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Ιατρείου



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

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

VisCalor® / VisCalor® bulk
•  Καινοτόμα υλικά

Με την προθέρμανση το υλικό 
είναι ρευστό κατά την εφαρμογή 
και μορφοποιήσιμο αμέσως μετά 
(τεχνολογία θερμο-ιξώδους)

•  Εξοικονόμηση χρόνου
Αποτελεσματικές αποκαταστάσεις 
μόνο με ένα υλικό

•  Εξαιρετκός χειρισμός
Εφαρμογή χωρίς φυσαλίδες με 
λεπτό και μακρύ ρύγχος

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

REF 6108  Σετ + συγκολλητικά, Caps 80 × 
0,25 g (16 × A2, 16 × A3, 16 × 
A3.5, 16 × OA2, 16 × Incisal),  
χρωματολόγιο, Futurabond U 
SingleDose 20 τμχ. 

REF 6107  Σετ Caps Warmer, 
Caps 80 × 0,25 g (16 × A1, 
16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5),   
χρωματολόγιο, Caps Warmer

VisCalor®

Σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης με 
θερμο-ιξώδες

VisCalor® bulk
Σύνθετη ρητίνη bulk έμφραξης με 
θερμο-ιξώδες

Περαιτέρω πακέτα και μεμονωμένες αποχρώσεις μπορείτε 
να βρείτε στο www.voco.dental ή στον βασικό κατάλογο.

… εκροή … μορφοποίηση … θέρμανση

NEO

Κερδίστε**

40 %

Η παγκοσμίως πρώτη σύνθετη ρητίνη
με τεχνολογία θερμο-ιξώδους

VisCalor
VisCalor bulk

Κερδίστε**

20 %

Κερδίστε**

36 % Κερδίστε**

40 %

Κερδίστε**

36 %

699,00 €
1.199,10 €***

426,70 €***
339,20 €

855,30 €***
545,00 € 699,00 €

1.199,10 €***

545,00 €
855,30 €***



Η αποκατάστασή μου:

Βιοσυμβατή, 
φυσικά!
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Admira® Fusion
•  Το παγκοσμίως πρώτο αμιγώς 

κεραμικής-βάσης υλικό αποκατάστασης

•  Με την μακράν χαμηλότερη συστολή 
πολυμερισμού και ιδιαίτερα χαμηλό 
ποσοστό δυνάμεων συστολής σε 
σύγκριση με όλες τις συμβατικές 
σύνθετες ρητίνες αποκατάστασης

•  Αδρανές, με πολύ υψηλή 
βιοσυμβατότητα και εξαιρετική 
αντίσταση στη δυσχρωμία

REF 2750  Σετ + συγκολλητικά:  
Σύριγγες 5 × 3 g 
(A2, A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion x-tra), 
χρωματολόγιο + Futurabond U 
SingleDose 20 τμχ. 

REF 2780  Σετ + συγκολλητικά:  
Caps 75 × 0,2 g (15 × : A2, A3,
GA3.25, A3.5, Admira Fusion 
x-tra), χρωματολόγιο + 
Futurabond U SingleDose
20 τμχ.  

REF 2816 Σετ Σύριγγες 5 × 2 g
 (A1, A2, A3, A3.5, WO)
 χρωματολόγιο, παρελκόμενα

Admira® Fusion
Παχύρρευστο

Σύριγγες 2 × 2 g, ποικίλες αποχρώσεις1

Admira® Fusion Flow
Λεπτόρρευστο

Admira® Fusion x-tra
Συμπυκνώσιμο bulk υλικό

Admira® Fusion x-base
Ρευστό βάσης υλικό

REF 2810 Σύριγγα 3 g universal

REF 2811 Caps 15 × 0,2 g universal

Κερδίστε

30 %

Κερδίστε

30 %

Σύριγγα 3 g 1         Caps 15 × 0,2 g1

4+1*

REF 2836 Spritze 5 × 2 g universal

4+1*

4+1*

REF 2812 Σύριγγες 2 × 2 g universal

4+1*

1Περαιτέρω πακέτα και μεμονωμένες αποχρώσεις μπορείτε 
να βρείτε στο www.voco.dental ή στον βασικό κατάλογο.

245,00 €
350,40 €

212,10 €
148,00 €

67,20 €

77,20 €

67,20 €

77,20 €



Heavy FlowFlowLight Flow Heavy FlowHeavy Flow

Grandio®SO Light Flow
•  Λεπτόρρευστο υλικό αποκατάστασης 

νανο-υβριδικού τύπου – χαμηλό ιξώδες

•  Ακριβής εφαρμογή χάρη στο υπέρ-
λεπτο ρύγχος και συνεπώς ιδανικά 
κατάλληλο για περιοχές δύσκολης 
πρόσβασης και μικρές κοιλότητες

REF 2585 Σετ Σύριγγες 5 × 2 g (A1, A2, A3,
  A3.5, WO), χρωματολόγιο,   
 παρελκόμενα

Grandio®SO Flow
•  Λεπτόρρευστο υλικό αποκατάστασης 

νανο-υβριδικού τύπου, γενικής 
χρήσης – μεσαίο ιξώδες

• Εξαιρετική ρεολογική συμπεριφορά,
  γενικής εφαρμογής και ακριβής   
 τοποθέτησης 

Grandio®SO Heavy Flow
•  Λεπτόρρευστο υλικό αποκατάστασης 

νανο-υβριδικού τύπου, γενικής 
χρήσης – υψηλό ιξώδες

• Αυξημένη σταθερότητα, δηλαδή μη 
 ανεπιθύμητη ροή και γενική εφαρμογή 

REF 2720 Σετ Σύριγγες 5 × 2 g (A1, A2, A3,
  A3.5, WO), χρωματολόγιο,   
 παρελκόμενα

Flowables
Μην πάτε απλά με το ρεύμα. 
Επιλέξτε την σωστή ροή!

