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wyłączny dystrybutor





najwyższa technologia w stomatologii

ASTERIA | SIGMA QUICK | FLOW QUICK | POSTERIOR QUICK
BOND FORCE II | SHIELD FORCE PLUS | UNIVERSAL BOND | BULK FLOW  

ESTELITE COLOR | REBASE II FAST | SOFRELINER TOUGH M/S
ESTECEM II | TOKUPOST | UNIWERSAL FLOW | ESTESIL H2TOP

Tokuyama Corporation będąca spółką matką firmy Tokuyama Dental może poszczycić się dziś ponad 90 letnią pełną 
sukcesów historią międzynarodowego koncernu chemicznego. Wraz z czasem zwiększano sukcesywnie portfolio 
produktów, do którego obecnie należy szereg specjalistycznych produktów chemicznych wykorzystywanych w branży 
stomatologicznej. Dzięki opracowywaniu innowacyjnych produktów stomatologicznych, firma nieprzerwanie przyczynia 
się do oferowania produktów wysokiej jakości oraz prezentuje najnowsze rozwiązania stomatologiczne.

W roku 2013 docenione zostały prace badawcze i rozwojowe firmy. Znana międzynarodowa organizacja „Dental Advisor“ 
odznaczyła firmę Tokuyama Dental w trzech kategoriach produktów uznając ją za oferenta najlepszego produktu.

Firma Tokuyama Dental otrzymała nagrodę za najlepszy kompozyt (Estelite Sigma Quick), najlepszy kompozyt płynny 
(Estelite Flow Quick) oraz za najlepszy preparat do znoszenia nadwrażliwości (Shield Force Plus). Ponadto samowytrawiający 
system łączący VII generacji Bond Force II oraz materiał do podścieleń miękkich Sofreliner M&S zaliczane są do najczęściej 
nagradzanych produktów.
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134 pln 
Estelite Sigma Quick 3,8 g
Strzykawka 3,8 g w kolorach do wyboru:  
A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4,  
C1, C2, C3, CE, BW, WE, OA1, OA2, OA3, OPA2.

1090 pln

Estelite Sigma Quick 
System Kit 6x 3,8 g
6x 3,8g ; A1,A2,A3,A3.5, OA3,OPA2
3x Flow 1,8 g A2, A3, OA3
1x Bond Force 5ml
kolornik, akcesoria

385 pln 
Estelite Sigma Quick 3x 3,8 g
Strzykawki 3,8 g w kolorach:  A2, A3, OA3.

710 pln 
Estelite Sigma Quick  
Promo Kit 6x 3,8 g
Zestaw: 
6x 3,8 g w kolorach: A2, A3, OA1, OA2, OA3, OPA2
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Na zamówienie dostępne są zestawy w kapsułkach.

Połączenie estetyki, niezawodności i łatwego użytkowania.

Światłoutwardzalny kompozyt z submikrowypełnia-
czami, przeznaczony do wykonywania uzupełnień 
metodą bezpośrednią.
Wypełniacze Estelite o kontrolowanej wielkości i kształ-
cie stanowią podstawę właściwych cech fizycznych 
oraz estetyki, która jest taka sama jak w przypadku 
zęba własnego. Innowacyjny proces polimeryzacji od-
powiada za bardzo szybkie, ale kontrolowane utwar-
dzanie Estelite bez zmiany koloru po polimeryzacji.
Technologia RAP (Radical Amplified Photopolyme-
rization) firmy Tokuyama – proces polimeryzacyjny 

Estelite Sigma Quick 

wzmocniony rodnikami: krótki czas twardnienia przy 
jednocześnie wysokiej stabilności na światło z oto-
czenia zapewniają dokładne modelowanie i nakłada-
nie kompozytu bez presji czasu. Dodatkowo skróco-
ny zostaje czas leczenia.

Technologia RAP wykorzystuje istniejący kamforochi-
non kilka razy, dzięki czemu ilość naturalnie żółtego 
kamforochinonu jest mniejsza niż w innych kompozy-
tach. Wynik: mniejsza zmiana koloru po polimeryzacji  
w porównaniu z kompozytami tradycyjnymi.

