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REF 6062 Sada VisCalor Dispenser,  
 Caps 80 × 0,25 g 
 (16 × univerzální, 16 × A1, 
 16 × A2, 32 × A3), 
 VisCalor Dispenser 

REF 6063 Sada Caps Warmer, 
 Caps 80 × 0,25 g  
 (16 × univerzální, 16 × A1,  
 16 × A2, 32 × A3),  
 Caps Warmer

VisCalor® / VisCalor® bulk
• Inovativní materiál 
 Díky předehřátí je materiál zatékavý  
 při nanášení a hned poté jej lze  
 tvarovat (termo-viskózní technologie)

• Šetří čas 
 Výplně zhotovené efektivně z jednoho  
 jediného materiálu

• Vynikající manipulace 
 Nanášení bez vzduchových bublin díky  
 úzké a dlouhé kanyle

REF 6106 Sada VisCalor Dispenser, 
 Caps 80 × 0,25 g (16 × A1, 
 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), 
 vzorník odstínů, VisCalor   
 Dispenser

REF 6108 Sada + bond, Caps 80 × 0,25 g 
 (16 × A2, 16 × A3, 16 × A3.5, 
 16 × OA2, 16 × Incizální), 
 vzorník odstínů, Futurabond U 
 SingleDose 20 ks

REF 6107 Sada Caps Warmer, 
 Caps 80 × 0,25 g (16 × A1, 
 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5), 
 vzorník odstínů, Caps Warmer

VisCalor®

Termoviskózní, univerzální výplňový materiál 
VisCalor® bulk
Termoviskózní kompozitní materiál typu bulk-fill

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny  
naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu

… nechte zatéct … vytvarujte… zahřejte

NOVINKA

ušetříte** 

43 %

První kompozit na světě s
termo-viskózní technologií

VisCalor 
VisCalor bulk

ušetříte** 

20 %

ušetříte** 

38 % ušetříte** 

43 %

ušetříte** 

38 %

22.510 Kč
40.050 Kč***

13.750 Kč***
10.930 Kč

28.400 Kč***
17.550 Kč 22.510 Kč

40.050 Kč***

17.550 Kč
28.400 Kč***
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Admira® Fusion
• Celosvětově první výplňový materiál  
 čistě na bázi keramiky

• Zdaleka nejnižší polymerační smrštění  
 a zvláště nízká míra smršťovacího   
 napětí ve srovnání se všemi  
 konvenčními výplňovými kompozity

• Inertní, tedy vysoce biokompatibilní a 
 extrémně odolný vůči diskoloracím

REF 2750 Sada + bond 
 stříkačky 5 × 3 g (A2, A3, 
 GA3.25, A3.5, Admira Fusion   
 x-tra), vzorník odstínů +   
 Futurabond U SingleDose 20 ks

REF 2780 Sada + bond 
 Caps 75 × 0,2 g (15 od   
 každého odstínu A2, A3,   
 GA3.25, A3.5, Admira Fusion   
 x-tra), vzorník odstínů 
 + Futurabond U SingleDose  
 20 ks

REF 2816 Sada stříkaček 5 × 2 g 
 (A1, A2, A3, A3.5, WO) 
 vzorník odstínů, příslušenství

Admira® Fusion
Tvarovatelný

Stříkačka 2 × 2 g, různé odstíny1

Admira® Fusion Flow
Zatékavý

Admira® Fusion x-tra
Tvarovatelný materiál typu bulk-fill

Admira® Fusion x-base
Zatékavý podkládací materiál

REF 2810 Stříkačka 3 g univerzální

REF 2811 Caps 15 × 0,2 g univerzální

ušetříte 

30 %

ušetříte 

30 %

Stříkačka 3 g 1         Caps 15 × 0,2 g1

4+1*
REF 2836 Spritze 5 × 2 g universal

4+1*

4+1*

REF 2812 Stříkačka 5 × 2 g univerzální

4+1*

1Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny  
 naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu

Moje výplň:

Přirozeně     
    kompatibilní!

7.890 Kč
11.290 Kč

6.840 Kč
4.770 Kč

2.170 Kč

2.490 Kč

2.170 Kč

2.490 Kč



Heavy FlowFlowLight Flow

Grandio®SO Light Flow
• Zatékavý nanohybridní výplňový 
 materiál – nízkoviskózní

• Přesné nanášení díky extra jemné 
 kanyle a tudíž optimálně vhodný pro 
 špatně přístupné oblasti a malé kavity

REF 2585 Sada stříkaček 5 × 2 g (A1, A2, A3, 
  A3.5, WO), vzorník odstínů, přís.