•  Υλικό αποκατάστασης νανο-υβριδικού 
τύπου, γενικής χρήσης

•  Εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες
Πολύ υψηλό ποσοστό ενισχυτικών 
συστατικών με 89 % κ.β.

•  Γενικής χρήσης
Για όλες τις περιπτώσεις και για 
τις υψηλότερες απαιτήσεις σε 
περιοχές προσθίων και οπισθίων 
δοντιών

“Είμαι σίγουρη για την ομοιότητα

του GrandioSO με το φυσικό δόντι!”
Dr. H. Gräber, Munich / Γερμανία

Η σύνθετη ρητίνη μας για υψηλές απαιτήσεις. 
Αυτό το υλικό έμφραξης σκοράρει με 
τις ιδιότητες όμοιες-του-δοντιού που 
συνδυάζονται με την υψηλή φιλικότητα προς 
τον χρήστη και την φυσική αισθητική

Σύριγγα 4 g / Caps 16 × 0,25 g1

Σύριγγα 2 × 2 g1

Σύριγγες 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g1

Σύριγγες 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g1

REF 2600 Σετ Σύριγγες 5 × 4 g (A2, A3,
 A3.5, GA3.25, GA5), χρωματολόγιο

1Περαιτέρω πακέτα και μεμονωμένες αποχρώσεις μπορείτε 
να βρείτε στο www.voco.dental ή στον βασικό κατάλογο.

REF 2640  Σετ Caps 80 × 0,25 g (16 ×: A2, 
A3, A3.5, GA3.25, GA5), 
χρωματολόγιο

REF 2680 Σετ Σύριγγες 5 × 2 g (A2, A3, A3.5,
  WO, GA5), χρωματολόγιο,   
 παρελκόμενα

Κερδίστε**

30 %

Κερδίστε**

32 %

Κερδίστε**

32 %

Κερδίστε**

32 %

463,40 €***329,30 €

463,40 €***325,90 €

82,40 €

155,80 € 230,40 €***

71,60 €

230,40 €***155,80 €

71,60 €

71,60 €

230,40 €***155,80 €



Futurabond® U
•  Διπλού-πολυμερισμού συγκολλητικός 

παράγοντας γενικής χρήσης

•   Ένα συγκολλητικό για όλες τις 
περιπτώσεις – κάνει όλα τα υπόλοιπα 
συγκολλητικά στο ιατρείο περιττά

•  Αυτο-αδροποίηση, επιλεκτική-
αδροποίηση ή ολική-αδροποίηση: 
ελεύθερη επιλογή του οδοντιάτρου

• Εξαιρετική ποικιλία εφαρμογών

Futurabond® M+
•  Συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσης

•  Τοποθέτηση με ή χωρίς αδροποιητικό 
φωσφορικού οξέος

•  Εξαιρετικά κατάλληλο για άμεσες ή 
έμμεσες αποκαταστάσεις

•   Ασφαλής συγκόλληση σε διάφορα υλικά 
όπως μέταλλα, διοξείδιο του ζιρκονίου ή 
οξείδιο του αργιλίου, καθώς επίσης και 
κεραμικά πυριτίου χωρίς επιπλέον primer

REF 1515 Φιαλίδιο 5 ml, παρελκόμενα

Futurabond® DC
•  Διπλού-πολυμερισμού αυτο-αδροποιούμενος 

νανο-ενισχυμένος συγκολλητικός παράγοντας

•  Χημικός-πολυμερισμός σε περιοχές μη 
προσβάσιμες από το φως της λάμπας 
πολυμερισμού

•   Το Futurabond DC επιτυγχάνει τις ίδιες 
συγκολλητικές ιδιότητες όπως και στην 
προετοιμασία ολικής αδροποίησης χωρίς 
ξεχωριστή αδροποίηση της οδοντικής 
επιφάνειας

REF 1164  SingleDose 50 τμχ., 
παρελκόμενα

Συγκολλητικός γενικής χρήσης – Η επιλογή σας!
Ένας συγκολλητικός για όλες τις περιπτώσεις! Με το Futurabond U, τον μόνο διπλού-πολυμερισμού 
συγκολλητικό γενικής χρήσης σε SingleDose, έχουμε μια καθαρή αποστολή: Να σας παρέχουμε έναν 
συγκολλητικό ο οποίος θα προσφέρει μόνο πλεονεκτήματα και αξιοπιστία και θα κάνει κάθε άλλο συγκολ-
λητικό σύστημα στο ιατρείο σας περιττό.

Αυτο-αδροποίηση Επιλεκτική-αδροποίηση Ολική-αδροποίηση

Κάθε σταγόνα και μια νίκη! Ένας συγκολλητικός παράγοντας κατάλληλος για κάθε περίπτωση.

Το Futurabond DC είναι το γνωστό και καταξιωμένο αυτο-αδροποιούμενο συγκολλητικό για εφαρμογή κάτω 
από όλα τα φωτο-, αυτο-, διπλού-πολυμερισμού υλικά αποκατάστασης - για δυνατή και μόνιμη συγκόλληση! 

