
CENGTA NR. 11

Cenger 

Blå Nitrile
Puderfri Stl. S-XL

10x100 st.

Köp 4,5  
kartonger

590:-/kart

Få 1,5 kg  
Twist  

1 Kart=10 askar



Välj mellan
27G lång 0,4 x 35 mm, grå

27G kort 0,4 x 21 mm, grå

30G kort 0,3 x 21 mm, gul

30G x-kort 0,3 x 12 mm, gul

Polodent

Tubulekanyler XT
Extra tunn injektionskanyl (tubule).

De tunna väggarna gör det lättare 
att penetrera,därav mindre obehag 
för patienten.

Framställd av starkt rostfritt stål.

100 st.

Nu: 65:-
Art.nr: 470391-94

Hager & Werken

Miraject Injektionskanyler
√ Klassiska kanyler till cylinder ampuller.

√ Trippelslipad för bästa stickresultat och minskat obehag

√ Silikonbehandlad yta

√ 25G

√ Finns 21 och 35 mm.

100 st. 

145:-
Art.nr: 777784/85               

Rønvig

Conta Guard skyddsfolie för kanyler
Skyddsfolie för kanyler, som effektivt skyddar  
mot kanylstick, när man sätter tillbaka kanylen  
i hättan efter användning.

200 st.

225:-
Art.nr: 793231/32

Orsing

Safety container 
√ Box till använda kanyler  
   och vassa föremål

√ Framställd av kraftig gul plast

√ 2,2 l

Nu: 24:-
Art.nr: 200081

Toprent

Unitop kanylbox
Kanylbox med skruvlock 

Finns  i 1, 3 eller 6 l.

18%
RABATT

Hållare till  
Conta Guard

520:-

NYHET
NYHET

NYHET
NYHET

NYHET
NYHET

DENTAL ANESTESI – ENKEL, SMÄRTFRI OCH TRÅDLÖS

Juvaplus

DENTAPEN
Liten kompakt trådlös bedövningspenna med många fördelar:

√ För alla typer av anestesi: Palatinalt, infiltrationer, blockader och intraligamentär

√ Kompakt handstycke med batteri

√ Mindre stress och mindre smärta hos patienten

√ Doserar automatisk, därav ingen smärta i handen/armen hos tandläkaren

√ 3 program/2 hastigheter

√ Kan aktiveras med 2 olika grepp

√ Aktiveringsenheten och carpulehållaren kan autoklaveras

√ Handstycket kan desinficeras med produkter som innehåller alkohol

√ Används ihop med vanliga ampuller och kanyler

√ Skyddspåsar kan köpas separat

√ Batteritid: ca. 50 bedövningar

NYHETSPRIS 
19950:-
Art.nr: 697101

Set innehåller:
1 st. DentaPen
3 st. Batterier
5 st. Karpule / ampullhållare
5 st. Aktiveringsenheter

Normalpris 1 l 45,-

25,-
Normalpris 3 l 90,-

70,-
Normalpris 6 l 115,-

95,-
Art.nr: 262091-93

25%
RABATT
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Assorteret set á 12 st.

775:-
Art.nr: 6558xx

Asa

Avtrycksskedar 2804
Perforerade avtrycksskedar i rostfritt stål med 
rimlock kanter.

Färgkod på handtaget.

Vit - XXS

Gul - XS

Röd - S

Blå - M

Grön - L

Mörkblå - XL

Finns assorterat set och refill.

Cenger

Klorhexidin Munskölj
Finns 0,1% eller 0,2% 

Neutral eller mintsmak

250 ml.

Normalpris 32,-

Köp en kartong  
med 10 fl. 

betala 22:-/st.
Art.nr: 790201-04 

o.32 ORAL CARE

MAXIMUM CAVITY 
& SENSITIVITY 

PROTECTION

Brilliant Smile

o.32 ORAL CARE
Maximum cavity & Sensitivity Protection

o.32 Flouride Rinse
        Flaska 500 ml.  

o.32 Toothpaste
        Tub 65 ml.   