810 pln

Estelite Sigma Quick Intro Kit
Zestaw wprowadzający 6 strzykawek 3,8 g 
w kolorach: A1, A2, A3, A3.5, OA2, OPA2, 
Bond Force 1 ml, 25 mikropędzelków, 
miseczka do mieszania, kolornik z 20 kolorami.

 + TOREBKA O BAG DO WYBORU  
BISCOTTO LUB BLUETTE ZA 1 PLN*
*Zapytaj o aktualną promocję

ZA 1 PLNZA 1 PLN
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183 pln 
Estelite Asteria 4 g
Dostępna jest do indywidualnej pracy 
w 7 kolorach dentyny A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, 
B3B, BL i 5 kolorach szkliwa NE, OcE, WE, YE, TE

ZA 1 PLN

1960 pln

Estelite Asteria Essential Kit
Zestaw zawiera: 7 strzykawek 4 g w kolorach: 
A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, NE, OcE, 
przewodnik kliniczny.

 + TOKUYAMA UNIVERSAL KIT* 
Tokuyama Universal Bond A / 5 ml; 
• Tokuyama Universal Bond B / 5 ml; • 
Aplikatory 25 sztuk; •  Pojemnik do mieszania; 
• Jednorazowy pojemnik do mieszania 5 sztuk

 + LODÓWKA MPM ZA 1 PLN*
bezszmerowa praca, dzięki systemowi 
absorbcyjnemu; brak freonu; regulacja 
temperatury; automatyczne odszranianie; 
oświetlenie wnętrza; możliwość zabudowy
*Zapytaj o aktualną promocję
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1390 pln 
Estelite Asteria Essential Kit
Zestaw zawiera: 7 strzykawek 4 g  
w kolorach: A1B, A2B, A3B, A3, 5B, A4B, NE, OcE,  
przewodnik kliniczny.

ZA 1 PLN

Estelite Asteria to utwardzalny światłem, nieprzezier-
ny dla promieni rentgenowskich kompozyt, przezna-
czony do zębów przednich i bocznych, który znacznie 
ułatwia wykonywanie uzupełnień wielowarstwowych, 
oferując jednocześnie najwyższą estetykę. Efekt ka-
meleona gwarantuje uzyskanie naturalnych wyni-
ków, dzięki czemu uzupełnienia nie da się odróżnić 
od zębów własnych. Poza tym w przeciwieństwie do 
tradycyjnej techniki nakładania warstw, aby uzyskać 
optymalne uzupełnienie, konieczne jest zastosowa-
nie tylko 2 warstw kolorystycznych.

Przy pomocy tylko 5 kolorów body i 2 kolorów szkli-
wa można stworzyć z zestawu podstawowego Este-
lite Asteria szeroką paletę naturalnych zębów. Este-
lite Asteria zawiera objętościowo 71% wypełniacza 
krzemowo-cyrkonowego. Każdy nieorganiczny wy-
pełniacz ma okrągły kształt (średnia wielkość wypeł-
niaczy 200 nm). Te kuliste suprananowypełniacze 
pozwalają na uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni 
z doskonałym połyskiem, który można łatwo uzyskać 
poprzez polerowanie i zachować przez długi czas.

Na zamówienie dostępne są zestawy w kapsułkach.

Materiał ESTELITE ASTERIA został opracowany po to, aby w 2 etapach 
nakładania warstw móc uzyskać doskonałe wyniki estetyczne.

Estelite Asteria

 + WIEŻA PANASONIC SC-PM250EC ZA 1 PLN*
*Zapytaj o aktualną promocję
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279 pln

Bond Force II 5 ml
Światłoutwardzalny, samowytrawiający system 
adhezyjny. Materiał do naprawy ceramiki 
i kompozytu. Doskonała siła przylegania, 
szczelność brzeżna.  Jedyna w swoim rodzaju 
adhezja dzięki innowacyjnemu, utwardzającemu 
samoistnie strukturę monomerowi 3D-SR

265 pln

Bond Force II Pen 2 ml
Światłoutwardzalny, samowytrawiający 
system adhezyjny. Precyzyjne dozowanie 
materiału. Wskaźnik zużycia materiału. 
Ponad 33% oszczędności materiału

