София 1606, ул. „Феликс Каниц“ 20
e-mail: caris@micronic.bg; office@carisbg.com, www.carisbg.com
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транспортните разходи са за наша сметка

ЗА НАШЕТО
МОБИЛНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕСЕН /ЗИМА 2018. Цялостно дигитално решение за Вашата практика

Бърз, прецизен
и изключително икономичен –
перфектен за Вашата практика
Виж подробности на www.carisbg.com
Свалете и нашето мобилно приложение

– клас
ВЪРНЕТЕ УСМИВКИТЕ НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ С
CHARISMA DIAMOND

Универсален, най-високо напълнен нанохибриден фотокомпозит с иновативна
формула /нов органичен матрикс/ и изключителни качества за най-висока естетика
Charisma Diamond 1 шприца х 4 г за 95.00 лева

Нанохибридни фотополимерни композиционни материали

Charisma Diamond 3 шприци х 4 г за 295.00 лева

подарък Charisma Classic 1x4 г

подарък Charisma Diamond 1 х 4 г

Charisma Diamond basic set – 485.00 лева
сетът съдържа:
Charisma Diamond 6 шприци х 4 г
подарък
Universal bond 4 мл

Charisma Diamond Master set – 695.00 лева
сетът съдържа:
Charisma Diamond 10 шприци х 4 г
+ Gluma 2 bond 4 ml
+ Gluma Etch 2 x 2.5 ml
+ аксесоари

подарък Charisma Classic 2 x 4 g

Charisma Diamond има уникален хамелеон ефект и колор
адаптивен матрикс: материалът поема цвета на околната
зъбна тъкан по един брилянтен начин до виртуално незабележим ръб на обтурацията.
Цветовата гама включва: опакдентинови маси, емайлови и
4 специални ефект маси
За повече информация за промоции, нови материали и публикации посетете www.carisbg.com и мобилното ни приложение.
Проверете в нашия сайт кои продукти Ви носят бонус точки и
как да ги използвате

CHARISMA Topaz

най-новият член
на семейството на Charisma

Фотокомпозити от най-висок клас
за майсторски реставрации
Charisma Topaz – най-новият универсален
рентгеноконтрастен нанохибриден фотокомпозит
с уникалния матрикс на Charisma Diamond и
класическата консистенция на Charisma

Charisma Topaz Master set 560.00 лева
сетът съдържа:
Charisma Topaz 10 шприци х4 г
+ Universal bond 4 ml
+Gluma Etch 2,5 ml
+ аксесоари

Супер промоция
Купете:
Charisma Topaz – 3 шприци х 4 г 180.00 лева

подарък
Charisma Classic 2 шприци х 4 г

подарък
Charisma Classic 2 шприци х 4 г

подарък
Universal bond 2 ml

Клиничен случай за възстановяване
на преден зъб със силиконов ключ.

Палатиналната стена е изградена с CL – чист
транспарент, използвани са опак дентин ОМ
и бяла боичка Venus White и емайлов цвят А1,
цветът е изравнен с CL – чист транспарент

Фотокомпозити от най-висок клас за майсторски реставрации

Купете:
Charisma Topaz basic set 385.00 лева
сетът съдържа:
Charisma Topaz 6 шприци х4 г
+ Universal bond 4 ml
+Gluma Etch 2,5 ml
+ аксесоари

Charisma Opal

с естествени:
опалесцентност
има специална филерна технология,
която прави възможен този ефект
транслуцентност
предлага 3 нива на транслуцентност
флуорисцентност
има флуорисцентни пигменти и в ултравиолетова светлина показва бяла
флуорисцентност
Charisma Opal 3 шприци х 4 г 150.00 лева

Charisma Opal Bassic set 325.00 лева
съдържа:
емайлови цветове: А2, А3, А3.5, В2, С2, инцизален цвят СО
Gluma 2bond 4ml+Gluma Etch 2x2.5ml
Цветове по избор

Универсален субмикронен фотокомпозит

подарък Universal bond 2 ml

Charisma Opal Master set 495.00 лева
сетът съдържа: Charisma Opal 10 шприци х 4 г,
цветове A1, A2, A3, A3.5. B2, C2. инцизален цвят - CO. опак
дентинови маси със силна флуорисцентност OL, OM, OD
+ Gluma 2bond 4 ml - еднокомпонентен праймер и бонд
със силно десензибилизиращо действие
+ Gluma Total Etch 2 шприци х 2.5 мл
+ апликатори и аксесоари
подарък Universal bond 2 ml

Now with ed
einforc
ceramic-r la!
formu

Charisma Classic Ви представя
нова филерна технология – Microglass II
Универсален субмикронен, рентгеноконтрастен
фотокомпозит с нова генерация Microglass пълнител /ВаAl флуоридно стъкло без допълнителни
пълнители/, който увиличава хамелеон ефекта с
56%. Витални и красиви обтурации и възстановявания с Charisma Classic.