Estelite 

Bulk Fill Flow
Ett estetiskt komposit för bulkfyllnad. 
Nya Estelite Bulk Fill Flow med hög kameleont- 
effekt smälter in med omgivande tandsubstans  
och tack vare den höga nötningsresistensen  
och de estetiska egenskaperna är ett av-slutande  
lager komposit överflödigt. Estelite Bulk Fill Flow härdar  
på 10 sekunder – du får snabbt ett hållbart resultat  
med marknadens lägsta krympningsstress och därmed låg risk för  
spaltbildning. En mycket lättarbetad bulkfyllnadskomposit som enkelt poleras 
till högglans. FÄRGNYANSER: A1, A2, A3, B1, U

Inget
avslutande lager 
vanlig komposit 

behövs!

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
√ Direkta anteriora och posteriora lagningar (speciellt vid små/grunda/tunnelformade kaviteter).
√ Som första lager i direkta restaurationer.
√ Vid utfyllnad av underskär vid indirekta restaurationer.
√ Reparation av porslins-och kompositlagningar. 

Estelite 

Flow Quick
Lågviskös, estetiskt komposit
Estelite Flow Quick är en röntgenkontrasterande, ljushärdande flow-komposit som 
finns i två varianter – medium flow och high flow. Estelite Flow Quick kombinerar 
utmärkta estetiska och fysiska egenskaper. Behöver ej kombineras med vanligt 
komposit, utan kan användas som avslutande lager. Lätt att polera till högglans 
och med kameleonteffekt. Endast 10 sekunders härdningstid men ändå en 
arbetstid på 90 sekunder.

FÄRGNYANSER

Estelite Quick Medium Flow
Samma som Estelite ∑ Quick.

Estelite Quick High Flow
A1, A2, A3 och OPA2.

Estelite 
Flow Quick
High Flow

Estelite 
Flow Quick
Medium Flow

Jämförelse efter en minut i vertikal position (37°).

FÄRGNYANSER
A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, OA1, OA2, OA3, OPA2, BW (Bleach White), WE (White Enamel) och CE (Clear Enamel/Incisal).

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
√ Anteriora och posteriora lagningar.
√ Kompositfasader.
√ Förslutning av diastema.
√ Reparation av komposit- och porslinslagningar.

Estelite 

∑ Quick
Snabbhärdande, högestetisk komposit med kameleonteffekt
Estelite ∑ Quick är en rensinbaserad nano-komposit med 
överlägsna estetiska och fysiska egenskaper. Partiklarnas 
sfäriska form ger en exceptionellt hög glans och suverän 
kameleonteffekt. Materialet har en konsistens som är lätt 
att forma och fastnar inte på instrumenten.  
Den patenterade RAP-teknologin ger en förkortad 
härdningstid – endast 10 sek. Dessutom uppnås en 
förlängd arbetstid – hela 90 sekunders arbetstid under 
vanlig arbetsbelysning.

Bäst i test 
för åttonde 
året i rad. 

Estelite 

Asteria
För dig som vill ha ett perfekt resultat.
Med Asteria jobbar du med ett förenklat  
skiktningssystem där en bodyfärg och en  
emaljfärg används. Estelite Asteria  
är idag förstahandsval för många av  
Sveriges främsta tandläkare  
inom estetisk kompositteknik.

Estelite 

Shield Force Plus 
Långvarig behandling mot ilningar.
Shield Force Plus appliceras och ljushärdas 
på känsligt dentin. Shield Force Plus förseglar 
tandens dentinkanaler och ger ett långvarigt 
skydd mot ilningar och hypersensivitet. Shield 
Force Plus har visats ge lindring i tre år 
och med rätt skötsel upp till fem år. Använd 
förseglingen på bara tandhalsar eller under direkta  
eller indirekta restaurationer.

Lindring 
i upp till 

5 år!

Estelite 

Bond Force II
Enkomponentsbonding, nu ännu snabbare 
med lika god adhesion!Bond Force II är en 
flouravgivande, enkomponentsbonding med 
en mycket hög bindningstyrka till både dentin 
och emalj. Proceduren för användning av 
Bond Force ll tar enbart totalt 20 sekunder. 
Bond Force ll behöver inte förvaras i kylskåp!

