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Highlight 1: admira® Fusion
univerzálny nanohybridný výplňový materiál orMoCEr® 

• Celosvetovo prvý výplňový materiál na čisto keramickej báze

• Zďaleka najnižšie zmršťovanie v dôsledku polymerizácie  
 (1,25 % objemu) a obzvlášť nízka úroveň napätia po zmrštení  
 v porovnaní so všetkými konvenčnými výplňovými kompozitmi

• Inertná látka, vysoko biokompatibilná a extrémne odolná proti  
 zmene sfarbenia

• Zodpovedá najvyšším nárokom vo frontálnom a distálnom úseku

• Vynikajúca manipulácia, jednoduchý postup leštenia pre vysoký  
 lesk spojený s vysokou tvrdosťou povrchu zaručujú prvotriedne  
 dlhodobé výsledky

• Kompatibilný so všetkými konvenčnými bondovacími prípravkami 

Highlight 2: admira® Fusion x-tra
univerzálny nanohybridný výplňový materiál orMoCEr®, 4 mm

•  Čisto na keramickej báze, rýchly výplňový materiál

•  Rýchly a vysoko kvalitný – spoľahlivé tuhnutie 4 mm vrstiev

•  Extrémne nízke zmrštenie v dôsledku polymerizácie  
(1,25 % objemu) a obzvlášť nízka úroveň napätia po zmrštení,  
čo zaisťuje optimálny okrajový uzáver

•  Univerzálna farba s chameleónovým efektom

Striekačka 3 g univerzálna

REF 2810 (Cena za balenie)

64,90 €

Kapsuly 15 × 0,2 g univerzálne

REF 2811 (Cena za balenie)

*Ak si zakúpite štyri balenia prípravku Admira Fusion (objednávacie 
 čísla pozri tabuľku) cez dentálneho konzultanta VOCO, ďalšie balenie   
 dostanete zdarma. Toto balenie vám zašle spoločnosť VOCO.

Striekačka 3 g, rôzne odtiene 

(objednávacie čísla pozri tabuľku nižšie) 
(Cena za balenie)

64,90 € 4+1*

4+1* * Ak si zakúpite štyri balenia prípravku Admira Fusion x-tra  
 (objednávacie čísla 2810 / 2811) cez dentálneho konzultanta  
 VOCO, ďalšie balenie dostanete zdarma. Toto balenie vám  
 zašle spoločnosť VOCO.

spoľahlivé tuhnutie  
v 4 mm vrstvách

Prezentácia

Striekačka 3 g

Kapsuly 15 × 0,2 g

 A1 A2 A3 A3.5  A4 B1 B2 B3 C2 D3 OA1 OA2 OA3 OA3.5 BL Incizálne mixed GA3.25 GA5 

2754 2755 2756 2758 2759 2762 2763 2764 2766 2768 2770 2771 2772 2773 2775  2776 – 2757 2760

2782 2783 2784 2786 2787 2790 2791 2792 2794 2796 2798 2799 2800 2801 2803 2804 2806 2785 2788

64,90 €

Súprava + bondovací prípravok  
Striekačka 5 × 3 g 
(A2, A3, GA3.25, A3.5,  
Admira Fusion x-tra),  
farebný kód + Futurabond U  
SingleDose 20 ks 

REF 2750     359,70 €

251,70 €

Súprava + bondovací prípravok  
Kapsuly 75 × 0,2 g 
(po 15 z A2, A3, GA3.25, A3.5, 
Admira Fusion x-tra), 
farebný kód + Futurabond U  
SingleDose 20 ks  

REF 2780     359,70 €

251,70 €
Kapsuly 15 × 0,2 g, rôzne odtiene 

(objednávacie čísla pozri tabuľku nižšie)  
(Cena za balenie)

64,90 €
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Highlight 3: Clip Flow
Tekutý svetlom tuhnúci výplňový materiál na dočasné výplne