Купете:
Charisma Classic – 3 шприци х 4 г 105.00 лева
цветове А2,А3, опакдентин А2
подарък
Universal bond 4 мл

Charisma Classic Combi Gluma 2 bond set
290.00 лева

Charisma PP F
универсален самополимеризиращ Microglass композит с 60% неорганичен филер за високоестетични реставрации и изграждания.
Купете: Charisma PP F комплект 69.00 лева
Комплектът съдържа:
Charisma PPF – 12 г база и 12 г катализатор+ бондова система +
аксесоари

За повече информация за промоции, нови материали
и публикации посетете www.carisbg.com и мобилното ни приложение. Проверете в нашия сайт кои продукти Ви носят бонус точки и как да ги използвате

подарък
Charisma Classic –
1 шприца х 4 г

подарък
Charisma Classic 2
шприци х 4 г

Универсален Microglass фотокомпозит

Charisma Classic – 4 шприци х 4 г 130.00 лева
цветове по избор

Charisma Flow
фин течлив фотокомпозит с управляема консистенция,
богата гама от цветове, чудесна естетика и хамелеон ефект
Charisma Flow 1 шприца х 1.8 г 25.00 лева
Цветове: А1, А2, А3, А3.5, В2, В3, ОА2, ОА4, baselinier
Charisma Flow
4 шприци х 1.8 г
90.00 лева

Venus flow

субмикронен хибриден фотокомпозит с
изключителна естетика и тиксотропни качества.
Предлага се в 14 цвята: А1, А2, А2.5, А3, А3.5, А4, В2, В3, ОА2, цветове за избелени зъби – емайлови и опакерни цветове SB1, SB2,
SBO, транспарентен цвят Т2, BL – baseliner /за подложки/
Venus flow 1 шприца х 1.8 г 45.00 лева

Charisma Opal flow

Промоции

нов течлив фотокомпозит на основа на
нанотехнология за достигане на най-високи нива
на естетика.
Charisma Opal Flow
1 шприца х 1.8 г
40.00 лева

Charisma Opal Flow
2 шприци х 1.8 г 75.00 лева

Venus Color
Течливи фотокомпозити

индивидуалност за Вашите пациенти
Купете
Venus Color assortiment 175.00 лева
комплектът съдържа 5 боички х1г + разцветка

Charisma Opal Flow
4 шприци х 1.8 г 140.00 лева
Ние Ви предлагаме Venus Color в пет нюанса:
бял, син, жълт, кафяв, шоколадов.
Капка цвят, за да придадете характерност
на Вашите реставрации.

Venus Color 1 шприца х 1 г 38.00 лева

За повече информация за промоции, нови материали
и публикации посетете www.carisbg.com и
мобилното ни приложение. Проверете в
нашия сайт кои продукти Ви носят
бонус точки и как да ги използвате

Charisma Smart
Изцяло нова технология за
красиви реставрации – всеки ден!

Универсален, рентгеноконтрастен субмикронен
хибриден фотокомпозит, специално създаден за
направата на витални и красиви реставрации всеки ден! Неорганичният филер на Charisma Smart е
ВаAl флуоридно стъкло с много малка големина на
частиците от 0.005 – 10 микрона.
Промоции с
Charisma Smart

Charisma Smart 1
шприци х 4 г 27.00
лева
Charisma Smart Combi set – 210.00 лева
сетът сържа: Charisma Smart 8 шприци,
цветове А1, А2 – 2 бр, А3-2 бр., А3.5, В2, дентин,
Gluma 2 bond 4 ml, Gluma etch 2 шприци х 2.5 мл
Купете Charisma Smart Combi set 220.00 лева
сетът сържа: Charisma Smart 8 шприци,
цветове А1, А2 – 2 бр, А3-2 бр., А3.5, В2, дентин,
Gluma 2 bond 4 ml, Gluma etch 2 шприци х 2.5 мл/
Вашия подарък Charisma Classic 1x4g

композитен, двойнополимеризиращ, рентгеноконтрастен, отделящ флуоридни йони цимент със силно изразено десензибилизиращо действие.

• iCem има широк обхват на индикации: корони,
мостове, инлеи, онлеи, фасети, щифтове
• iCem има широк обхват от материали: благородни и неблагородни сплави, всички видове керамики, композити, титан, фиброщифтове
• много подходящ за залепване на фиброщифтове поради по-течливата си консистенция.
Купете iCem 7 г
+ 15 смесители 150.00 лева
Вашия подарък
Parmax фиброщифт

Medicept – Artiz Core Build

двойновтвърдяващ композитен материал за изграждане с циркониев диоксид.
Много високи стойности на огъване и якост
Чудесни тиксотропни качества
Висок еластичен модул подобен на естествените зъби
Лесна и удобна апликация

Artiz Core Build 1х5 мл
+20 апликатора
и 20 орал типса за 80.00 лв.

Течливи фотокомпозити, цименти

iCem self adhesive

Gluma
Universal

Бондови системи със силно десензибилизиращо действие

Уникален бонд
за всички
индикации,
техники
и всички
дентални
материали.
Създаден с
общите усилия
на учени от
Европа и
Япония

Gluma Universal неговите предимства:
Всички индикации и техники
Всички дентални материали
Уникален контрол на омокряне
Запечатване на свръхчувствителен дентин
За фиксиране на индиректни реставрации
без дуален цимент
За поправка на конструкции – циркониеви,
от благородни и неблагородни сплави и
композитни конструкции
За залепване и поправка на силикатни керамики с предварително прекондициониране с Gluma ceramic primer

Супер промоция:
Купете САМО за 105.00 лева:
Gluma Universal 4 ml
Charisma Classic 3 шприци х 4 г