Suverän
 kameleonteffekt!

Lättpolerat!
Tåligt mot 
slitage!

FÄRGNYANSER
Body: A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, B3B, 
BL.Emalj: NE, OcE, WE, YE, TE.

o.32 FLUORIDE RINSE
Fluorhalten i traditionella fluorskölj ligger på 0,05-

0,2% Natriumfluorid. 
Brilliant Smiles 0,32 Fluoride Rinse är en Flourskölj 
innehållande 0,32% NaF motsvarande 1450ppm 

Fluor för bästa möjliga skydd mot karies. 
Fluor används också för att motverka ilningar och 

känsliga tandhalsar. 
I tillägg används även Kaliumnitrat som likaså har 

känslighetshämmande egenskaper. 
Detta gör Brilliant Smiles o.32 FLUORIDE RINSE till 

ett maximalt skydd mot karies och ilningar. 
Munsköljen är fri från alkohol och färgämnen. 

Fluorsköljen har en mild smak av mint.

o.32 TOOTHPASTE
Brilliant Smiles o.32 TOOTHPASTE har en fluorhalt 
på 0,32% NaF motsvarande 1450ppm fluor för 

bästa skydd mot karies. 
Tandkrämen innehåller även kaliumnitrat för 

att förebygga och skydda känsliga tänder och 
tandhalsar. 

Hydroxyapatit, som är tandens egna beståndsdel 
bygger upp och återmineraliserar emaljen samt 
hämmar kariesbakteriens förmåga att angripa 

emaljen. 
Tandkrämen är fri från SLS, är lågslipande och har 

en mild smak av mint. 

Köp 2 lådor munskölj  
(16 flaskor) 640:-

Få en låda Tandkräm  
med på köpet

(12 tuber)

30%
RABATT

OK Bredde Længde Farve

U1A XXS 61 47 Hvid

U2A XS 64 51 Gul

U3A S 66 53 Rød

U4A K 69 57 Blå

U5A L 71 60 Grøn

U6A XL 73 62 Mørkblå

UK Bredde Længde Farve

L1 XXS 55 47 Hvid

L2 XS 60 49 Gul

L3 S 72 54 Rød

L4 K 74 57 Blå

L5 L 76 59 Grøn

L6 XL 78 61 Mørkblå

Normalpris refill 73,-

Ta 5 st. betala 69:-/st.

Mixa fritt 4+1 vi bjuder på den billigaste

SNABB OCH ENKEL BEHANDLING  
1  Pensla på Shield Force Plus. Vänta 10+ sek.
2  Luftblästra 5 sek svagt, sedan 5+ sek medel/starkt.
3  Ljushärda (10+ sek).

SNABB OCH ENKEL BEHANDLING  
1 Applicering.
2  Luftblästra med mild luftström i 5 sekunder.
3  Ljushärda 10 sekunder.

BOND FORCE PEN  – FÖR ENKEL APPLICERING
Klicka ut droppar direkt på Quicksticken – ekonomisk, enkelt och kladdfritt.

Endast

20
sekunder

Spr 3,6 g.  

439:-

Kap 20x0,2 g.   

649:-

738:-

Spr 3,6 g.  

494:-
Kap 20x0,2 g. 

707:-

Kap 15x0,2 g.  

771:-
Spr 4 g. 

771:-

Flaska   

1162:-
Twin Pen 

1603:-

Art.nr: 320046 Munskölj: 40:-/st.

 320045 Tandkräm: 33:-/ st.
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Safir kemi

Natriumhypochlorit 
Desinficerande vätska för sköljning av 
rotkanaler. Aktivt klor, stabiliserat med 
natriumhydroxid.

Safir kemi

EDTA-C 15%
Sköljvätska:

√ Dentinupplösande hjälpmedel vid  
   mekanisk utrensning av rotkanalen

√ Neutralisering av natriumhypochlorit  
   och klorhexidin.   

