
VOCO Akciós ajánlat   Érvényes: 2016. 10. 01-től 2017. 03. 31-ig. 

 

1: Rebilda® Post GT        Elsőként a világon! 
Kötegelt üvegszállal erősített kompozit csap 
 

• Több vékony egyedi csapból áll, egy közös hüvelyben. 
• A legjobb adaptáció minden gyökércsatorna morfológiához 
• Kiválóan alkalmas a „grater taper” technológiával előkészített gyökércsatornákhoz  
• A szett minden eleme rendszerként illeszkedik egymáshoz 
Készlet 5 db csap (~ ø 0.8 mm, ~ ø 1.0 mm, ~ ø 1.2 mm,~ ø 1.4 mm) méretben   
Ceramic Bond 5 ml, Futurabond U SingleDose 
20 db, Rebilda DC dentin színben QuickMix fecskendőben 10 g, kiegészítők 
 
Rendelési szám: 1972 'Rebilda Post GT - System Set     179.070,- Áfa-val 

 

2: FinalTouch         Elsőként a világon! 
Fényrekötő egyedi színárnyalatú karakterizációs kompozit 
 
• Fisszúrák, fehér foltok és egyedi zománc karakter reprodukálása 
• Tökéletes kiegészítője a VOCO kompozit és Ormocer® tömôanyagainak 
• Kitűnő kezelhetőség és magas szintű esztétikai végeredmény 
• Finom anyag szerkezet, homogén állag a pontos applikálhatóság érdekében 
Fecskendős készlet 5 × 1.5 g 
(fehér, kék, sárga, narancssárga, kék) kiegészítők 
 
Rendelési szám: 2321 FinalTouch - Set Spritze 5 x 1,5 g     46.372,- Áfa-val 

 

3: IonoSelect®         11% kedvezmény! 
Univerzális üveg ionomer anyag 
 
• Minden funkció egy termékben: 
  - restauráció, ragasztás, csonkfelépítés, alábélelés 
  - egyszerűen csak válassza ki a megfelelő dugattyút, és helyezze be a kapszulatestbe 
• Rózsaszín - ideális gyermekfogászatban, 
  csonkfelépítéshez, valamint nyaki pótlásokhoz 
• Nincs szükség kondicionálásra vagy védőlakkozásra 
Induló készlet: 
2550 - IonoSelect® kapszula test: 40 db, dugattyú ragasztáshoz 40 db,dugattyú restaurációhoz univerzális 40 db 
+ rózsaszínű restaurációs dugattyú 20 db ingyen:     50.292,- helyett     43.688,- Áfa-val 
Kapszula test: 
2553 IonoSelect® kapszula test:      80 db 57.687,- Áfa-val 
Dugattyú 40 db: 
2555 IonoSelect® dugattyú ragasztáshoz      40 db 11.666,- Áfa-val 
 
Ajánlat ragasztáshoz: *  
2553 IonoSelect® kapszula test:   80 db 57.687,- Áfa-val 
2555 IonoSelect® dugattyú:                         40 db 11.666,- Áfa-val 
+ 40 dugattyú ingyen    11.666,- Áfa-val  81.019,- helyett 69.353,- Áfa-val 
 
* Ha Ön egy csomag 80 kapszula testet (2553) vásárol, plusz egy csomag 40 dugattyú ragasztót (2555) teljes áron 69.353,- Áfa-val a VOCO 
fogászati tanácsadóján keresztül, akkor kap egy csomag 40 db-os ragasztási dugattyút ingyen. Az ajándékot a VOCO közvetlenül küldi el Önnek. 
 

4: Ionolux®          2+1*akció! 
Fényre kötő üvegionomer restaurációs anyag 5 színárnyalatban 
 
• Esztétikus fogpótlások kondicionálás vagy bondozás nélkül  
• Egyénileg állítható munkaidő a fotopolimerizálás révén 
• Az Ionolux nem ragad a műszerhez és könnyedén modellezhető  
• Helyezze be a tömést, polimerizálja és már finírozhatja is - nincs szükség védőlakkozásra 
2117 Applikációs kapszula készlet (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3):  50 db  63.579,- Áfa-val/ doboz 2+1*akció!  
2115 Applikációs kapszula 20 db  

(A1 (2117), A2 (2118), A3 (2119), A3,5 (2120), B1 (2121):   27.356,- Áfa-val/ doboz 2+1*akció! 