Клинични изследвания на университета в
Erlangen – Германия на тема:
Силикатни керамики, изследване на връзката
между литиево-дисиликатна керамика и универсални бондове.
Най-добра сила на връзката след 24 часа и след
термоцикъл е показал Gluma Universal bond.
В комбинация с Gluma ceramic primer силата на
връзката нараства от 17.5 до 40 МРа /цялото изследване може да прочетете в нашия сайт/

Gluma 2 bond 4 ml с най-силно десензилибизиращо действие
Gluma 2 bond
бондът с най-силно десензибилизиращо действие,
базиран на модерни нанофилери за перфектно
прилепване към стените на кавитета. Гарантира
изключителна здравина и маргинален интегритет
за Вашите обтурации.
Купете Gluma 2 bond 4 мл 80.00 лева
Промоция:
Купете Gluma 2 bond 4 мл
+ Charisma Classic 1x4 g 90.00 лева

истинска победа над болката
Gluma Desensitizer – приложение:
Gluma Desensitizer –
за премахване на постоперативната чувствителПод всяка обтурация
ност със следното действие:
При изпилени живи зъби
Десензибилизиращо
Цервикални ерозии
Антимикробно
Навсякъде, където има открит дентин
Подпомага действието на бонда поради овлажняващото си действие
Купете
Gluma Desensitizer отделни дози 4.50 лева
Промоция:
Gluma Desensitizer 5 ml 105.00 лева
Вашия подарък
Charisma Classic 1x 4 г

Signum + HiLite Power
от любов към перфекционизма
Система за изработка на корони и мостове със
и без метален скелет, инлеи, онлеи, фасети и др.
Signum е последна разработка, акцентираща на
здравината и абразионната устойчивост. Представлява оптимизиран стъкло-керамичен композит и
има високо съдържание на фин микроглас керами-чен филер (73 % обемни).
Signum е устойчив подобно на естествените зъби
Signum е жилав и издръжлив и позволява изключително малка дебелина на конструкцията Signum
е рентгеноконтрастен
Signum позволява бързо и лесно изработване
на конструкциите. Спестява от работното време
Signum позволява много високо качество на
предлаганите реставрации.
При нужда за корекция на форма или цвят са нужни 180 секунди
Pala Cre active – част от система Signum за изработка на червена естетика

HiLite Power 3D
най-бързият и надежден стробоскопски апарат за
фотополимеризиращи материали.
Светлината се излъчва на порции и позволява реорганизирането на материала и дава полимеризация от 100%.
Купете HiLite Power 3D 4850.00 лева

Professional set с Ceramic primer
комплект за залепване на чиста керамика и
за поправка на отчупена керамика

Купете Professional set с Ceramic primer за
195.00 лева
комплектът съдържа: Ceramic primer 4мл+Universal bond 4
ml+Gluma Etch 2.5 ml+аксесоари

XtraLute Glass ionomer

Phosphate cement на Kulzer

глас йономерен цимент с изключителни качества:
С плътна и хомогенна консистенция и
изключителна здравина и сила на натиск 128 МРа универсално приложение:
Големина на частиците на праха от 5 микрона за
постоянно залепване на конструции
за подложки под композити и амалгама
много добра плътност,
Високо отделяне на флуоридни йони
за временни обтурации
Биопоносимост и изключителна дълготрайност

Купете
XtraLute Glass ionomer 35г+20мл 78.00 лева

МТА отличен препарат за възстановяване на

перфорации на пода на пулпата, перфорация на
самия корен. С фина консистенция и отлични покривни качества, рентгеноконтрастен, много добра
биопоносимост.

Купете МТА 1 грам
+7 ампули 180.00 лева

Купете
Phosphate cement 90 г +30 мл 50.00 лева

XtraCem LC

рентгеноконтрастен фотополимеризиращ глас-йономерен
цимент за обтурации
Висока якост на натиск и на огъване – 182 и 57 МРа
Много добра дълбочина на полимелизация – 4.2 мм
Дълготрайно отделяне на флуоридни йони

Купете
XtraCem LC
12 г +5 мл 65.00 лева

Signum - от любов към перфекционизма

Вашия подарък
Signum шприци за 300.00 лева

Agfa от Heraeus Kulzer

детайлите, от които се нуждаете, и комфорта, който
Вашите пациенти искат.
Интраорални филми – меки и еластични, без остри ръбове.
С висок контраст и максимална плътност.

Agfa Dentus E speed
размер 3х4 см
кутия от 150 бр. филми 53.00 лв.
Промоция:

Agfa Dentus E speed
2 кутии х 150 бр 100.00 лв.

Medicept – Solo Etch

Medicept Hydrocal LC

37% фосфорна киселина
за ецване на емайла

Купете Solo Etch 1 шприца от 2 г
САМО за 12.00 лв.
Купете Solo Etch 1 шприца от 50 мл
САМО за 65.00 лв.

уникален фотополимеризиращ,
рентгеноконтрастен, свързващ се
към дентина лайнер, съдържащ
калциев хидроксид и калциев
хидроксилапатит в уретанова база.
С по-висок вискозитет от конвенционалните лайнери за по-добра
апликация.
Medicept Hydrocal LC 5 гр.
за 45.00 лв.

