
В СВЕТА НА ЗЪБОТЕХНИКАТА

В СВЕТА НА ЗЪБОТЕХНИКАТА



Moldavest Master run на Heraeus Kulzer
Приложение: за моделно леене, за всички видове СrCo сплави и благо-
родни сплави 
Характеристики: 

 Шокова фосфотносвързана, без графит опаковъчна маса за бързо под-
гряване

 Много добра течливост и гладка повърхност
 Муфите могат да се поставят директно в пещите на финална температу-

ра
Технически данни:

 Съотношение прах/течност: 100 g / 18-20 ml, 160g/29 ml
- Мануално /под вакуум 320 rpm/ време на смесване /: 15-20 сек / 60 се-
кунди
- Работно време : 4 минути 
- Подгряваща процедура – шоково

Тип на сплавта Темп. настройка Крайна темп. Задр. време
CoCr сплави 900-1030 900-1030 40-60 мин.

Универ.  
Благородни сплави

700 700 45-60 мин.

Опаковки и цени 
Кашон от 20.25 кг в пакетчета от 450г /45бр х 450 г/  165 лв.
Пакетче от 450 г  4 лв.

Elite Vest Cast от Zhermack
Приложение: за моделно леене, за всички видове СrCo сплави и благо-
родни сплави
Характеристики: 

 Шокова с оптимално работно време, с предварително и нощно подгря-
ване

 Изключително фина, много гладка финална повърхност на металните 
конструкции

 Лесно се изважда от муфата и пясъкоструира
Технически данни:

 Съотношение прах/течност : 100 г /18-20 мл
 Мануално /под вакуум 320 rpm/време на смесване/: 15-20 сек / 60 се-

кунди
 Работно време: 5 минути
 Време в пещта: 23-25 минути
 Температура на подгряване и максимална темп. на подгряване:  

900-930 г/ 1050 градуса
Опаковки и цени 
Кашон от 12 кг в пакетчета от 400г /30бр х 400 г/  145 лв.
Пакетче от 400 г  5 лв.

Moldavest exact от Heraeus Kulzer 
Приложение: фина опаковъчна маса за корони и мостове, за неблагород-
ни сплави 
Характеристики: 

 Шокова фосфотносвързана, без графит опаковъчна маса за бързо под-
гряване

 Много добра течливост и гладка повърхност на готовите конструкции
 Изключително фина

Технически данни:
 Съотношение прах/течност: 160 г / 35 мл
 Мануално /под вакуум 320 rpm/ време на смесване /: 15-20 сек / 60 се-

кунди
 Работно време: 7 минути при 22 градуса
 Време в пещта: 20 минути от достигане крайна температура
 Температура на подгряване и максимална темп. на подгряване: 850-950 

градуса
Опаковки и цени 
Кашон от 5.6 кг в пакетчета от 160г /35бр х 160 г/  85.00 лв.
Пакетче от 160 г  2.50 лв.

Heravest Speed от Heraeus Kulzer
Приложение: фина опаковъчна маса за корони и мостове с универсално 
приложение - за неблагородни и благородни сплави
Характеристики: 

 Шокова фосфотносвързана, без графит опаковъчна маса за бързо под-
гряване

 Много добра течливост и гладка повърхност на готовите конструкции
 Изключително фина

Технически данни:
 Съотношение прах/течност : 100г/25 мл, 160 г / 40 мл
 Мануално /под вакуум 320 rpm /време на смесване/: 15-20 сек / 60 се-

кунди
 Работно време: 5-6 минути при 22 градуса
 Време в пещта: 30 минути от достигане крайна температура
 Температура на подгряване и максимална темп. на подгряване:

За неблагородни сплави - 850-950 градуса
За благородни сплави с различно златно съдържание от 700-800 градуса
Опаковки и цени 
Кашон от 5.6 кг в пакетчета от 160г /35бр х 160 г/  85 лв.
Пакетче от 160 г  2.50 лв.

Опаковъчни маси 

Опаковъчни маси за моделно леене
Фини опаковъчни маси  

за корони и мостове и прес керамики



Elite Vest Plus от Zhermack
Приложение: фина опаковъчна маса за корони и мостове с универсално 
приложение - за неблагородни и благородни сплави и прес керамика
Характеристики: 

 Шокова фосфотносвързана, без графит опаковъчна маса за бързо под-
гряване

 Универсално приложение: неподвижно протезиране, прес керамика , 
благородни и неблагородни сплави

 Изключително фина и прецизна , подходяща за имплантология и голе-
ми мостови конструкции
Технически данни:

 Съотношение прах/течност : 100 г / 24-26 мл
 Мануално /под вакуум 320 rpm/ време на смесване /: 15-30 сек / 60 сек.
 Работно време: 6 минути
 Време в пещта: 23-25 минути
 Температура на подгряване и максимална темп. на подгряване: 850-900 

г/ 1200 градуса
Опаковки и цени 
Кашон от 6.4 кг в пакетчета от 160г /40бр х 160 г/  145 лв.
Пакетче от 160 г  4 лв.

Heravest Press от Heraeus Kulzer 
Приложение: фина опаковъчна маса за прес керамика, инлеи, онлеи, ко-
рони и малки мостови конструкции
Характеристики: 

 Шокова фосфотносвързана, без графит опаковъчна маса за бързо под-
гряване

 Универсално приложение: неподвижно протезиране, прес керамика , 
благородни и неблагородни сплави

 Изключително фина и прецизна, подходяща за имплантология и голе-
ми мостови конструкции
Технически данни:

 Съотношение прах/течност: 100 г / 22 мл
 Мануално /под вакуум 320 rpm/време на смесване/: 15-30 сек / 60 сек.
 Работно време: 6 минути при 22 градуса
 Време в пещта: 30 минути
 Температура на подгряване и максимална темп. на подгряване: 850 

градуса
Опаковки и цени 
Кашон от 5.6 кг в пакетчета от 100г /56 бр х 160 г/  165.00 лв.
Пакетче от 100 г  3.50 лв.
Течности – концентрат  от Heraeus Kulzer -  
Investment 900 ml/3000 ml  22/60 лв.
Течност – концентрат  от Zhermack - Investment 1000 ml  35 лв.
/една течност за два вида опаковъчни маси/



ГИПСОВЕ клас цвят характеристика смесване прах 
течност

смесване мануал и под 
вакуум

време на 
обработка

време на 
втвърдяване

експанзия в % 2/48 ч твърдост по Бринел 
МРа 1/24 ч

Цена лв.

Elite master 3kg IV пясъчнокафяв Екстра твърд, подсилен с пластмаса, приложение в имплантология и CADCAM 
технология

21 мл /100 г 60 секунди /30 секунди 12 мин. 14 мин 0.08%/ 0.19% 50МРа/510кг/см2/ 
75МРа

37 лева

Elite Rock 1kg/ 3kg IV пясъчнокафяв В неподвижното протезиране и имплантология, високи механични качества, 
тиксотропен. Ниска експанзия и чудесна репродукция

20мл/100 г 60 секунди /30 секунди 12 мин. 14 мин 0.08%/ 0.19% 52МРа/530кг/см2/ 
81МРа

10лв/20 лв

Elite Rock 3kg IV пясъчнокафяв
сребърносив, крем

В неподвижното протезиране и имплантология, високи механични качества, 
тиксотропен. Ниска експанзия и чудесна репродукция

20мл/100 г 60 секунди /30 секунди 12 мин. 14 мин 0.08%/ 0.19% 52МРа/530кг/см2/ 
81МРа

30 лева

Elite Rock fast 1kg/ 3kg IV пясъчнокафяв В неподвижното протезиране и имплантология, високи механични качества, 
тиксотропен.ниска експанзия и чудесна репродукция

20мл/100 г 60 секунди /30 секунди 5 мин. 9 мин 0.08%/ 0.19% 52МРа/530кг/см2/ 
81МРа

10лв/20 лв

Elite Ortho 3kg III бял За ортодонтски апаратчета тиксотропен, добра твърдост блестяща повърхност 28мл/100 г 60 секунди /30 секунди 7 мин. 10 мин 0.04%/ 0.05% 32МРа/326кг/см2/60 
МРа