Grandio®SO Flow
• Viskózní univerzální nanohybridní   
 výplňový materiál – středně viskózní

• Vynikající zatékavost, univerzální   
 použití a přesné nanášení 

Grandio®SO Heavy Flow
• Zatékavý univerzální nanohybridní výplňový 
 materiál – vysoce viskózní

• Větší stabilita, tj. bez nežádoucího 
 odtékání a univerzální použití

REF 2720 Sada stříkaček 5 × 2 g (A1, A2, A3, 
  A3.5, WO), vzorník odstínů, přís.

Flowables

Nepoužívejte jen tak nějaký zatékavý 
kompozit. Vyberte si ten správný!

• Univerzální nanohybridní výplňový materiál

• Výborné fyzikální vlastnosti 
 Vysoký obsah plniva, 89 % hmotnosti

• Univerzální  
 Všestranné pro vysoké požadavky 
 ve frontálním i distálním úseku  
 chrupu

„Přesvědčila mě podobnost   
 produktu GrandioSO se zubem.“
 Dr. H. Gräber, Mnichov, Německo

Náš kompozit pro náročné. Tento výplňový  
materiál vyniká vlastnostmi podobnými zubu v 
kombinaci s velkou uživatelskou přívětivostí a 
přirozenou estetikou.

Stříkačka 4 g / Caps 16 × 0,25 g1

Stříkačka 2 × 2 g1

Stříkačka 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g1

Stříkačka 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g1

REF 2600 Sada stříkaček 5 × 4 g (A2, A3, 
 A3.5, GA3.25, GA5), vzorník odstínů

1Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny  
 naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu

REF 2640 Sada Caps 80 × 0,25 g  
 (16 × A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5),  
 vzorník odstínů

REF 2680 Sada stříkaček 5 × 2 g (A2, A3, A3.5, 
  WO, GA5), vzorník odstínů, přís.

ušetříte** 

30 %

ušetříte** 

32 %

ušetříte** 

32 %

ušetříte** 

32 %

14.930 Kč***10.610 Kč

14.930 Kč***10.500 Kč

2.660 Kč

5.020 Kč 7.410 Kč***

2.300 Kč

7.410 Kč***5.020 Kč

2.300 Kč

2.300 Kč

7.410 Kč***5.020 Kč



Futurabond® U
• Duálnĕ tuhnoucí univerzální adhezivum

• Jeden bond na všechno – jakákoliv další 
 adheziva jsou pro ordinaci zbytečná

• Samo-leptací technika, technika   
 selektivního leptání nebo technika total- 
 etch – zcela svobodně na výběru lékaře

• Vynikající univerzálnost použití

Futurabond® M+
• Univerzální adhezivum

• Lze jej použít spolu s nebo bez leptání  
 kyselinou fosforečnou

• Je výborně vhodný pro přímé a nepřímé  
 výplně

• Bezpečná adheze k různým materiálům,  
 jako jsou kovy, keramika na bázi oxidu 
 zirkoničitého nebo oxidu hlinitého, či 
 silikátová keramika, a to bez dodatečného 
 použití primeru

REF 1515 Lahvička 5 ml, příslušenství

Futurabond® DC
• Duálnĕ tuhnoucí samo-leptací bond   
 posílený nanoplnivy

• Chemická polymerace pro oblasti, do nichž   
 lze těžko dosáhnout polymerační lampou

• Futurabond DC dosahuje stejných adhezivních  
 vlastností jako přípravky typu total-etch 
  bez samostatného leptání zubní hmoty

• Tolerantní vůči vlhkosti

REF 1164 SingleDose 50 ks, příslušenství

Univerzální adhezivum – Je to vaše volba!
Vazebný prostředek pro všechny případy! S Futurabond U, jediným duálně tuhnoucím univerzálním adhezivem v bale-
ní SingleDose, máme jasný záměr: Poskytnout vám vazebný prostředek, který nabízí pouze samé výhody a spolehli-
vost, díky čemuž nebude vaše ordinace potřebovat žádný jiný adhezivní systém.

