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NANOHYBRYDOWY ORMOCER®OWY  
MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Admira Fusion



Admira® Fusion

 OPARTY NA CZYSTEJ CERAMICE

Wysoce innowacyjna technologia ORMOCER®ów – opracowana przez Fraunhofer Institute for Silicate Research ISC  

– została po raz pierwszy użyta przez firmę VOCO już w 1999 r., w materiale kompozytowym do wypełnień Admira. 

Od tego czasu, ta pionierska technologia była przedmiotem ciągłych, konsekwentnych i drobiazgowych badań.  

Ich celem było wprowadzenie na rynek ORMOCER®owego materiału do wypełnień, który byłby całkowicie wolny  

od klasycznych monomerów i jednocześnie zawierał stworzony przez VOCO nanohybrydowy wypełniacz, zastosowany 

wcześniej w materiale Grandio.  

Wspaniałym zwieńczeniem tych prac jest Admira Fusion - linia nanohybrydowych, ORMOCER®owych materiałów  
do wypełnień. 

‘’Czysta technologia krzemianowa’’

Chemiczną bazę materiału Admira Fusion stanowi dwutlenek 

krzemu, obecny zarówno w wypełniaczu (nanowypełniacz  

i cząstki szkła), jak i w matrycy kompozytowej, co jest innowa-

cyjnym osiągnięciem. Dzięki zastosowaniu unikalnej techno-

ORMOCER® = wysoka biozgodność

Admira Fusion nie zawiera klasycznych monomerów, takich 

jak BisGMA, TEGDMA czy HEMA, co pozwoliło wyeliminować 

potencjalne uwalnianie tych substancji z utwardzonego ma-

teriału. Zastosowane w ich miejsce ORMOCER®y (organicznie 

modyfikowana ceramika) zbudowane są z dużych i wstępnie 

Rycina po lewej stronie: zdjęcie z elektronowego mikroskopu transmisyjnego, powiększenie 20.000 x; źródło: prof. dr inż. Detlef Behrend, Uniwersytet Rostock
Rycina po prawej stronie: schematyczny rysunek na podstawie zdjęcia z elektronowego mikroskopu transmisyjnego

logii „Pure Silicate” Admira Fusion jest pierwszym na świecie 

materiałem do wypełnień opartym wyłącznie na ceramice.  

W jednym produkcie połączono niezwykłe zalety, charaktery-

styczne dla kilku różnych klas produktów.

skondensowanych cząsteczek matrycy nieorganicznej  

o wysokim stopniu usieciowania. Dzięki temu Admira Fusion 

charakteryzuje się wyśmienitą zgodnością biologiczną.[1] 

[1] Leyhausen et al., Hannover Medical School, report to VOCO, 2015.

Glass particle

ORMOCER® resin

Nano particle



ADMIRA® FUSION

10 uniwersalnych odcieni  

w skali VITA idealnych  

do codziennego użycia

4 odcienie specjalne 

zapewniające wsparcie  

w wyjątkowych sytuacjach

4 opakerowe odcienie zębinowe 

umożliwiające estetyczną 

odbudowę warstwową

Admira® Fusion

 UNIWERSALNY. BIOZGODNY. ESTETYCZNY.

Admira Fusion to najwyższa jakość wypełnień w zębach 

przednich i bocznych. Połączenie innowacyjnej technologii 

ORMOCER®ów ze sprawdzoną technologią nanohybrydową 

oznacza pracę materiałem o doskonałych właściwościach 

użytkowych, wytrzymałości i stabilności, wyznaczającym 

nowe standardy w stomatologii. Spróbuj, jak pracuje się 

kompozytem o wyjątkowej plastyczności, który nie klei się 

do narzędzi, idealnie adaptuje się do ścian ubytku i daje się 

Źródło: dr Sanzio Marques, Passos / Brazylia

Złamanie zęba 21 obejmujące szkliwo
i zębinę

Niepełnowartościowe wypełnienia  
z amalgamatu w zębach 46 i 47

Nanoszenie ostatecznej warstwy (A2)  
i formowanie kształtu ostatecznego

Modelowanie materiału, który na tym
etapie jest jeszcze plastyczny

Modelowanie zrębu zębinowego (OA2)
i brzegu siecznego (I)

Opracowane ubytki

Efekt estetyczny po wypolerowaniu

Opracowane wstępnie i wypolerowane 
wypełnienie

perfekcyjnie modelować. Szybkość i łatwość polerowania  

na wysoki połysk oraz wysoka twardość powierzchni gwarantu-

ją, że odbudowy z Admira Fusion pozostaną niezmienione  

i estetyczne przez długi czas. Uwzględniając różne wymagania 

i potrzeby kliniczne materiał można stosować w technice  

z jednym lub z wieloma odcieniami. Naturalny efekt w każdej 

sytuacji zapewniają trzy poziomy przezierności i 10 doskonale 

zbalansowanych odcieni w skali VITA.  