14.50лв

Elite model 1kg/3kg III бял, жълт, син За изработка на модели и модели за антагонисти, тиксотропен, добра твърдост 30мл/100 г 60 секунди /30 секунди 7 мин. 12 мин 0.04%/ 0.07% 31МРа/316кг/см2/62 
МРа

5лв/12.50лв

Elite model fast 1kg/3kg III бял, жълт, син За изработка на модели и модели за антагонисти, тиксотропен, добра твърдост 30мл/100 г 60 секунди /30 секунди 4 мин. 8 мин 0.1%/ 0.1% 36МРа/366кг/см2/65 
МРа

5лв/12.50лв

Elite base 1 kg/3kg IV таракота червено, 
син, праскова, сив

За изработката на бази за модели при техника с подвижни пънчета оптимална 
експанзия при комб. с Elite Rock и Elite master

23мл/100 г 60 секунди /30 секунди 5 мин. 18 мин 0.05%/ 0.1% 40МРа/408кг/см2/83 
МРа

22 лв

Elite Arti 3kg III бял За включване на модели в артикулатор, перфектна адхезия към всички дентални 
гипсове, минимална експанзия и тиксотропност

30мл/100 г 60 секунди 5 мин. 5 мин 0.02%/ 0.06% 26МРа/265кг/см2/59 
МРа

15 лева

Octasuper rock 5 kg IV светлокафяв Екстра твърд, подсилен с пластмаса, приложение в имплантология и CADCAM 
технология

21мл/100 г 45 секунди /30 секунди 7 мин. 14 мин. 0,08% 55МРа 50 лева

Moldastone 4.5 kg IV светлокафяв Натурален гипс за пънчета, с висока твърдост, тиксотропен, дълга пластична фаза, 
позволяваща да се отлеят до 3 отпечатъка. Дименсионално стабилен

22мл/100 г 30 секунди /45 секунди 5 мин. 12 мин. 0,08% 55МРа 30 лева

Moldasynt 4.5 kg IV светлокафяв Синтетичен с висока твърдост течлив, тиксотропен, с превъзходна репродукция 
на детайлите

22мл/100 г 30 секунди /45 секунди 6 мин. 11 мин. 0,08% 54МРа 28 лева

Moldastone CN 4.5 kg IV светлокафяв, 
праскова, зелен, 
шампанско

Синтетичен с висока твърдост, тиксотропен, с превъзходна течливост, 
дименсионално стабилен дори и след дълъг период от време, ниска експанзия

22мл/100 г 30 секунди /45 секунди 6 мин. 12 мин. 0,08% 54МРа 26 лева

Octarock 5 kg IV светлокафяв Висока течливост, мека консистенция за майсторски модели за корони, мостове 21мл/100 г 30 секунди /45 секунди 10 мин. 11 мин. 0,08% 54МРа 32 лева

Moldano 4.5 kg/25 kg III син, бял, жълт За отливане на модели за цели и частични протези, ортодонтски модели. Бързо 
време на втвърдяване, много твърд, отлична адаптация към всички алгинати. 
Тиксотропен.

30мл/100 г 45 секунди /30 секунди 4 мин. 7 мин. 0,09% 30 МРа 18/67 лева

Moldadur 4.5 kg/25 kg III син, бял, жълт За отливане на модели за цели и частични протези, ортодонтски модели. 
Удължено време на втвърдяване много твърд , отлична адаптация към всички 
алгинати. Тиксотропен

30мл/100 г 45 секунди /30 секунди 6 мин. 12 мин. 0,08% 32 МРа 19/75 лева

Moldabaster 4кг/ 25 kg II бял С многостранно приложение, лесно се смесва с Moldano. За направата на модели 
за пластм. зъби, временни зъби, течлив с ниска експанзия

45-55мл/100 г 30 секунди 10 мин. 11 мин. 0,14% 8 МРа 14/50 лева

Moldabaster S 25 kg II бял С многостранно приложение, лесно се смесва с Moldano. За направата на модели 
за пластм. зъби, временни зъби, течлив с ниска експанзия

45-55мл/100 г 30 секунди 4 мин. 10 мин. 0,14% 8 МРа 50 лева

Moldafix 25 kg I бял Изключително ниска експанзия <0.03% . Моментална фиксация без възможност 
за промяна на позицията на модела. Дълготрайна дименсионална стабилност.

28-30мл/100 г 30 секунди 3 мин. 4 мин. 0,03% 18 МРа 105 лева



ГИПСОВЕ клас цвят характеристика смесване прах 
течност

смесване мануал и под 
вакуум

време на 
обработка

време на 
втвърдяване

експанзия в % 2/48 ч твърдост по Бринел 
МРа 1/24 ч

Цена лв.

Elite master 3kg IV пясъчнокафяв Екстра твърд, подсилен с пластмаса, приложение в имплантология и CADCAM 
технология

21 мл /100 г 60 секунди /30 секунди 12 мин. 14 мин 0.08%/ 0.19% 50МРа/510кг/см2/ 
75МРа

37 лева

Elite Rock 1kg/ 3kg IV пясъчнокафяв В неподвижното протезиране и имплантология, високи механични качества, 
тиксотропен. Ниска експанзия и чудесна репродукция

20мл/100 г 60 секунди /30 секунди 12 мин. 14 мин 0.08%/ 0.19% 52МРа/530кг/см2/ 
81МРа

10лв/20 лв

Elite Rock 3kg IV пясъчнокафяв
сребърносив, крем

В неподвижното протезиране и имплантология, високи механични качества, 
тиксотропен. Ниска експанзия и чудесна репродукция

20мл/100 г 60 секунди /30 секунди 12 мин. 14 мин 0.08%/ 0.19% 52МРа/530кг/см2/ 
81МРа

30 лева

Elite Rock fast 1kg/ 3kg IV пясъчнокафяв В неподвижното протезиране и имплантология, високи механични качества, 
тиксотропен.ниска експанзия и чудесна репродукция

20мл/100 г 60 секунди /30 секунди 5 мин. 9 мин 0.08%/ 0.19% 52МРа/530кг/см2/ 
81МРа

10лв/20 лв

Elite Ortho 3kg III бял За ортодонтски апаратчета тиксотропен, добра твърдост блестяща повърхност 28мл/100 г 60 секунди /30 секунди 7 мин. 10 мин 0.04%/ 0.05% 32МРа/326кг/см2/60 
МРа

14.50лв

Elite model 1kg/3kg III бял, жълт, син За изработка на модели и модели за антагонисти, тиксотропен, добра твърдост 30мл/100 г 60 секунди /30 секунди 7 мин. 12 мин 0.04%/ 0.07% 31МРа/316кг/см2/62 
МРа

5лв/12.50лв

Elite model fast 1kg/3kg III бял, жълт, син За изработка на модели и модели за антагонисти, тиксотропен, добра твърдост 30мл/100 г 60 секунди /30 секунди 4 мин. 8 мин 0.1%/ 0.1% 36МРа/366кг/см2/65 
МРа

5лв/12.50лв

Elite base 1 kg/3kg IV таракота червено, 
син, праскова, сив

За изработката на бази за модели при техника с подвижни пънчета оптимална 
експанзия при комб. с Elite Rock и Elite master

23мл/100 г 60 секунди /30 секунди 5 мин. 18 мин 0.05%/ 0.1% 40МРа/408кг/см2/83 
МРа

22 лв

Elite Arti 3kg III бял За включване на модели в артикулатор, перфектна адхезия към всички дентални 
гипсове, минимална експанзия и тиксотропност

30мл/100 г 60 секунди 5 мин. 5 мин 0.02%/ 0.06% 26МРа/265кг/см2/59 
МРа

15 лева

Octasuper rock 5 kg IV светлокафяв Екстра твърд, подсилен с пластмаса, приложение в имплантология и CADCAM 
технология

21мл/100 г 45 секунди /30 секунди 7 мин. 14 мин. 0,08% 55МРа 50 лева

Moldastone 4.5 kg IV светлокафяв Натурален гипс за пънчета, с висока твърдост, тиксотропен, дълга пластична фаза, 
позволяваща да се отлеят до 3 отпечатъка. Дименсионално стабилен

