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&
Adhese® Universal
Zakoupením
1 Adhese Universal System Pack VivaPen
 1× 2 ml (664504)
 nebo
1 Adhese Universal Refill Bottle
 1× 5 g (663720)
 získáte zdarma
1 Tetric EvoFlow
 1× 2 g (v odstínu dle výběru) v hodnotě 932 Kč

cena (VivaPen): 2 475 Kč / ušetříte: 27 %
cena (lahvička): 2 738 Kč / ušetříte: 25 %

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

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

&
Tetric EvoFlow®

Zakoupením
3 Tetric EvoFlow Refill (1× 2 g, 20× 0.2 g)
 v odstínu dle výběru
 získáte zdarma
1 Tetric EvoFlow Refill A3 stejné velikosti 
 v hodnotě 932 Kč (á 2 g 595955) nebo 
 v hodnotě 2 050 Kč (á 20× 0.2 g 595989)

cena (stříkačky): 2 682 Kč / ušetříte: 25 %
cena (kompule): 5 892 Kč / ušetříte: 25 %

Platnost akce do 31.3.2015.

číslo 
akce

64

Tetric EvoFlow je nejprodávanější zatékavé rtg- 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.

číslo 
akce

22

TEC Bulk, IPS Empress Direct a Evetric.

*

&
Tetric EvoCeram®

Zakoupením
3 Tetric EvoCeram (1× 3 g, 20× 0.2 g)
 v odstínu dle výběru
 získáte zdarma
1 Tetric EvoCeram A3 stejné velikosti 
 v hodnotě 1 398 Kč (á 3 g 590314) nebo 
 v hodnotě 2 050 Kč (á 20× 0.2 g 590333)

cena (stříkačky): 4 020 Kč / ušetříte: 25 %
cena (kompule): 5 892 Kč / ušetříte: 25 %

Platnost akce do 31.3.2015.

číslo 
akce

65

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. zpracování díky patentovanému filtru citlivosti na světlo. 

*

*

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.

&
Tetric EvoCeram® (2)
Zakoupením
4 Tetric EvoCeram (1× 3 g)
 v odstínu dle výběru
 získáte zdarma
1 AdheSE Universal System Pack VivaPen  
 (664504) v hodnotě 2 475 Kč

cena: 5 592 Kč / ušetříte: 31 %

číslo 
akce

20

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. zpracování díky patentovanému filtru citlivosti na světlo. *



&
Evetric
Zakoupením
3 Evetric 1× 3.5 g (639304-6, 639327, 
 639668-73) v odstínech dle výběru
 získáte zdarma
1 Evetric Bond 1× 6 g (668075) 
 v hodnotě 1 278 Kč

cena: 2 502 Kč / ušetříte: 34 %

číslo 
akce

2

Evetric je nanooptimatizovatelný, 
světlem tuhnoucí, rtg-kontrastní 
univerzální kompozit pro estetic-
ké výplně v postranním i frontál-
ním úseku. Integrované nano-
částice garantují vynikající mo-
delaci a nelepivost na pracovní 
nástroje. Obsahuje speciální 
nanopigmenty pro chameleon 
efekt. Evetric je dostupný v 10ti 
odstínech (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, T, 
A3.5 Dentin, B2 Dentin).
Evetric Bond je světlem tuhnoucí, samoleptací adhezivum 
s nanoplnivy pro zhotovování přímých výplní. Optimální vlast-
nosti při zpracování díky vzniku homogenní tenké vrstvy.

&
Tetric EvoCeram Bulk Fill®

Zakoupením
3 Tetric EvoCeram Bulk Fill (1× 3 g, 
 20× 0.2 g) v odstínu dle výběru
 získáte zdarma
1 Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA
 stejné velikosti v hodnotě 1 398 Kč 
 (á 3g 638244) nebo v hodnotě 2 050 Kč 
 (á 20× 0.2 g 638227)

cena (stříkačky): 4 020 Kč / ušetříte: 25 %
cena (kompule): 5 892 Kč / ušetříte: 25 %

Platnost akce do 31.3.2015.