Medicept Self post

фиброщифтове с двойна конична форма.
Предлагат се със следните коничности –
0.04, 0.06, 0.08 и в 5 дебелини:
Естетични, транслуцентни и рентгеноконтрастни
Високо резистентни и биопоносими
Могат да се автоклавират
С еластичен модул близък до дентина

Medicept Self post
1 щифт за 6.00 лв.
Промоция:
Купете Medicept Self post
10 щифта за 60.00 лв.
и вземете 2 броя подарък

Medicept Selfcem

Рентгенови филми

самоадхезивен композитен
цимент за залепване
на корони, мостове, инлеи,
онлеи, фасети,
фиброщифтове, коренови Купете Medicept Selfcem 7,8 г
САМО за 85.00 лв.
щифтове и др.

Parmax Sweden
1 фиброщифт 6.00 лв.
Parmax разширител 23.00 лв.
Купете 5 фиброщифта
/размери по избор/
и получавате 1 брой подарък

Parmax titan Sweden
Купете 12 броя щифтове за 25.00 лв.
Предлагат се в 3 дължини и 6 дебелини

Prevision Temp композитна пластмаса

за дълготрайни временни конструкции, отделя флуоридни йони
Предимства:
Формула с наночастици за брилянтна естетика
Изключителна устойчивост на износване
Оптимална течливост за лесна апликация
Много малък оксиден слой за лесно полиране

Prevision Temp 50 ml /76 g
165.00 лв.

Dentalon Plus

промоцията продължава
Купете Dentalon Plus 100 г прах
+45 мл течност 55.00 лв.

/сухи провизори и влажни пънчета/
Неговите предимства са:
Изключително икономичен – аплицира се директно в конструкцията.
Готов за употреба, не се дозира и смесва, няма
загуба на материал
За залепване на временни и за временно залепване на постоянни конструкции.

to be true

NEW

Medicept – Accutemp

композитна пластмаса за диспенсер 10:1 за
временни конструкции.
Accutemp 50 ml +10 set mix – 120.00 лв.

Материали за временни конструкции

PreVISION® Cem 37 г
сега на специална цена от 30.00 лв. PreVISION®
Cem – еднокомпонентен временен цимент без
евгенол, втвърдява се от влага.

Системата
едно ново поколение С- силикони
с качества на А- силикон за всеки клиничен случай

Системата
Optosil/Xantopren Comfort
сега на промоционална цена
от 55.00 лева за комплект
с подарък 1 твърдосплавен борер за
рязане на метал
Цени на отделните елементи:
Optosil P/Optosil Comfort 900 ml
30.00 лева

Силикони Kulzer dental

Xantopren L/VL 140 ml 16.00

Системата не показва чувствителност към латексови ръкавици и разтвори за ретракция
Отлична репродукция на детайлите, отлични омокрящи свойства
Изключителна хидрофилност т. е. контролирано аплициране във
влажна среда
Висока дименсионална стабилност, която се запазва дори и ако се отлее моделът след 7 дни
Супер промоция
Купете
Optosil Comfort set 60.00 лева
Вашия подарък
Xantalgin Crono 500 g
изключително прецизен
алгинат с трайност на отпечатъка до 5 дни ХРОМАТИК

Xantopren Comfort 2x50 ml
коректурен материал в картушна
форма за пистолет 4:1 70.00 лева

Activator Universal 60 ml
универсален активатор за
С–силикони 16.00 лева

За функционални отпечатъци
Xantopren mucosa 140 ml тип II,
със специалнa консистенция за възпроизвеждане и на най-фините мускулни движения 40. 00 лева
За кантиране на индивидуални лъжици
Промоция:
Промоция:
Xantopren green
Xantopren mucosa
Xantopren green 140 ml тип I
+Activator Universal 60 ml +Activator Universal 60
за частично или изцяло обеззъбена челюст, материал
ml
за лъжици в двойноотпечатъчната техника 39.00 лева 51.00 лева
52.00 лева

Гипсове за денталната практика
Ортодонтски гипсове
клас III
Elite Ortho 3 kg 16.00
лева

Гипсове клас IV
супертвърди, прецизни и сканируеми
Moldastone CN 4.5 kg 26.00 лева
цветове: зелен, праскова, шампанско, светло кафяв
Moldarock Royal 4.5 kg – 34 .00 лева
цветове: светлокафяв, златно жълт, светлосив, слонова кост

Гипсове клас III
за изработката на модели,
цветове бял и син:
Moldano-Kulzer 4.5 kg
19.00 лева

Variotime – хидроактивен А-силикон от Kulzer.
Съвършеният отпечатък за всеки клиничен случай

Неговите характеристики:
репродукция на детайлите - възпроизвеждане под 20 микрона
дименсионална стабилност - дименсионални промени - по-малки от 0.2%
деформации под налягане - по-малки от 2-5%
възстановяване след деформации - 100%
Концепция за времето на втвърдяване и репродукция на детайлите запазена марка на Kulzer. В сравнение с другите А-силикони Variotime има интелигентна концепция за работа:
вариращо манипулативно време в комбинация с кратко интраорално
време от 2 минути и 30 секунди
без стрес при снемане на отпечатъка

Variotime 380 ml
за машинно размесване,
предлага се в три вискозитета: Putty, Monophase,
Heavy Tray (изключително
подходящ за отпечатъци с
импланти)

Variotime 2 картуши х 50 мл
+10 смесителя 47.00 лева
Variotime 3 картуши х 50 мл
+10 смесителя 64.00 лева