Utwardzalny światłem, samowytrawiający, jednokom-
ponentowy system adhezyjny. Niespotykana siła przy-
legania opiera się na szczególnych właściwościach che-
micznych, których podstawę stanowi technologia samo 
utwardzającej się struktury. Już przed utwardzeniem 
światłem liczne grupy fosforowe tworzą połączenia z apa-
tytem na powierzchni zęba i jonami wapnia tkanki zęba. 
Powstała w ten sposób żelowa warstwa adhezyjna jest 
mniej wrażliwa na osuszanie powietrzem. Dzięki rozma-
itym wiązaniom chemicznym grup polimeryzacyjnych po 
utwardzeniu światłem powstaje odporna i wytrzymała  
na zerwanie warstwa adhezyjna.

Dzięki żelowatej warstwie o niskiej lepkości Bond For-
ce rozkłada się równomiernie nie tworząc pęcherzy 
powietrza w ubytkach w kształcie stopni. Każde miej-
sce na powierzchni zęba zostaje przykryte, dzięki temu 
nie tworzą się tak zwane suche plamy („dry spots“). 
Po utwardzeniu światłem pojawiają się kolejne wiązania 
chemiczne. Powstaje „trójwymiarowa sieć“, która two-
rzy odporną i wytrzymałą na rozerwanie warstwę adhe-
zyjną. Opracowywanie staje się łatwiejsze i szybsze. 
Gwarantuje to uzyskanie najlepszych wyników.

Bond Force II
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485 pln

Tokuyama Universal Bond Kit
• Tokuyama Universal Bond A / 5 ml
• Tokuyama Universal Bond B / 5 ml
• Aplikatory 25 sztuk
• Pojemnik do mieszania.
• Jednorazowy pojemnik do mieszania 5 sztuk

Universal Bond to chemoutwardzalny i zarazem uni-
wersalny system wiążący przeznaczony do:
• wszystkich technik aplikacyjnych (całkowite 

wytrawianie, selektywne wytrawianie, procedura 
samotrawiąca)

• wszystkich materiałów (kompozyty, stopy metali, 
ceramika-dwukrzemian litu, tlenek glinu, 
tlenek cyrkonu)

• wszystkich procedur klinicznych – wypełnienia 
bezpośrednie, cementowanie adhezyjne, 
naprawy wewnątrzustne.

Tokuyama Universal Bond

Innowacyjna technologia, uniwersalne zastosowanie, potwierdzona 
skuteczność czyli to na co od dawna czekał stomatologiczny świat.

Universal Bond to gwarancja silnego i stabilnego połą-
czenia z twardymi tkankami zęba oraz z materiałami 
stosowanymi w technikach bezpośrednich i pośrednich.
Naukowe zdobycze umożliwiły opracowanie prawdzi-
wie nowatorskiego składu, dzięki temu nie wymaga 
on naświetlania, a technika aplikacyjna została mak-
symalnie uproszczona i skrócona.
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155 pln

Estelite Bulk Fill flow 
strzykawka 3 g
Dostępne kolory: Uniwersalny, A1, A2, A3, B1

210 pln

Estelite Bulk Fill flow  
kompiule 20x 0,2 g
Dostępne kolory:  
Uniwersalny, A1, A2, A3, B1

139 pln

Estelite Posterior Quick 4,2 g
Odcinek boczny;  
naprawa kompozytu/ceramiki
• Wytrzymałość na ściskanie 443 MPa
• Wytrzymałość na zginanie 209 MPa
• 4.2 g; kolory A1, A2, A3, CE

Estelite Posterior Quick to utwardzalny światłem, nie-
przezierny dla promieni rentgenowskich kompozyt 
przeznaczony do zębów bocznych, który zapewnia 
wykonanie pewnych uzupełnień, opierających się na 
doskonałych właściwościach fizycznych. Celowe połą-
czenie specjalnych wypełniaczy powoduje, że uzupeł-
nienia wykonane z Estelite Posterior Quick charakte-
ryzują się długą wytrzymałością w odcinku bocznym. 
Estelite Posterior zawiera 70% objętościowo wypeł-
niacza krzemowo-cyrkonowego. Większy ciężar wy-
pełniacza zapewnia zminimalizowane kurczenie się 
materiału w czasie polimeryzacji.
Dzięki swojej doskonałej nieprzezierności dla pro-
mieni rentgenowskich wynoszącej 290% Al mm Este-
lite Posterior Quick jest dobrze widoczny na zdjęciach 
rentgenowskich.