• Rozšírené indikácie

• Jednoduché umiestnenie

• Jednoduché odstránenie v jednom kuse

• Trvanlivý a odolný proti slinám

Striekačka 2 × 1,8 g 

REF 1282 27,40 €

Highlight 4: remin pro® forte

Tuba 40 g zázvor 

REF 2008

17,90 €

Highlight 5: Celalux® 3
Vysoko výkonná lampa lED pre svetlom tuhnúce materiály

• Vysoký svetelný výkon cca 1.300 mW/cm2

• Kompaktná veľkosť, ergonomický dizajn a nízka hmotnosť (70 g) –  
 a teda dobrá manipulácia

• Pohodlne a jednoducho použiteľná nabíjacia stanica so vstavaným  
 rádiometrom a náhradnou dobíjateľnou batériou

• Monitorovanie polymerizačného času vibráciami (na začiatku,  
 po 10 s a po 20 s)

Highlight 6: Vococid®

gél na techniku kyselinového leptania 
(obsahuje 35 % kyselinu fosforečnú)

• Vysoko ekonomický – šetrí náklady

• Prázdna striekačka na natiahnutie 2 ml –  
 rýchla a bezpečná manipulácia

• Sfarbený domodra na kontrolu aplikácie

1.403,00 €

Lampa LED pre svetlom tuhnúce materiály

REF 9090

Striekačka 30 ml, príslušenstvo 

REF 1255     75,80 € 
  

Prázdna striekačka 10 ks, 2 ml 

REF 1256

60,50 €

11,30 € 30 ml úsporná 
striekačka

ochranný prostriedok pre starostlivosť o zuby obsahujúci  
fluorid a hydroxylapatit

• Obnovenie minerálnej rovnováhy

• Neutralizácia kyselín spôsobených plakom

• S vysoko kvalitnými výťažkami zo zázvoru a kurkumy  
 – antibakteriálny a protizápalový efekt

• Prevencia a kontrola precitliveností

• Podporuje hojenie a regeneráciu zapálenej slizniceTeraz aj  
ako Flow!

s výťažkami  
zo zázvoru a  

kurkumy

noVÉ
noVÉ

noVÉ noVÉ

20%
úspora



 VoCo HigHligHTs

Highlight 9: Meron
rTg kontrastný skloionomerný upevňovací cement

•  Z každej kapsuly sa dá získať veľké množstvo 
materiálu – aj na veľké rekonštrukcie

•  Kontinuálne uvoľňovanie fluoridu – z tohto dôvodu 
nie sú známe prípady pooperačnej citlivosti

•  Vysoký stupeň translucencie pre estetický   
 výsledok

Highlight 8: IonoStar® Molar
skloionomerný výplňový materiál

•  Variabilný čas miešania pre prispôsobenie konzistencie

•  Dokonalá marginálna adaptácia a jednoduchá aplikácia

•  Možnosť okamžitého opracovania po vložení bez lepenia sa na nástroj

•  Nový dizajn kapslí umožňuje dosiahnutie menších kavít a ťažko  
dostupných oblastí ústnej dutiny 

Súprava aplikačných kapsúl 50 ks   
(10 × A1, 10 × A2, 30 × A3) 

REF 2520

127,10 €

Súprava aplikačných kapsúl 150 ks, 
AC aplikátor typu 1 

A2 REF 2522    A3 REF 2523

380,10 €
Aplikačné kapsuly 20 ks 

A1 REF 2524    A2 REF 2525    

A3 REF 2526

50,90 €
Aplikačné kapsuly 150 ks 

+ 5 ml easy Glaze zdarma 

A2 REF 2532    A3 REF 2533

343,10 €

+ 5 ml easy Glaze 
zdarma

Aplikačné kapsuly 150 ks

REF 1243     295,20 € 

196,80 €

Aplikačné kapsuly 50 ks

REF 1242 

98,40 €

„2+1“
rovná sa 

 

TEkuTÝ A prEDsA 
sTlAČiTEĽNÝ

Highlight 7: IonoStar® plus
rýchlo tuhnúci skloionomerný výplňový material

• Dokonalá marginálna adaptácia a stlačiteľnosť v jednom  
 produkte vďaka zmene viskozity počas aplikácie