Купете Variotime 380 ml 95.00 лева + 5 смесителя подарък
Memosil 2– Прозрачен A-силикон за транспарентна матрица,
регистрация на захапка и за фиксиране на брекети

Купете Memosil 2
2 картуши х 50мл – 85.00 лева

А-силикони Kulzer dental

Промоции Variotime:
Variotime комплект 600 мл
+ 3 картуши х 50 мл
+10 смесителя 115.00 лева

Variotime bite – Модерният, сканируем
А-силикон за регистрация на захапка:
Variotime Bite
2 картуши х 50 мл 47.00 лева
много висока финална твърдост от 40 Shore D, която улеснява включването в артикулатор и обработка с инструменти
много късо работно време и късо време за престой в устата
на пациента от 30 секунди
изключителна тиксотропност, материалът не се разтича и
това улеснява работата с него
въпреки високата си финална твърдост не се чупи и лесно
се обработва
може да се сканира подходящ за CAD CAM системи

A – силикони заместващи алгинатите:
с изключителна дълготрайност на отпечатъците
възможност за отливане на няколко модела от 1 отпечатък
приложение в ортодонтията за ситуационни модели
Купете Xantasil 380 мл на Kulzer 80.00 лева

А-силикони и инструменти

Купете Freealgin 380 мл
на Zhermack 80.00 лева
Промоция:
Купете Freealgin 2 картуши
х 50 мл
САМО за 45.00 лева

NTI – Kahla – НОВО Твърдосплавни фрези за термопластични пластмаси (меки протези)
Диамантени борери за
синтерован циркониев диоксид
– за прав наконечник и за
турбина
Предлагат се в голямо разнообразие.
Поръчайте куриер с каталог с над
600 вида борери, за да си подберете
форми.

Инструменти Sopira от Heraeus Kulzer

ВЪВ ФОКУС

за контрол над болката и доказан комфорт за Вас и Вашите пациенти

Супер промоция

Sopira Citoject 465.00 лева
Sopira – карпулни игли за всяка индикация.
Изработени от първокачествена стомана и с иновативно нарязване:
Сигурна манипулация поради изключителната им еластичност
С намалена първоначална болка заради трифасетно нарязан
връх
Намалено усукване и специален скосен връх при карпулите за
интралигаментарна анестезия
Силиконово покритие за оптимално проникване в тъканта
Sopira – карпулни игли размери и цветови код по ISO:
03х12мм – син, 03х16мм – зелен, 03х21мм – жълт,
03х25мм – оранжев, 04х25мм – оранжев,
04х38мм – тъмно червен

Charisma Plasmacoat
инструмент от титанов нитрит, изключително
фин и удобен за работа, за моделиране на
фотокомпозитни реставрации,
с два вида накрайника.
Charisma Plasmacoat инструмент 75.00 лева

Подарък 4 кутии карпулни игли

Супер промоции:
Sopira - карпулни игли,
1 кутия от 100 броя 16.00 лева
Sopira - карпулни игли,
2 кутии от 100 броя всяка 30.00 лева
Sopira - карпулни игли,
3 кутии х100 броя само за 43.00 лева
/единия размер е 04х25, другите два са по избор/

Моделираща четка
на Heraeus Kulzer
за изтегляне и моделиране на композитни
реставрации, подходяща при работа с нанохибриди. Предлагат се
3 форми.
Цена на 1 моделираща четка 12.00 лева
Моделираща течност на Heraeus Kulzer
при работа с фотокомпозити за запазване и
възстановяване на дисперсионния слой.
Цена на 4 мл 35.00 лева

Карпулни игли и спринцовки за интралигаментарна анестезия

Sopira Citoject – инструмент
за интралигаментарна анестезия:
Локална анестезия на единични зъби с
минимално време между поставяне на
анестезията и манипулацията
Намалено чувство за скованост при пациентите
Подходящ за локална анестезия на пациенти с кардио-васкуларни проблеми
Подходящ за локална анестезия на деца

Elite H-D

система А-силикони, добре позната
на нашия пазар повече от 15 години

Купете: Elite H-D Putty 450ml
+450ml + 2 картуши х 50 мл – 180.00 лв.

Occlufast Rock

А-силикон за регистрация на захапка.
Твърдост 95 Shore
Купете: Occlufast Rock
2картуши х 50 мл
60.00 лв.

Zetaplus set + iVirus
кърпички за дезинфекция на
повърхности 60.00 лева

Zetaflow set 65.00 лева

Elite Cord

ретракционни конци – оплетени, не усукани
за оптимизиране на Вашите отпечатъци.
Предлагат се в следните размери: 000, 00, 0, 1, 2

А-силикони Zhermack

Купете: Elite Cord, 2.75м – 21.00 лв.
Промоция: купете Elite Cord
3бр х 2.75 м само за 60.00 лв.

Hemostat clear и Hemostat

хемостатични гелове, спират кървенето за
секунди. Съдържат спиращи и покриващи
агенти, влияещи изключително добре върху
твърдите зъбни тъкани.

Купете:
Hemostat 5 мл - 28.00 лв.
Hemostat clear 5 мл – 28.00 лв.

