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Uvedené ceny jsou již akční nebo po slevě a včetně DPH. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.
*U takto označených akcí jsou zdarma výrobky zasílány přímo společností Ivoclar Vivadent.

&
Adhese® Universal
Zakoupením
1 Adhese Universal System Pack VivaPen
 1× 2 ml (664504)
 získáte zdarma
1 Tetric EvoFlow
 1× 2 g
 v hodnotě 946 Kč

běžná cena: 3 528 Kč
akční cena: 2 582 Kč

Adhese Universal je jednosložkové, světlem tuhnoucí adhezivum pro přímé a ne-
přímé postupy vytváření vazby, které disponuje kompatibilitou se všemi leptacími
technikami: samo-leptací, selektivního leptání skloviny i technikou total-etch. Ad-
hese Universal se vyrábí v jedinečné formě VivaPen, která umožňuje rychlou, 
pohodlnou a ekonomickou aplikaci.

číslo 
akce
C3

pohodlnou a ekonomickou aplikaci.

&
ExciTE F
Zakoupením
1 ExciTE F VivaPen
 1× 2 ml
 získáte zdarma
1 Adhese Universal Starter Pack VivaPen
 1× 0.5 ml
 v hodnotě 1 010 Kč

běžná cena (688370): 4 378 Kč
akční cena: 3 131 Kč

ExciTE F je světlem tuhnoucí, fluoridy uvolňující, jednosložkové adhezivum 
pro techniku total-etch.číslo 

akce
C20

*

pro techniku total-etch.

&
nebo zakoupením

1 ExciTE F Refill
 1× 5 g
 získáte zdarma
1 Adhese Universal Test Pack Bottle 
 1× 1 g
 v hodnotě 544 Kč

běžná cena (688371): 3 286 Kč
akční cena: 2 372 Kč

&
Evetric Refi ll
Zakoupením
3 Evetric Refill 
 3.5 g v odstínech dle výběru
 získáte zdarma
1 Evetric Refill 
 3.5 g ve Vámi zvoleném odstínu
 v hodnotě 844 Kč

běžná cena: 3 376 Kč
akční cena: 2 532 Kč

číslo 
akce
C11

Evetric je nanooptimalizovaný, světlem tuhnoucí, rtg-kontrastní univerzální kom-
pozit pro estetické výplně v postranním i frontálním úseku. Integrované nanočá-
stice garantují vynikající modelaci a nelepivost na pracovní nástroje. Obsahuje spe-
ciální nanopigmenty pro chameleon efekt. Evetric je dostupný v 10ti odstínech 
(A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, T, A3.5 Dentin, B2 Dentin).(A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, T, A3.5 Dentin, B2 Dentin).

ušetříte

27 %

ušetříte

28 %

ušetříte

25 %



&

Tetric EvoCeram /
Tetric EvoCeram Bulk Fill
Zakoupením
4 Tetric EvoCeram / Tetric EvoCeram Bulk Fill
 (1× 3 g, 20× 0.2 g) v odstínech dle výběru
 získáte zdarma
1 Tetric EvoCeram Bulk Fill
 (1× 3 g, 20× 0.2 g) ve Vámi zvoleném odstínu
 v hodnotě 1 418 Kč / 2 079 Kč

běžná cena (stříkačky): 7 090 Kč
akční cena: 5 672 Kč

běžná cena (kompule): 10 395 Kč
akční cena: 8 316 Kč

Tetric EvoCeram je klinicky ověřený, světlem tuhnoucí, rtg-kontrastní, univerzální 
nanohybridní kompozit s ideálně vyváženou kompozitní technologií. Delší doba 
zpracování díky patentovanému filtru citlivosti na světlo.
Tetric EvoCeram Bulk Fill je nanohybrydní kompozitum pro rychlé distální výpl-
ně, založené na osvědčené technologii Tetricu EvoCeram. Umožňuje nanášení po 
velkých dávkách, až 4 mm vrstvy díky Ivocerinu, novému světelnému iniciátoru. 
Nízké smrštění a nízké smršťovací napětí pro vynikající okraje. Dobře tvarovatelná 
konzistence, prodloužená doba zpracování. 