22мл/100 г 30 секунди /45 секунди 5 мин. 12 мин. 0,08% 55МРа 30 лева

Moldasynt 4.5 kg IV светлокафяв Синтетичен с висока твърдост течлив, тиксотропен, с превъзходна репродукция 
на детайлите

22мл/100 г 30 секунди /45 секунди 6 мин. 11 мин. 0,08% 54МРа 28 лева

Moldastone CN 4.5 kg IV светлокафяв, 
праскова, зелен, 
шампанско

Синтетичен с висока твърдост, тиксотропен, с превъзходна течливост, 
дименсионално стабилен дори и след дълъг период от време, ниска експанзия

22мл/100 г 30 секунди /45 секунди 6 мин. 12 мин. 0,08% 54МРа 26 лева

Octarock 5 kg IV светлокафяв Висока течливост, мека консистенция за майсторски модели за корони, мостове 21мл/100 г 30 секунди /45 секунди 10 мин. 11 мин. 0,08% 54МРа 32 лева

Moldano 4.5 kg/25 kg III син, бял, жълт За отливане на модели за цели и частични протези, ортодонтски модели. Бързо 
време на втвърдяване, много твърд, отлична адаптация към всички алгинати. 
Тиксотропен.

30мл/100 г 45 секунди /30 секунди 4 мин. 7 мин. 0,09% 30 МРа 18/67 лева

Moldadur 4.5 kg/25 kg III син, бял, жълт За отливане на модели за цели и частични протези, ортодонтски модели. 
Удължено време на втвърдяване много твърд , отлична адаптация към всички 
алгинати. Тиксотропен

30мл/100 г 45 секунди /30 секунди 6 мин. 12 мин. 0,08% 32 МРа 19/75 лева

Moldabaster 4кг/ 25 kg II бял С многостранно приложение, лесно се смесва с Moldano. За направата на модели 
за пластм. зъби, временни зъби, течлив с ниска експанзия

45-55мл/100 г 30 секунди 10 мин. 11 мин. 0,14% 8 МРа 14/50 лева

Moldabaster S 25 kg II бял С многостранно приложение, лесно се смесва с Moldano. За направата на модели 
за пластм. зъби, временни зъби, течлив с ниска експанзия

45-55мл/100 г 30 секунди 4 мин. 10 мин. 0,14% 8 МРа 50 лева

Moldafix 25 kg I бял Изключително ниска експанзия <0.03% . Моментална фиксация без възможност 
за промяна на позицията на модела. Дълготрайна дименсионална стабилност.

28-30мл/100 г 30 секунди 3 мин. 4 мин. 0,03% 18 МРа 105 лева



Zetalabor
Лабораторен С- силикон с твърдост от 85 shore А
Приложение: 

 за дублиране 
 за направата на контролни матрици
 при изработване на метални кон-

струкции, 
 за силиконови ключове при работа с 

наливни пластмаси при моделно леене
 като матрица в техника за изработва-

не на временни корони и мостове
 като матрица при възстановяване на 

гингива върху модели с Gingifast rigid
Предимства:

 Много добра първоначална еластичност съчетана с висока финална 
твърдост

 Не се деформира в муфата, добра устойчивост на скъсване
 Резистентен на температура до 140 градуса

Лабораторни силикони 

Опаковки и цена:
Zetalabor/Titanium 900 g  22 лева Zetalabor/Titanium 2.6 kg  59 лева
Zetalabor /Titanium 5.00 kg   110 лева
Indurent gel 60 ml – универсален втвърдител за С-силикони  15 лева
Промоция 
Zetalabor /Titanium  5.00 kg + Indurent gel 60 ml – 2 броя  125 лева

Titanium
Лабораторен С- силикон с твърдост от 95 shore А
Предимства:

 Много добра първоначална еластичност съчета-
на с висока финална твърдост 95 shore A

 Не се деформира в муфата, добра устойчивост на 
скъсване

 Резистентен на температура до 180 градуса

Platinium  85/95 shore A 
Лабораторен А-силикон за:

 Диблиране
 Дублиране на пънчета при изра-

ботка на протези
 при изработване на метални кон-

струкции, за силиконови ключове 
 при работа с наливни пластмаси 

при моделно леене  като матрица в 
техника за изработване на временни 
корони и мостове
Предимства:

 Много добра първоначална еластичност съчетана с висока финална 
твърдост 85/ 95 shore A

 Не се деформира в муфата, добра устойчивост на скъсване
 Резистентен на температура до 200 градуса
 Свиване след 24 часа от 0.058%
 Отлична репродукция на детайлите

Опаковки и цена:
Platinium 85/95 shore A -  база 450 г+катализатор 450 г  35 лева
Platinium 85/95 shore A -  база 1000г+катализатор 1000 г 70 лева

 Ново: 
Platinium  85 Touch 
нова генерация лабораторни А-силикони със следните предимства:

 Изключително гладка повърхност след полимеризация
 Изключителна репродукция на детайлите
 Много висока резистентност на скъсване
 Резистентен на висока температура
 Дименсионално стабилен след дълъг период от време
 Аромат на ванилия

Опаковки и цена:
Platinium  85 Touch  – база  4.3 кг  
+ катализатор  4.3 кг  345 лева



Elite Double Miscelazione Shore-A Working time Setting time

Elite Double 8 manual / mixer 8 10´ 20´

Elite Double 16 Fast manual / mixer 16 5´ 10´

Elite Double 16 ExtraFast mixer only 16 1´ 30´´ 5´

Elite Double 22 manual / mixer 22 10´ 20´

Elite Double 22 Fast manual / mixer 22 5´ 10´

Elite Double 22 ExtraFast mixer only 22 1´ 30´´ 5´

Elite Double 32 Normal manual / mixer 32 10´ 20´

Elite Double 32 Fast manual / mixer 32 5´ 10´

Elite Double 32 ExtraFast mixer only 32 1´30´´ 5´

Elite Double от Zhermack
Дублирни Адитивни силикони 
Широка гама А-силикони с оптимален “snap set” ефект, с различни твър-
дост и  време на втвърдяване и изключителна прецизност при дублиране 
на детайлите.
Предимства:

 Elite Double показват отлична устойчивост на скъсване измерено в  
N/mm2 /MPa/ и същевременно репродукция на най-малките детайли до 
0.02 микрона, дори и при много тънък слой от материала.

 Едно от основните предимства на Elite Double пред дублиращия гел е 
тяхната скорост на втвърдяване и изключителната  устойчивост на моде-
лите във времето

 Elite Double са съвместими със всички гипсове, пластмаси и др. матери-
али

 Деформация след полимеризация само от 0.05%
Опаковки и цени:
Elite Double 16/22 Shore A  fast setting    - 1кг+1кг  135 лева
Elite Double 8 Shore A  - 1кг+1кг  175 лева
Elite Double 16/22 Shore A  - 500 г+500 г   40 лева
 Промоция: 
Elite Double 22 Shore A  - 1 кг+1 кг   115 лева
Elite Double 22 Shore A  - 5 кг+5 кг   465 лева



Gingifast Elastic
лабораторен А-силикон за гингивална репродукция върху модели, 
еластичен тип.
Приложение и характеристики:

 С висок модул на еластичност улесняващ 
махането му от модела и реинтегрирането му

 Чудесен естетичен резултат благодарение 
на транспарентността му и нишките в него, 
наподобяващи естествения венец

 Много добра прецизност и дименсио-
нална стабилност

 Може да се използва и по двете техники 
– директна и индиректна.