REF 1571  SingleDose 50 τμχ., 
παρελκόμενα

REF 1572  SingleDose 200 τμχ., 
παρελκόμενα

REF 1516 Φιαλίδια 3 × 5 ml

REF 1165  SingleDose 200 τμχ., 
παρελκόμενα

Κερδίστε**

12 %

Κερδίστε**

15 %

Κερδίστε**

11 %

106,40 €

372,40 €

113,00 €

287,20 €

100,00 €

353,20 €



Πηγή: Dr. Marcelo Balsamo 

REF 1860 Σετ Σύριγγες 8 × 2 g 
 (A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5,   
 B2, OA2), χρωματολόγιο, 
 παρελκόμενα

Περαιτέρω πακέτα και μεμονωμένες 
αποχρώσεις μπορείτε να βρείτε στο 
www.voco.dental ή στον βασικό κατάλογο.

Περαιτέρω πακέτα και μεμονωμένες αποχρώσεις μπορείτε 
να βρείτε στο www.voco.dental ή στον βασικό κατάλογο.

Grandio®

•  Ιδανική συνοχή και απλός χειρισμός

•  Ελαστικότητα συγκρίσιμη με την φυσική 
οδοντική ουσία

•  Έντονη ανθεκτικότητα στην αποτριβή και 
σταθερότητα μάσησης

•  Υψηλή βιοσυμβατότητα χάρη στην 
χαμηλή περιεκτικότητα σε ρητίνη

REF 1800 Σετ Σύριγγες 5 × 4 g (A1, A2,  
 A3, A3.5, B2), χρωματολόγιο

REF 1830 Σετ Caps 50 × 0,25 g 
 (10 ×: A1, A2, A3, A3.5,   
 B2), χρωματολόγιο

Grandio – Το κλασσικό νανο-υβριδικό!
Με το Grandio, η VOCO έθεσε τα πρότυπα το 2003 ως ο πρώτος κατασκευαστής στον κόσμο μιας νέας 
γενιάς νανο-υβριδικών σύνθετων ρητινών. Αποδεδειγμένο εκατομμύρια φορές σε όλες τις ηπείρους, το 
Grandio εξακολουθεί να είναι η νανο-ρητίνη της επιλογής! Η καινοτόμος νανο-τεχνολογία κάνει το Grandio 
μια σύνθετη ρητίνη υψηλής απόδοσης, η οποία είναι γνωστή για τις φυσικές της ιδιότητες όπως επίσης και 
για τις ιδανικές ιδιότητες χειρισμού - παντού. 

Αρχική κατάσταση Προετοιμασία και επίχρισμα με Grandio Flow Ολοκληρωμένη αποκατάσταση με Grandio

Grandio® Flow
• Άριστη ρευστότητα

•  Υψηλό ποσοστό ενισχυτικών 
συστατικών 80 % κ.β.

•  Ακριβής συνδυασμός αποχρώσεων 
με το Grandio 

•  Φυσικές ιδιότητες ίδιες με τις 
μικρο-υβριδικού τύπου ρητίνες

Grandio Flow – ασυναγώνιστο και ως ρευστό!
Από την αποκατάσταση κοιλοτήτων ελάχιστης παρέμβασης έως την απόφραξη εκτεταμένων οπών/
σχισμών και την επιδιόρθωση όψεων - με το Grandio Flow, όλα τα πλεονεκτήματα του Grandio μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν και στην ρευστή έκδοση. Χάρη στο ξεκάθαρο τεχνολογικό του πλεονέκτημα, 
το Grandio Flow αφήνει τα συμβατικά λεπτόρρευστα πολύ πίσω: η περιεκτικότητα σε ρητίνη είναι έως 
και 50% χαμηλότερη από αυτήν των συμβατικών λεπτόρρευστων, γεγονός το οποίο οδηγεί σε κορυφαία 
αποτελέσματα στους τομείς της επιφανειακής σκληρότητας και της αντοχής στην αποτριβή.  

Παραδοσιακά λεπτόρρευστα, άδεια περιοχή Grandio Flow, περιοχή γεμάτη με νανο-σωματίδια

Κερδίστε**

17 %

Κερδίστε**

14 %

Κερδίστε**

25 %

329,60 €

198,70 €

236,90 €



Περισσότερες από  

13 εκατ.
αποκαταστάσεις 

παγκοσμίως!2

REF 1741 Caps 20 × 0,25 g

REF 1740 Σύριγγα 5 g

REF 1739 Σύριγγες 10 × 5 g

Amaris – για λαμπερά αποτελέσματα

REF 1930 Σετ Σύριγγες 8 × 4 g (O1, O2,  
 O3, O4, O5, TL, TN, TD),   
 Amaris Flow Σύριγγα 
 2 × 1,8 g (HT, HO), 
 χρωματολόγιο, παρελκόμενα 

REF 1949 Αρχικό σετ Caps 32 × 0,25 g
 (4 ×: O1, O2, O3, O4, O5,
 TL, TN, TD), Amaris Flow 
 Σύριγγα 2 × 1,8 g (HT, HO),   
 χρωματολόγιο, παρελκόμενα

Πηγή: Dr. Sânzio Marques – Passos, Βραζιλία 

Περαιτέρω πακέτα και μεμονωμένες 
αποχρώσεις μπορείτε να βρείτε στο 
www.voco.dental ή στον βασικό κατάλογο.

Grandio Flow – ασυναγώνιστο και ως ρευστό!