Przypadki kliniczne



Wysoki połysk po wypolerowaniu

Admira Fusion wyznacza nowe standardy terapii odtwórczej w zakresie materiałoznawstwa. Teraz masz 
możliwość bezpośredniego wykonywania rekonstrukcji z czystej ceramiki w ten sam prosty sposób, do jakiego 
przywykłeś podczas pracy z dobrym kompozytem do wypełnień.
Admira Fusion pozwala oferować Twoim pacjentom najlepsze leczenie z użyciem materiału w naturalnych  
odcieniach, z efektami, które do tej pory były nieosiągalne.

Cecha: 
Wypełniacze i żywica oparte wyłącznie na dwutlenku 

krzemu, brak klasycznych monomerów.

Korzyści:
Doskonała biozgodność[1], zminimalizowany  

potencjał alergiczny.
[1] Leyhausen et al., Hannover Medical School, report to VOCO, 2015.

Cecha: 
Bardzo wysoka twardość powierzchni (141 MHV), 

proste i skuteczne polerowanie.

Korzyści:
Stabilność i gładkość wypełnień zapewnia przeciwsta-

wianie się codziennym obciążeniom i utrudnia adhezję 

drobnoustrojów.Źródło: prof. dr D. Behrend, University of Rostock, 2014
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84 % w/w



ADMIRA® FUSION

Cecha: 
Najwyższa stabilność koloru, nawet w ekstremalnych 

warunkach (2 tygodnie przechowywania w czerwonym 

winie).

Korzyści:
Trwała estetyka wypełnień zapewnia największą 

satysfakcję pacjentów. 

Admira Fusion
A3 

Venus Diamond
A3 

Tetric EvoCeram
A3 

Żródło: badania wewnętrzne VOCO, 2014
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Filtek Bulk Fill 
Posterior

Tetric EvoCeram 
Bulk Fill

Ceram X Mono

Filtek Supreme XTE

Tetric EvoCeram

Cecha:
Ekstremalnie mały skurcz 

polimeryzacyjny (1,25% 

obj.) i bardzo niskie 

naprężenia skurczowe (3,87 

MPa).

Korzyści: 
najlepsza szczelność 

brzeżna wypełnień, które 

przez długi czas pozostają 

nienaruszone.
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Skurcz polimeryzacyjny [% obj.]

Quixfil

Methacrylate composites

Admira Fusion
Admira Fusion x-tra

Ceram X Mono, Filtek Bulk Fill Posterior, Filtek Supreme XTE, Kalore, Quixfil, 
Tetric EvoCeram, Tetric EvoCeram Bulk Fill, Venus Diamond i Vita nie są 
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy VOCO GmbH.

Sytuacja 
początkowa

Po dwóch  
tygodniach 
przechowywania  
w czerwonym 
winie

shrinkage

1.25%



Innowacyjny i funkcjonalny 

Dzięki innowacyjnej technologii ORMOCER®ów  Admira 

Fusion Flow oferuje wyjątkowo mały skurcz polimeryzacyjny 

(2,75% obj.) i bardzo niskie wartości naprężeń skurczowych 

(7,27 MPa). Jest więc idealnym materiałem podkładowym  

i doskonałym uzupełnieniem uniwersalnego materiału  

do wypełnień Admira Fusion, szczególnie w przypadku  

ubytków z niekorzystnym współczynnikiem C. 

Ponadto, wysoka twardość powierzchni i doskonała 

polerowalność czynią Admirę Fusion Flow niezrównanym 

narzędziem do rozwiązywania problemów estetycznych.

Wszechstronny i estetyczny 

Płynna wersja produktu jest dostępna w 12 odcieniach  

o maksymalnej stabilności koloru, które idealnie pasują  

do gamy odcieni Admiry Fusion. Pozwala to uzyskać estetycz-

ne i trwałe wypełnienia w wygodny sposób. 