 Време на втвърдяване 10 минути, твър-
дост 40 shore A

Адитивни силикони  
за лаборатория

Elite Transparent
течлив, прозрачен А-силикон  
с много висока финална твърдост/72 shore A / 
Приложение и характеристики:

 За направа на прозрачни матрици през които  
да се фотополимеризират естетични фотокомпозити

 Прецизна фотокомпозитна репродукция
 Много високо ниво на прозрачност
 Много ниско ниво на порьозност във фотокомпозита поради тотално-

то преминаване на светлината през силикона
Опаковки и цени 
Elite Transparent – 1 картуша х 50 мл, 6 смесителя 35 лева
 Промоция: 
Elite Transparent – 1  опаковка + Dispenser 
/универсален диспенсер за А –силикони/  95 лева

Gingifast Rigid 
лабораторен А-силикон за гингивална репродукция върху модели, 
нееластичен, твърд тип.
Приложение и характеристики:

 За гингивална репродукция върху модели 
на имплантати

 Да се използва директна техника
 Може лесно да се фрезова – позволява 

акуратна маргинална дефиниция
 Много добра прецизност и дименсионал-

на стабилност
 Време на втвърдяване 10 минути, твър-

дост 70 shore A

Опаковки и цени 
Gingifast Elastic/Rigid -  2 картуши х 50 мл, Gingifast сепаратор 10 мл, 
12 смесители, 12 интраорални връхчета  55 лева
 Промоция: 
Gingifast Elastic/Rigid – 1 опаковка + Dispenser /универсален диспен-
сер за А –силикони /  115 лева

 НОВО: 
Elite LC Tray Round 
фотоплаки за направата на индивидуални  
и функционални лъжици, плаки за захапка,  
като базис плаки при подвижното протезиране.
Приложение и характеристики:

 Фотополимеризация от халогенна  
или UV светлина за 3до 5 минути

 Предлагат се в три цвята – бял, син и розов
 Нова, среден размер ергономична форма
 Много висока устойчивост на счупване
 Лесни за моделиране, не лепнат
 Стабилни при естествена или изкуствена светлина за 20 минути /не се 

втвърдяват/
 Нова форма, за да се избегне загубата на материал.

Опаковки и цени 
Elite LC Tray /сини, бели и розови/ - 50 броя плаки  90 лева
 Промоция: 
Elite LC Tray Round  /сини, бели и розови/ - 50 броя плаки  75 лева

Levogel 
икономичен дублиращ гел от Heraeus Kulzer. Много добри течливи 
качества, може да се използва няколко пъти с много добра 
репродукция на детайлите.
Опаковки и цени 
Levogel – 6 кг туба  165 лева



Elite mix
перфектната комбинация от модерен дизайн, съ-
временен софтуер и  мултифункционална шпатула 
осигурявят най-високо качество на смесване и 
винаги отлични резултати.  
Предимства:

 LCD дисплей с 25 характеристики
 Електронен вакуум контрол
 Безмаслена вакуум помпа
 Универсална бъркалка за гипсове, опаковъчни 

маси, дублирни силикони и алгинати
 Магнитен сензор за улавяне на шупли/ мехури 

и отстраняването им.
 Двоен филтър за прах във вакуумния кръг
 Бутон за освобождаване на контейнера при 

спиране на тока
 2 години гаранция

SQM 25 N
Гипсорезачка – воден модел 
Предимства:

 Водноохлаждаща система
 Режещ диск подсилен с бакелит под 

FEPA стандарт AR 30, диаметър в  mm,  
250х 8 

 Преден регулатор на водата
 Ниско ниво на шум при работа
 Предпазен бутон съгл. СЕ – изискване
 Сигурност при работа

Doublemix
нов автоматичен миксер за 
дублиращи А-силикони
Предимства:

 Снабден с изключително 
модерна, дозираща помпа 1:1, 
гарантираща повърхност без шу-
пли, мехури.

 Специален диск осигурява ед-
наквото количество материал от 
двете дюзи

 Алуминиева рамка помага за коректното позициониране на материала 
на работната повърхност

 Специална спирателна клапа предпазва от образуване на мехури по 
време на изтичане на материала

 Вграден вентилатор с филтър 
 Допълнителни аксесоари позволяващи да се смесват материали в раз-

лични опаковки
 2 години гаранция

Апарати за производство  
на модели

А 12 
Вибратор за гипсове и 
опаковъчни маси
Предимства:

 Гумена повърхност, лесна за 
сваляне и почистване 

 Подкрепяща стойка, която 
осигурява вибриране само на 
работната площ

 Електронно регулиране на 
вибрациите, бутон за управление

Elite mix  2500 лева

А 12  495 лева

Doublemix   3100 лева

SQM 25N  1500 лева



Апарати и аксесоари  
за изработка на модели

Euclide
апарат за поставяне на пинове.  
Пробиването на моделите е с лазер.
Приложение и предимства:

 Дълбочината на пробиване може да се регулира
 Има лазерен водач за определяне на мястото на 

пробиване
 Позиционирането с помощта на лазер го прави 

изключително прецизно
 Подвижна поставка прави изключително лесно 

почистването му
Цена на Euclide  1650 лева
/възможност за разсрочено плащане/

Богато разнообразие от пинове за модели

Fripack 2, 3
кутии за модели

 Предлагат се в два размера
 Всяка опаковка съдържа 3 бокса 

Fripack 2,3  10 лева

Форми за дублиране 
 Предлагат се в два размера
 Основно предимство е намаляване на количе-

ството на използвания материал, в зависимост от 
размера от 100-140 г до 60-90 грама

 Всеки размер съдържа 6 елемента
Цена на 1 размер  135 лева

Цени и опаковки:
Heraeus Kulzer – 1000 броя метални  пи-
нове с 1000 броя пластмасови капачки  
285 лева
Heraeus Kulzer – 1000 броя метални  
пинове с 1000 броя метални капачки  
235 лева
Nti – Kahla – 1000 броя метални пинове 
(малък, среден) размер с 1000 бр. метал-
ни капачки  110 лева
Nti – Kahla – 1000 броя метални пинове 
тип игла 135 лева

Splitcast system 
система за производство на прецизни 
модели при работа с артикулатор
Предимства и употреба:

 Системата е с магнити, което позволява 
сигурно и прецизно позициониране

 Работи се както с модели с подвижни единични пънчета, така и с цели 
модели

 Може да  използвате системата като тест за коректно монтиране на 
моделите в артикулатор и също за сравнение на ориентацията им.
Опаковки и цени:
Splitcast system се предлага в два размера и всеки размер съдържа
плочка с магнит и два силиконови ринга
Splitcast system  135 лева

Прозрачна форма  
за дублиране на модели 
Цена на 1 брой  25 лева

NTI-Kahla
богато разнообразие от твърдосплавни фрези и диамантени 
сепаратори

Gipstray 
почистващ разтвор, готов за употреба. 
Специално неутрално pH за премахване на гипса 
от лъжици и инструменти. Ефервесцентен за по-
лесно отстраняване на материала.
Опаковка и цена:
Gipstray 2 литра  20 лева



Meliodent Ortho
за изработка на ортодонтски апаратчета  
чрез шпрей техника върху модел.
Цени и опаковки:
Meliodent Ortho 1000 г    85 лева 
Meliodent Ortho  500 мл   45 лева 

Изработката на подвижни конструкции е предизвикателство. Heraeus Kulzer Ви 
дава цели системи - Meliodent и Pala, които гарантират перфектни резултати. 

Meliodent HC
топлополимеризираща пластмаса 

 Повишена издръжливост на опън, което води до изключителна резис-
тентност на счупване. Усъвършенствана инициаторна система за пълна 
полимеризация.