Φυσικά απλό, απλά όμορφο! Όταν πρόκειται για την υψηλότερη αισθητική, προτείνουμε Amaris! Το 
ιδιαίτερο σχετικά με αυτήν την σύνθετη ρητίνη ανωτέρου επιπέδου: Το σύστημα αυτό σας επιτρέπει 
υψηλού βαθμού ευελιξία στις αποχρώσεις καθώς ο συνδυασμός των δύο βημάτων εργασίας σας επιτρέπει 
την συνεχή αλλαγή της απόχρωσης – ακόμη και κατά την επίστρωση! Συνεπώς, το υψηλής αισθητικής 
αποτέλεσμα δεν εξαρτάται μόνο από την αρχική επιλογή της απόχρωσης.   

2βάσει στοιχείων πώλησης

Εφαρμογή του Amaris TL για την αναδόμηση του 
τμήματος υπερώιας αδαμαντίνης

Μορφοποίηση με Amaris 01, φυσική εμφάνιση 
στον σχηματισμό των λοβών με Amaris Flow HO

Ολοκληρωμένη πρόσθια αποκατάσταση

Amaris®

•  Ιδανική στίλβωση, αντοχή στην 
αποτριβή και λάμψη

•  Δύο εύκολα βήματα, χαμηλό κόστος 
υλικού

•  Διαστρωμάτωση παρόμοια με την 
φύση

•  Κάλυψη όλης της γκάμας 
αποχρώσεων μέσω του συνδυασμού 
8 στοιχείων μόνο

x-tra fi l: Αμάλγαμα – όχι ευχαριστώ!
Όλοι ίσως γνωρίζετε πως οι ασθενείς επιθυμούν μια έμφραξη χωρίς αμάλγαμα αλλά σε τιμές 
αμαλγάματος. Το x-tra fi l σχεδιάστηκε ειδικά για την βασική θεραπεία σε οπίσθιες περιοχές (ομάδας I και 
II) και για ανασύσταση κολοβώματος. Χάρη στην δυνατότητα εφαρμογής στρωμάτων πάχους μέχρι και 
4 mm σε ένα βήμα μόνο και στον χρόνο πολυμερισμού μόλις 10 sec, εσείς και οι ασθενείς σας 
επωφελείστε από έναν πολύ δύντομο χρόνο θεραπείας.  

x-tra fi l®

• Βάθος πολυμερισμού 4 mm

• Χρόνος πολυμερισμού μόλις 10 δεύτερα

• Απόχρωση universal

•  Μειωμένος χρόνος εργασίας, ειδικά 
σε συνδυασμό με κάθε συγκολλητικό 
Futurabond SingleDose

Κερδίστε**

27 %

Κερδίστε**

14 %

Κερδίστε**

20 %
746,30 €***
537,50 €214,10 €

61,70 €

61,70 €

525,40 €



REF 1012 Caps 25 × 0,3 g

Starter-Kit Putty Fast / Light Fast
REF 2991 

Putty Fast Φύσιγγες 2 × 380 ml
Light Fast Φύσιγγες 2 × 50 ml

Starter-Kit Heavy Soft Fast / Light Fast
REF 2985 

Heavy Soft Fast Φύσιγγες 2 × 380 ml
Light Fast Φύσιγγες 2 × 50 ml

Starter-Kit Mono Fast / Light Fast
REF 2987 

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

Starter-Kit Putty Fast / Light Fast
REF 2984 

Putty Fast Βαζάκια 2 × 450 ml
Light Fast Φύσιγγες 2 × 50 ml

Starter-Σετ Putty Soft Fast / Light Fast
REF 2904 

Putty Soft Fast Βαζάκια 2 × 450 ml
Light Fast Φύσιγγες 2 × 50 ml

Εύκολη 
εφαρμογή 

μέσα στους 
αύλακες

Το νήμα από την κάψουλα

V-Posil®

•  Αποτυπωτικό υλικό ακριβείας, VPS

•  Ιδιαίτερα υδρόφιλη A-σιλικόνη για 
μέγιστη ακρίβεια

•  Μακρύς χρόνος εργασίας σε συνδυασμό  
με σύντομο χρόνο πήξης εντός στόματος

•  Εξαιρετική ανθεκτικότητα και 
ανάκτηση μετά από παραμόρφωση, 
που διασφαλίζουν ασφάλεια κατά την 
διάρκεια ή μετά την αφαίρεση από το 
στόμα

•  Καλή υδροφιλικότητα, ακόμη και μετά
την πήξη, που παρέχει τέλεια χύτευση
και συνεπώς άριστη προσθετική   
αποκατάσταση

Εντυπωσιακά ακριβές!
Οι ακριβείς στην εφαρμογή οδοντοστοιχίες απαιτούν ένα υλικό 
που να εξασφαλίζει βέλτιστη λήψη αποτυπώματος με τις ιδιότητές 
του – από την αρχή μέχρι την χύτευση. Η ιδέα της υπηρεσίας 
αυτής έχει εφαρμοστεί με συνέπεια στο V-Posil.