Dwa odcienie specjalne, Bleach-Light (BL) oraz White –  

Opaque (WO, biały nieprzezierny), przeznaczone są do sytu-

acji nietypowych. Pierwszy z nich można wykorzystać  

do zębów wybielanych i u dzieci. Odcień „White Opaque“ 

jest doskonałym materiałem maskującym w przypadku pa-

cjentów z przebarwieniami zębiny lub u których zastosowano 

materiały do odbudowy zrębu zęba.

„Inteligentne” wypełnienia  

Admira Fusion Flow jest materiałem tiksotropowym, który 

oferuje tzw. „płynność na żądanie“. Jest to bardzo korzystne 

dla użytkownika, ponieważ materiał upłynnia się pod wpły-

wem nacisku, a po jego zwolnieniu utrzymuje nadany kształt 

i pozycję do momentu utwardzenia światłem lampy. Płynną 

postać charakteryzuje doskonała zwilżalność powierzchni, 

co gwarantuje doskonałą adaptację do dna i ścian ubytku 

oraz idealne wypełnienie podcieni i ubytków opracowanych 

metodą tunelową. 

Admira® Fusion Flow

 PŁYNNY. BIOZGODNY. ESTETYCZNY.

Nanohybrydowy ORMOCER® Admira Fusion Flow jest idealnym rozwiązaniem dla lekarzy, którzy cenią sobie szcze-

gólne właściwości płynnych materiałów kompozytowych. Wypełnienia wykonane tym materiałem cechują się wysoką 

jakością, estetyką i zgodnością biologiczną. Zarówno Admira Fusion w wersji plastycznej, jak i Admira Fusion Flow 

wykorzystują unikalną technologię „Pure Silicate Technology“. Oparty wyłącznie na ceramice materiał w postaci 

płynnej nie tylko pozwala w optymalny sposób radzić sobie z problemami spotykanymi w codziennej praktyce klini-

cznej, ale okazuje się również przydatny w sytuacjach wymagających szczególnych rozwiązań.

Próchnica na powierzchni mezjalnej 
zęba 12 i dystalno-podniebiennej 
zęba 11

Admira Fusion Flow zapewnia
prostą aplikację i optymalne
zwilżanie

Zastosowanie systemu wiążącego zgod-
nie z zasadami terapii adhezyjnej

Wyśmienity wynik leczenia uzyskany 
dzięki materiałom Admira Fusion Flow / 
Admira Fusion

Przypadek kliniczny

Źródło: dr Walter Denner, Fulda / Niemcy

Opatentowana przez VOCO 
strzykawka NDT® zapobiega 
wyciekaniu i kapaniu materiału, 

pozwalając na pewne i bardzo 

precyzyjne nakładanie kompozytu. 

Do przeszłości należy zatem 
niepożądana utrata materiału.



ADMIRA® FUSION FLOW

Admira® Fusion Flow

 NANOHYBRYDOWY ORMOCER® DO WYPEŁNIEŃ

Wskazania

Wypełnienia małych ubytków, poszerzone lakowanie bruzd

Blokowanie podcieni

Zastosowanie jako gruby podkład lub liner

Wypełnienia klas III-V

Naprawa wypełnień, licówek i uzupełnień tymczasowych

Łączenie przeziernych elementów protetycznych

Blokowanie i szynowanie zębów

Presentation

REF 2816  Zestaw strzykawek 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), kolornik, 
akcesoria

REF 2146  Końcówki aplikacyjne typ 41, 100 szt.

Zalety

•  Pierwszy na świecie materiał do wypełnień na bazie czystej 
ceramiki

 –  Pure Silicate Technology, tzn. wypełniacze i matryca  
kompozytowa zbudowane są wyłącznie z dwutlenku krzemu

 – nie zawiera klasycznych monomerów

•  Dzięki innowacyjnej technologii ORMOCER®ów

 –  bardzo mały skurcz polimeryzacyjny (2,75% obj.) i bardzo 
niski poziom naprężeń skurczowych, w porównaniu ze 
wszystkimi konwencjonalnymi kompozytami do wypełnień

 –  obojętny chemicznie, dzięki czemu ekstremalnie  
biozgodny i odporny na przebarwienia

•  „Płynność na żądanie” – materiał upłynnia się wyłącznie 
pod wpływem nacisku lub rozprowadzania; po nałożeniu 
staje się na tyle stabilny, że nie wypływa z ubytku

•  Doskonałe powinowactwo do powierzchni zapewniające 
pełne zwilżenie ścian ubytku