Samo-leptací režim Selektivní leptání Total-etch

Každá kapka je výhrou! Univerzální adhezivum, které je tím pravým pro každou situaci.

Futurabond DC je osvědčený a oblíbený samo-leptací vazebný prostředek pro 
použití pod všechny světlem, samovolně nebo duálně tuhnoucí výplňové  
materiály – pro pevnou a trvalou adhezi!

REF 1571 SingleDose 50 ks, příslušenství

REF 1572 SingleDose 200 ks, příslušenství

REF 1516 Lahvička 3 × 5 ml

REF 1165 SingleDose 200 ks, příslušenství

ušetříte** 

12 %

ušetříte** 

15 %

ušetříte** 

11 %

3.430 Kč

12.000 Kč

3.640 Kč

9.250 Kč

3.220 Kč

11.380 Kč



Zdroj: Dr. Marcelo Balsamo 

REF 1860 Sada stříkaček 8 × 2 g  
 (A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5,   
 B2, OA2), vzorník odstínů,  
 příslušenství

Další prodávané formy balení a jednotlivé  
odstíny naleznete na www.voco.dental nebo v 
hlavním katalogu

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny  
naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu

Grandio®

• Ideální konzistence a nejjednodušší  
 možné zpracování

• Modul elasticity srovnatelný s hmotou  
 přirozeného zubu

• Zvýšená odolnost vůči abrazi a stabilita  
 při žvýkání

• Vysoká biokompatibilita díky nízkému  
 obsahu pryskyřice

REF 1800 Sada stříkaček 5 × 4 g (A1, A2, 
 A3, A3.5, B2), vzorník odstínů

REF 1830 Sada Caps 50 × 0,25 g  
 (10 × A1, A2, A3, A3.5, B2),  
 vzorník odstínů

Grandio –  Klasický nanohybridní materiál
S materiálem Grandio vytyčilo VOCO v roce 2003 nové standardy, protože se stalo prvním dodavatelem nové generace 
nanohybridních kompozitů na světě. Osvědčilo se milionkrát na všech kontinentech, a tak zůstává Grandio i nadále 
první volbou mezi nanokompozity! Inovativní nanotechnologie dělá z Grandio vysoce kvalitní kompozit, který je proslu-
lý svými fyzikálními kvalitami, stejně jako optimálními vlastnostmi při zpracování – a to všude.

Počáteční situace Kondicionování a podkládání materiálem  
Grandio Flow

Výplň zhotovená z materiálu Grandio 

Grandio® Flow
• Optimální zatékavost

• Vysoký obsah plniva, 80 % hmotnosti

• Odstíny odpovídají Grandio

• Mikrohybridní kompozitum – svými  
 fyzikálními vlastnostmi

Grandio Flow – bezkonkurenční také v  
zatékavé verzi
Od výplní minimálně invazivně preparovaných kavit po rozsáhlé pečetění fisur a opravy fazet – s Grandio Flow lze  
využít také všech výhod Grandio v zatékavé verzi. Díky jasné technologické výhodě nechává Grandio Flow konvenční 
zatékavé materiály daleko za sebou: Obsah pryskyřice je až o 50 % nižší než u konvenčních zatékavých materiálů,  
což vede k prvotřídním výsledkům v oblastech, kde je zapotřebí povrchová tvrdost a odolnost vůči abrazi.

Tradiční zatékavý materiál, nevyplněná oblast Grandio Flow, oblast vyplněná nano-částicemi

ušetříte** 

17 %

ušetříte** 

15 %

ušetříte** 

25 %

10.620 Kč

6.400 Kč

7.630 Kč



Více než  

13milionů  

výplní na celém  

světě!2

REF 1741 Caps 20 × 0,25 g

REF 1740 Stříkačka 5 g

REF 1739 Stříkačky 10 × 5 g

Amaris – pro oslnivé výsledky

REF 1930 Sada stříkaček 8 × 4 g (O1,  
 O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), 
 Amaris Flow stříkačky 2 × 1,8 g 
 (HT, HO), vzorník odstínů, 
 příslušenství 

REF 1949 Úvodní sada Caps 32 × 0,25 g 
 (4 × O1, O2, O3, O4, O5, TL, 
 TN, TD), Amaris Flow stříkačky 
 2 × 1,8 g (HT, HO), vzorník 
 odstínů, příslušenství