Płynny materiał kompozytowy aplikowany w grubo-
ści 4 mm, radykalnie przyśpieszona fotopolimeryza-
cja (RAP) ; skrócony czas naświetlania (10 s) i zwięk-
szenie czasu pracy materiałem, 56 % objętościowo 
sferycznego wypełniacza ; średni rozmiar cząsteczki 
to 200 nm, co zapewnia zachowanie połysku i odpor-
ność na ścieranie.
Wskazania: bezpośrednia odbudowa zębów bocz-
nych i przednich,wyścielenie ubytków, blokowanie 
podcieni przed wykonaniem uzupełnienia pośrednie-
go, naprawa porcelany/kompozytu.

Estelite Posterior Estelite Bulk Fill Flow
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Światłoutwardzalna, nieprzepuszczająca promienio-
wania rentgenowskiego żywica kompozytowa o ni-
skiej lepkości, stosowana do odbudowy zębów przed-
nich i tylnych. Możliwość bezpośredniego wypełnienia 
ubytku preparatem ESTELITE UNIVERSAL FLOW znacz-
nie upraszcza procedurę jego stosowania. 
W preparacie ESTELITE UNIVERSAL FLOW zastoso-
wano nowatorską metodę radykalnie przyspieszo-
nej fotopolimeryzacji (technologia RAP). Technologia 
ta przyspiesza fotopolimeryzację i zapewnia wystar-
czającą długość czasu pracy.

139 pln 
Estelite Universal Flow 
strzykawka 3 g
Gama dostępnych odcieni w strzykawkach:
High; A1, A2, A3, A3.5, OPA2, OPA3, OPA4
Medium; CE, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B3, 
OPA2, OPA3, OPA4
Super low; A1, A2, A3, A3.5, A4, A5

197 pln 
Estelite Universal Flow 
kompiule 20x 0.2 g*
Gama dostępnych odcieni w kompiulach
Medium; CE, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B3, 
OPA2, OPA3, OPA4
*Na zamówienie.

ESTELITE UNIVERSAL FLOW istnieje w trzech ro-
dzajach lepkości: wysoka (High), średnia (Medium) 
i bardzo niska (Super Low). Każdy rodzaj, zawiera 
sferyczny wypełniacz krzemowo-cyrkonowy oraz 
wypełniacz kompozytowy. Sferyczny wypełniacz 
zawarty w ESTELITE UNIVERSAL FLOW (średni rozmiar 
cząsteczek: 200 nm, w przedziale: 100 do 300 nm) za-
pewnia doskonałe zachowanie połysku i odporność 
na ścieranie. Wskazania: bezpośrednia odbudowa zę-
bów przednich i tylnych, podstawa wypełnienia lub 
wyścielenie ubytku, blokowanie podcieni przed wy-
konaniem uzupełnienia pośredniego, naprawa por-
celany/kompozytu.

Estelite Uniwersal Flow

NOWOŚĆ
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249 pln

Shield Force Plus butelka 3 ml
Leczenie nadwrażliwej zębiny 
• w przypadku wypełnień pośrednich 

i bezpośrednich 
• w celu złagodzenia i/lub zapobiegania 

wrażliwości zęba po jego przygotowaniu
• prosta procedura 
• sześciomiesięczny okres ochronny 
• blokuje ruch płynu w kanalikach zębinowych 
• chroni ząb przed bakteriami, 

nieprzewidywalnym zanieczyszczeniem 
i wrażliwością pozabiegową.