•  Opatentowana przez VOCO strzykawka NDT® zapobiega 
wyciekaniu i kapaniu materiału, pozwalając na pewną  
i bardzo precyzyjną aplikację. Do przeszłości należy zatem 
niepożądana utrata materiału

•  12 odcieni do wykonywania estetycznych wypełnień,  
idealnie dopasowanych do ocieni Admira Fusion

•  Wygoda pracy, łatwość polerowania na wysoki połysk  
i wysoka twardość powierzchni gwarantują trwałe 
wypełnienia najwyższej klasy

•  Zgodność ze wszystkimi konwencjonalnymi systemami 
łączącymi

Odcień 

A1 

A2 

A3 

A3.5

A4

B1

Strzykawki 2 × 2 g

REF 2818

REF 2819

REF 2820

REF 2821

REF 2822

REF 2824

Odcień 

B2

C2

Incisal

OA2

BL

WO

Strzykawki 2 × 2 g

REF 2825

REF 2826

REF 2828

REF 2829

REF 2831

REF 2832

radiopacity
240%

74 % w/w shrinkage

2.75%



Szczelność brzeżna o najwyższej jakości 

Specjalne cząstki ORMOCER®u zawarte w admirze Fusion 

x-tra sprawiają, że skurcz materiału jest ekstremalnie mały 

(1,25 % obj.), podobnie jak naprężenia skurczowe  

(3,87 MPa). Te dwa czynniki gwarantują optymalną 

Kompozyty na bazie metakrylanów Admira® Fusion x-tra

Wysoka jakość uzyskana z użyciem jednego uniwersalnego 

odcienia 

Admira Fusion x-tra to szybkie wypełnienia o doskonałej 

jakości z punktu widzenia materiałoznawstwa. To także 

oszczędność związana z eliminacją doboru odcienia przy 

szczelność brzeżną rekonstrukcji, szczególnie w przypadku 

bardzo dużych ubytków wypełnionych z zastosowaniem  

techniki bulk. W ten sposób przyczyniają się w znacznym 

stopniu do długoterminowego powodzenia odbudowy.

bardzo rozległych ubytkach wypełnianych techniką bulk fill. 

Obydwa te czynniki gwarantują optymalną szczelność brzeżną 

odbudowy, przez co przyczyniają się do jej długoczasowego 

sukcesu. Jednocześnie przekonasz się, że uzyskany efekt 

estetyczny zapewni Twoim pacjentom trwałe zadowolenie. 

Admira® Fusion x-tra

 SZYBKI. BIOZGODNY. BULK FILL.

Admira Fusion x-tra to Admira Fusion w wersji bulk fill. Oznacza to, że materiał można nakładać i naświetlać warst-

wami do 4 mm, co sprawia, że wykonywanie wypełnień w odcinku bocznym jest szybkie i ekonomiczne. Materiał jest 

dostępny w uniwersalnym odcieniu, który zapewnia dobrą estetykę upodabniając się do otaczających tkanek zęba 

dzięki „efektowi kameleona”.

Niepełnowartościowe wypełnienie 
kompozytowe w zębie 45

Aplikacja materiału Admira Fusion 
x-tra warstwami do 4mm

Opracowany ubytek przygotowany  
do wypełnienia

Funkcjonalny i estetyczny efekt 
ostateczny

Przypadek kliniczny

Źródło: dr Walter Denner, Fulda / Niemcy

Duży skurcz Mały skurcz



ADMIRA® FUSION X-TRA

Admira® Fusion x-tra

 NANOHYBRYDOWY ORMOCER® DO WYPEŁNIEŃ

Zalety

• Czysto ceramiczny materiał bulk fill do wypełnień

•  Szybkość i wysoka jakość – niezawodna polimeryzacja 
warstw o grubości do 4 mm

•  Dzięki innowacyjnej technologii ORMOCER®ów

 –  bardzo mały skurcz polimeryzacyjny (1,25% obj.) 
i wyjątkowo niski poziom naprężeń skurczowych 
zapewniające optymalną szczelność brzeżną

 –  obojętny chemicznie dzięki czemu biozgodny i odporny 
na przebarwienia

•  Wygoda pracy, łatwość polerowania na wysoki połysk  
i wysoka twardość powierzchni gwarantują trwałe 
wypełnienia najwyższej klasy

