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OptiBond™ Universal
• 8. generace adheziv

• univerzální jednokrokový systém v jedné lahvičce

• technika leptání: self-etch, selective-etch, total-etch

• indikace: přímé i nepřímé vazby

OptiBond™ FL
• 4. generace adheziv

• zlatý standard v bondování

• technika leptání: total-etch

• indikace: přímé vazby

36519 - OptiBond Universal refill
5 ml lahvička

26684 E - OptiBond FL Kit
1 x Primer (8 ml), 1 x Adhezivum (8 ml), 1 x 3g Gel Etchant, 10 Gel Etchant koncovek,  

50 aplikačních koncovek, 25 míchacích misek

Původní cena 2020 Kč

1848 Kč

SonicFill™ 2
Kompozitní materiál pro bulk fill

• vytváří trvalé výplně v distálním úseku

• možnost vrstvení až do 5 mm

• nížší objemové smrštění (1,5 %)

SonicFill 2 refill
20 × 0,25 g hroty Unidose 

Možnost výběru odstínu:

A1 (36047) | A2 (36048) | A3 (36049) | B1 (36050)

Původní cena 2355 Kč

Původní cena 4812 Kč

1912 Kč

3850 Kč

Harmonize™

Univerzální nanohybridní kompozit

• přirozeně vypadající a výjimečně estetické výplně

• zdokonalený chameleon efekt pro lepší splynutí

• zvýšená pevnost díky vysokému naplnění (81%)

Harmonize Syringe refill
1 x 4 g stříkačka

(možnost výběru ze všech odstínů)

Původní cena 1671 Kč

1365 Kč
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Impression Compound
Termoplastická otiskovací hmota

• pro plné nebo částečné otiskování

• tyčinky pro zobrazení měděného pásma nebo pro přidání do 

okraje zobrazení nebo vlastního zásobníku

• každá barva má řízenou pracovní teplotu  

pro konkrétní použití: 

Zelené tyčinky (50° C)  

Červené tyčinky (55° C) 

Šedé tyčinky (53°C)

Softclamp
Svorky pro fixaci kofferdamu

• univerzální svorky na moláry pro fixaci kofferdamu

•  autoklávovatelné, nepoškrábou zub, neodrážejí světlo

Impression compound tyčinky: 15 ks
Možnost výběru: 

Zelené tyčinky (00444) | Červené tyčinky (00432) | Šedé tyčinky (00455)

Softclamp General kit (5250): 5 ks

Původní cena 580 Kč

Původní cena 901 Kč

Původní cena 667 Kč

Původní cena 672 Kč Původní cena 407 Kč

Původní cena 1027 Kč

464 Kč

721 Kč

534 Kč

538 Kč 326 Kč

822 Kč

Harmonize™

Univerzální nanohybridní kompozit

• přirozeně vypadající a výjimečně estetické výplně

• zdokonalený chameleon efekt pro lepší splynutí

• zvýšená pevnost díky vysokému naplnění (81%)

Možnost výběru velikosti: 

OptiDisc refill 9,6 mm: hrubý 80 ks (4197) | středně hrubý 100 ks (4181) | 

jemný 100 ks (4182) | velmi jemný 100 ks (4183)

OptiDisc refill 12,6 mm: hrubý 80 ks (4198) | středně hrubý 100 ks (4184) | 

jemný 100 ks (4185) | velmi jemný 100 ks (4186)

OptiDisc refill 15,9 mm: hrubý 80 ks (4199) | středně hrubý 100 ks (4191) | 

jemný 100 ks (4192) | velmi jemný 100 ks (4193)

196 – Krátký mandrel (5 ks)

195 – Standardní mandrel (5 ks)

OptiDisc™ Refill
Leštící systém bez vystupujícího mandrelu

Interdentální klínky
Interdentální klínky z platanového dřeva

Refill 100 ks  
Možnost výběru:

tyrkysové (822/05) | oranžové (822/10) | bílé (822/20) | zelené (822/30) | žluté 

(822/40) | modré (822/50) | červené (822/60) | bílé (822/70)
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K libovolné kombinaci níže uvedených
materiálů v minimální hodnotě 24 999 Kč 