 + SHIELD FORCE PLUS MINI KIT 0,5 ML

195 pln

Estelite Color 5 ml
Barwy: niebieski, szary, lawendowy, ochra, 
ciemnobrązowy, biały, żółty, czerwony, jasny (clear)
Opakery: różowy opaque, noc chroma opaque, średnie 
chroma opaque, wysoka chroma opaque
Noc Chroma Opaque; dla skali odcieni A1, B1, C1 oraz 
wybielanych zebów
Średnie Chroma Opaque dla skali odcieni A2, B2, D2, C2
Wysoka Chroma Opaque dla skali odcieni A3, B3, D3, C3 
oraz ciemniejszych 
Strzykawka 5 ml (0.9 g)

Jednoskładnikowy, jednoaplikacyjny, światłoutwar-
dzalny preparat przeznaczony do zabezpieczenia 
nadwrażliwej zębiny.
Shield Force Plus skutecznie penetruje i uszczelnia 
odsłonięte kanaliki zębinowe, zapobiegając w ten 
sposób przepływowi płynu kanalikowego, co stanowi 
źródło nadwrażliwości. Wytrzymała warstwa utwar-
dzonego Shield Force Plus jednocześnie pomaga za-
pobiec utracie zębiny, spowodowanej abrazją i/lub 
erozją odsłoniętej zębiny przyszyjkowej.

Estelite Color to światłoutwardzalny barwnik o ni-
skiej lepkości do indywidualnej charakteryzacji ko-
lorystycznej bezpośrednich i pośrednich wypełnień 
żywicznych, do maskowania przebarwień. Estelite 
Color nakładany jest pod lub między warstwy wypeł-
nienia kompozytowego.

Estelite Color Shield Force
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Estelite Flow Quick to płynny kompozyt z submi-
krowypełniaczami charakteryzujący się doskonałą 
estetyką, przeznaczony do wszystkich obszarów za-
stosowania, zarówno w odcinku przednim jak i też 
bocznym. Sferyczne submikrowypełniacze stanowią 
podstawę doskonałej estetyki oraz idealnych właści-
wości fizycznych.
Estelite Flow Quick wprowadza nowatorską technolo-
gię radykalnie przyspieszonej fotopolimeryzacji (tech-
nologia RAP, Radical-Amplified Photopolymerization). 

85 pln

Estelite Flow quick 1,8 g
Strzykawka 1,8 g w kolorach do wyboru:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4,
CE, C1, C2, C3, OA1, OA2, OA3, BW

145 pln

Estelite Flow quick 3,6 g
Strzykawka 3,6 g w kolorach do wyboru:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4,
CE, C1, C2, C3, OA1, OA2, OA3, BW

Czas utwardzania preparatu został skrócony o 1/3 
w porównaniu z naszymi konwencjonalnymi produk-
tami poprzez zastosowanie lampy utwardzającej, pra-
cującej przy długościach fali od 400nm do 500nm.
Estelite Flow Quick zawiera 53% objętościowo wy-
pełniacza krzemowo-cyrkonowego i krzemowo- ty-
tanowego. Każdy nieorganiczny wypełniacz zawarty 
jest sferyczną cząsteczką, co zapewnia wysoki połysk 
wypełnień oraz doskonałą odporność na ścieranie.

Estelite Flow
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349 pln

Rebase II Fast
Materiał do podścieleń twardych. • podścielanie 
protez całkowitych • podścielanie protez 
częściowych • po podścieleniu miękkim.  
Zestaw: proszek (80 g), płyn (50 ml), 
system adhezyjny (15 ml), miarka, pipeta, 
tygiel do mieszania, szpatułka, pojemnik, 
pędzel, utwardzacz (48 g), łyżka.

495 pln 
Sofreliner Tough Soft Kit
Sofreliner Tough Medium Kit
Tymczasowy materiał do podścieleń, 
Opakowanie zawiera: kartusz (2x 26 g), 
primer (10 ml), 10x końcówki mieszające XS, 
system do polerowania.
Sofreliner Tough uzupełnienie dostępny jest 
również w kartuszach 2x 26 g

Twardy materiał do podścieleń, wykorzystywany  
w metodzie bezpośredniej w gabinetach stomato-
logicznych lub pracowniach protetycznych. Rebase 
II twardnieje całkowicie w jamie ustnej w ciągu pię-
ciu minut, jest bezzapachowy i nie wytwarza ciepła. 
Rebase II można stosować do podścielania zarówno 
protez całkowitych, jak i też częściowych.