•  Uniwersalny odcień z efektem kameleona

•  Zgodność ze wszystkimi konwencjonalnymi systemami 
łączącymi

•  Pod względem składu identyczny z uniwersalnym 
materiałem do wypełnień Admira Fusion – doskonale  
dopasowany system

m
ax. 4

 m
m

Wskazania

Wypełnienia ubytków klasy I i II

Podkład w ubytkach klasy I i II

Wypełnienia klasy V

Blokowanie i szynowanie rozchwianych zębów

Naprawa licówek, małych defektów szkliwa oraz koron  
i mostów wykonanych z materiałów tymczasowych

Poszerzone lakowanie bruzd

Wypełnienia w zębach mlecznych

Odbudowa zrębu

Zestawy i uzupełnienia

REF 2810 Strzykawka 3 g, kolor uniwersalny

REF 2811 Strzykawka 3 g, kolor uniwersalny

REF 9301  Dispenser – Caps

radiopacity
300%

84 % w/w shrinkage

1.25%



Niezawodność 

Warstwowe zastosowanie materiałów kompozytowych może 

stać się dużym wyzwaniem, szczególnie w miejscach  

z utrudnionym dostępem. Płynny kompozyt Admira Fusion 

x-base można niezawodnie utwardzać warstwami do 4 mm, 

co pozwala na zwiększenie szybkości i wydajności zabiegu, 

zaś zdolność materiału do samopoziomowania oraz doskonała 

adaptacja do dna i ścian ubytku wpływają pozytywnie na ja-

kość odbudowy. Po utwardzeniu światłem wystarczy zastoso-

wać materiał uniwersalny na powierzni okluzyjnej i gotowe! 

Dzięki ekstremalnie małemu skurczowi polimeryzacyjnemu 

(2,5% obj.), możliwe jest skuteczne wypełnienie dużych 

ubytków i zachowanie optymalnej integralności brzeżnej.

Admira® Fusion x-base

 PŁYNNY. BIOZGODNY. BULK FILL.

Admira Fusion x-base, podobnie jak Admira Fusion x-tra, jest niezawodnym kompozytem bulk fill, nakładanym  

i utwardzanym warstwami do 4 mm. Właściwości samopoziomujące i doskonałe powinowactwo do powierzchni zęba 

oznaczają proste i szybkie zastosowanie materiału, z uzyskaniem wyjątkowej adaptacji do dna i ścian ubytku. 

Nakładanie światłoutwardzalnego 
materiału Admira Fusion x-base warst-
wami do 4 mm

Próchnica na powierzchni zgryzowej 
zęba 36

Odbudowa powierzchni okluzynej 
materiałem Admira Fusion; utwardze-
nie światłem

Selektywne wytrawianie szkliwa

Utwardzanie światłem

Ubytek opracowany zgodnie z zasada-
mi leczenia adhezyjnego

Funkcjonalny i estetyczny efekt 
ostateczny

Zastosowanie systemu wiążacego 
Futurabond M+

Przypadek kliniczny

Źródło: prof. dr Jürgen Manhart, Monachium / Niemcy

Źródło: badania wewnętrzne, 2017
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ADMIRA® FUSION X-BASE

Admira® Fusion x-base

 NANOHYBRYDOWY ORMOCER® DO WYPEŁNIEŃ

Zalety

•  Szybkość i wysoka jakość – 4mm podkład zakładany  
jednoetapowo

•  Dzięki innowacyjnej technologii ORMOCER®owej

 –  bardzo mały skurcz polimeryzacyjny (2,5% obj.) 
i wyjątkowo niski poziom naprężeń skurczowych 
zapewniające optymalną szczelność brzeżną

 –  obojętny chemicznie, dzięki czemu ekstremalnie  
biozgodny i odporny na przebarwienia

•  Wybitne powinowactwo do tkanek zęba dla doskonałej 
adaptacji

•  Łatwość pracy w obszarach z utrudnionym dostępem

•  Innowacyjna strzykawka NDT®

•  Zgodność ze wszystkimi konwencjonalnymi systemami 
łączącymi i materiałami kompozytowymi

m
ax.  
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Wskazania

Podkład w ubytkach klasy I i II

Liner pod wypełnienia w ubytkach klasy I i II

Małe, niepracujące wypełnienia klasy I wykonywane zgodnie  
z techniką minimalnie

inwazyjną

Wypełnienia klasy III i IV

Poszerzone lakowanie bruzd

Blokowanie podcieni

Naprawa niewielkich defektów szkliwa

Naprawa niewielkich defektów estetycznych uzupełnień 
protetycznych

Naprawa koron i mostów wykonanych z materiałów  
tymczasowych

Odbudowa zrębu zębów

Zestawy i uzupełnienia

REF 2812 Strzykawki 2 × 2g, kolor uniwersalny, akcesoria

REF 2148 Końcówki aplikacyjne typ 46, 100 szt.

radiopacity
250%

72 % w/w shrinkage

2.5%

Beautifil-Bulk Flowable, Filtek Bulk Fill Flowable Composite, SDR, Tetric 
EvoFlow Bulk Fill i Venus Bulk Fill nie są zarejestrowanymi znakami towarowy-
mi firmy VOCO GmbH.



