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PROMO 3: Osnovni paket elements™ IC

Poudarki Kerr™ ENDODONTIC: Posebna ponuda velja od 23.11.2020 do 23.12.2020. Cene ne vključujejo DDV.
Kerr™ Vaš partner v ordinaciji. Varne in zanesljive rešitve za oskrbo Vaših pacientov. #KerrCares

Promocijska cena 

2387,50 €
 prihranek 700 € na  

priporočene cene Kerr

1x elements™ IC 
Obturacijski sistem elements™ IC 
(EU)): Instrumenta Downpack in 
Backfill, dvojni polnilnik, pretvornik, 
napajalni kabel, napajalni kabel, 
baterija, elements IC; 

+3x Buchanan™ ročni instrument za kondenzacijo 
(velikost #0, #1, #2)

+ 1x Buchanan™ komplet nastavkov  
za toplo kondenzacijo Buchanan™ 
5  (XF + F + FM + M + ML) + 1 (FM); 

+ 3x gutta percha cartridge
30 kartuš Elements Gutta Percha 

Buchanan™ Hand Plugger
– ročni instrument za kondenzacijo
 · Vsebuje konusno konico NiTi in konico iz nerjavnega jekla 
 · Barvne oznake za velikost 
 · Lahko se uporablja pri vseh običajnih obturacijskih tehnikah, 
 · vključno s toplo in hladno kondenzacijo 
 · Idealen tudi za polnjenje neapeksnega dela kanala 
 · Dolga življenjska doba kljub sterilizaciji in intenzivni uporabi 

Buchanan™ Heat Plugger 
– nastavek za toplo kondenzacijo
 · Oblikovan, da ustreza zadnji pripravi koreninskega kanala 
 · Brez nepotrebne obremenitve koreninskega kanala
 · Visokokakovostni kondenzatorji 
 · Prenos energije z vrhom konice z Downpack, aparata elements™IC,  
ki vzdržuje konstantno temperaturo med zdravljenjem

 · Takojšnje hlajenje po zdravljenju

KAVO KERR PREOBLIKUJE 
VAŠE ENDODONTSKE POSTOPKE 
IN JIH DVIGNE NA VIŠJO RAVEN

elements™ IC
Začni z ‚endo‘! Sedaj imate Vi popoln nadzor!

Novi brezžični obturacijski sistem elements™ IC je najnovejši, celovit in 
zanesljiv obturacijski sistem, ki združuje vir toplote z Downpack in polnjenje 
z ekstruderjem Backfill.

Hitreje in lažje do odličnih, predvidljivih rezultatov.

3D polnilo 
Predvidljivost, ki 
jo potrebujete. 
Visokokakovostni sistem 
3D obturacije koreninskih 
kanalov. 

Induktivno polnjenje:
brez električnih konektorjev 
med instrumentoma in 
podstavkom (polnilcem)

Ergonomična oblika 
Udoben in uravnotežen 
oprijem

Preprosta uporaba
Začutite svobodo in udobje 
brez žic 

Vsaj 16 polnitev kanalov 
z enim polnjenjem 
instrumenta Backfill 

Krajši postopek zaradi 
hitrejšega iztiska

Združljivost z večino 
običajnih čistilnih 
sredstev

Popolna napolnjenost 
v manj kot 3 urah

Preprosta zamenjava 
baterije
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