 Отлична полируемост. Предлага се в го-
лямо разнообразие на цветове с нишки и 
без нишки.
Цени и опаковки:
Meliodent HC 1000 г   65 лева 
Meliodent HC 500 мл   20 лева 
 Промоция:   
Meliodent HC 1000г + 500 мл   75 лева 

Meliodent RR
студенополимеризираща пластмаса 

 Може да се налива и да се използва със 
силиконови маски при изработката на 
частични протези

 Късо работно време – много ефективна
 Ниско съдържание на остатъчни 

мономери
 Без третични амини – не предизвиква 

алергични реакции и чувствителност на мукозата
 Перфектно съответствие на цветовете с Meliodent HC – една и съща 

цветова палитра
 Богато разнообразие на цветове с нишки и без нишки

Цени и опаковки:
Meliodent RR -1000 г   80 лева 
Meliodent RR 500 мл   45 лева 

Prothyl Polimer 
полимеризатор за акрилни пластмаси
Изключително практичен, с електронен 
контрол, управляван от микропроцесор. 
Възможност за 10 програми и 5 
програмируеми фази. Програмират се време 
е температура. Капацитет – до 8 муфи среден 
размер.  
Окомплектован е с пробка за извеждане на 
водата.
2 години гаранция.
Цена:
Prothyl Polimer  220/230 V  1100 лева

Pala
нишки, имитиращи естествения венец, 
за 5 кг пластмаса 
Цени и опаковка:
Pala – нишки 5 г  22 лева 

Апарати

Palamat elite
апарат за полимеризация под налягане 
на студено и топлополимеризиращи 
пластмаси
Има възможност за програмиране на 4 
различни температури: 45-55 градуса за 
студенополимеризиращи, 70-90 градуса 
за топлополимеризиращи, като при 
температура 90 градуса има късо и дълго 
време на полимеризация.  Обемът на 
апарата е 3 муфи, т. е. 6 протези могат 
едновременно да се полимеризират. 
Налягане – 2 бара.
Цена:
Palamat elite 230-240 V  3050 лева 

Материали 
за подвижно 
протезиране



Неблагородни сплави Cr-Co за  керамика. EN ISO 9693-1, EN ISO 22674

Heraenium P 
CTE /25-500o С/ - 13.8 мик/mK
Състав: Co – 59.0, Cr – 25.0, Mo-4.0,  
Mn – 0.8, Si-1.0, W-1.0, N-0.2
Промоции:
Heraenium P – 1000 г  410 лева
Heraenium P – 103 г    48 лева

Heraenium Pw 
CTE /25-500 градуса С / - 14.3 мик/mK
Състав: Co – 55.2, Cr – 24.0, Fe-4.0,  
Mn – 0.8, Si-1.0, W-1.5, N-0.1
Промоции:
Heraenium Pw – 1000 г  365 лева
Heraenium Pw – 103 г     45 лева

Неблагородни сплави Ni-Cr  за  керамика. EN ISO 9693-1, EN ISO 22674

Heraenium NA
CTE /25-500 градуса С / - 14.1 мик/mK
Състав: Ni – 59.3, Cr – 24.0, Mo-10.0, Fe – 1.5,  
Mn-1.5,  Ta – 1.5 , Si-1.2, Nb-1
Промоции:
Heraenium Na – 1000 г  330 лева
Heraenium Na – 103 г   37 лева

Heraenium S
CTE /25-500 градуса С / - 13.7 мик/mK
Състав: Ni – 62.9, Cr – 23.0, Mo-10.0, Fe – 1.5,  Si-2,
Промоции:
Heraenium S – 1000 г  430 лева

Неблагородни сплави Cr-Co  за  моделно леене. EN ISO 9693-1, EN ISO 22674

Heraenium CE, NF, Laser 
Промоции:
Heraenium СЕ – 1000 г  270 лева
Heraenium СЕ – 100 г  32 лева

Благородни и  
неблагородни сплави  

Богато разнообразие на био-благородни сплави с високо и редуцирано 
златно съдържание, паладиеви сплави, припои от най-големия произво-
дител на благородни сплави в Германия – Heraeus. Приложение:

 Корони и мостове
 Инлеи, онлеи и фасети
 Моделно леене и фрез техника

Heraenium 
висококачествени неблагородни сплави с многостранно 
приложение. 
Отличават се с високата си твърдост и много добра еластичност.
Отливат се лесно и имат много добра течливост по време на топене, кое-
то позволява много добро запълване на муфата. Отливките от тези спла-
ви много добре се гланцират и полират.
Heraeus работи съвместно с университети и институти, в които се из-
вършват биосъвместими тестове на сплави.
Heraenium сплавите преминават следните тестове:

 Цитотоксичен тест – ISO-10993-5
 Тест за чувствителност – ISO DIN – 10993-10.2
 Корозионен тест - ISO DIN – 13992/2
 Корозионен тест B DMEM

Heraeus Kulzer



Heracast EC – easy casting
кастомат за леене на благородни  
и неблагородни сплави под вакуум и с индукционно налягане.
Heracast EC 220-230V  24000 лева

CM-1 – D 
дигитален центрофужен кастомат  
с външен източник на загряване.  
Безшумен, солидна структура,  
перфектно балансиран. 
Цена CM 1 – D  3750 лева

S24 R 
пясъкоструйник с два цилиндъра,  
рециклираща система, с педал
Цена S24 R  2300 лева

Dune California 
пясъкоструйник с нова усъвършенствана пневматична система
Осигурява плавно изтичане на пясъка дори и при ниско налягане.  
LED осветлени в камерата
Въвеждащи промоции:
Цена Dune California  
с 2 цилиндъра   3750 лева
Подарък: SAAB 1000 – екстрактор на прах
Цена Dune California  
с 3 цилиндъра   4450 лева
Подарък: SAAB 1000 – екстрактор на прах

SAAB 1000 
екстрактор за прах за пясъкоструйници

 Чудесна мощност
 Специални двуслойни хартиени филтри  

за частици до 0.3 микрона
Цена на SAAB 1000  630 лева

Апарати и 
инструменти за 
обработка на метал

DM серия програмируеми печки за подгряване на всеки тип опа-
ковъчни маси

 Тръбна система за подгряване
 Възможност за запаметяване  

на 10 програми за подгряване
 Електронен контрол на температурата  

и температурната стъпка
 LED - дисплей

Цени:
DE 1   2300 лева  DM 30  2950 лева
DE 2   2700 лева  DM 40  3150 лева
DE 3   2950 лева  DM 50  3450 лева

Аспиратор за подгряващи печки  390 лева

Пароструйки серия VAP 
мощност, рентабилност и сигурност са основните характеристики на па-
роструйките от Zhermack. Идеално решение за денталните лаборатории 
изискващи перфектно почистване.
Характеристики на новите VAP 8 / VAP 8A

 Високи стойности на налягане
 Работи с вода и пара при VAP 8A или само с пара  - VAP 8
 тройна система за сигурност. 8 бара налягане при пускане, 9.5 бара си-

гурно налягане и 12 бара сигурна клапа.
 опция за педал за по-удобна работа.

Промоции и цени:
VAP 6  1700 лева  
/допълнителни опции за педал и автоматично зареждане на вода/
VAP 8  2900 лева 
/допълнителни опции за педал /
VAP 8/А  3450 лева 
/допълнителни опции за педал /



Heraceram, Heraceram Zirconia, Heraceram 
Zirconia 750 – уникални керамични системи за 
всички индикации и най-високо ниво на естетика.  
Със стабилизирана левцитна структура, която 
осигурява:

 Минимално свиване
 Запазване на цвета дори и при многократно изпичане
 Прави излишно продължителното охлаждане

Heraceram – дентална керамика за всички благородни и неблагородни 
сплави с коефициент на термична експанзия CTE-13.4-14.9 /0-500 oС/

Heraceram Zirconia
за конструкции върху циркониев диоксид
Със специална протекция срещу счупване  
и коефициент на термична експанзия  
CTE-10.5 /0-500 oС/

Heraceram опакери
основни покривни маси за замаскиране на метални повърхности
Нанасят се в два слоя. Първият като “wash” опакер, вторият за изцяло по-
криване на метала.
Предлагат се паста 2 мл и прах опакер 20 г. Цветовете са по Vita от А1- D 4
За индивидуализиране на основния опакер се предлагат  6 интензивни 
опакера:

 Bleach – за много светли зъби и изсветляване на основния опакер
 Gold – за по-топли цветове
 Gingiva – розово оцветен опакер за червена естетка
 ОСА, ОСВ, ОСС – подсилени цветово опакери за А-, В-, С- гамата, напр. 

За характеризиране на цервикалната област.