číslo 
akce

66

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. 

*

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.

&

Tetric EvoCeram Bulk Fill®

(2)
Zakoupením
3 Tetric EvoCeram Bulk Fill (1× 3 g, 
 20× 0.2 g) v odstínu dle výběru
 získáte zdarma
1 Tetric EvoFlow (1× 2 g nebo 20× 0.2 g)
 v odstínu dle výběru v hodnotě 
 932 Kč / 2 050 Kč

cena (stříkačky): 4 194 Kč / ušetříte: 18 %
cena (kompule): 6 150 Kč / ušetříte: 25 %

číslo 
akce

21

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. 

*

&
Evetric Assortment
Zakoupením
1 Evetric Assortment 8× 3.5 g (640102)
 získáte zdarma
1 Evetric System Kit 4× 3.5 g
 / Evetric Bond 1× 6 g (668409) 
 v hodnotě 3 343 Kč

cena: 4 998 Kč / ušetříte: 40 %

číslo 
akce

3

Evetric je nanooptimatizovatelný, světlem tuhnoucí, rtg-kontrastní univerzální 
kompozit pro estetické výplně v postranním i frontálním úseku. Integrované nano-
částice garantují vynikající modelaci a nelepivost na pracovní nástroje. Obsahuje 
speciální nanopigmenty pro chameleon efekt. Evetric je dostupný v 10ti odstínech 
(A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, T, A3.5 Dentin, B2 Dentin).
Evetric Bond je světlem tuhnoucí, samoleptací adhezivum s nanoplnivy pro zho-
tovování přímých výplní. Optimální vlastnosti při zpracování díky vzniku homogenní 
tenké vrstvy.



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.

&
Multilink Automix
Zakoupením
1 Multilink Automix Refill
 1× 9 g, (615216-18, 645952)
 získáte zdarma
1 Multilink Primer A+B Refill
 2× 3 g (576825) v hodnotě 2 257 Kč

cena: 4 867 Kč / ušetříte: 32 %

číslo 
akce

6

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).

Multilink Primer A+B je samoleptací, chemicky tuhnoucí 
adhezivní systém nezbytný pro aplikaci Multilink Automix.

&
Variolink Esthetic
Zakoupením
1 Variolink Esthetic LC System Kit (Pen) 
 nebo
 Variolink Esthetic DC System Kit (Pen)
 získáte slevu 25 %
 z DPC (8 554 Kč / 11 832 Kč)
 a navíc získáte zdarma
1 Variolink Esthetic Test Pack
 v hodnotě 2 618 Kč

cena (LC Kit 672721WW): 6 303 Kč
cena (DC Kit 672720WW): 8 718 Kč

Platnost akce do 30.6.2015.

NOVINKA Variolink Esthetic je estetické světlem (LC) a duálně tuhnoucí (DC) upevňovací 
kompozitum na definitivní cementování sklokeramických a kompozitních náhrad. 
Variolink Esthetic představuje novou generaci upevňovacích kompozit s vynikající
estetikou a uživatelsky přívětivým zpracováním. Výborná stálost odstínu díky pa-
tentovanému 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.

&
Variolink Esthetic LC
Zakoupením
2 Variolink Esthetic LC Refill (666126-30) 
 získáte zdarma
1 Variolink Esthetic Try-in 1.7 g
 (neutral 666114, light 666113, warm 666115)
 v hodnotě 700 Kč

cena: 2 426 Kč / ušetříte 22 %

číslo 
akce

8

Variolink Esthetic LC je vhodný k definitivnímu cemento-
vání sklokeramických a kompozitních náhrad 
(inlejí, onlejí a fazet) o malé tloušťce <2 mm 
a s dostatečnou translucencí.