 
* Ha Ön két csomag Ionolux (2115 / 2117-2121) vásárol a VOCO fogászati tanácsadóján keresztül akkor egy további dobozzal kap ingyen. Az 
ajándékot a VOCO közvetlenül küldi el Önnek. 
 

5: Provicol® QM Plus         2+1*akció! 
Eugenol mentes ideiglenes ragasztó cement kalcium-hidroxidal 
 

• Megnövelt erő, jobb retenció és biztos tapadás 
• Pontosan vezérelt stabilitás a felesleges anyag precíz eltávolíthatóságáért 
• Vékony ragasztási film vastagság a pontos illeszkedésért 
• Kalcium-hidroxidot és a cink-oxidot tartalmaz 

1098 - Provicol QM Plus - QuickMix syringe 5 ml          13.999,- Áfa-val 
2 + 1 akció! 1099 - Provicol QM - set QuickMix syringe 3 x 5 ml (2x ProvicolQM + 1x ProvicolQM Plus) 
                     38.614,- helyett   26.365,- Áfa-val 

6: Admira® Fusion
          

Univerzális nanohibrid ORMOCER ® restaurációs anyag 
 
• A világ első tisztán kerámia alapú, klasszikus monomerektől mentes helyreállító anyaga, (BPA mentes) 
• Minden hagyományos helyreállító kompozittal szemben messze a legalacsonyabb polimerizációs zsugorodási értéket mutatja (1,25 térfogat%) 
amely rendkívül alacsony zsugorodási stresszel párosul. 
• Semleges, így rendkívül biokompatibilis, az elszíneződésekkel szemben nagy mértékben ellenáll 
• A legmagasabb elvárásoknak is megfelel az anterior és poszterior régiókban is. 
• Kiválóan kezelhető, egyszerűen magas fényűre polírozható. Mindez a magas felületi keménységgel párosulva garantálja az első osztályú 
hosszú távú eredményt 



• Kompatibilis az összes hagyományos ragasztóval 
2750 - Admira Fusion - set + bond 5 x 3 g fecskendő (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), fogszínkulcs + Futurabond U SingleDose 
20 db       130.400,- helyett     89.535,- Áfa-val 
2780 - Admira Fusion - set + bond Caps 75 x 0,2 g (árnyalatonként 15-15 db A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), fogszínkulcs + 
Futurabond U SingleDose 20 db    130.400,- helyett     89.535,- Áfa-val 
2754-2773 - Admira Fusion – 1 x 3 g fecskendő A1-OA3.5 színekben        23.740,- Áfa-val 
2782-2801 - Admira Fusion – Caps 15 x 0,2 g  A1-OA3.5 színekben        23.740,- Áfa-val 
2778 - Admira Fusion Trial kit kapszulás 9 × 0,2 g (3 db mindegyikből: A2, A3, A3.5) Admira Fusion Flow A3 fecskendő 1 × 2 g,  
Admira Fusion x-tra  3 × 0,2 g, univerzális           23.740,- Áfa-val 
 
4+1* Akció! Vásároljon 4 x 3 g fecskendős vagy 4 x (15 x 0,2 g) kapszulás Admira Fusiont a VOCO fogászati tanácsadóján keresztül és egy 
további csomagot kap ingyen. Az ajándékot a VOCO közvetlenül küldi el Önnek.     94.960,- / 5 db  Áfa-val (18.992,- / 1 db) 
 

7: Admira® Fusion x-tra  Bulk Fill technika
      

Univerzális nanohibrid ORMOCER ® restaurációs anyag, 4 mm 
 
• Tisztán kerámia alapú, klasszikus monomerektől mentes gyorsított helyreállító anyaga, (BPA mentes) 
• Gyors és kiváló minőségű - 4 mm vastag rétegben is biztonságosan polimerizálható 
• Rendkívül alacsony polimerizációs zsugorodás (1,25% térfogat) 
és különösen alacsony zsugorodási stressz, amely optimális széli záródással párosul 
• Univerzális színárnyalat kaméleon effektussal 
2810 - Admira Fusion x-tra – 1 x 3 g fecskendő univerzális színben         23.740,- Áfa-val  
2811 - Admira Fusion x-tra – Caps 15 x 0,2 g  univerzális színben         23.740,- Áfa-val 
 
4+1* Akció! Vásároljon 4 x 3 g fecskendőt vagy 4 x (15 x 0,2 g) kapszula Admira Fusion x-tra-t a VOCO fogászati tanácsadóján keresztül és 
egy további csomagot kap ingyen. Az ajándékot a VOCO közvetlenül küldi el Önnek.         94.960,- / 5 db  Áfa-val (18.992,- /db) 
 

8: Admira® Fusion Flow
        Újdonság! 