číslo 
akce
C6

*

&

číslo 
akce
C6

*Tetric EvoFlow /
Tetric EvoFlow Bulk Fill
Zakoupením
6 Tetric EvoFlow / Tetric EvoFlow Bulk Fill
 1× 2 g v odstínech dle výběru
 získáte zdarma
1 Adhese Universal System Pack VivaPen
 1× 2 ml (664554)
 v hodnotě 2 582 Kč

běžná cena: 8 258 Kč
akční cena: 5 676 Kč

&

číslo 
akce
C6

*Tetric EvoFlow /
Tetric EvoFlow Bulk Fill
Zakoupením
4 Tetric EvoFlow / Tetric EvoFlow Bulk Fill
 (1× 2 g, 20× 0.2 g) v odstínech dle výběru
 získáte zdarma
1 Tetric EvoFlow Bulk Fill
 (1× 2 g, 20× 0.2 g) ve Vámi zvoleném odstínu
 v hodnotě 946 Kč / 2 079 Kč

běžná cena (stříkačky): 4 730 Kč
akční cena: 3 784 Kč

běžná cena (kompule): 10 395 Kč
akční cena: 8 316 Kč

Tetric EvoFlow je nejprodávanější zatékavé rentgen-kontrastní kompozitum 
v Evropě. Tetric EvoFlow je zatékavé, je-li to žádoucí a současně stabilní, je-li to 
žádoucí. Vhodný v kombinaci se všemi modelovatelnými kompozity jako Tetric 
EvoCeram, TEC Bulk, IPS Empress Direct a Evetric.
Tetric EvoFlow Bulk Fill je nové, zatékavé kompozitum typu bulk-fill pro distální 
úsek. Efektivní rekonstrukce objemu v rozsahu podobném dentinu pro výplně ka-
vit I. a II. třídy. Speciálně vyvinutá technologie Aessencio umožňuje v kombinaci 
s patentovaným světelným iniciátorem Ivocerin vytvrzování až 4 mm silných vrs-
tev kompozita a zároveň zachovat nízkou, dentinu podobnou translucenci. Vynika-
jící povrchová afinita a samo-nivelační konzistence. Pokrývá se vrstvou tvarovatel-
ného kompozita, jako je Tetric EvoCeram® nebo Tetric EvoCeram Bulk Fill. Vyrábí 
se v univerzálních 
odstínech IVA, IVB a IVW.
se v univerzálních 
odstínech IVA, IVB a IVW.

ušetříte

20 %

ušetříte

20 %

ušetříte

31 %



Uvedené ceny jsou již akční nebo po slevě a včetně DPH. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.
*U takto označených akcí jsou zdarma výrobky zasílány přímo společností Ivoclar Vivadent.

&
Variolink Esthetic LC
Zakoupením
2 Variolink Esthetic LC Refill
 1× 2 g (666126-30) 
 získáte zdarma
1 Monobond Etch & Prime
 1 g (673027) v hodnotě 727 Kč

běžná cena: 3 185 Kč
akční cena: 2 458 Kč

Variolink Esthetic LC je estetické světlem tuhnoucí upevňovací kompozitum 
na definitivní cementování sklokeramických a kompozitních náhrad (inlejí, onlejí 
a fazet) o malé tloušťce <2 mm a s dostatečnou translucencí.
Variolink Esthetic představuje novou generaci upevňovacích kompozit s vynika-
jící estetikou a uživatelsky přívětivým zpracováním. Výborná stálost odstínu díky 
patentovanému a reaktivnímu světelnému iniciátoru Ivocerin, který je 100% 
bez aminů. Vyvážený a přímočarý systém 5ti odstínů, přirozená 
fluorescence, snadné a přesné odstraňování přebytků. 
Složka řídící viskozitu optimálně kombinuje dobré flow 
vlastnosti Variolink Esthetic s jeho 
stálostí. Rtg – kontrastní.stálostí. Rtg – kontrastní.

číslo 
akce
C19

Light+ Light Neutral Warm Warm+

&
Variolink Esthetic DC
Zakoupením
1 Variolink Esthetic DC Refill 
 5 g (666117-121) 
 získáte zdarma
1 Monobond Etch & Prime
 1 g (673027) v hodnotě 727 Kč

běžná cena: 3 551 Kč
akční cena: 2 824 Kč

Variolink Esthetic DC je estetické duálně tuhnoucí upevňovací kompozitum 
na definitivní cementování sklokeramických a kompozitních náhrad (inlejí, onlejí, 
částečných korunek, korunek, můstků).
Monobond Etch & Prime je první jednosložkový keramický primer 
na světě, který Vám umožňuje leptat a silanizovat povrch 
sklokeramiky v jednom snadném kroku. Roztok 
současně očišťuje z povrchu veškeré zbytky slin.