Zdroj: Dr. Sânzio Marques – Passos, Brazílie 

Další prodávané formy balení a jednotlivé  
odstíny naleznete na www.voco.dental nebo v 
hlavním katalogu

Přirozeně jednoduchý, jednoduše překrásný! Pokud jde o nejvyšší míru estetiky, doporučujeme Amaris. U tohoto kom-
pozitu extra třídy je speciální toto: Systém vám umožňuje vysokou míru flexibility v odstínech, protože odstín může-
te průběžně měnit ve dvou součinných pracovních krocích – dokonce i v průběhu vrstvení! Vysoce estetický výsledek 
díky tomu nezávisí jen na počáteční volbě odstínu.

2na základě údajů o prodeji

Nanášení Amaris TL za účelem rekonstrukce 
palatinální části skloviny

Modelace z Amaris 01, přirozený vzhled vytvarování 
mamelonů z Amaris flow HO 

Hotová rekonstrukce frontálních zubů 

Amaris®

• Optimální leštitelnost, odolnost vůči  
 abrazi a vysoký lesk

• Dva snadné kroky, nízké náklady na  
 materiál

• Přirozené vrstvení

• Pokrytí celé škály odstínů díky  
 kombinaci pouhých osmi komponent

x-tra fil: Amalgám – ne, díky!
Všichni nejspíš znáte pacienty, kteří chtějí neamalgámovou výplň, ale za cenu amalgámu. x-tra fil byl navržen speciálně 
pro základní ošetření v laterálním úseku (výplně kavit I. a II. třídy) a korunkové dostavby. Díky možnosti nanášení  
vrstev silných až 4 mm v jednom pracovním kroku a krátké době světelného vytvrzování v délce 10 sekund můžete  
vy i vaši pacienti těžit z velmi krátké doby ošetření.

x-tra fil®
• Hloubka vytvrzení 4 mm

• Doba vytvrzování pouhých 10 sekund

• Univerzální odstín

• Zkracuje délku ošetření, obzvláště v  
 kombinaci s adhezivem Futurabond  
 SingleDose

ušetříte** 

27 %

ušetříte** 

14 %

ušetříte** 

20 %
24.040 Kč***
17.310 Kč6.890 Kč

1.990 Kč

1.990 Kč

16.920 Kč



REF 1012 Caps 25 × 0,3 g

Úvodní sada Putty Fast / Light Fast 
REF 2991 

Putty Fast Kartuše 2 × 380 ml 
Light Fast Kartuše 2 × 50 ml  
  
Úvodní sada Heavy Soft Fast / Light Fast 
REF 2985 

Heavy Soft Fast Kartuše 2 × 380 ml  
Light Fast Kartuše 2 × 50 ml  
  
Úvodní sada Mono Fast / Light Fast 
REF 2987 

Mono Fast Kartuše 2 × 380 ml  
Light Fast Kartuše 2 × 50 ml  

Úvodní sada Putty Fast / Light Fast 
REF 2984 

Putty Fast Dóza 2 × 450 ml 
Light Fast Kartuše 2 × 50 ml  
  
Úvodní sada Putty Soft Fast / Light Fast 
REF 2904 

Putty Soft Fast Dóza 2 × 450 ml  
Light Fast Kartuše 2 × 50 ml  

Snadná  
aplikace 
do sulku 

Vlákno z kompule

V-Posil®
•  Přesný otiskovací materiál, VPS

• Vysoce hydrofilní A-silikon pro maximální 
 přesnost

• Dlouhá doba zpracování kombinovaná 
 s krátkou intraorální dobou tuhnutí

• Výjimečná pevnost a výborná schopnost 
 elastické obnovy zajišťují jistotu během 
 nebo po vyjímání otisku

• Dobrá hydrofilnost, dokonce i po  
 ztuhnutí, pomáhá při odlévání a tedy  
 zhotovení dokonalé náhrady

Působivě přesný!
Přesně dosedající zubní náhrady vyžadují materiál, který svými vlastnostmi 
zajistí optimální zhotovení otisku – od začátku až do odlití. Na této kon-
cepci jsou založeny vlastnosti otiskovací hmoty V-Posil.