Богато разнообразие от алгинати с изключително
качество, чудесни манипулативни качества и
дименсионална стабилност на отпечатъка до 5 дни.
Alginoplast
твърд алгинат, предлагащ детайлна репродукция с висока стабилност и изключителна острота
на отпечатъка. Произведен от изцяло природни
продукти, той не дразни лигавицата и кожата.
Предлага се като нормално и бързовтвърдяващ.
Купете Alginoplast 500 г
14.00 лева

Alligat
чудесно съчетание на
качество и цена
с вкус на мента
Купете Alligat 453г
САМО за 10.00 лева

Hydrogum 5 453 g
17.00 лева

Orthoprint 453 g
15.00 лева

На промоция следните
ръкавици:
нитрилни: размери Small,
Medium Safemix – nitrile
Zhermack 100 броя 15.00 лева
латекс: размери Large, Medium
Safemix – latex Zhermack
100 броя 15.00 лева
нитрилни 300 броя 27.00 лева
тъмносини
нитрилни 200 броя 27.00 лева
цвят праскова

Гуменица
+ шпатула Kulzer
20.00 лева

Xantalgin Crono
изключително
прецизен алгинат
с трайност на
отпечатъка до 5 дни,
хроматик.
Купете Xantalgin
Crono 500 г 14.00 лева

Tropicalgin 453 g
14.00 лева

Universal adhesive – Zhermack
универсален адхезив за
лъжици 10 мл 12.00 лева

Putty cut
инструмент за изрязване
на отпечатъци
Putty cut 16.00 лева

Всички видове смесители
за А-силикони и пластмаси
в картуши

Алгинати и аксесоари

Xantalgin Select
висококачествен, еластичен с
кремообразна консистенция алгинат,
подходящ и за чувствителни пациенти.
Купете Xantalgin Select 500 г
16.00 лева




Лидер в производството на
диамантени инструменти, полири,
инструменти за ZrO2 , хирургични
инструменти и др.

Abacus 2000

борери с покритие от
титанов нитрит, 5 пъти поиздръжливи от останалите
диамантени борери със
самопочистващ ефект.
Предлагат се в различни
форми и в три абразива за
турбина.

Диамантени полирни ленти

предлагат се в 3 вида абразив с трионче
и изцяло покрити с абразив

Промоция: Платете 35.00 лв.
(5 ленти х 7 лв.)
Перфорирани ленти
и вземете 6 ленти
цена за 1 бр. 9.00 лв.
(абразив по желание)

Твърдоспавни борери

Най-добрите твърдосплавни

Промоция: Купете 10 борера х 5 лв. за 50.00 лв.
и вземете 1 борер подарък

Промоция: Купете 5 борера за 35.00 лв.
и вземете 1 борер подарък

NTI - Kahla - ротиращи инструменти

за обратен наконечник за отстраняване на кариозна маса. борери за рязане на метал
Предлагат се с различни големини и с различно нарязване.

Dia Gloss

Полирни гуми от каучук, импрегнирани
с фин диамантен прах. За финиране на
композитни обтурации в две стъпки.
Промоция: Купете 6 полира по избор
САМО за 39.00 лв.

Unique полири

Полирна система за композитни обтурации в една стъпка с охлаждане.
Промоция: Купете 6 полира по избор
САМО за 39.00 лв.




NTI – профилактични четки
с различна твърдост и 4 форми

Купете 12 четки по избор
за 24.00 лв.
и вземете 2 четки подарък
NTI FlexiPol
полирни дискове импрегнирани с фин диамантен прах
за полиране на композитни
реставрации, предлагат се в 2
големини и 4 вида абразив.

Купете FlexiPol комплект за 99.00 лв.
комплектът съдържа 200 броя полирни дискове от
всички големини и абразиви и 4 държателя
Купете FlexiPol мини сет за 10.00 лв.
комплектът съдържа 14 броя полирни дискове
по избор и 1 държател

Charisma Easy Shine

силата на иновативната комбинация –
диамантена формула и силициев диоксид
за полиране до най-високо лустро на композитни
и нанокомпозитни обтурации само в 1 стъпка.
Купете Charisma Easy Shine
5 полира по избор за 30.00 лв.
и получавате 6 броя /1 брой подарък/

NTI силициеви четки за финално полиране на
оклузални композитни реставрации, ипрегнирани
със силициево-карбидни частици.

NTI арканзаски камъчета

Силициеви четки – 1 бр. 6.00 лв.

Купете NTI арканзаски камъчета 5 броя

Directa Sweden Prophy полирна паста

с флуорид с 4 абразива
Prophy полирна паста 60 мл за 30.00 лв.

и получавате 6 броя /1 брой подарък/

за 20.00 лв.

Medicept UK полирни пасти Protec

предлагат се в 2 абразива и 4 аромата на:
портокал, мента, дъвка и ягода
Купете полирна паста Protec 250 грама
САМО за 20.00 лв.

NTI - Kahla - ротиращи инструменти

Купете 5бр. по избор за 30.00 лв.
и получавате 6 броя /1 брой подарък/

за полиране на композитни обтурации без да
нараняват зъбната тъкън.