Univerzális nanohibrid ORMOCER ® restaurációs anyag 
 

• A világ első tisztán kerámia alapú, klasszikus monomerektől mentes folyékony helyreállító anyaga (BPA mentes) 
• Rendkívül alacsony polimerizációs zsugorodás (2,75 térfogat%) 
• Semleges, így rendkívül biokompatibilis, az elszíneződésekkel szemben nagy mértékben ellenáll 
• "Flow-on-demand”, az anyag csak nyomás alatt áramlik folyékonyan, az applikálást követően stabilan megmarad az üregben és modellezhető  
• Kompatibilis az összes hagyományos ragasztóval 
2816 - 5 x 2 g fecskendő (A1, A2, A3, A3.5, WO) színben,  fogszínkulcs           79.690,- helyett    55.704,- Áfa-val  
2 x 2 g fecskendő különböző színekben            28.990,- Áfa-val 
 
4+1* Akció! Vásároljon 4 doboz 4 x( 2 x 2) fecskendő Admira Fusion Flow-t a VOCO fogászati tanácsadóján keresztül és egy további 
csomagot kap ingyen. Az ajándékot a VOCO közvetlenül küldi el Önnek.      
           115.960,- / 5 db  Áfa-val (23.192,- / 1 db Áfa-val) 

9: Bifix
®
 SE          2+1*akció! 

Kettős kötésű, kompozit-bázisú ragasztórendszer  
• Nem kell savazni, nem kell bondozni 
• Rövid intraorális kötési idő  
• Könnyen eltávolítható felesleg 

2961 QuickMix syringe 3 x 5 g univerzális árnyalatban        46.547,- Áfa-val 
          (15.515,- / doboz) 

10: Celalux® 3
             17% kedvezmény! 

Nagy teljesítményű LED polimerizációs lámpa 
 

• Nagy fényerő kb 1300 mW / cm2 
• Kompakt méret, ergonomikus kialakítás és könnyű (70 g) - így 
  nagyon jól kezelhető 
• Kényelmesen és könnyen használható töltőállomás integrált 
  sugárzásmérővel és kiegészítő akkumulátorral 
• A polimerizációs időt rezgésekkel is jelzi (az induláskor, 10 s, majd 20 s után) 
 
LED polimerizációs lámpa (kézidarab, akkumulátor töltő, hálózati 
kábel cserélhető hálózati adapterek, 2 db lítium 
polimer akkumulátor, 8 mm-es fényvezető, gumi pajzs, 
használati utasítások) 
Rendelész szám: 9090 - Celalux 3 - LED curing light       447.967,- Áfa-val 
 

11: Grandio
®
          

         10% kedvezmény!
 

Univerzális nanohibrid restaurációs anyag  
• Kiváló fizikai tulajdonságok, tartós fogpótlások• Kiváló esztétika• Sima konzisztencia a kényelmes kezelhetőségért 
• Új: A3 színű gazdaságos 
1805 Grandio – fecskendőben 10 x 4 g A3                193.069,- Áfa-val 
 

12: Prophylaxis set
          

Minden az egyben – Professzionális profilaktikus készlet a VOCO-tól egyetlen csomagban 
 
• Fluoridálás, megelőzés, gondoskodás, zárás 
• Az egyéni megelőzéshez is 
• Különböző ízek tesztelésére 
• A napi és speciális használatra 
 
Készlet: 1 × CleanJoy tubus 100 g közepes és finom, 
1 × Remin Pro tubus 40 g dinnye, 
1 × Remin Pro forte tubus 40 g gyömbér, 
3 - 3 Profluorid Varnish SingleDose 0,4 ml, dinnye,karamell, menta, cseresznye (összesen 12 db), 
2 × Grandio Seal fecskendő 2 g 
 
2996 – Prophylaxe - Set              26.831,- Áfa-val 
 

Az akciós termékeket a szokásos kereskedőjén keresztül tudja megrendelni. A VOCO fogászati tanácsadóján keresztül érvényesíthető akcióknál  



kérem engem is értesítsenek: Vincze Tibor: 20/482 0308. Az árváltoztatás jogát az euro árfolyamváltozás mértékében fenntartjuk.  