VOCO Retraction Paste
• Adstringentní pasta pro účinné dočasné 
 rozšíření a vysušení gingiválního sulku

• Tenká kanyla s pružným hrotem – snadná  
 a přesná aplikace do sulku

• Změna viskozity – pasta pro optimální 
 aplikaci a rozšíření sulku

• Dobrá viditelnost – kontrastní vůči gingivě

REF 1013 Caps 100 × 0,3 g
save* 

25 %

ušetříte** 

15 %

ušetříte** 

25 %

ušetříte**  

15 %

6.510 Kč 8.680 Kč***

2.170 Kč

8.060 Kč 9.500 Kč***

4.810 Kč 5.670 Kč***



Ionoseal® 

• Svĕtlem tuhnoucí jednosložkový  
 skloionomerní kompozitní cement pro  
 podložky

• Jednosložkový materiál k okamžitému 
 použití

• Časově úsporný: vytvrzení světlem 
 během několika sekund

• Rychlá a hygienická aplikace

REF 1326 Stříkačky 3 × 2,5 g, příslušenství

Calcicur®

• Okamžitě aplikovatelná pasta na bázi  
 hydroxidu vápenatého

• Vhodný pod jakoukoli podložku nebo 
 výplňový materiál

• Připraven k okamžitému použití

• S vysokou hodnotou pH (12,5), které 
 je známo svým bakteriostatickým 
 účinkem

REF 1096 Stříkačka 3 × 2,5 g, příslušenství

Calcimol LC
• Světlem tuhnoucí rentgen kontrastní  
 pasta s obsahem hydroxidu vápenatého

• Efektivní ochrana dřeně

• Jednosložkový materiál k okamžitému 
 použití

• Časově úsporné světelné vytvrzování  
 a přímé nanášení z neodkapávající   
 NDT® stříkačky

REF 1307 Stříkačky 2 × 2,5 g, příslušenství

Preparovaná kavita Přímé nanášení Ionoseal Dokončená podložka Výsledná výplň

Podložky pro každý den
Dobrá podložka je základem úspěšné výplně. Ať se jedná o přímé nebo 
nepřímé krytí dřeně či světelné vytvrzování. S našimi podkládacími materiály 
máte na výběr podle konkrétní situace.

Zdroj: Dr. Marcelo Balsamo, São Paulo / Brazílie 

REF 1047 Tuby 2 × 5 g, příslušenství

ušetříte** 

11 %

4.540 Kč

3.240 Kč 3.660 Kč***

1.570 Kč

1.680 Kč



Structur 2 

• Jednoduchý a rychlý pracovní postup

• Vytvrzení v ústech za méně než  
 1 minutu

• Jednoduché tvarování a leštitelnost

REF 1492 Kartuše 5 × 75 g A2, 
 míchací hroty typu 6

REF 1491 Kartuše 5 × 75 g A3, 
 míchací hroty typu 6

Clip 

• Světlem tuhnoucí výplňový materiál  
 na provizorní výplně

• Snadno se nanáší – snadno se 
 odstraňuje v jednom kuse

• Nedochází k poškození hranic 
 preparace

• Šetří čas i peníze

REF 1285 Stříkačky 3 × 4 g

Odolné provizorní náhrady
Žvýkací funkce, fonetika a estetika musí být v pořádku i u provizorních náhrad. Se Structur, naším provizorním samo-
volně tuhnoucím kompozitem pro výrobu vysoce kvalitních provizorních korunek a můstků, i odolných dlouhodobě pro-
vizorních náhrad lze pracovat v několika málo krocích. Materiál je založen na známé nanohybridní technologii VOCO.  

Structur 3 

• Zpracování

 –  rychlé, jednoduché a spolehlivé díky 
systému kartuší 1:1

 – krátká doba tuhnutí

 – elastická fáze umožňuje snadné   
  odstranění z preparovaného zubu

 – lesk bez leštění – vyžaduje pouze  
  odstranění inhibiční vrstvy

• Odolnost

 – vysoká pevnost v tlaku

 – výborná odolnost vůči zlomení

REF 2512 Kartuše 5 × 50 ml A2, 
 míchací hroty typu 6

REF 2513 Kartuše 5 × 50 ml A3, 
 míchací hroty typu 6

Zářivý lesk
bez leštění!

Po vyjmutí během elastické fáze: extraorální
tuhnutí

Dokončený provizorní můstek Můstek ze Structur 3 finální práce

Zdroj: Prof. Jürgen Manhart, Universita Mnichov / Německo

Kartuše 50 ml, příslušenství1

REF 1287 Caps 25 × 0,25 g

Kartuše 75 g, příslušenství1

ušetříte** 

9 %

ušetříte** 

8 %

ušetříte** 

11 %

1Další prodávané formy balení a jednotlivé   
 odstíny naleznete na www.voco.dental nebo v  
 hlavním katalogu

15.640 Kč
17.250 Kč***

17.060 Kč
18.650 Kč***

3.730 Kč

3.450 Kč

2.210 Kč
2.500 Kč***

2.360 Kč



Rebilda® Post
• Skleněným vláknem vyztužené  
 kompozitní čepy

• Elasticita podobná dentinu, vysoká  
 pevnost v ohybu

• Vysoká rentgen kontrastnost (350 %Al)

• Anatomický tvar

REF 1782 Sada II 5 čepů každého průměru 
 (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, 
 ø 2,0 mm),1 vrták každého  
 průměru (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm,  
 ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), Ceramic  
 Bond lahvička 5 ml, Futurabond U 
 SingleDose 20 ks, Rebilda DC   
 QuickMix stříkačka 10 g dentinu, 
  příslušenství

Rebilda® DC
• Duálně tuhnoucí zatékavý upevňovací  
 systém korunkových dostaveb a čepů

• Rychlé zpracování díky vytvrzování  
 světlem

• Dodatečná chemická polymerace pro  
 spolehlivé zpracování

• K dostání v 10 g QuickMix stříkačkách  
 nebo 50 g kartuších

REF 1396 Kartuše 50 g dentinu,   
 příslušenství

REF 1397 Kartuše 50 g modrá,   
 příslušenství

REF 1398 Kartuše 50 g bílá,  
 příslušenství

Snadno zhotovená korunková dostavba
Má-li přirozený zub stále dostatek zubní hmoty, je obvykle cílem jeho zachování. S naším klasickým dostavbovým 
materiálem Rebilda DC a odpovídajícími kompozitními kořenovými čepy Rebilda Post nabízíme dostavbový systém, 
který se chová jako přirozený zub, a to i při zatížení.

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny  
naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu

REF 1403 QuickMix stříkačka  
 10 g dentinu, příslušenství

REF 1404 QuickMix stříkačka  
 10 g modrá, příslušenství

REF 1405 QuickMix stříkačka  
 10 g bílá, příslušenství

ušetříte** 

15 %
18.190 Kč***
15.300 Kč

5.690 Kč

2.360 Kč



VOCO Profluorid® Varnish

Melounu 
REF 1271

Máty 
REF 2231

Pina Colada 
REF 2243

Karamelu 
REF 2229

Žvýkačka 
REF 2239

SingleDose 200 × 0,40 ml

Třešně 
REF 2230

Cola s 
limetkou 
REF 2241

Celosvětově úspěšný produkt
Profluorid Varnish je nepostradatelný pro snížení citlivosti zubů. Tento lak se snadno nanáší a zasychá během několika 
sekund. Vyvolává nejen dobrý pocit, ale také dobře chutná – protože díky sedmi atraktivním příchutím si vybere naprosto 
každý pacient. Je k dostání také v tubách a kartuších.

• Rychlá desenzibilizace a uvolňování fluoridu  
 (5 % NaF ≙ 22.600 ppm fluoridu)

• Snadno se nanáší – tolerantní vůči vlhkosti

• K dostání v sedmi příjemných příchutích

REF 2971 Tuba mixed 4 × 10 ml

K dostání také jako 
SingleDose 50 × 0,40 ml

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny  
naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním 
katalogu

ušetříte** 

24 %

ušetříte** 

25 %

11.020 Kč

2.870 Kč



Bifluorid 10®

• Fluoridový lak proti hypersenzitivitě

• Okamžité znecitlivění

• Vznik ochranné vrstvy proti tepelnému a  
 mechanickému působení

• Speciální základ laku prodlužuje délku  
 působení a hloubku fluoridace

REF 1617 Lahvička 3 × 10 g,  
 Solvent lahvička 10 ml,  
 Pele Tim No. 1

REF 1618 SingleDose 50 ks, příslušenství

Zlatý standard fluoridace
Bifluorid 10 je každodenním pomocníkem pro ošetření hypersenzitivity. Tento lak je univerzální a snadno se nanáší –
ideální také pro ortodontickou léčbu a ošetření po bělení.