500 ml

Normalpris 124,-

93,-
Art.nr: 132605

Normalpris 0,5% 148,-

111,-
Normalpris 1,0% 168,-

126,-
Normalpris 2,5% 196,-

147,-

Art.nr: 132600/01/02

Levereras färdigblandad. 3 olika lösningar:

 0,5%

 1,0% 

 2,5%

1000 ml

The Vibringe® device activates the 

irrigation solution through sonic 

vibrations.  This induces an acoustic 

streaming process in the root canal to 

remove necrotic tissue, debris, bacteria 

and biofilm faster and more effectively.

Activation prevents air entrapment in 

the root canal enabling the irrigation 

solution to reach and disinfect all areas 

of the root canal system, including the 

apical region. Studies have shown that 

activation of the irrigation solution 

provides superior efficacy to that of 

conventional irrigation methods.

Vibringe® increases the success rate of 

endodontic treatments in one step.

The first active irrigation system for  
more effective endodontic treatments 

Visit www.vibringe.com for 
detailed research reports, 

product drawings, 
product demonstration videos 

and user review.

Irrigates 
and activates

Activated irrigation  

for more effective  

cleaning in one step.

Can be used  
with all solutions
The Vibringe® is suitable for  

use with all irrigation solutions.

Cleans better 
and faster
More effective and faster  

cleaning of necrotic tissue, 

debris and biofilm. 

Easy to use
Solution applied and 

activated in a single step.

Suitable  
for use with  
all needles

Compatible with all  

endodontic Luer-lock 

needles.

Awards:

Providing 
faster,  

superior 
results!

Cavex

The Vibringe
The instrument that Activates & Irrigates
-Slipp extra steg och krångliga lösningar-

Vibringe aktiverar genom vibrationer rensvätskan  
och sprider den i hela kanalen

Vibringe säkerställer att  
det blir ordentligt rent! 

Allt görs i ett steg och kan skötas med endast en hand.

Fungerar med alla spolsprutor med luerfattning.

För enkel och säker rotfyllning!

Vibringe sonisk spolsystem 1 set.                                                                 

Vibringe spolsprutor 10 ml. 50 st.

Nu: 5196:-
Art.nr: 779061 
           779062

The Vibringe® device activates the 

irrigation solution through sonic 

vibrations.  This induces an acoustic 

streaming process in the root canal to 

remove necrotic tissue, debris, bacteria 

and biofilm faster and more effectively.

Activation prevents air entrapment in 

the root canal enabling the irrigation 

solution to reach and disinfect all areas 

of the root canal system, including the 

apical region. Studies have shown that 

activation of the irrigation solution 

provides superior efficacy to that of 

conventional irrigation methods.

Vibringe® increases the success rate of 

endodontic treatments in one step.

  

The first active irrigation system for  
more effective endodontic treatments  

Visit www.vibringe.com for 
detailed research reports, 

product drawings, 
product demonstration videos 

and user review.

Irrigates 
and activates

Activated irrigation  

for more effective  

cleaning in one step.

Can be used  
with all solutions
The Vibringe® is suitable for  

use with all irrigation solutions.

Cleans better 
and faster
More effective and faster  

cleaning of necrotic tissue,  

debris and biofilm. 

Removes  
biofilm
The activation of the  

irrigation solution dissolves 

the smear layer and bacterial 

presence (biofilm). 

Prevents  
air entrapment
The irrigation solution reaches 

all areas of the root canal, even 

the apical region.

Easy to use
Solution applied and 

activated in a single step.

Ergonomic 
design 
Lightweight, single button  

operation and cordless.

Provides  
patient comfort
Patients find the white  

LED light comfortable.

Suitable  
for use with  
all needles

Compatible with all  

endodontic Luer-lock 

needles.

Awards:

Providing 
faster,  

superior 
results!

KaVo Kerr

OptiDam set
Latex kofferdam, anatomiskt böjd 3-D  

√ Lätt att montera på medföljande ram

√ Näsan täcks inte

√ Tydliga markeringar  för var tand som klipps med vanlig sax.

√ Talkfri, luktfri

√ Hållaren, flergångsbruk, kan autoklaveras.

Finns i 2 varianter: Anterior och posterior.