Heraceram дентинови маси 
за оформяне на дентиновото ядро
Цвят и транспарентност са ориентирани към естествения дентин.
Предлага се в опаковки от 20 г, 100 г и 500 г. Цветовете са по Vita от А1-D 4

Heraceram eмайлови маси 
за оформяне на инцизалната област
S1, S2, S3, S4 – нанасят се по схема
Предлага се в опаковки от 20 г, 100 г и 500 г. Цветовете са по Vita от А1- D 4

Heraceram транспарентни маси 
Имат различна степен на опалесцентност. Използват се за модифициране 
и индивидуализиране на инцизалната зона. Т – с лек опацитет, Т clear – 
стъклоподобна маса, Т бял, Т син.
Предлага се в опаковки от 20 г, 100 г

Heraceram коректура 
транспарентни маси с ниска температура на изпичане
Служат за възстановяване на контактни точки след гланциране и малки 
корекции на формата.
Смесени с дентини или инцизали могат да се използват за понижаване 
температурата на изпичане.
Промоции и цени на Heraceram – дентини, опакери, инцизали, коректура, 
гингиви и транспаренти 20 г :
Heraceram 20 г  37 лева
Heraceram 20 г – 2 броя  70 лева /35 лева броя/
Heraceram 20 г – 3 броя  100 лева
Heraceram 20 г – 5 броя  165 лева /33 лева броя/
Heraceram 100 г   135 лева
Heraceram Zirconia –  
лайнер, дентин, инцизал, транспарент 20 г  50 лева
Предлагат се сетове: Паста опакер сет, прах-опакер сет,  
дентин-инцизал сет.

Керамични системи 



Increaser 
за максимална естетика могат да се използват increaser масите, като ал-
тернатива на секундер и мамелон дентините. Increaser масите за всеки 
дентинов цвят по Vita и силно интензивни ефект маси:
- IN Peach - праскова 
- IN Solaris- св. жълт 
- IN Mango -  манго 
- IN Orange -  портокал 
- IN Caramel карамел 
- IN T Taiga/сивозелен

Heraceram опаковки от 20 г 60 лева
Heraceram Zirconia опаковки от 20 г 60 лева

Секундер и мамелон дентини 
за повишаване и индивидуализиране на цветовия интензитет и цветовата 
наситеност.  Използват се самостоятелно или смесени с дентиновите маси 
по схема 
MD1, MD2, MD3, SD1, SD2 – Heraceram опаковки от 20 г 55 лева
Heraceram Zirconia опаковки от 20 г 60 лева

Value маси 
високофлуорисцентни маси за контрол на яркостта на зъба 
VL 1, VL 2, VL 3, VL4 - Heraceram опаковки от 20 г 55 лева
Heraceram Zirconia опаковки от 20 г 60 лева

Опал-инцизали, опал-транспаренти 
опалесциращи специални маси от Matrix сета за по-добра естетика. С 
различни цветови нюанси на синьо, оранжево, кехлибарено, кафяво и др.
При падаща светлина естественият зъб синее, а при преминаваща из-
глежда кехлибарен.
       OS1, OS2, OS3, OS 4 опал-инцизали
       Опал- транспаренти - OT1, OT 2, OT5, OT 10
       OTY, OTA, OTG, OTB, OTIce 
Heraceram опаковки от 20 г 60 лева
Heraceram Zirconia опаковки от 20 г 60 лева

Най-важната част в керамичната 
технология е натуралната есте-
тика на реставрациите. Опалес-
ценцията, флуорисценцията, 
транспарентността и яркостта – 
тези 4 оптични характеристики са 
зависими от структурата на зъба, 
взаимно си влияят и се променят 
всяка минута.

Естетичният код на нашите зъби е разчетен,  динамиката  и връзката меж-
ду хромата, флуорисценцията, опалесценцията и транспарентността се 
постигат с керамичните маси - Heraceram Matrix, Increaser, Enhanser.

Еnhancer 
Специални маси усилващи хромата и яркостта на зъба. Индивидуализи-
ращи транспаренти. При запазване на цветовия характер се усилва яр-
костта и цвета. 
EHA, EHB, EHC – за гамите A-, B- и С - по Vita 
EH neutral, EH bright, EH grey
Mask - Керамични маси за контрол на яркостта в дълбочина. Замаскиране 
на конструкцията 
MA Bright /ярко/ 
MA Shadow /тъмно/ 
Heraceram опаковки от 20 г 60 лева
Heraceram Zirconia опаковки от 20 г 60 лева



Heraceram – прагови порцелани, силно флуорисцентни.
Специални керамични маси за изработване на безметални прагове.
HM/LM 1-6 високо и нискотопими маси, цветовете са по схема. 
HM/LM 7 bleach са избелени опакерни цветове с повишена флуорис-
центност. 
С тях се покриват тъмни части за изсветляване и подобряване на 
транспарентността на HM/LM – масите. 
Heraceram/ Heraceram zirconia прагови порцелани  60 лева

Heraceram glaze - глазурата е най-фино смляната керамична маса с ниска 
температура на изпичане за окончателно глазиране на реставрациите. 
Запечатва повърхността на керамиката.
Има прахообразна и пастообразна  
и е една за всички керамики на Heraeus.
Heraceram GL-глазура 20г/ 2 мл  55 лева

Пигментирани глазурни маси за окончателни индивидуализиращи 
цветови корекции. Едни и същи са за Heraceram, HeraceramSun и 
Heraceram Zirkonia. Предлагат се в прахообразна и пастообразна 
форма.
Heraceram пастообразни боички опаковки от 2 мл   50 лева
Heraceram прахообразни боички опаковки от 3 г   20 лева

Heraceram /Heraceram Zirconia gingiva – 
богато цветово разнообразие на гингивални 
маси: G1-G8- 8 нюанса розово-червено 

Heraceram stains 
/боички/

Heraceram gingiva 20 g  37 лева
Heraceram zirconia gingiva 20 g  55 лева



Heraceram – течности
 Malfarbenliquid МF:   за боички и прахообразна глазура.                                                 

Индексът на пречупване на светлината позволява да се види реалният 
цвят на боичката преди изпичането й. 

 Изолация:  Изолация гипс-керамика. Моделът не трябва да се изолира. 
Да се нанася директно върху гипса 

 Течност за прахообразен опакер OL: за размесване на прах-
опакерите, придава на опакерните маси консистенция на боички 

 Течност за прагова керамика SM:  Праговата керамика запазва 
пластично състояние и устойчивост преди изпичането. Сигурност при 
снемането й от модела. 

 Течност за паста опакери POL- За разреждане на всички пастообразни 
маси (Pastenopaker, PRE, Adhesive, Glasurpaste)  
Опаковки и цени:
Течности MF/SM 20 ml  16 лева
Моделираща течност ML 25 мл  10 лева
Моделираща течност ML 250 мл  55 лева
Течност за прах опакер ОL 25 мл  10 лева
Течност за прах опакер ОL 250 мл  55 лева
Течност за разреждане на паста опакер POL 1 ml  10 лева

Heraceram pre-opaker - подпомага връзката между керамиката и 
неблагородните сплави  чрез високата си способност да разтваря 
оксидите. Нанася се тънко като „wash“ опакер върху метала. 
Heraceram pre-opaker 2 мл  65 лева

Heraceram NP – primer – за ефикасна подготовка на всички 
неблагородни сплави, позволяваща оптимално свързване между метала 
и опакера на керамиката. NP – primer предотвратява неконтролираното 
прекомерно образуване на оксиди, които пречат на връзката между 
сплавта и опакера. NP – primer е изключително икономичен, за 
кондиционирането на повърхността на метала се изисква изключително 
тънък слой, който трябва да се вижда само като леко блестяща 
повърхност.
NP – primer 250 лева

Heraceram mono керамика – за класически сплави, изключително лесно 
и икономично само в един слой – подходящо за постериор конструкции.
Heraceram mono 20 г  37 лева

Heraceram Zirconia adhesive – специално създаден адхезив за 
максимална връзка между керамиката и циркониевата конструкция. 
Не е необходимо да се пясъкоструира чувствителната циркониева 
конструкция. Силно флуорисцентен.
Heraceram Zirconia adhesive 2 мл  80 лева