ADMIRA® FUSION

VC 84 002812 PL 0922

Admira® Fusion

 UNIWERSALNY NANOHYBRYDOWY ORMOCER® DO WYPEŁNIEŃ

Zestawy i uzupełnienia

REF 2750  Zestaw + system łączący  
 strzykawki 5 × 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), 
kolornik + Futurabond U SingleDose 20 szt., akcesoria

REF 2780 Zestaw + system łączący 
  Caps 75 × 0,2 g (po 15 A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion 

x-tra), kolornik + Futurabond U SingleDose 20 szt., akcesoria

REF 2778 Zestaw próbny  
  Caps 9 × 0,2 g (po 3 A2, A3, A3.5), Admira Fusion Flow  

strzykawka 2 g A3, Admira Fusion x-tra Caps 3 × 0,2 g, kolor 
uniwersalny, akcesoria

REF 2752  Kolornik

Zalety

•  Pierwszy na świecie materiał do wypełnień na bazie czystej 
ceramiki

 –   Pure Silicate Technology, tzn. wypełniacze i matryca  
kompozytowa zbudowane są wyłącznie z dwutlenku krzemu

 – nie zawiera klasycznych monomerów

•  Dzięki innowacyjnej technologii ORMOCER®owej

 –  zdecydowanie najmniejszy skurcz polimeryzacyjny 
(objętościowo 1,25%) i bardzo niski poziom naprężeń 
skurczowych, w porównaniu ze wszystkimi konwencjonal-
nymi kompozytami do wypełnień

 –  obojętny chemicznie, ekstremalnie biozgodny i odporny  
na przebarwienia

•  Uniwersalne zastosowanie – spełnia najwyższe wymagania 
stawiane materiałom do wypełnień w zębach przednich  
i bocznych

 –  doskonale dobrana przezierność i opakerowość gwarantują 
naturalny efekt

 –  optymalnie dobrana paleta kolorów umożliwia bardzo 
elastyczną pracę z zastosowaniem pojedynczego lub wielu 
odcieni

Wskazania

Wypełnienia klas I-V

Podkład w ubytkach klasy I i II

Rekonstrukcja zębów przednich uszkodzonych  
w wyniku urazu

Licowanie przebarwionych zębów przednich

Korekta kształtu i koloru w celu poprawy estetyki

Blokowanie i szynowanie rozchwianych zębów

Naprawa licówek, małych defektów szkliwa oraz koron  
i mostów wykonanych z materiałów tymczasowych

Poszerzone lakowanie bruzd

Wypełnienia w zębach mlecznych

Odbudowa zrębu

Kompozytowe wkłady koronowe  
(inlay, onlay)

Odcień 

A1 

A2 

A3 

GA3.25

A3.5

A4

GA5

Odcień

OA3

OA3.5

BL

Incisal

Mixed

Strzykawka 3 g

REF 2754

REF 2755

REF 2756

REF 2757

REF 2758

REF 2759

REF 2760

Strzykawka 3 g

REF 2772

REF 2773

REF 2775

REF 2776

–

Caps 15 × 0,2 g

REF 2782

REF 2783

REF 2784

REF 2785

REF 2786

REF 2787 

REF 2788

Caps 15 × 0,2 g

REF 2800

REF 2801 

REF 2803

REF 2804

REF 2806*

Odcień 

B1 

B2

B3

C2

D3

OA1

OA2

Strzykawka 3 g

REF 2762

REF 2763

REF 2764

REF 2766

REF 2768

REF 2770

REF 2771

Caps 15 × 0,2 g

REF 2790

REF 2791

REF 2792

REF 2794

REF 2796

REF 2798

REF 2799 *(Po 3 kapsułki w odcieniu B1, B3, D3, BL, incisal)

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Niemcy

Freecall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.dental

Do nabycia w:


