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COMANDA DUMNEAVOASTRĂ
Vă rugăm să contactaţi reprezentantul VOCO sau furnizorul dvs 
pentru a comanda produsele descrise în acest pliant. Promotiile sunt 
valide doar la partenerii autorizati. Preţurile speciale oferite de furnizo- 
rul dumneavoastră sunt întotdeauna luate în considerare.  
Toate preţurile conţin TVA. 

ACEST PROSPECT V-A FOST ÎNMÂNAT DE CĂTRE:
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Highlight 1: Admira® Fusion
Material universal nano-hibrid ORMOCER® pentru restaurări

• Primul material restaurativ bazat exclusiv pe ceramică

• De departe cea mai redusă contracție de polimerizare 
 (1,25 % din volum) și un nivel redus de stres indus de    
 contracția de polimerizare comparativ cu alte materiale  
 restaurative

• Inert, deci cu înaltă biocompatibilitate și extrem de  
 rezistent la modificări de culoare

• Excelenta manipulare, procedurile de lustruire facile care 
 asigură un luciu de suprafață deosebit, cuplate cu o mare duritate  
 de suprafață, garantează rezultate de primă clasă pe termen lung

• Compatibil cu toate sistemele adezive convenționale

Prezentare

Seringă 3 g

Caps 15 × 0,2 g

Seringă Flow 2 × 2 g

 A1 A2 A3 A3.5  A4 B1 B2 B3 C2 D3 OA1 OA2 OA3 OA3.5 BL WO Incizal GA3.25 GA5 Mixed 

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 2785 2788 2806

2818 2819 2820 2821 2822 2824 2825 – 2826 – – 2829 – – 2831 2832 2828 – – –

Set + adeziv 
seringă 5 × 3 g 
(A2, A3, GA3.25, A3.5, 
Admira Fusion x-tra), 
cheie de culori + Futurabond U 
SingleDose 20 buc. 

REF 2750     1.680 lei

1.170 lei

Set + adeziv 
Caps 75 × 0,2 g 
(15 din fiecare A2, A3, GA3.25, 
A3.5, Admira Fusion x-tra), 
cheie de culori + Futurabond U 
SingleDose 20 buc. 

REF 2780     1.680 lei

1.170 lei
(REF vedeți tabelul de mai jos) 

310 lei
Seringă 3 g, 
diferite nuanțe

Caps 15 × 0,2 g, 
diferite nuanțe

30% 
economisiţi

4+1*
* Dacă cumpărați patru pachete printr-un reprezentant VOCO, 
 veți primi un alt pachet gratuit. Bunurile gratuite vă vor fi 
 livrate de VOCO.

Highlight 2: Admira® Fusion Flow
Material restaurativ fluid, fotopolimerizabil, nano-hibrid ORMOCER®

•  Contracție de polimerizare extrem de redusă (2,75 % din volum)

• Inert, deci cu înaltă biocompatibilitate și extrem de rezistent la  
 modificări de culoare

• Flow on demand, fluid și stabil la comandă

Seringă 2 × 2 g, 
diferite nuanțe 

(REF vedeți tabelul de mai jos)

370 lei

Set de seringi 5 × 2 g 
(A1, A2, A3, A3.5, WO), 
cheie de culori, accesorii

REF 2816     1.020 lei

710 lei

30% 
economisiţi

4+1*

Highlight 9: Meron Plus QM
Ciment ionomer de sticlă îmbunătaţit cu răşină pentru  
cimentări definitive

• Valori de adeziune ridicate comparativ cu cimenturile  
 ionomere de sticlă conventionale

• Închidere marginală perfectă

• Autoadeziv: adeziune sigură și rapidă

• Excesul de material poate fi îndepărtat imediat datorită  
 timpului scurt de fotopolimerizare 

Highlight 8: BrackFix®

Sistem adeziv fotopolimerizabil pentru bracketi

• Consistență optimă a adezivului: poziționare stabilă a 
 bracketului pe suprafața dintelui

• Oferă adeziune sigură a bracketilor din metal si ceramică

• Fotopolimerizabil: timp de lucru mărit

• Poate fi expus la încărcare imediat dupa polimerizare

• Fluorescent: permite îndepărtarea rapidă și ușoară a 
 rezidurilor după îndepărtarea bracketilor

Highlight 10: Ionolux®

Capsule de aplicare 20 buc.

A1 REF 2117 A2 REF 2118 

A3 REF 2119 A3.5 REF 2120 

B1 REF 2121   

380 lei
**în comparație cu achiziția separată

QuickMix seringă  8,5 g, 
accesorii 

REF 1727

290 lei

Adeziv seringă 2 × 4 g 

REF 1207

640 lei
Primer SE SingleDose 
50 buc., accesorii 

REF 1209 

480 lei

Primer flacon 6 ml 

REF 1208 

520 lei

QuickMix seringă  3 × 8,5 g, 
accesorii 

REF 1728

580 lei

Ciment ionomer de sticlă (CIS) fotopolimerizabil, pentru  
restaurări in 5 nuante