• Rýchla doba tuhnutia iba 2 minúty od aplikácie výplne

• Prvý skloionomerný materiál s fluorescenciou na nerozoznanie  
 od zuba

• Vysoká úroveň uvoľňovania fluoridu

• V novej aplikačnej kapsule

Súprava aplikačných kapsúl 50 ks  
(10 × A2, 30 × A3, 10 × A3.5)

REF 2540

127,10 €

Aplikačné kapsuly 150 ks  

+ 5 ml easy Glaze zdarma
A2 REF 2546     A3 REF 2547

343,10 €
Aplikačné kapsuly 20 ks

A2 REF 2543      

A3 REF 2544     

A3.5 REF 2545

50,90 €

productVoCo's

+ 5 ml easy Glaze 
zdarma

noVÉ



VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Nemecko · www.voco.com
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Vaša objednáVka
VOCO Akcie, ktoré sme Vám predstavili, si môžete objednat u Vášho 
dentálného distribútora alebo u dentálného konzultanta VOCO. Ceny 
Vášho dentálného distribútora budú vždy zohľadnené. Všetky uvede-
né ceny sú vrátene DPH.

 

VoCo Service v SR: David Filipek · Tel. +420 773 252 100

TúTo brožúrku poskyTol:

 VoCo HigHligHTs

Highlight 11: bifix® Se
Duálne tuhnúci, samoadhezívny upevňovací systém na báze 
kompozitov

• Bez leptania a bondovania

• Krátka doba intraorálneho tuhnutia

• Jednoduché odstraňovanie zvyškov

aj pre
oxid zirkoničitý

Striekačka QuickMix 3 × 5 g univerzálna, príslušenstvo

REF 2961      196,80 € 

131,20 €

* Ak si zakúpite dve balenia tabliet Traypurol (objednávacie číslo 2355) cez  
 dentálneho konzultanta VOCO, ďalšie balenie dostanete zdarma. Toto balenie  
 vám zašle spoločnosť VOCO.

Highlight 13: Traypurol® tabs
Aktívne tablety na čistenie odtlačkových lyžíc a nástrojov

• Odstraňujú algináty a cementy za krátky čas

• Šetrné k materiálu – vhodné pre všetky nehrdzavejúce kovy  
 (vrátane hliníka) a plasty

• Možnosť použitia v ultrazvukových kúpeľoch

50 ks 

REF 2355 (Cena za balenie)

85,20 €

2+1* 

Highlight 12: x-tra base®

Tekutý, svetlom tuhnúci kompozit na rozsiahle výplne

• Rýchle a jednoduché plnenie veľkých objemov do 10 sekúnd

• Nízke napätie po zmrštení

• Vysoký RTG kontrast (350 %Al)

• Samonivelačný

Highlight 10: bifix® Temp
Duálne tuhnúci dočasný upevňovací materiál na báze kompozitov

• Vysoko priesvitný – vysoko estetický

• Duálne tuhnúci – teda šetriaci čas

• Jednoduchá aplikácia a eliminácia nesprávneho namiešania

• Najjednoduchší spôsob odstraňovania nadbytočného materiálu  
 technikou „tack-cure“

Striekačka QuickMix 5 ml univerzálna, príslušenstvo 

REF 1055  (Cena za balenie)

45,00 € 2+1*

* Ak si zakúpite dve balenia prípravku Bifix Temp (objednávacie číslo 1055)  
 cez dentálneho konzultanta VOCO, ďalšie balenie dostanete zdarma.  
 Toto balenie vám zašle spoločnosť VOCO.

Striekačka 2 × 2 g univerzálna, príslušenstvo REF 1790

Striekačka 2 × 2 g A2, príslušenstvo REF 1791

Kapsuly 16 × 0,25 g univerzálne REF 1794

Kapsuly 16 × 0,25 g A2 REF 1795

po 65,10 €

Striekačka 6 × 2 g univerzálna, príslušenstvo REF 2970

Kapsuly 48 × 0,25 g univerzálne REF 2965

130,20 €195,30 €

„2+1“
rovná sa 

„2+1“
rovná sa 

noVÉ
33%

úspora