VOCO Retraction Paste
•  Στυπτική πάστα για την αποτελεσματική 

προσωρινή διεύρυνση και αφύγρανση στους 
αύλακες των ούλων  

•  Λεπτό ρύγχος με ευλύγιστο άκρο – εύκολη 
και ακριβής εφαρμογή μέσα στους αύλακες

•  Αλλαγή ιξώδους – η συνοχή της πάστας 
ποικίλει κατά την εφαρμογή και την διεύρυνση 
των αυλάκων

• Καλή ορατότητα – αντίθεση με τα ούλα

REF 1013 Caps 100 × 0,3 g

Κερδίστε**

15 %

Κερδίστε**

25 %

Κερδίστε** 

15 %

191,40 € 255,20 €***

63,80 €

238,00 € 280,20 €***

142,00 € 167,10 €***



Ionoseal® 

•  Φωτο-πολυμεριζόμενο υαλο-ινομερές 
ουδέτερο στρώμα, με ρητινώδη βάση

•  Υλικό ενός-συστατικού έτοιμο για 
χρήση

•  Εξοικονόμηση χρόνου: φωτο-
πολυμερισμός σε λίγα δεύτερα

•  Γρήγορη και υγιεινή εφαρμογή

REF 1326 Σύριγγες 3 × 2,5 g, παρελκόμενα

Calcicur®

•  Πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου, 
έτοιμη για χρήση

•  Κατάλληλο για χρήση κάτω από 
όλα τα ουδέτερα στρώματα ή υλικά 
αποκατάστασης

•  Άμεσα έτοιμο για χρήση

•  Αντιμικροβιακή δράση λόγω υψηλού 
pH (12,5)

REF 1096 Σύριγγες 3 × 2,5 g, παρελκόμενα

Calcimol LC
•  Φωτο-πολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή 

πάστα υδροξειδίου του ασβεστίου

•  Αποτελεσματική προστασία του 
πολφού

•  Έτοιμο προς χρήση υλικό 
ενός-συστατικού

•  Εξοικονόμηση χρόνου με τον φωτο-
πολυμερισμό και ακριβής τοποθέτηση 
από την σύριγγα NDT® χωρίς-στάξιμο

REF 1307 Σύριγγες 2 × 2,5 g, παρελκόμενα

Προετοιμασμένη 
κοιλότητα

Άμεση εφαρμογή του Ionoseal Ολοκληρωμένο ουδέτερο στρώμα Τελική αποκατάσταση

Ουδέτερα στρώματα για κάθε μέρα
Ένα καλό ουδέτερο στρώμα είναι η βάση για μια επιτυχημένη αποκατάσταση. Είτε άμεσης ή έμμεσης 
κάλυψης του πολτού είτε φωτο-πολυμεριζόμενο. Με τα δικά μας ουδέτερα στρώματα μπορείτε να κάνετε 
την επιλογή ανάλογα με την περίπτωση.

Πηγή: Dr. Marcelo Balsamo 

REF 1047 Σωληνάρια 2 × 5 g, παρελκόμενα

Κερδίστε**

11 %

140,80 €

100,30 € 113,40 €***

48,40 €

52,20 €



Structur 2 

•  Απλά και γρήγορα βήματα 
επεξεργασίας

•  Χρόνος πήξης μέσα στο στόμα 
λιγότερο από 1 λεπτό

•  Εύκολο στην διαμόρφωση και στην 
στίλβωση

REF 1492 Φύσιγγες 5 × 75 g A2, 
 ρύγχη ανάμιξης τύπου 6

REF 1491 Φύσιγγες 5 × 75 g A3, 
 ρύγχη ανάμιξης τύπου 6

Clip 

•  Φωτο-πολυμεριζόμενο εμφρακτικό 
υλικό για προσωρινές αποκαταστάσεις

•  Εύκολη τοποθέτηση – εύκολη 
αφαίρεση ως ένα τεμάχιο

•  Χωρίς πρόκληση βλαβών στα όρια των 
παρασκευών

• Εξοικονόμηση χρόνου – οικονομικό

REF 1285 Σύριγγες 3 × 4 g

Δυνατές προσωρινές
Η μασητική λειτουργία, η φωνητική και η αισθητική πρέπει να είναι σωστά, ακόμη και όταν πρόκειται 
για προσωρινή εργασία. Με το Structur, το δικό μας προσωρινό αυτο-πολυμεριζόμενο υλικό σύνθετης 
ρητίνης για την κατασκευή υψηλής ποιότητας προσωρινών στεφανών και γεφυρών, ακόμη και οι μεγάλης 
διάρκειας προσωρινές μπορούν να κατασκευαστούν σε ένα βήμα μόνο. Το υλικό βασίζεται στην γνωστή 
νανο-τεχνολογία της VOCO.  

Structur 3 

•  Επεξεργασία

 –  γρήγορη, απλή και αξιόπιστη χάρη στο 
σύστημα φύσιγγας 1:1

 – σύντομος χρόνος πήξης

 –  η ελαστική φάση επιτρέπει εύκολη 
αφαίρεση από το προετοιμασμένο δόντι

 –  λάμψη χωρίς στίλβωση – απαιτείται 
μόνο αφαίρεση του ανασχετικού 
στρώματος

• Διάρκεια

 – υψηλή αντοχή συμπίεσης

 – εξαιρετική αντίσταση στα κατάγματα

REF 2512 Φύσιγγες 5 × 50 ml A2, 
 ρύγχη ανάμιξης τύπου 6

REF 2513 Φύσιγγες 5 × 50 ml A3, 
 ρύγχη ανάμιξης τύπου 6

ΛΑΜΨΗ ΧΩΡΙΣ
ΣΤΙΛΒΩΣΗ!

Μετά την αφαίρεση κατά την ελαστική φάση: πήξη 
εκτός στόματος

Ολοκληρωμένη προσωρινή γέφυρα Γέφυρα με Structur 3 in situ

Πηγή: Prof. Dr. Jürgen Manhart, Munich / Γερμανiα

Φύσιγγα 50 ml, παρελκόμενα1

REF 1287 Caps 25 × 0,25 g

1Περαιτέρω πακέτα και μεμονωμένες αποχρώσεις 
μπορείτε να βρείτε στο www.voco.dental ή  
στον βασικό κατάλογο.