Ionolux®

• Světlem tuhnoucí skloionomerní  
 výplňový materiál

• Vynikající doba zpracování – doba tuhnutí  
 individuálně upravitelná světelným 
 vytvrzením

• Není nutné kondicionování tvrdých  
 zubních tkání

• Nelepí se na nástroje, snadno se modeluje

REF 2115 Sada aplikačních kapslí 50 ks 
 (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)

Jednoduchý, odolný, světlem tuhnoucí 

Barevný pro děti – léty prověřeno
Twinky Star®

• Barevný, světlem tuhnoucí, kompomer –  
 výplňový materiál s třpytivým efektem

• Osm atraktivních barev s třpytivým  
 efektem

• Rychlá a jednoduchá aplikace z kompulí

• Výborná leštitelnost

REF 1680 Sada Caps 40 × 0,25 g (5 od 
 každého odstínu), vzorník   
 odstínů

REF 1616 Lahvička 10 g

REF 1619 SingleDose 200 ks, příslušenství

REF 2122 Aplikační kapsle 150 ks A2

REF 2123 Aplikační kapsle 150 ks A3

ušetříte** 

12 %

ušetříte** 

24 %

ušetříte** 

5 %

ušetříte** 

16 %

ušetříte** 

9 %

2.610 Kč

4.010 Kč

11.370 Kč

7.880 Kč

6.400 Kč

5.030 Kč

16.890 Kč



Perfect Bleach®

• Jednoduché použití

• Šetrný k hmotě zubu a stávajícím 
 výplním

• Výsledek bělení se projeví již po  
 krátké době

REF 1660 Sada stříkačky 6 × 2,4 ml s 
 10 % peroxidem karbamidu, 
 Block Out Gel LC stříkačka 
 1,2 ml, 2 folie, úložný box,  
 etuje, vzorník odstínů,  
 příslušenství

REF 1664 Sada stříkačky 6 × 2,4 ml s 
 16 % peroxidem karbamidu, 
 Block Out Gel LC stříkačka 
 1,2 ml, 2 folie, úložný box,  
 etuje, vzorník odstínů,  
 příslušenství

Perfect Bleach – přirozeně bílé zuby
Účinné, šetrné a dlouhotrvající: S naším systémem pro domácí bělení Perfect Bleach 
můžete svým pacientům nabídnout pohodlné a moderní bělení zubů, které splňuje i ty 
nejvyšší estetické požadavky – a to za atraktivní poměr cena-výkon.

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny  
naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním 
katalogu

Fissurit® F
• Světlem tuhnoucí pečetidlo fisur s  
 fluoridem, bílé

• Rychlé a přímé nanášení z 
 neodkapávající NDT® stříkačky

• Díky bílé barvě při nanášení dobře 
 viditelný

• Výborné zatékavé vlastnosti a nízká 
 viskozita

REF 1292 Stříkačky 2 × 2 g, příslušenství

Pele Tim
• Molitanové peletky k nanášení tekutých  
 a pastovitých přípravků

• 5 praktických velikostí

• Bezbolestné nanášení bez tlaku

• Úsporné nanášení

Každodenní pomocník pro vaši práci

REF 2250 No. 0 3.000 × ø 3 mm

REF 2252 No. 1 3.000 × ø 4 mm

REF 2253 No. 2 1.000 × ø 5 mm

REF 2254 No. 3 500 × ø 8 mm

REF 2255 No. 4 500 × 6 × 8 mm

REF 1293 Sada stříkaček 5 × 2 g, příslušenství
ušetříte** 

9 %

3.850 Kč

3.850 Kč

1.370 Kč

1.120 Kč

1.060 Kč

900 Kč

4.260 Kč



Bifix® SE 

• Rychlé zpracování: bez leptání nebo  
 bondování

• Neutrální zápach

• Snadná manipulace

REF 1784 Sada QuickMix stříkaček 3 × 5 g 
 (univerzální, transparentní, 
 bílý-opákní), příslušenství

Vydrží – bez leptání a bondování!
Pro pevnou adhezi k zubu a výplni: S Bifix SE, duálně tuhnoucím, samo-adhezivním upevňovacím systémem lze rychle 
a spolehlivě upevňovat nepřímé náhrady a kořenové čepy. Tento materiál na bázi kompozitu je vhodný pro keramiku, 
zirkon, kompozity i kovy. Nejsou nutné žádné další vazebné prostředky nebo kondicionéry, protože již obsahuje všech-
ny potřebné komponenty.