Sofreliner Tough minimalizuje dolegliwości bólowe wy-
woływane przez ostro zakończone wyrostki zębodoło-
we, po zabiegach chirurgicznych i w czasie fazy wgajania 
po implantacji. W przypadku zniszczonych wyrostków 
Sofreliner Tough zapewnia dodatkowe utrzymanie 
protezy przy bardzo długo utrzymującej się stabilności 
materiału. Powierzchnia materiału Sofreliner Tough 
zachowuje przez dłuższy czas swoje właściwości. Dzięki 
temu podścielenie jest zabezpieczone przed zanieczysz-
czeniami i powstawaniem nieprzyjemnego zapachu. 
Poza tym Sofreliner Tough w porównaniu do innych 
materiałów podścielających charakteryzuje się bardzo 
dużą odpornością na przebarwienia.
Sofreliner Tough M to miękki materiał do długotrwałe-
go, stabilnego i pewnego podścielania protez. Sofreliner 
Tough S to bardzo miękki materiał do krótkotrwałego 
podścielania protez, zwłaszcza u pacjentów szczególnie 
wrażliwych lub po zabiegach chirurgicznych.

Rebase II Sofreliner Tough
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Adhezyjny, podwójnie wiążący cement dla wszystkich 
typów adhezyjnego połączenia. Dzięki wszechstron-
nym możliwościom zastosowania, Estecem jest cemen-
tem wiążącym godnym zaufania. Estecem jest odpo-
wiedni zarówno dla retencji adhezyjnej jak i dla napraw.
Niezawodna siła adhezji jest możliwa do osiągnięcia 
ze szczególną łatwością. Wyjątkowo cienka warstwa 

440 pln 
Estecem II Uzupełnienie
Adhezyjny, podwójnie wiążący cement.  
Uzupełnienie 9,4 g.  
Dostępne kolory:  
Uniwersalny (A3), Clear, Brown, White Opaque.

850 pln 
Estecem II Kit
Adhezyjny, podwójnie wiążący cement dla 
wszystkich typów adhezyjnego połączenia.
Zestaw zawiera: 1 x 9.4 g cement kolor 
Uniwersalny (A3), Universal Bond 2 x 5 ml (A+B), 
wielokrotnego użytku miseczka do mieszania, 
jednorazowe miseczki do mieszania 5 sztuk, 
aplikatory 25 sztuk.

 + TOKUPOST UZUPEŁNIENIE 5 WKŁADÓW  
ZA1 PLN

Estecem II

10μm wspiera wysoce precyzyjną pracę. Estecem 
oferuje właściwy odcień dla każdego zastosowania – 
od Clear do Universal (A3) i Brown (A5) przez White 
Opaque – gwarantując estetyczny wynik dla każde-
go obszaru zastosowania. Bezpośrednia aplikacja 
z samomieszającej strzykawki oraz usuwanie nad-
miarów materiału nigdy nie było łatwiejsze.
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Linia poliwinylosiloksanowych materiałów wycisko-
wych o addycyjnym sposobie wiązania z wysoce zwil-
żalnymi, hydrofilnymi, powierzchniowymi związkami 

WSKAZANIA:
Jako baza w technice jednoczesnej i zastosowaniu materiałów 
o dwóch różnych lepkościach, do wycisków pod korony, mo-
sty, wkłady, nakłady i licówki. Wskazanie do techniki odwzoro-
wania obu łuków.
Przy użyciu techniki jednofazowej z materiałem o jednej lep-
kości, stosowane dla:  pozycjonowanie transferów wycisko-
wych implantów, wyciski przeciwstawne, wyciski anatomiczne 
i czynnościowe.

Poliwinylosiloksanowe masy wyciskowe o addycyjnym 
charakterze wiązania z wysoce zwilżalnym surfaktan-
tem  hydrofilnego wypełniacza i są używane do wysoce 
precyzyjnych korekt. Materiały dostępne są w różnym 
składzie, by umożliwić spełnienie wysokich wymagań 
wynikających z wielu różnych technik wyciskowych. 
Sprzedawane są w pojemnikach dostosowanych do 
pistoletów mieszających w proporcjach 1 do 1.

Estesil H2TOP™

ESTESIL H2TOP™ Monophase
ESTESIL H2TOP™ Mono Implant

wypełniającymi. Preparat dostępny jest w różnych 
wersjach formuły i lepkości aby dopasować się do 
wymogów różnych technik wyciskowych.

