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• Hera Ceram Saphir:
• Light Booster: нова технология с

кристали, за брилянтна
опалесцентност и след многократно
печене,

• Стабилизирана левцитна структура
(SLS) запазва КТР на керамиката и
след много изпичания,сигурна защита
срещу счупване ,

• минимално свиване
• Нов материал Paste Opaque: идеална

покривна способност в един слой от
60–100 μm,

• най-висока естетика с малък брой
керамични маси - изключително
фино смлени по нова  технология

Giving a hand to oral health.

Стартов сет
Saphir

специална
цена

550.00 
регулярна цена 690 

отстъпка: 140 лв

HC-Saphir pasteopaque POA2 - 2ml
HC-Saphir pasteopaque POA3 - 2ml
HC-Saphir pasteopaque POA3.5 - 2ml
HC-Saphir chromadentine A2 - 20g
HC-Saphir chromadentine A3 - 20g
HC-Saphir chromadentine A3.5- 20g
HC-Saphir dentine A2 - 20g
HC-Saphir dentine A3 - 20g
HC-Saphir dentine A3.5 - 20g
HC-Saphir incisal S1 - 20g
HC-Saphir incisal S2 - 20g
HC-Saphir transpa TC - 20g
HC-Saphir glaze universal - 2 ml
Heraceram modelling liquid ML 25ml
Heraceram stain liquid universal SLU -2 ml

стартов сет



Hera Ceram Zirkonia 750:
• Eдна керамика за Zr диоксид и LiSi
• /литиев дисиликат/
• Стабилизирана левцитна структура

(SLS) , запазва КТР на керамиката и
след много изпичания, сигурна
защита срещу счупване ,

• Силно флуорисцентен адхезив - за 
подобрена химична връзка

• най-висока естетика с малък брой
керамични маси - изключително
фино смлени по нова  технология

• минимално свиване

Giving a hand to oral health.

Стартов сет
Zirkonia 750 специална

цена

585.00 
регулярна цена 690 
отстъпка:  105 лв

Стартов сет

HC-Zirconia 750 adhesive  - 2 ml
HC-Zirconia 750 chromadentine CDA2-20g
HC-Zirconia 750 chromadentine CDA3-20g
HC-Zirconia 750 chromadentine 
CDA3.5-20g
HC-Zirconia 750 dentine DA2-20g
HC-Zirconia 750 dentine DA3-20g
HC-Zirconia 750 dentine DA3.5-20g
HC-Zirconia 750 incisal S1 -20g
HC-Zirconia 750 incisal S2 -20g
HC-Zirconia 750 transpa TC-20g
HC-Zirconia 750 glaze universal -2ml
HC Modelling liquid ML - 25 ml
HC Stain liguid universal SLU-2ml



• HeraCeram® :
• HeraCeram е перфектен избор за

инкрустиране на традиционните
неблагородни сплави  с коефициент
на термична експанзия CTE -13.5 –
14.9 μm/mK. Благодарение на
ниската си температура на изпичане
от  880 °C max, всички сплави с този
коефициент CTE могат да се
инкрустират с HeraCeram.

• HeraCeram подобно на другите
керамики от семейството на
HeraCeram е със стабилизирана
левцитна структура(SLS) и е
изключително устойчива на стрес и
многократно изпичане. Постоянното
ниво на микролевцитни кристали
предотвратява счупвания и
пукнатини.

Giving a hand to oral health.

Промоции
 Heraceram специална цена

595.00

Стартов сет

Heraceram pasteopaque PO A2- 2ml
Heraceram pasteopaque PO A3- 2ml
Heraceram pasteopaque PO A3.5- 2ml
Heraceram increaser IN A2- 20g
Heraceram increaser IN A3- 20g
Heraceram increaser IN A3.5- 20g
Heraceram dentin DA2- 20g
Heraceram dentin DA3- 20g
Heraceram dentin DA3.5- 20g
Heraceram incisal S1- 20g
Heraceram incisal S2- 20g



• Hera Ceram Stain universal:
• универсални боички за керамики,

прес керамики, литиев дисиликат,
монолитни циркониеви конструкции,

• силно флуорисцентни , пастообразни
могат да се разреждат с течности за
глазура и течност SLU за боички

• богата гама от цветове :
BS-A, BS-B and BS-C - боички за
индивидуализиране на дентиновите
зони на монолитни циркониеви,
керамични  и корони от литиев
дисиликат, за подсилване на цвета.

• пастообразните боички са с по-
плътна консистенция и се използват
за ефекти с прецизно цветово
разделяне

Heraceram 
Stain -
universal

промоция

165.00 
3 бр.  х  2 мл +     подарък -  
-2брHeraceram        press 



Signum® - фотополимерна 
модулна система

-модулна система за изработка на корони,
мостове със и без метален скелет , инлеи, 
онлеи, фасети
-системата включва:дентинови, инцизални 
и високоестетични маси, специални маси 
за изграждане на  гингива и боички
-Signum акцентира на здравината и 
абразионната устойчивост, представлява 
оптимизиран стъклокерамичен композит с 
високо съдържание на керамичен пълнеж

SIGNUM® Еssentia set -895.00 лв

Signum Essentia set

Signum opaque A1 - 3g
Signum opaque A2- 3g
Signum opaque A3 -3g
Signum opague A3.5 -3 g
Signum opaque A4-3g
Signum opaque B2-3g
Signum opaque B3-3g
Signum opaque C3-3g
Signum opaque D3-3g 
Signum opaque pink-3g

