierające 40 naboi do cementowania (REF 2555) za łączną kwotę 767 zł, otrzymasz w ramach zniżki dodatkowe opakowanie, zawierające 40 naboi do 
 cementowania. Darmowe produkty zostaną wysłane do Państwa przez VOCO. 

Oferta do cementowania*
Korpusy kapsułek 80 szt. 638 zł
REF 2553

Naboje 40 szt. 129 zł
REF 2555

+ 40 naboi gratis
 767 zł896 zł

Zestaw startowy
Korpusy kapsułek 40 szt., naboje do cemento-
wania 40 szt., naboje do wypełnień w kolorze 
uniwersalnym 40 szt. 

+ naboje do wypełnień w
   kolorze różowym 20 szt. gratis
REF 2550 547 zł 483 zł

Highlight 3: IonoSelect®

Uniwersalny materiał szkło-jonomerowy

• Wiele zastosowań  
 – do wypełnień, cementowania, podbudów i jako podkład 
 – wystarczy wybrać i wprowadzić nabój

• Kolor różowy – idealny w pedodoncji, do odbudowy 
 zrębu, jak również do wypełnień poddziąsłowych

• Brak potrzeby stosowania nabłyszcza czy 
 bądź lakierów ochronnych

*Przy zakupie dwóch opakowań Ionolux (REF 2115 / 2117-2121) za pośrednictwem konsultanta stomatologicznego VOCO otrzymają Państwo dodatkowe opakowanie 
 gratis. Darmowe produkty zostaną wysłane do Państwa przez VOCO.

Highlight 4: Ionolux®

Światłoutwardzalny, szkło-jonomerowy materiał do wypełnień w pięciu odcieniach

• Estetyczne wypełnienia bez stosowania systemów łączących i nabłyszczaczy

• Zmienny czas pracy – zależny indywidualnie od rozpoczęcia polimery  
 zacji światłem

• Ionolux nie przykleja się do narzędzi i może być łatwo modelowany

• Załóż wypełnienie, przeprowadź polimeryzację i opracuj – nie ma potrzeby 
 stosowania lakieru

Zestaw kapsułek aplikacyjnych 50 szt.  
(10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)

REF 2115

702 zł 2+1* 2+1*

Kapsułki aplikacyjne 20 szt.

A1 REF 2117 A3 REF 2119 B1 REF 2121 

A2 REF 2118  A3.5 REF 2120

300 zł
(cena za opakowanie)(cena za opakowanie)

Highlight 5: Provicol® QM Plus
Bezeugenolowy cement do tymczasowego osadzania zawierający 
wodorotlenek wapnia

•  Zwiększona wytrzymałość, zapewnia większą retencję i 
adhezję

•  Precyzja i stabilność umożliwiają dokładne usuwanie 
nadmiarów materiału

•  Cienka warstwa materiału zapewnia trwałe połączenie

•  Zawiera wodorotlenek wapnia i tlenek cynku 

„Plus“
za adhezję

Strzykawka QuickMix 5 ml

REF 1098

156 zł 292 zł

Zestaw strzykawki QuickMix 3 × 5 ml 
(2 × Provicol QM, 1 × Provicol QM Plus)

REF 1099     428 zł

„2+1“
pytaj

Wypełnienia w
kolorze różowym

Do cementowania

Korpusy kapsułek Wypełnienia w kolorze
uniwersalnym

NOWOŚĆ
11%

oszczędności

NOWOŚĆ



 VOCO HIGHLIGHTS

Highlight 6: Admira® Fusion
Uniwersalny nanohybrydowy materiał wypełnieniowy ORMOCER®

• Pierwszy na świecie materiał odtwórczy na bazie ceramicznej

• Lider najmniejszego skurczu polimeryzacyjnego (1,25 % objętościowo)  
 na rynku. Wykazuje niewielkie naprężenia wewnętrzne w porównaniu 
 z innymi materiałami do wypełnień

• Nie aktywny chemicznie przez co biokompatybilny i całkowicie 
 odporny na przebarwienia

• Wygodny w pracy, łatwy do polerowania i nabłyszczania w 
 połączeniu z wysoką twardością gwarantuje długotrwałe efekty

• Kompatybilny ze wszystkimi konwencjonalnymi systemami łączącymi

*Przy zakupie czterech opakowań Admira Fusion za pośrednictwem konsultanta stomatologicznego VOCO otrzymają   
 Państwo dodatkowe opakowanie gratis. Darmowe produkty zostaną wysłane do Państwa przez VOCO.

Formy sprzedaży

Strzykawka 3 g

Caps 15 × 0,2 g

Strzykawka flow 2×2g

 A1 A2 A3 A3.5  A4 B1 B2 B3 C2 D3 OA1 OA2 OA3 OA3.5 BL WO Sieczny GA3.25 GA5 Mixed 

2754 2755 2756 2758 2759 2762 2763 2764 2766 2768 2770 2771 2772 2773 2775  – 2776 2757 2760 –

2782 2783 2784 2786 2787 2790 2791 2792 2794 2796 2798 2799 2800 2801 2803 – 2804 2785 2788 2806

2818 2819 2820 2821 2822 2824 2825 – 2826 – – 2829 – – 2831 2832 2828 – – –

Strzykawka 2 × 2 g, 
różne odcienie 

(numery katalogowe w tabeli poniżej) 
(cena za opakowanie)

321 zł

Zestaw strzykawki 5 × 2 g 
(A1, A2, A3, A3.5, WO), 
kolornik

REF 2816     881 zł

616 zł

Ciekły, światło utwardzalny, nanohybrydowy materiał wypełnieniowy ORMOCER®

• Bardzo niski skurcz polimeryzacyjny (2,75 % objętościowo)

• „Flow-on-demand“, tj. materiał jest ciekły lub stały na żądanie

Highlight 8: Admira® Fusion Flow

*Przy zakupie czterech opakowań Admira Fusion Flow za   
 pośrednictwem konsultanta stomatologicznego VOCO otrzymają  
 Państwo dodatkowe opakowanie gratis. Darmowe produkty  
 zostaną wysłane do Państwa przez VOCO.