číslo 
akce
C18

Variolink Esthetic DC
Starter Kit
Zakoupením
1 Variolink Esthetic DC Starter Kit 
 s Monobond Plus (687593) nebo
 s Monobond Etch & Prime (687592) 
 získáte tento výrobek se slevou 25 %

běžná cena (687593): 4 364 Kč
akční cena: 3 273 Kč

běžná cena (687592): 4 396 Kč
akční cena: 3 297 Kč

patentovanému a reaktivnímu světelnému iniciátoru Ivocerin, který je 100% 
bez aminů. Vyvážený a přímočarý systém 5ti odstínů, přirozená 
fluorescence, snadné a přesné odstraňování přebytků. 
Složka řídící viskozitu optimálně kombinuje dobré flow 

ušetříte

23 %

 je první jednosložkový keramický primer 
na světě, který Vám umožňuje leptat a silanizovat povrch ušetříte

20 %

ušetříte

25 %



SpeedCEM® Plus je samo-adhezivní, samo-tuhnoucí pryskyřičný cement s mož-
ností světelného vytvrzení. Tento cement nabízí ideální kombinaci výkonu a uživa-
telské přívětivosti. Jeho složení bylo optimalizováno tak, aby bylo vhodné zvláště 
ve spojení s náhradami vyrobenými ze zirkonu a metalokeramiky a pro cementová-
ní náhrad na implantologických abutmentech.
Ivoclean je univerzální čistící pasta, která účinně vyčistí vazebný povrch protetic-
ké náhrady po zkoušce v ústech a vytvoří tak optimální předpoklady pro postup 
adhezivního upevňování.&

SpeedCEM Plus
Zakoupením
1 SpeedCEM Plus System Kit
 (SpeedCEM Plus Refill 9 g Transparent
 a Ivoclean 5 g)
 získáte slevu 25 %
 a navíc získáte zdarma
1 SpeedCEM Plus Test Pack
 2.5 g v hodnotě 1 039 Kč

běžná cena (682339WW): 4 881 Kč
akční cena: 2 872 Kč

ušetříte

40 %

Multilink Automix je univerzální adhezivní upevňovací systém na cementování 
nepřímých náhrad vyrobených z křemičité a oxidové keramiky (např. IPS e.max), 
z kovu a metalokeramiky, i z kompozit. Samotuhnoucí s možností doplňkové foto-
polymerace. Vysoká hodnota vazebné síly. Klinicky ověřený. Ve čtyřech barevných 
odstínech (transp.,žlutý, bílý, opákní).
OptraPol je vysoce kvalitní, jednokrokový leštící systém, který šetří Váš čas. 
Vysoký podíl diamantových částic (72 %).&

Multilink Automix
Zakoupením
1 Multilink Automix Refill
 1× 9 g, (615216-18, 645952)
 získáte zdarma
1 OptraPol Assortment
 (634464) v hodnotě 3 299 Kč

běžná cena: 8 233 Kč
akční cena: 4 934 Kč

číslo 
akce
C16

ušetříte

40 %

&
IPS e.max CAD
Zakoupením
4 IPS e.max CAD HT, MT, LT, MO, Impulse  
 (stejné velikosti a ceny)
 získáte zdarma
1 IPS e.max CAD
 (stejné velikosti a ceny)

ušetříte: 20 %

číslo 
akce
T1

IPS e.max CAD je lithium disilikátová sklokeramika (LS2) pro použití s CAD/CAM 
technologiemi. Pokrývá komplexní spektrum indikací s ohledem na maximální 
estetiku. Široká škála hodnot translucence, odstínů a velikostí bločků poskytuje 
velkou flexibilitu. Systém doplňují osvědčené, odzkoušené a sladěné materiály 
pro cementování.

*

velkou flexibilitu. Systém doplňují osvědčené, odzkoušené a sladěné materiály 

ušetříte

20 %



Uvedené ceny jsou již akční nebo po slevě a včetně DPH. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.
*U takto označených akcí jsou zdarma výrobky zasílány přímo společností Ivoclar Vivadent.