• Restaurari estetice fara operatii suplimentare sau adeziv

• Timp de lucru excellent – variabil prin fotopolimerizare

• Nu se lipeste de instrumente si poate fi modelat usor

Capsule de aplicare  
150 buc. A3  
+ 50 buc. A3

REF 2989

2.420 lei

Capsule de aplicare 50 buc. 
(10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)  
+ 20 buc. A3

REF 2990

890 lei

33% 
economisiţi** 36% 

economisiţi**

33% 
economisiţi**

Set adeziv seringă 2 × 4 g, 
primer flacon 6 ml, 
accesorii 

REF 1205

940 lei

Set SE adeziv seringă 2 × 4 g, 
primer SE SingleDose 40 buc., 
accesorii 

REF 1206

940 lei
18% 
economisiţi**

NOU

NOU
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SingleDose 200 buc. + 50 buc., 
accesorii

REF 2988

1.650 lei

Highlight 3: Admira® Fusion x-tra
Material universal nano-hibrid ORMOCER® pentru restaurări, 
4 mm

• Material de restaurare de tip bulk fill

• Contracție de polimerizare extrem de redusă  
 (1,25 % din volum)

• Nuanță universală cu efect de cameleon 

Material pentru bază sub obturații, ORMOCER®-nano-hibrid,  
4 mm

• Bază sub obturații de tip bulk fill

• Contracție de polimerizare extrem de redusă  
 (2,5 % din volum)

• Afinitate perfectă a suprafeței pentru adaptare  
 excepțională

Highlight 4: Admira® Fusion x-base

Highlight 5: Futurabond® U
Adeziv universal cu priză duală

•  Un adeziv pentru toate situațiile – orice alt adeziv în 
cabinet este de prisos

•  Autogravare, gravare selectivă sau gravare totală – 
 alegerea este la latitudinea utilizatorului

•  Multitudine foarte mare de indicații

•  Tolerant la umiditate

SingleDose 50 buc., accesorii

REF 1571 470 lei

Highlight 6: Celalux® 3
Lampă cu LED, de putere mare, pentru fotopolimerizare

• Putere mare a fantei luminoase de aproximativ  
 1.300 mW/cm2

• Dimensiune compactă, aspect ergonomic, și greutate   
 mică (70 g) – deci manevrabilitate ușoară

• Stație de reîncărcare confortabilă, ușor de utilizat,  
 cu radiometru integrat și baterii reîncărcabile    
 suplimentare

• Monitorizarea timpului de fotopolimerizare, prin vibrații  
 la începutul polimerizării, după 10 sec și după 20 sec

Lamă cu LED pentru fotopolimerizare (piesa 
de mână, stația de încărcare, cabluri cu adap-
toare de curent interschimbabile, 2 acumula-
toare Litiu-polimer, conductor luminos 8 mm, 
protecție optică, informații de utilizare)

REF 9090      5.990 lei 

4.490 lei

Cutie 2 × 450 ml, 
accesorii

Putty Fast REF 2561

500 lei

Cartuş 380 ml, 
accesorii 

Heavy Soft Fast REF 2565 

Mono Fast REF 2569

500 lei

Cartuş 2 × 50 ml, 
accesorii

Heavy Soft Fast REF 2567 
Light Fast REF 2573 

X-Light Fast REF 2575 

Mono Fast REF 2571

250 lei

Highlight 7: V-Posil
Material de amprenta de mare precizie, VPS

• Silicon de adiție cu un grad ridicat de hidrofilicitate pentru  
 precizie maximă

• Timp de lucru îndelungat combinat cu timp de fixare intraoral scurt

• Rezistența excepțională și revenirea după deformare asigură 
 siguranță în timpul și după îndepărtare

• Hidrofilicitatea mărită, chiar și după fixare, face ca turnarea și 
 implicit restaurarea protetică să fie perfecte

Nou: acum disponibil
ca material de amprenta

într-un singur pas

200 SingleDose 
+ 

50 SingleDose

22% 
economisiţi**

25% 
economisiţi

Intro kit Mono Fast / Light Fast

Mono Fast  Cartuş 2 × 380 ml, 
  accesorii  
Light Fast  Cartuş 2 × 50 ml,  
  accesorii

REF 2987

1.040 lei

590 lei

Intro kit Putty Fast / Light Fast

Putty Fast  Cutie 2 × 450 ml, 
  accesorii  
Light Fast  Cartuş 2 × 50 ml,  
  accesorii

REF 2984

Intro kit Heavy Soft Fast / Light Fast

Heavy Soft Fast  Cartuş 2 × 380 ml, 
  accesorii  
Light Fast  Cartuş 2 × 50 ml,  
  accesorii 

REF 2985

1.040 lei

20% 
economisiţi**

15% 
economisiţi**

15% 
economisiţi**

4+1*
*Dacă cumpărați patru pachete printr-un reprezentant VOCO, 
 veți primi un alt pachet gratuit. Bunurile gratuite vă vor fi 
 livrate de VOCO.

Seringă 3 g universală

REF 2810

310 lei

Caps 15 × 0,2 g universală

REF 2811

310 lei

Seringă 2 × 2 g universală, accesorii

REF 2812

370 lei 4+1*

NOU