Set innehåller:

 10 st. OptiDam 

 1 st. kofferdam ram i plast

Normalpris 229:-

183:-
Art.nr: 753001/04

KaVo Kerr

SoftClamp 
Kofferdam klammer i plast till molarer. 

√ Inga skarpa kanter

√ Radiopak/beige färg för att undgå ljusreflexer under behandlingen      

√ Kan autoklaveras

√ Passar till alla kofferdam-tänger

5 st.

Normalpris 346:-

276:-
Art.nr: 753011 

Pulpdent

Kool-Dam 
Flytande kofferdam. Används bl.a. till 
försegling av kofferdam.

2 sprutor á 3 ml. + 20 spetsar.

Normalpris 409:-

368:-
Art.nr: 730549

KaVo Kerr

FixaFloss
Multifunktionstråd till fixsering av bl.a. kofferdam.

Kombination av vaxad tandtråd och en konisk kil i  
en och samma produkt.

Levereras i hygienisk dispenser  
med 20 st. trådar.

Normalpris 142:-

113:-
Art.nr: 753250

Hager & Werken

Fit Kofferdam klammetång 
√ Tång till montering av kofferdamklammer

√ Extra kraftig model

√ Låsbar

√ I rostfrit stål

Normalpris 329:-

279:-
Art.nr: 

777500

Posterior Anterior

Passar till 
alla typer av 
spolkanyler 

Kompatibel med  
alla endodonti-kanyler  

med luerlock 

Spolar och aktiverar
Aktiverar vätskan för 

mer effektiv rengöring 
ett enkelt steg

Kan användas med 
alla lösningar
The Vibringe® 

fungerar bra 
med alla typer av 

rensvätskor

Väldigt enkel att 
använda

Vibringe aktiveras 
med endast ett steg.

Gör rent snabbare och 
bättre 
Effektivare och snabbare 
rengöring av nekrotisk 
vävnad,rester och biofilm 

Patientvänlig
Det vita LED-ljuset 
upplevs behagligt 

Ergonomisk design
Väger endast 30g, 
en stegs aktivering,  
sladdlös

Förhindrar luftbubblor 
Aktiveringen av vätskan 
gör så att samtliga ytor 
i rotkanalen nås, även 
den apikala regionen

Avlägsnar all biofilm 
Aktiveringen av Vibringe 
löser upp samtliga 
bakterier 

youtubefilm 
 

www.cenger.se

15%
RABATT

25%
RABATT

25%
RABATT

20%
RABATT

20%
RABATT

10%
RABATT

15%
RABATT

20%
RABATT
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Småkryp

Blandade leksaker  
från Småkryp

110 st

282:-
Art.nr: 210099

Philips

SONICARE FOR KIDS
- Den uppkopplade tandborsten
Ett äventyr med Sonicare och  
Kids-appens karaktär Sparkly!  
Borsta ordentligt - Sparkly blir glad! 

√ Två veckors batteritid  
√ 2 borsthuvuden samt  
√ 8 klistermärken ingår.

Pris 275:-
Inkl.mo: 343,75
(Apotea: 569:-)

Art.nr. 228000

Philips

DiamondClean Slim 
Samma rena känsla som vid ett besök hos din tandhygienist.

DiamondClean-tandborsten har en prisbelönad design kombinerad med patenterad, sonisk teknologi för att ge en 
exceptionell rengöring och vitare tänder. Med diamantformade borststrån som har en kliniskt bevisad effekt när 
det gäller att polera bort fläckar från t ex kaffe, vin och te. 

Sonicare DiamondClean rengör med 31 000 borströrelser i minuten. Borstens rörelser ger ett unikt vätskeflöde 
som skonsamt men effektivt gör rent mellan tänderna och längs med tandköttet.  
Tandborstens inbyggda timer hjälper dig att borsta den rekommenderade tiden.

 

Sonicare DiamondClean har 5 borstinställningar:

• Clean: daglig rengöring 

• White: tar bort ytliga fläckar

• Sensitive: varsam rengöring för tänder och tandkött

• Gum Care: masserar varsamt tandköttet

• Deep Clean: för en djupare rengöring

 

Förpackningen innehåller:

√ Philips Sonicare DiamondClean HX9351  
   eltandborste (färg: svart)

√ 1 st borsthuvud Adaptive Clean 

√ Laddningsplatta

√ Resefodral med USB-adapter

2 års garanti.