DemiPlus 

•  Pulzující technologie  

vytvrzování

•  Bezdrátová led lampa

•  Ergonomický tvar

•  3letá záruka

24 000 Kč 6 562 Kč 66 Kč/ks
6 597 Kč (sada á 100 ks) 

8x SonicFill™ 2  
+ násadec

• Kompozitní materiál pro bulk fill

• Vytváří trvalé a pevné výplně 

v distálním úseku

• Možnost vrstvení až do 5 mm

• Nižší objemové smrštění (1,5%)

Compothixo

• Nástroj pro nanášení a modelování 

kompozit

• Snadná aplikace „bulk“ techniky pro 

malé kavity

• Snížená lepivost kompozita na rozdíl od 

tradičních nástrojů

• Redukce vzniku vzduchových bublin

Sada sterilních 
vyšetřovacích 
nástrojů 

• Připraveno k okamžitému použití

• Hygienické a na jedno použití – 

eliminuje kontaminaci mezi pacienty

• Úspora času - snižuje čas strávený 

sterilizací a manipulací

• Recyklovatelné a biologicky 

odbouratelné materiály

SonicFill 2 refill 
20 × 0,25 g hroty Unidose 

Možnost výběru odstínu: 

A1 (36047) | A2 (36048) | 

A3 (36049) | B1 (36050) 

SonicFill násadec (1.007.7400.CZ)

Compothixo Intro Kit (5400) 
Obsah balení: nástroj + 4 různe hroty (špičatý hrot, 

lopatkovitý hrot, válcovitý hrot, půlkulatý hrot), 

baterie AAAA

Sada sterilních vyšetřovacích 
nástrojů (PE9701) 
Obsah balení: zrcátko, double-ended sonda, pinzeta

Polymerační lampa 
Demi plus za 1 kč

• OptiBond Universal

• Harmonize

• SonicFill 2

• Gel Etchant Jumbo

• OptiBond FL

• Vertise Flow

• Maxcem Elite

• Herculite XRV Ultra Flow

• Herculite XRV Ultra

• Herculite XRV

• Metafix matrice
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Leica M320
Mikroskop navržený pro stomatology

•  Inovativní design bez kabelů  

s antimikrobiálním povrchem AgProtect

•   Excelentní optika Leica

•   LED osvětlení 2 paprsky

•  Řada možností dovybavení  

(nastavitelné okuláry, HD kamera,..)
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Původní cena 1032 Kč

Původní cena 1579 Kč

826 Kč (sada 5 ks)

1263 Kč

Elements™ Gutta Percha 
Cartridges
• speciálně navržená, vysoce odolná jehla může být ohnuta 

tak, aby se přizpůsobila anatomii kořenového kanálku

• o 5 mm delší jehla, což umožňuje lépe dosáhnout pracovní 

délky kořenového kanálku 

• unikátní měděné a zlaté opláštění pro efektivnější vedení 

teplé gutta-perči z jehly do kořenového kanálku 

• vytlačí o 7% více gutta perči

TF™ Adaptive NiTi 
rotační nástroje
• intuitivní, barevně odlišný systém určený pro

• efektivní a snadné použití

• stejně jako na semaforu – začněte se zelenou a skončete 

s červenou

• určený pro rotační i reciproční pohyb

Condensor & PacMac
• nikl-titanové nástroje pro 

termomechanickou kondenzaci využívají 

konstrukci reverzní šroubovice, která 

současně zavádí a kondenzuje gutta perchu 

do kořenových kanálků

K-Files
• nejuniverzálnější z ručních nástrojů s menším separačním 

potenciálem

• nástroje jsou schopny obejít obstrukce s výrazně větší 

lehkostí

• nástroje jsou navrženy tak, aby při práci poskytovaly jemné 

taktilní informace

Možnost výběru: 

light Body (972-2501 ) | Medium Body (972-2500) | Heavy Body (972-2502)