&
Variolink Esthetic DC
Zakoupením
1 Variolink Esthetic DC Refill 1× 5 g
 (666117-121) 
 získáte zdarma
1 Variolink Esthetic Try-in 1.7 g
 (666067, 666113-16) v hodnotě 700 Kč

cena: 2 786 Kč / ušetříte 20 %

číslo 
akce

7

Variolink Esthetic DC je vhodný k defini-
tivnímu cementování sklokeramických 
a kompozitních náhrad (inlejí, onlejí, částeč-
ných korunek, korunek, můstků).

 je vhodný k definitivnímu cemento-
vání sklokeramických a kompozitních náhrad 
(inlejí, onlejí a fazet) o malé tloušťce <2 mm 

 je vhodný k defini-

a kompozitních náhrad (inlejí, onlejí, částeč-



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.

&
Fluor Protector S
Zakoupením
1 Fluor Protector S
 1× 7 g (639520)
 získáte zdarma
1 VivaStyle Paint On Plus Patient Kit COS
 20 ml (602873) v hodnotě 1 257 Kč

cena: 2 045 Kč / ušetříte: 38 %

číslo 
akce

4

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.

VivaStyle Paint On Plus je lak na bělení zubů pro ordi-
nační a domácí použití. Obsahuje 6% peroxid vodíku 
a nanáší se štětečkem přímo na zuby. Lak není roz-
puštěn slinami. Je účinný během několika minut 
po nanesení. V zubní ordinaci lze provádět inten-
zivní ošetření. VivaStyle se v takovém případě 
nanese během jednoho sezení na zuby 
několikrát.

 je lak na bělení zubů pro ordi-
nační a domácí použití. Obsahuje 6% peroxid vodíku 

&
OptraGate
Zakoupením
1 OptraGate 80 ks (assortment 577275,
 regular 590850, small 590851)
 získáte zdarma
1 Proxyt 1× 55 ml (579866-8, 633064)
 v hodnotě 579 Kč

cena: 3 586 Kč / ušetříte: 14 %

číslo 
akce

5

OptraGate je bezlatexový retraktor rtů a tváří. Umožňuje 
naprosté oddálení rtů a tváří a zajišťuje relativní izolaci.

 je bezlatexový retraktor rtů a tváří. Umožňuje 
naprosté oddálení rtů a tváří a zajišťuje relativní izolaci.

Proxyt je profylaktická pasta pro 
odborné a šetrné čištění zubů a leště-
ní. Tři přesně udané míry abrazivity. 
S obsahem xylitolu. Nestříkavá 
konzistence.

&
Bluephase
Zakoupením
1 Bluephase Style (635153, 642513-4)
 nebo
 Bluephase 20i (613735)
 získáte zdarma
 materiál dle vlastního výběru
 v hodnotě 4 830 Kč

cena (Style): 37 071 Kč / ušetříte: 13 %
cena (20i): 51 210 Kč / ušetříte: 10 %

číslo 
akce

23

Bluephase Style je LED lampa pro každé použití s intenzitou 1 100 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.

Bluephase 20i je bezdrátová účinná polymerační LED lampa s intenzitou 
2000 mW / cm2 umožňující implementaci extrémně krátkých 5vteřinových 
polymeračních časů. Je vhodná pro každý materiál, indikaci a čas. Záruční doba 
3 roky, na akumulátor 1 rok.

*



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
Business Development Manager
Tel.: +420 608 719 979
E-mail: michaela.kratka@ivoclarvivadent.com

Vzdělávání 

ICDE Vídeň
Toto zbrusu nové a moderně vybavené školící centrum na ploše 550 m2 se nachází 
nedaleko samotného centra města. K dispozici jsou plně vybavené 2 školící laboratoře, 
z nichž jedna je určena pro zubní lékaře a druhá pro zubní techniky.

V každé z nich naleznete 11 pracovních míst. Rovněž centrum disponuje ordinací 
pro praktickou výuku a skenovací a frezovací místností Wieland.

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

BLIŽŠÍ INFORMACE A PŘEHLED VŠECH PLÁNOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 
JARO/LÉTO 2015 NALEZNETE NA WWW.IVOCLARVIVADENT.CZ