&
OptraGate
Zakoupením
1 OptraGate Regular 80 ks (688376) nebo
 OptraGate Small 80 ks (688377)
 získáte zdarma
1 OptraGate Junior Assortment blue + pink
 20 + 20 ks
 v hodnotě 2 343 Kč

běžná cena: 5 970 Kč
akční cena: 3 627 Kč

OptraGate je bezlatexový retraktor rtů a tváří. Umožňuje naprosté oddálení rtů 
a tváří a zajišťuje relativní izolaci. Nejnovější barevné varianty v modré a růžové 
zvyšují věku odpovídající motivaci dětí a zlepšují tak míru spolupráce pacienta 
během ošetření.

číslo 
akce
C15

ušetříte

39 %

&
OptraGate Assortment
Zakoupením
1 OptraGate Assortment
 80 ks (577275)
 získáte zdarma
1 VivaStyle Paint On Plus Patient Kit COS
 20 ml (602873)
 v hodnotě 1 274 Kč 

běžná cena: 4 991 Kč
akční cena: 3 627 Kč

OptraGate je bezlatexový retraktor rtů a tváří. Umožňuje naprosté oddálení rtů 
a tváří a zajišťuje relativní izolaci. Nejnovější barevné varianty v modré a růžové 
zvyšují věku odpovídající motivaci dětí a zlepšují tak míru spolupráce pacienta 
během ošetření.
VivaStyle Paint On Plus je lak na bělení zubů pro ordinační a domácí použití. 
Obsahuje 6% peroxid vodíku a nanáší se štětečkem přímo na zuby. Lak není 
rozpuštěn slinami. Je účinný během několika minut po nanesení.

číslo 
akce
C14

Bluephase Style 20i je bezdrátová vysoce výkonná polymerační lampa, která 
kombinuje maximální výkon s extrémně krátkými dobami vytvrzování. Jedná se 
o polymerační lampu 3. LED generace se světelnou intenzitou 2000 mW/cm2.

&
Bluephase Style 20i
Zakoupením
2 Bluephase Style 20i
 (682109)
 získáte zdarma
1 Bluephase Style 20i
 v hodnotě 46 585 Kč

běžná cena: 139 755 Kč
akční cena: 93 170 Kč

číslo 
akce
C7

*

&
Bluephase Style
Zakoupením
30 Tetric EvoCeram / Tetric EvoCeram Bulk Fill
 1× 3 g
 získáte zdarma
1 Bluephase Style
 (635153,642513, 642514, 682460)
 v hodnotě 37 434 Kč

běžná cena: 79 974 Kč
akční cena: 42 540 Kč

číslo 
akce
C9

Bluephase Style je LED lampa pro každé použití s intenzitou 1100 mW / cm2, vy-
bavena polyvlnnou LED technologií, bezkabelová a ergonomická,určena pro všech-
ny světlem tuhnoucí materiály polymerující v oblasti vlnových délek od 385 do 
515 nm. Bluephase Style padne do každé ruky. Díky zkrácenému světlovodu jsou 
všechny povrchy zubů snadno dosažitelné. Záruční doba 3 roky, akumulátor 1 rok.

*

OptraGate je bezlatexový retraktor rtů a tváří. Umožňuje naprosté oddálení rtů 

o polymerační lampu 3. LED generace se světelnou intenzitou 2000 mW/cm .

ušetříte

33 %

všechny povrchy zubů snadno dosažitelné. Záruční doba 3 roky, akumulátor 1 rok.

ušetříte

47 %

Obsahuje 6% peroxid vodíku a nanáší se štětečkem přímo na zuby. Lak není 
rozpuštěn slinami. Je účinný během několika minut po nanesení.

ušetříte

26 %



Cervitec F je ochranný lak s kombinovaným účinkem – fluoridačním a současně 
antimikrobiálním. Obsahuje 1400 ppm fluoridu plus 0,3% chlorhexidinu plus 0,5% 
CPC. Cetylpyridinium chlorid (CPC) pomáhá bránit ukládání zubního kamene a 
vzniku zánětu dásní. Inovativní základ laku je charakteristický vysokou mírou tole-
rance vůči vlhkosti během aplikace. Indikace: k profylaxi kazu u rizikových skupin, 
k fluoridaci zubní skloviny, k remineralizaci počínajících lézí, na citlivé krčky, má 
antibakteriální účinek.