4+1*

Highlight 7: Admira® Fusion x-tra
Nanohybrydowy materiał wypełnieniowy ORMOCER®, 4 mm

• Materiał wypełnieniowy typu Fast-Track

• Wyjątkowo niski skurcz polimeryzacyjny (1,25 % objętościowo)  
 zapewnia niski poziom naprężeń wewnętrznych gwarantujący  
 wysoką szczelność brzeżną

• Kolor uniwersalny z efektem kameleona 

Strzykawka 3 g uniwersalny

REF 2810 (cena za opakowanie)

263 zł
*Przy zakupie czterech opakowań Admira Fusion x-tra (REF 2810 /  
 2811) za pośrednictwem konsultanta stomatologicznego VOCO  
 otrzymają Państwo dodatkowe opakowanie gratis. Darmowe  
 produkty zostaną wysłane do Państwa przez VOCO.

Caps 15 × 0,2 g uniwersalny

REF 2811 (cena za opakowanie)

263 zł 4+1*

4 mm

4+1*
Zestaw + bond 
strzykawki 5 × 3 g 
(A2, A3, GA3.25, A3.5, 
Admira Fusion x-tra), 
kolornik + Futurabond U 
SingleDose 20 szt. 

REF 2750     1.413 zł

989 zł

Zestaw + bond 
Caps 75 × 0,2 g 
(po 15 A2, A3, GA3.25, 
A3.5, Admira Fusion x-tra), 
kolornik + Futurabond U 
SingleDose 20 szt. 

REF 2780     1.413 zł

989 zł

Strzykawka 3 g, 
różne kolory

Caps 15 × 0,2 g, 
różne kolory 

(numery katalogowe w tabeli poniżej) 
(cena za opakowanie)

263 zł

Zestaw próbny

Admira Fusion – Caps 9 × 0,2 g 
(po 3 A2, A3, A3.5)

Admira Fusion Flow  
Strzykawka 1 × 2 g, A3 

Admira Fusion x-tra  
Caps 3 × 0,2 g, uniwersalny

REF 2778

255 zł

NOWOŚĆ

30%
oszczędności

30%
oszczędności
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Highlight 10: Celalux® 3
Wysokowydajna diodowa lampa polimeryzacyjna

• Duża moc wyjściowa, około 1.300 mW/cm2

• Kompaktowy rozmiar, ergonomiczny kształt i niska waga  
 (70 g) zapewniają wygodę pracy

• Komfortowa i łatwa w użyciu stacja do ładowania z  
 wbudowanym radiometrem i dodatkowym akumulatorem

• Monitorowanie czasu polimeryzacji przez wibracje (na  
 początku, po 10 s i po 20 s)

Highlight 9: Bifix® SE
Samoadhezyjny kompozytowy cement lutujący o podwójnym 
mechanizmie wiązania

• Bez wytrawiania, bez użycia systemu łączącego

• Krótki czas wiązania w jamie ustnej pacjenta

• Najłatwiejsze usuwanie nadmiarów

Lampa polimeryzacyjna LED (rękojeść, stacja ładująca, 
przewód zasilający z wymiennymi zasilaczami, 2 baterie 
typu lit-polimer, światłowód 8 mm, osłona przed oślepia-
niem, instrukcja obsługi)

REF 9090      5.202 zł 

4.316 zł

Highlight 12: Zestaw do profilaktyki 
All-in-one – profesjonalna profilaktyka zestaw produktów VOCO 

• Fluoryzacja, profilaktyka, ochrona, uszczelnianie

• Rówież do indywidualnej profilaktyki

• Różne smaki do testowania

• W codziennej i specjalistycznej praktyce

Zestaw po 1 × CleanJoy tuba 100 g średnioziarnista i   
   drobnoziarnista,  
   1 × Remin Pro tuba 40 g melonowy,  
   1 × Remin Pro forte tuba 40 g imbiru,  
   po 3 × Profluorid Varnish SingleDose 0,4 ml,  
   melonowy, karmelowy, miętowy i wiśniowy,  
   2 × Grandio Seal strzykawki 2 g

REF 2996

298 zł
Nowość:

Spróbuj teraz

Highlight 11: Grandio®

Uniwersalny nanohybrydowy materiał wypełnieniowy

• Doskonałe właściwości fizyczne gwarantujące długowieczne  
 wypełnienia

• Wysoce estetyczny

• Wyjątkowo prosty w użyciu dzięki elastycznej konsystencji

• Nowość: kolor A3 w dużym ekonomicznym opakowaniu 

2.134 zł

Strzykawki 10 × 4 g A3

REF 1805     2.372 zł

A3
Pakiet korzyści

PAŃSTWA ZAMÓWIENIE
Aby zamówić prezentowane w tym katalogu produkty objęte ofertą 
specjalną, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym firmy 
VOCO lub hurtownią stomatologiczną. Oferty obowiązują tylko u part-
nerów prowadzących sprzedaż detaliczną, biorących udział w progra-
mie. Uwzględnione zostaną również specjalne ceny oferowane przez 
Państwa hurtownię. Oferowane ceny zawierają podatek VAT. 

Również do
ZrO2

Strzykawka QuickMix 3 × 5 g uniwersalny

REF 2961      771 zł 

514 zł „2+1“
równy

33%
oszczędności

17%
oszczędności

10%
oszczędności