За всички керамични реставрации с техники на оцветяване с боички и 
надстрояване с Heraceram.
Heraceram Press се предлага в следния асортимент:
16 дентина от А1-D4
4 инцизални маси /използват се по схема/ TS1, TS2, TS3, TS4
4 транспаренти – жълтеникав, синкав лед, сивкав, чист транспарент.
Опак дентини – 2 вида 

Цена на 1 брой прес-пелета 20 лева
Heraceram Press adhesive 

За свързване на прес и конвенционалната керамика.
Heraceram Press adhesive 2 мл 50 лева

Heraceram Press муфи от 100 г от 200 г 
Цена на 1 муфа  55 лева

Четка за глазура
Цена на 1 четка 10 лева

Четка за боички 
Цена на 1 четка 10 лева

Четка за опакер
Цена на 1 четка  10 лева

Четка тип Колински 
Цена на 1 четка  35 лева

Моделираща четка тип Toray  
с изкуствен косъм
Цена на 1 четка  25 лева

Heraceram Press еднократни бутала .
Цена на 1 бутало  3 лева

Heraceram Press fan pins – пинове за изпичане на керамика с циркони-
ево пръстенче
Цена на 1 пин  10 лева

Heraceram Press tray – поставка с пинове за изпичане на керамика
Heraceram Press tray  60 лева

Nti-Kahla 
Инструменти за обработка на керамика

Heraceram Press



Giga и Giga  Press 
керамични пещи  за всички дентални керамики

 Иновативни електроника и дизайн
 Голям графичен дисплей
 Възможност за програмиране на 200 програми
 По време на инжекционната фаза /при Giga Press/ 
има допълнителна тяга и фази на изчакване  
за подобряване качеството на пресоването 

 Диагностично меню позволява да се променят  
параметрите в реално време

 Има специална функция, която позволява  
модифицирането на програмата по време на работа,  
а също така повторно изпичане на керамиката,  
ако е необходимо. Бързо охлаждане на камерата.

 2 години гаранция
 Giga – керамична пещ  8800 лева
 Giga Press  – керамична пещ  10800 лева
 вакуум помпа Satolac 230-240V  980 лева

Ario 35
микромотор за рязане,  
награпавяване и полиране 

 Прецизна механика,  
изработен от висококачествени материали

 35000 оборота
 1 година гаранция

Ario 35 – 800 лева

Ciclope 230 V 
електро-индукционен нагревател на инструменти

 Не е необходима употреба на открит пламък в лабораторията
 LED – дисплей , показващ различните работни фази
 Минимална консумация на енергия
 Електромагнитен индукционен нагревател
 Достигане на необходимата температура за 2 сек.
 2 сензора определят покачването на температурата  
в апарата само при поставяне на инструмент

 Ciclope 230 V  500 лева

НОВО   

Heraceram Zirconia 750
новата керамика с коефициент на термична експанзия СТЕ -/10.2-10.5/ 
5-500 градуса/ е идеална за надстрояване на литиев ди-силикат. Стабили-
зираната левцитна структура – характерна за всички видове от семей-
ството на керамиките е чудесна превенция срещу шупли и счупване.
Нейните характеристики:

 За литиев ди-силикат и циркониев диоксид
 Максимална работна температура от 750 градуса /800 градуся за ZrO2/
 Стабилизирана левцитна структура 
 Широк обхват от цветове и специални маси – Matrix, Enhancer, Increaser 

маси, като на останалите видове керамика.

Dekema Austromat 624 пещ за всички дентални керамики
 програмен менажер за 200 програми
 интуитивно задавене на програмата
 голям устойчив на надраскване teach screen 
 USB – порт
 “autodry” – за прецизно подсушаване и охлаждане
 свързване на уреда с Internet  
/управление чрез PC, iPad, iPhone/ 

 симулира температурното измерване на обекта  
и чрез лифта автоматично регулира  
разстоянието на обекта до източника на топлина

 автоматично саморегулиране
 вътрешни тестове за контрол на температурата  
по време на работа

 интегрирана диагностика на всички компоненти
 Dekema Austromat 624 с вакуум помпа   15500 лева

Dekema Austromat Press 624 i-dent 
отваря съзнанието за нов свят от възможности за пресоване

 Перфектно затваряне на камерата, без студени зони  
за перфектно изпичане на керамиката

 Възможност за пресоване на няколко цвята  
чрез мулти плънгери в един ринг

 Пресоване без вакуум
 Бързи охлаждащи стъпки по време на пресоване 
 С уникална термична затворена система  
за изключителни резултати

Dekema Austromat Press 624  i-dent  22000 лева  
/без вакуум помпа/



Signum компоненти:
 

Signum опакери 
силно флуорисцентни, за замаскиране на метални повърхности.  
C&B опакерът замаскира металната конструкция.
Цялата цветова гама по VITA от А1-D4, розов опакер
Signum опакер 3 г  38 лева 
 

Signum дентинови маси
предлагат се в консистенции – паста или течливи.   
Цялата цветова гама по VITA от А1-D4

Signum емайлови маси
ЕL,EM,ED – нанасят се по схема 

Signum маргинални маси
М1-М4 – нанасят се по схема

Signum ефект маси
ЕТ 1 – чист транспарент, ЕТ2 – транспарент със синкав оттенък
ЕТ 4 – транспарент с оранжев оттенък /подходящ при направа на инлеи/ 
ЕТ 5 – транспарент с лек опацитет

Signum

от любов към  
перфекционизма

Това керамика ли е или естествен зъб. Това е Signum!
Signum е модулна система за инкрустация съставена от универсални и 
специални фотокомпозити, сет от боички, сет с различни гингивални маси, 
апарати, инструменти и допълващи артикули.
Новият Signum, плод на близо 35 годишни разработки на Heraeus Kulzer, 
се състои от уникални неорганичен филер (70 тегловни %) и матрична сис-
тема – полиглас,  които осигуряват на реставрациите от Signum изключи-
телна естетика, дълготрайност и устойчивост. 
Signum и Heraceram керамиките имат единна естетична Matrix концеп-
ция, която прави възможно тяхната едновременна употреба в една и съща 
конструкция, без да могат да се различат отделните материали.
Signum приложение:  
конструкции върху метал – корони или мостове, инлеи, онлеи, фасети;  
единични корони без метал без допълнително укрепване.
Изключително предимство – директно полиране и корекции на цвета и 
формата на конструкцията в устата на пациента. 

Signum 1 шприца 4 г  45 лева

Промоции:
Купете 3 шприци по избор  
/опакери, дентини, емайли, ефекти/

за 125 лева
Купете 5 шприци по избор  
/опакери, дентини, емайли, ефекти/ 

за 200 лева

На тази конструкция, изработена от майстор-зъботехник Рудолф Хрдина са 
използвани Heraceram, Heraceram Zirconia, Signum и са изработени металоке-
рамични корони, върху циркониев скелет, фасети от Signum  и Heraceram Press



 

Signum value маси 
Силно флуорисцентни маси, определящи  
яркостта на зъба в дълбочина
Signum value VL 1-VL4 
Signum Matrix опал – инцизали OS 1 – OS 4
Signum Matrix  опал транспаренти OT1, ОТ2, ОТ5  
/различна степен на опалесцентност/  
ОТ amber, ОТ blue, ОТ gray, OT yellow, OT ice. 
Signum Matrix  secunder и  mamelon дентини
Signum Matrix   1х 4 г  55 лева

 

Signum Matrix 
Нанохибриден композит с над 62 тегловни % пълнител. Комбинация от 
познатия материал  Polyglas и микрофилерната технология на Signum.   
Прави възможно приложението на концепцията за динамиката на светли-
ната както при HeraCeram Matrix.
Signum Matrix може да се комбинира  
със Signum и Signum Ceramis.
Signum Matrix
асортимент 985 лева

Signum и  
Signum Matrix 
перфектната комбинация 
– пастообразен и течлив 
материал

Конструкция от 
Signum върху  
импланти

Hilight Power 220-230V 
Най-мощният иноватвен фотополимеризиращ уред на Heraeus Kulzer, 
гарантиращ най-високо ниво на полимеризация на всички  дентални ма-
териали.
Предимства:

 Оптимизираният полимеризиращ процес се гарантира от нова 
организация на процеса:

 U – образна лампа и нова използваема пространствена геометрия, 
интегриран мониторинг  на работата на лампата и проследим на 

 

Hilight Pre 
Модулна преполимеризационна лампа с 
платформа за зареждане.
За преполимеризация на течливи компози-
ти  и фотополимеризиращи протетични ма-
териали преди пълната им полимеризация.
Предимства:

 Мощната  LED лампа осигурява 
преполимеризация за няколко секунди

 Много дълъг живот на LED източника
 Удобство за работа от мобилността на 
уреда

 Протектор за очи
Hilight Pre  780 лева

дисплея полимеризационен резултат.
 Много мощен уред с изключително 
късо работно време : програми 
от 6 секунди, 90 секунди и 180 
секунди – максимално  време на 
полимеризация на слой материал.