ESTESIL H2TOP™ Heavy
ESTESIL H2TOP™ High Flowability
ESTESIL H2TOP™ Extra High Flowability

Sugestie dotyczące doboru materiałów

precyzyjne wyciski do poddziąsłowego odczytania

Masa o addycyjnej reakcji wiązania przeznaczona do po-
bierania wycisków poliwinylosiloksanowych, charaktery-
zująca się wysoce zwilżalnym surfaktantem hydrofilnego 
wypełniacza, wysoką lepkością oraz właściwościami me-
chanicznymi idealnymi do pobierania wycisków w technice 
dwufazowej z masami o różnych lepkościach (konsystencja 
Putty Soft).

ESTESIL H2TOP™ Putty
WSKAZANIA:
Nadaje się jako baza w dwu-etapowej technice pobierania 
wycisków na masach o dwóch lepkościach pod korony, mo-
sty, wkłady, nakłady i licówki. 

baza dla wycisków jednoczasowych z dwiema lepkościami 
dla: wycisków dwułukowych, implantów oraz wycisków 

tradycyjnych. Zalecana również dla wkładów i nakładów.

dla jednofazowych wycisków (jednoczasowych, 
o jednej lepkości warstw) dla prac na implantach 

oraz wycisków tradycyjnych.

precyzyjne wyciski preparacji naddziąsłowych 
i poddziąsłowych w technice dwufazowej

precyzyjne wyciski preparacji naddziąsłowych i poddziąsłowych

baza dla wycisku dwufazowego  
z dwiema lepkościami

NOWOŚĆ
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185 pln 
TokuPost refill 
5 wkładów

359 PLN 

TokuPost trial 15R/18 
(pomarańczowe)
5 wkładów 15R Ø 1.25 
5 wkładów 18 Ø 1.45 
1 wiertło kalibrowane 
1 przyrząd do weryfikacji

679 pln 
TokuPost refill 15R/18
20 wkładów 
1 wiertło kalibrowane  
1 przyrząd do weryfikacji

995 PLN 

TokuPost Master Kit
30 wkładów (5 wkładów
każdego rozmiaru)  
3 wiertła kalibrowane  
3 przyrządy do weryfikacji  
0.55, 0.75, 0.95

Wewnątrzkanałowe, silanizowane, przezierne wkła-
dy kwarcowe. Wkłady o zróżnicowanej zbieżności, 
wysokiej przezierności, dające kontrast na zdjęciach 
rentgenowskich. Dostępne w dwóch wariantach  
długości i kształtu.

Tokupost



bezbolesne znieczulenia komputerowe
NOWOŚĆ

Najbardziej zaawansowany system
do wszystkich technik znieczuleń.

System do wykonywania wszystkich technik  
znieczuleń komfortowo i bezboleśnie.
• Elektroniczna kontrola ciśnienia i prędkości podawania anestetyku.
• 3 tryby iniekcji dostosowane do techniki znieczulenia,  

sygnalizowane różnymi kolorami światła na mikrosilniku.
• Innowacyjna technologia: ultralekki mikrosilnik, bezprzewodowy  

i bezbateryjny  sterownik nożny.

• Bezbolesne i skuteczne znieczulenia dzięki elektronicznej kontroli  iniekcji.
• 3 tryby iniekcji: powolna, szybka i dokostna  (ruch rotacyjny igły).
• Dzięki możliwości wwiercenia igły QuickSleeper umożliwia wszystkie rodzaje znieczuleń 

sródkostnych u dorosłych. 
• Uchwyt długopisowy zapewnia idealną kontrolę nad ruchem igły.
• Bezprzewodowy i bezbateryjny sterownik nożny gwarantuje  maksymalną precyzję.
• Wszystkie akcesoria sterylizuje się  w autoklawie, brak elementów jednorazowych.

Skośne ścięcie igieł DHT zapewnia precyzję zbliżoną 
do cięcia ostrzem skalpela.
• Białe: 30G -16mm, Ø 0,30mm
• Zielone: 30G – 9 mm, Ø 0,30mm
• Żółte: 27G – 16mm, Ø 0,40mm
Opakowanie zawiera 100 szt.

igły, które tną jak skalpel
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Centrum zamówień telefonicznych 
tel. +48 33 810 13 28

www.marrodent.pl
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