Sälj på klinik! Erbjud din patient  ett glas på köpet!

Sälj på klinik! 
Erbjud dina patienter:

Köp en Airfloss & en Brilliant Smile munskölj o.32
Få med en tandkräm Brilliant Smile o.32 GRATIS(Se erbjudande sid 4)

Vid köp av 5 förpackningar 
Bjuder vi på en  
Mega spegel 

(39.37 cm)

Philips

Airfloss Ultra Trial
Enklare och snabbare än vanlig tandtråd!

Trial: 469:-
Retail: 698:-

Köp 3 förpackningar
vi bjuder på den 4:e

Art.nr: 228037/38

Handla valfria KULZER produkter  
få superfin resväska! 
(se belopp på resp väska)

Blanda hur du vill
Heraeus Kulzer

Flexitime 
Easy Putty. 600 ml
Art.nr. 700202/ 700615

Kulzer

Flexitime Bite
Art.nr: 700228

Heraeus Kulzer

Flexitime
Heavy/Mono/Light/Medium. 

2 x 50 ml
Art.nr. 700204/ 06/ 07  
– 700604/ 05/ 16/ 17

Heraeus Kulzer

Flexitime Dynamix
Heavy/Putty/Mono. 2 x 380 ml
Art.nr. 700213/ 16/ 19 – 700613/ 14

Heraeus Kulzer

Provil Novo
Putty/Putty Soft.  
2 x 450 ml
Art.nr. 700241–44

Heraeus

Charisma
Kapslar 20 x 0,25 gram
Art.nr. 701250-64

Heraeus

Venus Pearl
Kapslar 20 x 0,2 gram
Art.nr. 700740-66

Heraeus

Venus Diamond
Kapslar 20 x 0,25 gram
Art.nr. 700950-71

Heraeus Kulzer

iBond Universal
Flaska 4 ml
Art.nr. 700340

Heraeus

Sopira carpule kanyl
Injektionskanyl. 100 st./ask.  
Freeflow eller normal

27G 0.4x38 mm. blå.

30G 0.3x12 mm 100 stk gul

30G 0.3x12 mm 100 stk gul

30G 0.3x16 mm 100 stk gul

30G 0.3x25 mm 100 stk gul
Art.nr 700501-07

Freeflow  
Art.nr 700511-15

Heraeus Kulzer

Gluma Desensitizer 
Power gel.
Art.nr: 700193

Heraeus

Alginoplast
Bly och dammfritt alginat 
med neutral smak. Välj 
mellan snabb eller normal 
stelningstid. Gul-Normal  
Rosa-Snabb 500 g
Art.nr. 70010x

väskorna

Handla för:

Lilla 5990:-
Mellan 7990:-
Stor 9990:-

855:-
Inkl. mo: 1068,75

(Apotea: 1998:-)

Vid köp av en förp.
Bjuder vi på glaset!
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++ Stærkt anbefalet
+ Anbefalet

3MTM RelyXTM Unicem 2
Self-Adhesive Resin Cement

3MTM RelyXTM Ultimate
Adhesive Resin Cement

+
3MTM Scotchbond
Universal Adhesive

Wet Wipe

Triamin wetwipe
Desinficerande kraftig engångsduk utan alkohol. Kan därför användas 
på alla ytor.

√ Rengöring och desinfektion på en gång

√ Verksam vid låga temperaturer

√ Effektiv på blod och mot blodburna virus (t.ex. HIV och Hepatit B/C)

√ Verksam mot aktiva bakterier och svamp

Wipesen är tillverkade i mycket mjuk non-woven material.

Lätt skummande vätska utan färgämnen eller parfym,

pH-värde: 8-9.

Välj på 2 stl: Mini: 25 wipes, 20 x 30 cm.  
 Maxi: 20 wipes, 43 x 30 cm.