Eдин от най-големите производители
на дезинфектанти в Европа със собствена
развойна база за разработка и тестване
Комплексно решение
за дезинфекция на
Вашата практика
Дезинфектант за дребен
ротиращ и ендодонтски
инструментариум
Купете 2 литра готов разтвор
за 25.00 лева
Дезинфектанти за повърхности със и без алкохол
за най-висока степен на дезинфекция на оперативни повърхности, наконечници, рефлектори, плювалници и др.
Дезинфектанти
за повърхности
без алкохол

Нова линия
кърпички без
алкохол Viroflex

ности за най-високо ниво на
дезинфекция с бактерицидно,
фунгицидно вирусидално, спорицидно действие. С големи размери 330мм х 200мм и пореста
повърхност, мирис на мента.

Купете
1 кутия кърпички
стандартен р-р
100 бр. 10.00 лева

Купете 1 пакет 80бр 12.00 лева

Дезинфектанти
за повърхности
с алкохол

Купете 1 бр. рефил стандартен размер
100 бр. – 6.00 лева
Купете 5 рефилера х 100 бр 30.00 лева

и вземете 1 рефил х100 бр подарък

i -Virus – кърпички за повърх-

Препарат за
дезинфекция на под
1 литър концентрат
Купете 1 литър готов разтвор 16.00 лева
шпрей 15.00 лева
за 50 литра работен разтвор
Купете 5 литра готов разтвор
туба 45.00 лева

Дезинфектанти за повърхности със и без алкохол под
формата на шпрей

Дезинфектанти

Дезинфектанти за ръце

Дезинфектант – гел
без измиване, с бактерицидно и
фунгицидно действие
Купете дезинфектант – гел
500 мл 10.00 лева

Препарат за дезинфекция на
отпечатъци
с бактерицидно, спорицидно,
вирусидално и фунгицидно
действие

Дезинфектант
с измиващо действие, с бактерицидно и фунгицидно действие
Купете
500 мл с дозатор 12.00 лева

Купете
700 г 50.00 лева
за 35 литра работен
разтвор

Zeta 3 - 2.5 л
Zeta 5 Aspirator
65.00 лева
1 литър концентрат
за 100 литра работен
разтвор
Купете Zeta 5
Купете
Aspirator
Zeta 1 Ultra
1 литър
1 литър
концентрат
45.00 лева
65.00 лева
Масло за наконечници 500 мл 20.00 лева /без накрайник/
Zeta 1 Ultra
1 литър
концентрат
за 100 литра
работен разтвор

Zeta 2 Sporex 900 g

Създаден за найвисоко ниво на
дезинфекция и
студена стерилизация

Cara Print 4.0 – най-бързият
3D принтер специално създаден
за дентални цели
Неговите предимства:
Нова DLP технология – принтиране на цял слой , а не на отделни компоненти. Времето за принтиране на 1 обект е помалко от час (благодарение на DLP технология).
Изключителна точност до 50 микрона, с възможност за
избор в зависимост от обекта (50-120 микрона, по-високите
стойности дават по-бърза скорост)
Голяма област на принтиране
Тавата, в която се налива материалът и бланката, на която се принтира, не са консуматив и не се сменят освен ако не
се повредят от оператора
Изключително икономичен, без загуба на материал,
след работа материалът се връща в бутилката
Много лесен за работа софтуер, ъпдейтите се позиционират автоматично, без годишен абонамент
Напълно отворена система САМ, принтера приема файлове от всички скенери с отворени системи
Принтерът има USB порт, данните могат да се прехвърлят и чрез флашка
Промоция
3D Cara Print 4.0 35000.00 лева
Подарък
Hilight Power 220V

HiLite® Power

Материали за 3D принтиране Dima Print видове:
За индивидуални лъжици
За хирургични шаблони
За модели
За шини
За бази за протези
За временни конструкции
За постоянни конструкции

Dima Print
материали за 3D принтер – фотополимеризиращи
мономери специално оптимизирани за 3D принтиране с принтери с дължина на вълната от 405
нанометра.
3D Cara Print 4.0 е най-бързият и икономичен
принтер без допълнителни задължителни консумативи като поставка за принтиране.
Цените на материалите за 1 бутилка от 1400 мл са
от 360 лева до 480 лева
Вижте таблицата на
следващата страница с
информация за времето
на принтиране и броя на
конструкциите

Kulzer е първата фирма с материали разрешени за употреба в уста за 3D принтиране

Дигинална медицина

След принтиране конструкциите трябва да
бъдат полимеризирани, използвайки нашата
top-of-the-line HiLite Power 3D, предлагаща се
отделно.Този апарат е най-добрият на пазара и
може да се използва с всички познати фотополимеризиращи материали.Ако Вие вече имате
HiLite® Power апарат, може да го ъпгрейдвате и
използвате с cara Print 4.0.

Цялостни решения за Вашата практика:

скенери, принтери, машини за фрезоване, софуери за дизайн
Cara Scan 4.0
всичко от което се нуждаете за прецизно сканиране в 3 D формат
Cara Scan 4.0 с интегриран универсален софтуер
за дизайн всички видове конструкции включително абатманти, дизайн на мостове с импланти и
нови приложения.
Сканиране на отпечатъци, модел билдер
Цена на Cara Scan 4.0 с интегриран
универсален софтуер 22 500.00 лева

cara Print 4.0
3D Видове конструкции

Вид на
конструкцията

Материал

височина на конструкцията

Фотокомпозити и софтуер за дизайн на усмивката

mm

Обем на материал материал
обекта себестойност отдел. част

време [min]

30µm 50µm 70µm 90µm 100µm 150µm

ml

€

€

частична
конструкция

dima Print
cast

25,91

–

28

21

–

15

–

2,82

0,75

0,75

три частични
конструкции

dima Print
cast

45,77

–

50

37

–

27

–

11,5

3,03

1,01

55 тела на
корони
и мостове

dima Print
cast

15,32

–

17

12

–

9

–

14

3,68

0,07

една корона

dima Print
cast

15,32

–

17

12

–

9

–

0,24

0,07

0,07

цял модел

dima Print
Model

26,23

190

93

62

–

43

–

14,85

3,91

3,91

един цял
модел и
2 част. модела

dima Print
Model

20,68

155

73

50

–

34

–

35,77

9,41

3,14

5 хирургични
шаблона

dima Print
Guide

20,43

–

26

19

–

15

–

20,93

6,01

1,20

две шини

dima Print
Ortho

19,02

–

19

13

–

10

–

13,05

3,75

1,88

4 шини

dima Print
Ortho

47,04

–

58

42

–

30

–

20,04

5,75

1,44

2 индивидуални
лъжици

dima Print
Impression

76,77

–

--

--

–

59

45

23,55

6,19

3,24

2 индивидуални
лъжици протеза

dima Print
Impression

50,54

–

--

--

–

39

29

20,91

5,5

2,88

Contact in Germany

Find out more about our
3D Printer for dental
appliances – cara Print 4.0:

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau, Germany

Flash WhiteSmile – най-доброто избелване
Избелваща система за чувствителни зъби с
незабавен ефект

WHITEsmile е специализирана над 20 години в производството на продукти за избелване. Всички материали са резултат от собствено създаване и развитие и се произвеждат
в Германия. Материалите на WHITEsmile са клинично тествани и сертифицирани.
Пациенти с желание за по-бяла усмивка могат да бъдат третирани с козметичните избелващи продукти. За пациенти с
по-силни оцветявания, предизвикани от заболявания, наранявания, медицински процедури или от прекалено проникване на оцветители има на разположение медицински
избелващи средства,които се използват само с медицински
индикации.
Активиране с лампа.

Лампа за избелване XG – най-нова LED
технология с перфектен фокус на светлината
Специален дизайн за акуратно позициониране на
лампата. Работното време се задава, не е необходим ключ за стартиране на апарата.
Специални програми за чувствителни зъби и избелване на отделни зъби
Изключителна дълготрайност на LED източника –
повече от 2000 процедури
Супер оферта
Купете Лампа за избелване XG 4800.00 лева
Вашият подарък сетове за избелване
за 20 пациента

LIGHT WHITENING AC 6 % / 32 % с активиран хлорофил позволява позволява избелване с лампа
според изискванията на козметичните закони на
EU. Ефективното избелване 4 x 15 мин.на едно посещение с 6% избелващ гел и 3 х 15 минути с 32%
избелващ гел. Нежно и безболезнено използване.
Оптимални резултати с използване на избелващата лампа XG
LIGHT WHITENING AC е подходящо за медицинско
избелване на силно оцветени зъби.
Комплектът е за 2-ма пациента и съдържа:
Козметичен гел АС в двукомпонентни шприци
– 2 броя
Гингива протектор, фотополимеризиращ в
шприца 3 г – 2 броя
Мус след избелване - за десензибилизиране и
реминерализация със свеж плодов аромат 3 г – 2
броя
аксесоари
Концетрация на материала – 6 % HP (смесено)
или 32 %

Избелваща система

LIGHT WHITENING AC 6 % или 32%
за 2-ма пациента 270.00 лева
Козметично избелване с лампа

POWER WHITENING YF
медицинско избелване, предлагат се два вида сетове с 6% и с 32% избелващ гел
POWER WHITENING YF се активира химически и не
е необходима лампа.
Купете
POWER WHITENING YF – комплект за химично
избелване в кабинет 6% или 32%
за 1 пациент 80.00 лева.
Комплектът съдържа:
• POWER WHITENING YF гел в 2,5 ml-двукомпонентни шприци
• гингива протекор, фотополимеризиращ в шприца 3 г
• Мус след избелване З г за десензибилизиране и реминерализация със свеж плодов аромат

Избелваща система

Домашно козметично избелване с изтеглени шини
Специално разработената WHITEsmile формула комбинира
щадящо избелване с максимален резултат. Така се избягва
дехидратацията и чувствителността на зъбите по време
на процедурата. За оптимално допълнение се предлага избелващ мус за реминерализация след процедурата.
Трайност 36 мес.
Купете комплект за домашно избелване за 80.00 лева
Комплектът съдържа:
4 шприци от 3 мл избелващ гел за вкъщи
Мус след избелване за десензибилизиране и реминерализиране със
свеж плодов аромат 3 г
Фолио за шини
Фотополимеризиращ материал за нанасяне върху модела
Предлагани концентрации
10 % CP (~ 3,5 % HP) за през нощта
16 % CP (~ 5,6 % HP) за през нощта или през деня
Tooth Whitening Pen
Избелващ молив 4 мл 50.00 лева
/цена за краен потребител/
Съдържа 16% карбамид пероксид = 5.6% хидроген пероксид, аромат на мента или ягода

Whitening Toothpaste
избелваща паста за зъби 18.00 лева
/цена за краен потребител/
Съдържа 75 ml, с 30 % Xylitol, калиев
нитрат и 1450 ppm fluoride (RDA 60)