Cervitec F
Zakoupením
1 Cervitec F Starter Kit
 1× 4g (682309)
 získáte tento výrobek za speciální cenu

akční cena: 1 356 Kč

N
O

VI
N

KA

číslo 
akce
C21

&
Fluor Protector S
Zakoupením
1 Fluor Protector S
 1× 7 g (639520)
 získáte zdarma
1 Proxyt Refill
 55 ml (579866-8, 633064)
 v hodnotě 587 Kč  

běžná cena: 2 660 Kč
akční cena: 2 073 Kč

Fluor Protector S je ochranný fluoridový lak, který poskytuje vynikající ochranu 
proti zubnímu kazu a erozi. 7700 ppm fluoridu v homogenním roztoku; zhruba 
čtyřikrát vyšší koncentrace po zaschnutí. Jemná příchuť, jemná vůně. Hygienické 
a ekonomické balení v tubě. Indikace: Ošetření hypersenzitivních krčků, zvýšení 
odolnosti skloviny vůči kyselinám, dlouhodobá prevence zubního kazu, ošetření 
možné citlivosti po bělení zubů.
Proxyt jsou profylaktické pasty pro odborné a šetrné čištění zubů a leštění. 
Tři přesně udané míry abrazivity. S obsahem xylitolu. Nestříkavá konzistence.

číslo 
akce
C12

ULOŽTE

SI DO DIÁŘE

Competence in Esthetics 2017
Zúčastněte se mezinárodního sympózia dentální estetiky

Vídeň, 10.-11. listopadu 2017
Více informací na adrese http://cie.dental

Tři přesně udané míry abrazivity. S obsahem xylitolu. Nestříkavá konzistence.

ušetříte

22 %



Přehled školení Ivoclar Vivadent

Jsme rádi, že Vám můžeme představit ICDE (International Center for Dental 
Education - Mezinárodní centrum pro stomatologické vzdělávání). ICDE je 
moderním centrem pro pořádání kurzů a dalšího vzdělávání se školícími 
místnostmi, laboratořemi, ordinací a přednáškovým sálem vybavených 
nejmodernější přenosovou technologií, které nabízí široké možnosti 
workshopů, hands-on kurzů a live demonstrací pro zubní lékaře i zubní 
techniky. V aktuálním programu naleznete širokou škálu: od všeobecných 
základnich praktických kurzů až po specifické workshopy.

Více informací: www.ivoclarvivadent.at/icde

30.03.2017 / Brno
Profesionální profylaxe
Mgr. Markéta Marušanová

07.04.2017 / Praha
Profesionální profylaxe
Mgr. Markéta Marušanová

07.-08.04.2017 / Rychnov nad Kněžnou
Nové trendy ve stomatologii
MUDr. P. Hajný, MUDr. M. Tomeček, P. Myšička, O. Adam

19.04.2017 / Praha
Adhezivní postendodontické ošetření
MUDr. Daniel Ott 

26.04.2017 / Ostrava
Adheze zase a znova – nové dojmy a pojmy
MUDr. Petr Hajný

27.04.2017 / Praha
Adheze zase a znova – nové dojmy a pojmy
MUDr. Petr Hajný

04.05.2017 / Plzeň
Adheze zase a znova – nové dojmy a pojmy
MUDr. Petr Hajný

11.05.2017 / Přerov
Digitalizace v estetickém plánování a analýze barvy
MUDr. Petr Hajný

18.05.2017 / Brno
Miniinvazivní adhezivní protetika a problematika adh. cementování 
MUDr. Daniel Ott

22.-23.05.2017 / ICDE Vídeň
CEREC – Estetické rekonstrukce frontálního úseku
MUDr. Petr Hajný

25.05.2017 / Teplice
Adheze zase a znova – nové dojmy a pojmy
MUDr. Petr Hajný

27.05.2017 / Brno (InDent)
Vysoká estetika složitých případů s indikací fixních náhrad
Assoc. Prof. Marko Jakovac, DMD, MSc, PhD

02.-03.06.2017 / Velké Karlovice
Adhezivní postendodontické ošetření z endodontického pohledu
MUDr. Daniel Ott

08.06.2017 / Louny
Miniinvazivní adhezivní protetika a problematika adh. cementování 
MUDr. Daniel Ott
    
12.-13.06.2017 / ICDE Vídeň
Od jednoduchých výplní ke komplexní protetice
MUDr. Petr Hajný 

www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2  |  9494 Schaan  |  Liechtenstein  |  Tel.: +423 235 35 35  |  Fax: +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.cz

Michaela Krátká
Country Manager
Tel.: +420 608 719 979
E-mail: michaela.kratka@ivoclarvivadent.com

Karel Pletka
Sales Representative
Tel.: +420 724 393 271
E-mail: karel.pletka@ivoclarvivadent.com