Φύσιγγα 75 g, παρελκόμενα1

Κερδίστε** 

9 %

Κερδίστε** 

8 %

Κερδίστε** 

11 %

485,70 €
535,00 €***

529,60 €
579,00 €***

115,80 €

107,00 €

68,80 €
77,60 €***

73,10 €



Rebilda® Post
•  Ρητινώδεις άξονες ενισχυμένοι με 

υαλο-νήματα

•  Συμπεριφορά ελαστικότητας όμοια με 
της οδοντίνης, υψηλή εγκάρσια αντοχή

•  Υψηλή ακτινοσκιερότητα (350 %AI)

•  Ανατομικό σχήμα

REF 1782  Σετ II 5 άξονες σε κάθε μέγεθος 
(ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, 
ø 2,0 mm), 1 τρυπάνι σε κάθε 
μέγεθος (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, 
ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), Ceramic 
Bond φιαλίδιο 5 ml, Futurabond U 
SingleDose 20 τμχ, σύριγγα 
Rebilda DC QuickMix 10 g 
οδοντίνης, παρελκόμενα

Rebilda® DC
•  Διπλού-πολυμερισμού λεπτόρρευστο 

σύστημα ανασύστασης κολοβωμάτων και 
αξόνων συγκολλητικού τύπου

•  Φωτο-πολυμεριζόμενο για εφαρμογή με 
εξοικονόμηση χρόνου

•  Πρόσθετος χημικός πολυμερισμός για 
ασφαλή επεξεργασία

•  Σε σύριγγα QuickMix των 10 g και σε 
φύσιγγα των 50 g

REF 1396 Φύσιγγα 50 g οδοντίνης, 
 παρελκόμενα

REF 1397 Φύσιγγα 50 g μπλε, 
 παρελκόμενα

REF 1398 Φύσιγγα 50 g λευκή, 
 παρελκόμενα

Εάν το φυσικό δόντι εξακολουθεί να έχει επαρκή οδοντική ουσία, η διατήρηση πρέπει να είναι ο στόχος. 
Με το κλασσικό μας υλικό ανασύστασης κολοβώματος Rebilda DC και τους συνδυαστικούς ρητινώδης 
άξονες Rebilda Post, προσφέρουμε ένα σύστημα ανασύστασης που συμπεριφέρεται όπως το φυσικό 
δόντι, ακόμη και υπό φορτίο.   

Περαιτέρω πακέτα και μεμονωμένες αποχρώσεις μπορείτε 
να βρείτε στο www.voco.dental ή στον βασικό κατάλογο.

REF 1403  QuickMix Σύριγγα 10 g 
οδοντίνης, παρελκόμενα

REF 1404 QuickMix Σύριγγα 10 g μπλε,,
 παρελκόμενα

REF 1405 QuickMix Σύριγγα 10 g λευκή,
 παρελκόμενα

Κερδίστε**

15 %

Η ανασύσταση κολοβώματος γίνεται εύκολη

564,60 €***
474,90 €

176,60 €

73,20 €



VOCO Profl uorid® Varnish

Πεπόνι
REF 1271

Μέντα
REF 2231

Pina Colada
REF 2243

Καραμέλα
REF 2229

Τσιχλόφουσκα
REF 2239

SingleDose 200 × 0,40 ml

Κεράσι
REF 2230

Cola Lime
REF 2241

Το προϊόν παγκόσμιας επιτυχίας
Το Profl uorid Varnish είναι απαραίτητο για την απευαισθητοποίηση των δοντιών. Το βερνίκι είναι εύκολο στην 
τοποθέτηση και στεγνώνει σε δευτερόλεπτα. Όχι μόνο έχει καλή αίσθηση αλλά και καλή γεύση – γιατί με 7 
ελκυστικές γεύσεις υπάρχει σίγουρα μία για κάθε ασθενή. Διατίθεται επίσης και σε σωληνάρια και φύσιγγες.  

• Γρήγορη απευαισθητοποίηση και   
 απελευθέρωση φθορίου 
 (5 % NaF ≙ 22.600 ppm φθόριο)

•  Εύκολο στην εφαρμογή – ανθεκτικό 
στην υγρασία

•  Διαθέσιμο σε επτά ευχάριστες 
γεύσεις

REF 2971 Σωληνάρια mixed 4 × 10 ml

Διαθέσιμο και σε
SingleDose 50 × 0,40 ml

Περαιτέρω πακέτα και μεμονωμένες αποχρώσεις 
μπορείτε να βρείτε στο www.voco.dental ή στον 
βασικό κατάλογο.

Κερδίστε**

25 %

Κερδίστε**

24 %

324,90 €

84,80 €



Bifl uorid 10®

•  Φθοριούχο βερνίκι για την θεραπεία 
οδοντικών υπερευαισθησιών

•  Άμεση απευαισθητοποίηση

•  Δημιουργία προστατευτικού καλύμματος 
έναντι θερμικών και μηχανικών επιρροών

•  Βερνίκι με ειδική βάση που ενισχύει την 
μακροπρόθεσμη δράση και την βαθιά φθορίωση

REF 1617  Φιαλίδια 3 × 10 g, 
διαλύτης 10 ml, 
Pele Tim No. 1

REF 1618  SingleDose 50 τμχ., 
παρελκόμενα

Το χρυσό πρότυπο της φθορίωσης
Το Bifl uorid 10 είναι η καθημερινή βοήθεια όταν πρόκειται για την θεραπεία υπερευαισθησίας. Το βερνίκι 
είναι εύκολο και απλό στην εφαρμογή – ιδανικό επίσης για ορθοδοντικές θεραπείες και λευκάνσεις. 