3822 Kč

SLEVA 20%

MUDr. Jan Prouza, Dvůr Králové, doporučuje:
„Termomechanická kondenzace gutaperči je rychlá, 

efektivní a nenákladná technika plnění, výhodná především 

u kořenových kanálků neokrouhlého průřezu. Společnost 

Kerr Endodontics Vám přináší vysoce ohebné nikltitanové 

kondensory o velikosti ISO 25, 45, 55 a délkách 21 mm 

a 25 mm v konicitě 4% a nikltitanové kondensory ve velikosti 

ISO 25, 30, 35 a 60 a v délkách 21 mm a 25 mm v konicitě 2 %. 

Termomechanická kondenzace je nenáročná na vybavení 

a materiál. Pro guttakondensor se používá standardní modré 

kolénko při rychlosti cca 10 000 ot/min., běžné gutaperčové 

čepy a minimální množství sealeru.“

Akce 2 + 1 ZDARMA
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QUATTROcare PLUS
• plně automatický přístroj pro ošetřování a čištění 

instrumentů a turbínek

• možnost připojení na stlačený vzduch

• zvláštní program pro ošetření kleštiny

SONICflex Quick 2008 L Set
• pneumatický odstraňovač zubního kamene

• možnost připojení na rychlospojky MULTIflex KaVo a Sirona

• 3 stupně regulace výkonu

QUATTROcare PLUS 
+ instrument (E20L/E25L/E680L) 

SONICflex Quick 2008 L Set
+ 3 hroty dle vlastního výběru

Intraorální rentgen KaVo Focus™ 
+ nepřímá visiografie KaVo Scan eXam™ One

Ideální začátek pro Vaši ordinaci

Intraorální rentgen KaVo Focus™ 
+ přímá visiografie KaVo GXS-700

Původní cena 285 863 KčPůvodní cena 245 842 Kč

Původní cena 57 681 Kč Původní cena 48 990 Kč

229 000 Kč199 000 Kč

51 235 Kč 45 392 Kč
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Kontakty

Daniel Paulín
Sales Manager CZ/SK/HU
KaVo Kerr
+420 725 818 392
daniel.paulin@kavokerr.com

Jiří Nádvorník
Product Manager Equipment
+420 606 787 240
jiri.nadvornik@kavokerr.com

Lucie Řehořová
Product Manager Imaging
+420 776 303 048
lucie.rehorova@kavokerr.com

Adéla Zahradníková
Sales Manager Kerr
+420 725 571 807
adela.zahradnikova@kavokerr.com

Lenka Čeňková
Product Specialist 
Kerr Endodontics, Leica
+420 606 602 496
lenka.cenkova@kavokerr.com

Pavla Blažková
Obchodní zástupkyně Morava 
Kerr, Pentron, SpofaDental
+420 606 686 402
pavla.blazkova@kavokerr.com

Věra Heroutová
Obchodní zástupkyně Čechy 
Kerr, Pentron, SpofaDental
+420 602 104 114
vera.heroutova@kavokerr.com

Radka Musilová
Obchodní zástupkyně Čechy
Kerr, Pentron, SpofaDental
+420 702 206 382
radka.musilova@kavokerr.com

Obchodní oddělení

Veronika Dvořáková
Marketing Manager CZ/SK/HU 
KaVo Kerr
+420 725 365 162
veronika.dvorakova@kavokerr.com

Marketingové oddělení

Zuzana Gabrielová
Sales & Registration Coordinator
+420 602 647 557
zuzana.gabrielova@kavokerr.com

Petr Bejček
Manažer servisního oddělení
+420 725 465 347
petr.bejcek@kavokerr.com

Ladislav Pusztai
Servisní technik 
Zubní soupravy
+420 724 095 968
ladislav.pusztai@kavokerr.com

Robert Sušánek
Servisní technik Instrumenty
+420 602 414 503
robert.susanek@kavokerr.com

Kancelář

Servisní oddělení

Distribuce
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