Signum dentine A1 -4g
Signum dentine A2-4g
Signum dentine A3-4g
Signum dentine A3.5-4g
Signum dentine A4-4g
Signum dentine B2-4g
Signum dentine B3-4g
Signum dentine C3-4g
Signum dentine D3-4g
Signum enamel EL-4g
Signum enamel EM-4g
Signum enamel ED-4gSignum margin M1-4g

Signum margin M2-4g
Signum margin M3-4g
Signum margin M4-4g

Signum effect ET1-4g
Signum liguid 4ml
аксесоари



Материали 
dima Print

фотополимеризиращи 
мономери специално 
оптимизирани за работа с 3D 
принтери с дъжина на 
вълната от 405 нанометра.

dima Print Ortho 480.00
Приложение: шини,  шини за бруксизъм

dima Print Guide 470.00
Приложение: хирургични водачи

dima Stone Beige

Приложение: модели цвят бежов

dima Print Impression 460.00
Приложение: отпечатъчни лъжици

dima Gingiva Mask

Приложение: гингивални маски

dima Print Model 495.00
Приложение: модели

dima Stone Teal

Приложение: ортодонтски модели

dima Print Cast 450.00
Приложение: отливъчни структури

dima Cast Ruby

Приложение: отливъчни структури, мостове до 3 
точки, 3 инлеи, онлеи и фасети.

HiLite Power 3D

фотополимерна пещ която може да 
полимеризирате всички материали на пазара 
включително обектите от 3D принтери , тя е 
най-бързата стробоскобска пещ осигуряваща 
100 % полимеризация и е  с най-кратките 
времена от 180 секунди за фотополимери на 
слой 

- полимеризационни времена
- за композити 6, 90 и 180 секунди,
- за обекти от3D принтери 5, 10 и 15
минути

4850.00 лв

495.00

495.00

495.00

495.00

dima Print splint clear
прозрачни шини 

540.00



dima® Mill Zirconia 

Giving a hand to oral health.

Multilayer

dima Mill Zirconia ML - извежда денталната 
естетика и ефеkтивност на по-високо ниво

- високотранслуцентен  многослоен материал с четири
интегрирани цветни слоя
-предлагат се в 5 нюанса цветове от гамите А,В и С и
също така  А1-А3.5, В1-В4, С1-С2



Giving a hand to oral health.

Heraform
универсално
приложение

Heraform -дублирен  А-силикон 1kg+1kg- 135.00 лв

• с допълнително омрежване,без филери и
свиване

• изключително висок модул на
еластичност, което го прави с
универсална употреба

• много добри омокрящи качества и
отлична течливост

• отлична репродукция на детайлите
• с по-малка плътост от конвенционалните

силикони , намалява разходите  с 15%-
правите повечи дублирни форми

• твърдост от 20 Shore

Pala® Lab Putty 
Бърз и прецизен. Две твърдости.

• А-силикон с най-висока репродукция на детайлите от 20 микрона
• дименсионална стабилност във времето от  (<0.05 % after 24 h)
• резистентност на топлина до 230 градуса
• резистентен на скъсване
• може да се комбинира с конвенционални коректурни А-силикони
• време на смесване - 30-45 секунди
• работно време 1мин.30 сек
• време на полимеризация - 4 мин
• две твърдости: 65  и 90 Shore

Pala® Lab Putty 90 1,5kg+1.5kg -135.00
Pala® Lab Putty 65 1.3kg+1.3kg -135.003



• Moldarock royal:
• подходящ за отливане до 6 модела с

работно време от 8 минути
• Snap-Set - моделът се освобождава от

муфата само след 30 мин.
• лесно се разбърква до кремообразна

консистенция
• перфектна течливост , но и 

тиксотропност , изключително стабилна 
консистенция

• няма ре-експанзия , гипсът е с
максимална дименсионална
стабилност

• перфектна стабилност на ръбовете
• изключително стабилни и

сканируеми цветове

Giving a hand to oral health.

Моldarock  
Royal-4.5kg специална 

цена

35.00 



Heraenium 
CE,NA,P,Pw

Heraenium Pw - неблагородна сплав 
за конвенционални керамики

• CrCo сплав - без Ве,кадмий и никел
• сертификат за биопоносимост
• изключителна корозионна

устойчивост
• отлична полируемост
• C.T.E. (μm/m·K) 25 – 500 °C - 14,3

Heraenium P - неблагородна сплав 
за конвенционални керамики

• Висококачествени сплави с
многостранно приложение.
Отличават се с високата си
твърдост и много добра
еластичност.

• Отливат се лесно и имат
превъзходна течливост по
време на топене, което
позволява много добро
запълване на муфата.

• Отливките от тези сплави
чудесно се гланцират и
полират.

• Heraeus работи съвместно с
институти и университети, в
които се извършват
биосъвместими тестове.
Heraenium сплавите се
подлагат на следните
биологични
тестове:Цитотоксичен тест /
ISO 10993-5/

• Тест за чувствителност / ISO
DIN 10993-10.2/

• Корозионен тест DIN 13912 /2
• Корозионен тест в DMEM

Коефициент на термална 
експанзия WAK от 25-500° С: 
13,8 nm/m/K

Heraenium P 1 kg - 485.00

Heraenium Pw 1 kg - 425.00

Artic® -Kulzer
многослойни зъби -всички форми и 
цветове са налични в офиса

Artic® - 1 сектор  - 6 лв
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