Ionolux®

•  Φωτο-πολυμεριζόμενο υαλο-ιονομερές 
υλικό αποκατάστασης

•  Εξαιρετικός χρόνος εργασίας – χρόνος 
πήξης ρυθμιζόμενος κατά περίπτωση με 
τον φωτο-πολυμερισμό

•  Δεν χρειάζεται προετοιμασία του 
σκληρού οδοντικού ιστού

•  Άμεσα συμπυκνώσιμο μετά την 
τοποθέτηση στην κοιλότητα

REF 2115 Σετ με 50 κάψουλες
 (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)

Απλό, δυνατό, φωτο-πολυμεριζόμενο

Πολύχρωμο για παιδιά – 
αποδεδειγμένο εδώ και χρόνια
Twinky Star®

•  Έγχρωμου τύπου φωτο-πολυμεριζόμενο 
υλικό αποκατάστασης compomer με εφέ 
λάμψης

•  Οκτώ ελκυστικά χρώματα με εφέ λάμψης

•  Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή από τις 
κάψουλες

•  Εξαιρετική στιλβωσιμότητα

REF 1680  Σετ Caps 40 × 0,25 g (5 σε 
κάθε απόχρωση), χρωματολόγιο

REF 1616 Φιαλίδιο 10 g

REF 1619  SingleDose 200 τμχ., 
παρελκόμενα

REF 2122 150 κάψουλες A2

REF 2123 150 κάψουλες A3

Κερδίστε**

12 %

Κερδίστε**

24 %

Κερδίστε**

5 %

Κερδίστε**

16 %

Κερδίστε**

9 %

76,70 €

118,20 €

335,40 €

232,40 €

198,60 €

156,10 €

524,30 €



Perfect Bleach®

•  Απλή εφαρμογή φιλική για το 
χρήστη

•  Ευγενικό με την οδοντική ουσία και 
τις υπάρχουσες αποκαταστάσεις

•  Σημαντικό αποτέλεσμα λεύκανσης 
μετά από σύντομο χρονικό 
διάστημα

REF 1660  Σετ Σύριγγες 6 × 2,4 ml με 
υπεροξείδιο του καρβαμιδίου 
10 %, σύριγγα Block Out Gel LC 
1,2 ml, υλικό για την κατασκευή 
δύο ναρθηκών, θήκη φύλαξης, 
καλλυντικό τσαντάκι, χρωματολόγιο, 
παρελκόμενα

REF 1664  Σετ Σύριγγες 6 × 2,4 ml με 
υπεροξείδιο του καρβαμιδίου 
16 %, σύριγγα Block Out Gel LC
1,2 ml, υλικό για την κατασκευή 
δύο ναρθηκών, θήκη φύλαξης, 
καλλυντικό τσαντάκι, ρωματολόγιο, 
παρελκόμενα

Perfect Bleach – φυσικά λευκό
Αποτελεσματικό, ήπιο και μακράς διάρκειας: Με το δικό μας σύστημα λεύκανσης 
σπιτιού Perfect Bleach μπορείτε να προσφέρετε στους ασθενείς σας άνετη και 
σύγχρονη λεύκανση δοντιών που πληρεί τις υψηλότερες αισθητικές απαιτήσεις – 
και αυτό σε μια ελκυστική σχέση τιμής-απόδοσης.

Περαιτέρω πακέτα και μεμονωμένες αποχρώσεις μπορείτε 
να βρείτε στο www.voco.dental ή στον βασικό κατάλογο.

Fissurit® F
•  Φωτο-πολυμεριζόμενο αποφρακτικό 

υλικό οπών / σχισμών με φθόριο, λευκό

•  Γρήγορη και άμεση εφαρμογή από την 
σύριγγα NDT® χωρίς-στάξιμο

• Λευκό χρώμα για έλεγχο τοποθέτησης

•  Άριστες ρεολογικές ιδιότητες και 
χαμηλό ιξώδες

REF 1292 Σύριγγες 2 × 2 g, παρελκόμενα

Pele Tim
•  Αφρώδη τολύπια για την εφαρμογή 

παρασκευασμάτων υγρού ή πάστας, 
χωρίς πίεση

• 5 πρακτικά μεγέθη

• Ανώδυνη εφαρμογή χωρίς πίεση

• Οικονομική εφαρμογή

Η καθημερινή βοήθεια για το ιατρείο σας

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 Σετ Σύριγγες 5 × 2 g, παρελκόμενα
Κερδίστε**

9 %

113,70 €

113,70 €

42,60 €

32,70 €

30,90 €

26,50 €

132,30 €



Bifi x® SE
•  Γρήγορη διαδικασία: χωρίς 

αδροποίηση, χωρίς συγκόλληση

•  Άοσμο

•  Εύκολος χειρισμός

REF 1784  Σετ σύριγγα QuickMix 3 × 5 g 
(universal, transparent, white-
opaque), παρελκόμενα

Διάρκεια – χωρίς αδροποίηση και συγκόλληση!
Για ασφαλή πρόσφυση στο δόντι και στην αποκατάσταση: Με το Bifi x SE, το διπλού-πολυμερισμού, 
αυτο-αδροποιούμενο σύστημα συγκόλλησης, μπορείτε να έχετε γρήγορες και αξιόπιστες συγκολλήσεις σε 
έμμεσες αποκαταστάσεις και ριζικούς άξονες. Το υλικό με βάση την σύνθετη ρητίνη είναι κατάλληλο για 
κεραμικά, διοξείδιο του ζιρκονίου, σύνθετες ρητίνες και μέταλλα. Συγκολλητικοί παράγοντες ή conditioner 
δεν είναι απαραίτητα καθώς όλα τα απαραίτητα συστατικά ήδη εμπεριέχονται.