Ufi Gel® hard C 

• Tvrdý materiál k přímému podkládání  
 protéz

• Celkové, tvrdé podkládání v zubní  
 ordinaci během jediné návštěvy

• Neobsahuje metylmetakryláty

• Neutrální příchuť a vůně

REF 2215 Sada kartuše 80 g, adheziva 
 lahvička 10 ml, příslušenství

Ufi Gel® SC 

• Trvale měkký, za studena tuhnoucí  
 podkládací materiál na bázi silikonu

• Silikon k podkládání špičkové kvality

• Celý postup podkládání během jedné  
 návštěvy ordinace

• Zůstává trvale měkký

REF 2041 Sada kartuše 50 ml,  
 adhezivum lahvička 10 ml,  
 glazura báze 10 ml, glazura  
 katalyzátor 10 ml, příslušenství

Podkládání snímatelných náhrad –  
víme,jak na to!
Perfektní podložení během jediné návštěvy. Materiály Ufi Gel hard C a Ufi Gel SC jsou ideálním týmem snů pro kaž-
dodenní práci s protetikou. Systém nabízí pro každý protetický případ speciální řešení pro podkládání a nanáší se 
snadno a rychle přímo v ordinaci. Pokud by později byly zapotřebí další úpravy, lze je udělat i po několika letech.

QuickMix stříkačka 5 g, příslušenství1
1Další prodávané formy balení a jednotlivé   
 odstíny naleznete na www.voco.dental nebo v  
 hlavním katalogu

ušetříte** 

12 %6.200 Kč 7.050 Kč***

2.350 Kč

5.120 Kč

6.410 Kč



Mátová, Karamelová, Třešňová1

SingleDose 200 × 2 g (jemná, střední, hrubá)

CleanJoy®

• Stabilní, homogenní konzistence,   
 neodstřikuje (2.000 - 3.000 otáček / min)

• Bez parabenů

• K dostání ve třech úrovních abrazivnosti –  
 lze ji individuálně uzpůsobit každé situaci

CleanJoy – radost z čištění
S CleanJoy se stane čištění zubů radostí! Pasta šetrně odstraňuje 
plak a diskolorace a výborně chutná díky příchuti máty, třešní a 
karamelu. Xylitol a fluoride (700 ppm) také přispívají k reminerali-
zaci zubů a posílení přirozené struktury zubů.

NOVINKA 
karamelová a třešňová

Karamelová

REF 2994

Třešňová

REF 2992

Tuba 3 × 100 g mixed (jemná, střední, hrubá)

Mátová

REF 2993

VOCO vám děkuje.
Vážení zákazníci, chtěli bychom využít této příležitosti a velmi vám poděkovat! DĚKUJEME za vaši věrnost a důvěru v 

naše produkty. DĚKUJEME, že nám každý den pomáháte se zlepšovat a vyvíjet pro vás nová průkopnická řešení. I do 

budoucna je naším jasným cílem podporovat zubní ordinace a laboratoře po celém světě řešeními nejvyšší kvality.

VAŠE OBJEDNÁVKA
Pro objednání produktů z VOCO AKCE, prosíme, kontaktujte svého 
dodavatele VOCO nebo své dentální depo. Nabídky platí pouze pro 
spolupracující maloobchodní partnery. Vždy jsou brány v úvahu ceny  
nabízené Vaším dentálním depem. Uvedené ceny jsou doporučenými 
prodejními cenami včetně DPH.

VOCO Servis v ČR: David Filípek · Tel. 773 252 100

Tento prospekt byl předán zástupcem:
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VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Německo · www.voco.dental

*Objednáte-li prostřednictvím dentálního konzultanta VOCO čtyři balení, obdržíte další balení zdarma. Zboží zdarma Vám bude zasláno firmou VOCO. **Ve srovnání se
zakoupením jednoho balení ***Celková cena za jednotku

1Další prodávané formy balení a jednotlivé   
 odstíny naleznete na www.voco.dental nebo v  
 hlavním katalogu

ušetříte** 

33 %

1.660 Kč

1.550 Kč 2.330 Kč***