Art.nr: 310561/62

Mini - nu: 39:-

Följer de nationella 
Infektionshygieniska 

riktlinjerna
(NIR)

En wipe räcker till 
rengöring upp till:

√ Mini, 4 m2

√ Maxi, 8 m2

Maxi - nu: 47:-

Guideline till perfekt cementering
3M™ RelyX Unicem och 3M™ RelyX Ultimate – ett perfekt radarpar

RelyX™ Unicem 2 
Självhärdande Resincement är det självklara valet när 
restaureringar med god retention som ex kronor och 
broar framställt av zirkonia, lithiumdisilikat eller metall 
skal cementeras. 

Cementen är mycket enkla att använda och ger en god 
kemisk bindning till tanden och restaureringen utan 
förbehandling av tanden.

Välj på: Translucent, Universal(A2) eller  Opaque(A3)

RelyX™ Ultimate 
Adhesiv cement resincement.  
Om restaureringen kräver en adhesiv cement – antingen 
pga. ett svagare material eller en preparation  utan 
retention – kan den bondas med RelyX™ Ultimate 
Adhesiv Resincement och Scotchbond™  
Universal. Med endast 2 komponenter får du en hög 
bindning till både tand och restaureringsmaterialet och 
samtidigt ett mycket användarvänligt system.

Välj på: A1, A3O, B0.5 eller Translucent

RelyX™ Unicem 2 
Automix 8,5 g 

Nu: 786:-
Automix 3 x 8,5 g 

Nu: 1806:-
Art.nr: 742751-53/60-62      

RelyX™ Ultimate 
Automix 8,5 g 

Nu: 1189:-
Art.nr: 744883-86                  

Scotchbond™ 
Universal                              
5 ml i flaska 

Nu: 713:-
Art.nr: 742232-33                    

Voco

V-Posil A-silikone
Precisionsavtryksmaterial, VPS.

√ Mycket hydrofilt A-silikon för maximal precision vid avtryck 

√ Perfekt kombination av lång arbetstid  och  kort intraoral stelningstid

√ Hög dimentionsstabilitet

√ Används till både 1- och 2-steps avtrycksteknik

Finns i flera viskositeter.

Välj t.ex. på följande set 
och SPARA upp till 15%

V-Posil Putty Fast/ 
Light Fast Startset
   Putty Fast, 2 x 450 ml

   Light Fast, 2 x 50 ml

   Inkl. div. blandspetsar

1096:-
Art.nr: 771970

V-Posil Heavy Soft Fast/ 
Light Fast Startset
   Putty Fast, 2 x 380 ml

   Light Fast, 2 x 50 ml

   Inkl. div. blandspetsar

1758:-
Art.nr: 771971

 

V-Posil Heavy Mono Fast/ 
Light Fast Startset
   Putty Fast, 2 x 380 ml

   Light Fast, 2 x 50 ml

   Inkl. div. blandspetsar

1758:-
Art.nr: 771973

SPARA 
upp till

15%

3M 

Filtek Suprem XTE
Köp 10 refiller få och få ytterligar  
3 st. refiller utan extra kostnad

Pris: Kapsel 20x0,2 g. 593:-
Art.nr: 744757-744773

30%
RABATT

15%
RABATT

15%
RABATT

10+3

10 11



ÖPPETTIDER: MÅNDAG - TORSDAG 8.00-16.30
 FREDAG 8.00-15.00 

Erbjudandet gäller tom 2 mars 2018

e-mail: sverige@cenger.com
www.cenger.se

Virkesvägen 6
432 65 VÄRÖBACKA

Tel: 0340-66 55 00
Fax: 0340-66 55 50
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Tvål 500 ml. 149:-
Handkräm 50 ml.  99:-
Daggmossa eller Björktuva

Shampoo 500 ml. 179:-
Balsam 500 ml. 179:-
Björktuva

Diskmedel 500 ml. 129:-
Åkermynta

Vakinme produkter produceras i Sverige  
av naturliga och ekologiska ingredienser.

Fri från parabener och syntetmaterial.

Cenger Scandinavia AB, Virkesvägen 6, 432 65 VÄRÖBACKA
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