Ufi  Gel® hard C
•  Σκληρό υλικό άμεσης αναγόμωσης 

τεχνητής οδοντοστοιχίας

•  Ολοκληρωμένη, σκληρή αναγόμωση 
εντός ιατρείου, σε μία μόνο συνεδρία

•  Δεν περιέχει μεθυλμεθακρυλικό

•  Ουδέτερη οσμή και γεύση

REF 2215  Σετ φύσιγγα 80 g, adhesive 
φιαλίδιο 10 ml, παρελκόμενα

Ufi  Gel® SC
•  Μόνιμα μαλακό υλικό αναγόμωσης, 

ψυχρού-πολυμερισμού, με βάση 
σιλικόνης

•  Σιλικόνη αναγόμωσης κορυφαίας 
ποιότητας

•  Πλήρης αναγόμωση σε μία και μόνο 
συνεδρία (στο ιατρείο)

•  Παραμένει μόνιμα μαλακό

REF 2041  Σετ φύσιγγα 50 ml, adhesive
φιαλίδιο 10 ml, βάση 
γλασαρίσματος 10 ml, καταλύτης 
γλασαρίσματος 10 ml, παρελκόμενα

Αναγόμωση οδοντοστοιχίας – ξέρετε πως!
Τέλεια αναγόμωση – σε μία συνεδρία μόνο. Το Ufi  Gel hard C και το Ufi  Gel SC είναι η ιδανική ομάδα για 
την καθημερινή προσθετική εργασία. Το σύστημα προσφέρει για κάθε περίπτωση εφαρμογής μια ιδανική 
λύση αναγόμωσης, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και οικονομικά εντός ιατρείου. Εάν είναι 
απαραίτητες κάποιες προσαρμογές αργότερα, θα μπορούν να γίνουν μέσα στο πέρασμα των χρόνων.  

QuickMix Σύριγγα 5 g, παρελκόμενα11Περαιτέρω πακέτα και μεμονωμένες 
αποχρώσεις μπορείτε να βρείτε στο 
www.voco.dental ή στον βασικό κατάλογο.

Κερδίστε**

11 %192,60 € 218,40 €***

72,80 €

151,00 €

188,90 €



Μέντα, Καραμέλα, Κεράσιy1

SingleDose 200 × 2 g 
(αδρόκοκκο, μετρίου κόκκου, λεπτόκοκκο)

CleanJoy®

•  Σταθερή, ομοιογενής σύσταση, 
Σύσταση που δεν πιτσιλίζει 
(2.000 - 3.000 r / min)

•  Χωρίς parabenes

•  Διαθέσιμο σε τρεις βαθμίδες αδρότητας, 
μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε 
επιμέρους περίπτωση

Καθαρίστε και απολαύστε
Με το CleanJoy ο καθαρισμός των δοντιών γίνεται απόλυτη 
απόλαυση! Η πάστα αφαιρεί απαλά την πλάκα και τις δυσχρωμίες 
ενώ προσφέρει υπέροχη γεύση από τις γεύσεις μέντα, κεράσι 
και καραμέλα.  Η ξυλιτόλη και το φθόριο (700 ppm) επίσης 
συμβάλλουν στην επαναμεταλλοποίηση των δοντιών και την 
ενδυνάμωση της φυσικής οδοντικής ουσίας.  

NEO
Κεράσι και καραμέλα

Καραμέλα
REF 2994

Κεράσι

REF 2992

Σωληνάρια 3 × 100 g mixed 
(αδρόκοκκο, μετρίου κόκκου, λεπτόκοκκο)
Μέντα
REF 2993

Η VOCO σας ευχαριστεί πολύ!
Αγαπητοί πελάτες, θα θέλαμε με αυτήν την ευκαιρία να σας ευχαριστήσουμε πολύ! Ευχαριστούμε για την πίστη 
και την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας. Ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι κάθε μέρα και 
να αναπτύσσουμε νέες πρωτοποριακές λύσεις για εσάς. Είναι πλέον ξεκάθαρος ο στόχος μας για το μέλλον να 
υποστηρίζουμε οδοντιατρεία και εργαστήρια παγκοσμίως με λύσεις στο υψηλότερο επίπεδο.   

ГІА ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ
Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον οδοντιατρικό σας σύμβουλο 
της ομάδας μας VOCO ή στον προμηθευτή σας για τις παραγ-
γελίες σας. Οι προσφορές ισχύουν μόνο για τους συνεργάτες 
λιανικής. Οι τιμές αναφέρονται στον κατάλλογο RRP και δεν 
συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Το φυλλάδιο αυτό διατίθεται από:
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VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Γερμανία · www.voco.dental

*Με την αγορά τεσσάρων πακέτων από οδοντιατρικό σύμβουλο της VOCO, θα λάβετε ένα ακόμα πακέτο δώρο.Το δώρο θα σας σταλεί κατευθείαν από τη VOCO. 
**Σε σχέση με την μεμονωμένη αγορά   ***Σύνολο τιμών μονάδας

1Περαιτέρω πακέτα και μεμονωμένες αποχρώσεις 
μπορείτε να βρείτε στο www.voco.dental ή στον βασικό 
κατάλογο.

Κερδίστε**

33 %

49,00 €

45,80 € 68,70 €***