 Сигурна полимеризация 
посредством електромагнитно 
заключване. 

Hilight Power 220-230V  4550 лева



Palaseal 
Фотополимеризиращ прозрачен лак, който се свързва с всеки материал 
за протези. Може да се използва и като финален лак за конструкции от 
Signum. Предимства:

 Много висока повърхностна твърдост и резистентност на абсорбция 
на течности.

 Резистентен, не се влияе от разтворите  
за почистване на протези

 Гладка повърхност и  
изключителна дълготрайност

Palaseal 15мл  40 лева

Характеристики на Signum ceramis:
 Съдържание на неорганичен филер - 73 %
 Големина на частиците - 0,7 µm
 Вид на филера:  
бариево-алуминиево силикатно стъкло

 Полиглас - органично стъкло (27 %)
Специалните предимства на Signum ceramis:

 Изключителна издръжливост и здравина
 Изключително жилав и устойчив на счупване
 Абразивност подобна на естествените зъби
 Много добра износоустойчивост
 Уникална естетика
 Много лесен за работа и моделиране
 При нужда от корекция са необходими 180 секунди.  
Директна корекция в устата на пациента

 Signum  и  Signum Ceramis не задържат плака  
Опаковки и цена:
Signum ceramis 1 х 4 г  55 лева
Моделираща  течност – C&B liquid 4 ml  35 лева

Signum Ceramis Последна разработка, акцентираща на 
здравината и абразионната устойчивост. 
Представлява оптимизиран стъклокера-
мичен композит за конструкции без метал.
Signum ceramis има високо съдържание 
на фин  микроглас керамичен филер. Спе-
циалната композиция на Signum ceramis 
му осигурява много висик модул на елас-
тичност, повече от 10000 МРа, водещ до 
особена здравина, дълготрайност и устой-
чивост на абразия.

Signum tool kit
Твърдосплавни фрези и полиращи инструменти,  
подбрани специално за полиране  
на високонапълнени фотокомпозити.
Signum tool kit  185 лева 
/всеки инструмент се продава поотделно/

Signum cre active 
Течливи боички за характеризиране на реставрации от Signum  и  Signum 
Ceramis и симулиране на ефекти като бели петънца, пукнатини и др. Мо-
гат да се характеризират и изкуствени зъби за протези в комбинация с 
Signum connector 4 ml. Богата палитра от цветове.

Signum metal bond комплект 
Метал-праймер за корони, мостове и частични протези. Изключително 
еластичен и прави много силна връзка с металната конструкция и опаке-
ра на Signum. Предимства:

 Иновативен “студен” бондинг агент, осъществяващ  
изключителна връзка с всички дентални сплави

 Подходящ и за репаратура на счупена  
керамика в устата на пациента

Signum metal bond комплект  195 лева
комплектът съдържа: Signum metal bond I – 4 ml  
+ Signum metal bond II – 4 ml/

Изолатори гипс от Signum
Insulating gel 10 ml  35 лева
Insulating pen – 2x12 ml  75 лева

HP paste Поликристална паста  
за полиране на фотокомпозити
HP paste 10 г  195 лева

Signum смесителни блокчета
Смесители /специална гланцирана хартия/  
5 бр. с капак  45 лева



 

Cara DS mill 2.5 
произведено от Imes – Icore Германия 
/най-големия производител на машини за фрезоване/
Машина за фрезоване с 5 машинни оси 
Мокро и сухо производство 
Резервоар за охлаждаща течност, филтър и база, 
помпа интегрирана в машината . 
Автоматично компенсиране  
на температурни разлики 
Качествена гранитна база за висока  
прецизност и стабилност 
Интегриран тъчскрийн / таблет 
10 позиции на инструментите 
Отворена CAM система / тегло: ~85kg 
98,5mm диск / заготовка на материалите 

Открийте Вашето решение за оптимално бъдеще. 
Отворена и гъвкава система стартираща с получаване на данни от скене-
ри - cara DS scan или 3Shape scanner.
Системата е комплексна, но всеки един от елементите й се предлага са-
мостоятелно. 
Новите dima (дигитални материали) са в стандартен формат, с възмож-
ност да се използват и с други CAD/CAM системи. 

 

Cara DS
пещ за синтероване 
Висококачествен продукт от Dekema 
Пещ за синтероване с 2 синтеровани слоя 
за до 50 обекта 
3 високоиздръжливи SiC нагряващи еле-
менти с прецизен темп. контрол +/- 0.2 °C
AutoDry® система 
И още..... 

 

Cara DS cam 4.6
Отворен 3+2 CAM софтуер (едновременно)
Стратегия за фрезоване за широк обхват на материали 
Изключително опростена инструкция "wizard-guided“
Без лиценз 

CARA
Ново комплексно решение  
за CAD/CAM система

 

Cara DS 3D scan
Компактен дизайн с много високо качество и 3D сканиране. 
Окомплектован със софтуер и компютър. 
Технически данни:

 Камера – 1.3 мегапиксела
 Източник – синя светлина – LED  100 ANSI лумен
 Ротационна поставка – 2 аксиални движения
 3D сканиране – 90mm x 80 mm x 55 mm
 Прецизност на сканиране: 0.015 мм
 Формат на файловете: STL, PLY, OBJ
 Интерфейс – USB 2.0



Асортимент:
Материали за временни конструкции.  
Предлагат се във всички цветове по VITA  и транспарентен
PMMA (16, 20 mm) 

Dima представя съвременна гама от CAD CAM дискове за високока-
чествени дентални реставрации. При производството на Dima се използ-
ват най-модерни технологии като например изостатични пресовъчни 
процеси. Материалите Dima дават нов стандарт в характеристики като 
дименсионална стабилност, фрезовъчни качества и най-висока естетика.

Ново 
 

Laser – Mill 
“лазерно фрезоване” – винаги стъпка 
напред
Съвместна разработка на Heraeus 
Kulzer и канадската фирма Dental Wings' 
digital know-how
Новата технология издига дигиталното 
производство на корони и мостове на 
ново ниво.
Материалите, които се използват за 3D  
послойно наслояване са модерни ком-
позити, glass- керамика, Zr дискове

 

Dima – Zirconia  
Характеризира се с изключителни фрезовъчни качества, хомогенна 
структурна плътност и Ви дава допълнителен максимален контрол  на 
свиване без усукване по време на синтероването.

Zr опакер (10,14,18,25 mm)
Zr транслуцент(10,14,18,25 mm) 

Повече от 50 разновидности 
Zirconium dioxide:
Цветове:
Опакер (бял, B-light, A-intensive)Tранслуцентен  (бял, light, medium, 
intensive)Размер на диска: 98,5mm височина: 10, 14, 18, 25 (mm)

София 1606, ул. „Феликс Каниц“ 20
e-mail: caris@micronic.bg; karism@abv.bg, www.carisbg.com
телефони за поръчка: 02/952-32-01; 953-15-80; 443-55-31,  
0884 152179; 0886 229762; 0888 519 790
транспортните разходи са за наша сметка

Цените в брошурата са валидни до 31.01. 2016 година. 
Фирма Карис М си запазва правото да променя цените. 
Актуалните цени може да проследите в сайта на фирмата


