LATO Z FIRMĄ
POLKARD
Tylko w sierpniu i wrześniu dziesiątki produktów
w super niskich cenach!

Poznaj ofertę firmy Polkard, złóż zamówienie i ciesz się najwyżaszej jakości
produktami PREMIUM firmy Dentaurum!
Zamki metalowe, pierścienie ortodontyczne,
zestawy mini-implantów tomas® i wiele, wiele więcej!
Oferta ważna do 30.09.2020 lub do wyczerpania zapasów.

Polkard Sp. z o.o.
Ul. Jaroszyka 3
10-687 Olsztyn
(89) 541 83 83, w. 115, 121
polkard@polkard.pl

www.polkard.pl

Tylko w sierpniu i wrześniu
dziesiątki produktów
w super niskich cenach!

POZNAJ OFERTĘ
FIRMY POLKARD

ZAMKI ORTODONTYCZNE
Zamki ortodontyczne serii discovery® firmy Dentaurum produkowane są w jednym kawałku
w najnowocześniejszych urządzeniach wtryskowych w technice MIM (Metal Injection Molding)
z wykorzystaniem specjalnego stopu stomatologicznego.
Haczyki na kłach, a na życzenie również na przedtrzonowcach, także odlewane są w jednym kawałku
razem z zamkiem. Dzięki innowacyjnej formie grzybka dają one silne utrzymanie wyciągom
elastycznym. Podstawy zamków są dopasowane do kształtu zębów dzięki zastosowaniu 3D-CAD
(Computer Aided Design) i gwarantują lekarzowi łatwą pracę podczas klejenia. Dzięki anatomicznie
ukształtowanej podstawie pozycjonowanie zamków jest łatwe, zamek dosłownie sam przykleja się do
zęba. Laserowo zmodyfikowana podstawa gwarantuje dobrą siłę wiązania. Idealne rozmieszczenie
mikro i makro retencji umożliwia optymalną retencję, zapobiega to przedwczesnemu odklejaniu zamka.
Jego zdejmowanie jest bardzo proste dzięki wbudowaniu w zamek zaprojektowanego miejsca zgięcia.
Sprawdź wszystkie zamki metalowe Dentaurum i wybierz swoje ulubione! W ofercie znajdziecie
również: discovery® smart (teraz w higienicznym opakowaniu), equilibrium® 2 a także equilibrium®
mini.

CENA: 5,90 PLN / SZT.

Cena obowiązuje przy zakupie min. zestawu
dla 1 pacjenta lub 10 zamków w woreczku

MINI-IMPLANTY tomas®
Tymczasowy, niezawodny system zakotwień szkieletowych, opracowany na potrzeby leczenia
ortodontycznego wspomaganego zakotwionym śródkostnie mini-implantem tomas® SD i tomas® EP.
Implanty posiadają samonawiercający (SD = self-drilling) gwint (ø 1,6 mm) i różne długości. Kołnierz
dziąsłowy ma wysokość 2,0 mm i maksymalną ø 2,8 mm. Główka pinów tomas® SD (o wysokości 2,3
mm) ma krzyżowe nacięcie (szerokość slotu: 0,56 mm / 22; głębokość slotu: maks. 1,15 mm). Pin
tomas® EP ma główkę w kształcie grzybka. Do główki pinów tomas® można przyczepiać różne
aparaty ortodontyczne, w zależności od wskazań, uzyskując lub wspomagając pożądany ruch zębów.
tomas® SD to system skoordynowanych elementów do wprowadzania mini-implantów i ich łączenia.
Piny tomas® produkowane są ze stopu tytanu, zgodnie z normami ASTM F 136 i ISO 5832-3.
Warianty:
•
tomas -pin SD N 6mm samowkręcający niesterylny
•
tomas -pin SD N 8mm samowkręcający niesterylny
•
tomas -pin SD N 10mm samowkręcający niesterylny

CENA: 72 PLN

Cena obowiązuje
przy zakupie min.
10 szt., możliwy mix

•
•
•

tomas -pin EP SD N 6mm samowkręcający niesterylny
tomas -pin EP SD N 8mm samowkręcający niesterylny
tomas -pin EP SD N 10mm samowkręcający niesterylny

PIERŚCIENIE ORTODONTYCZNE
Właściwości:
- Łatwe do umieszczenia oraz idealnie dopasowują sie do
kształtu zęba dzięki formowalnemu kształtowi zapewniając
dobrą retencję.
- Wstępnie uformowane pierścienie oferują anatomicznie
ukształtowane, w 36 rozmiarach które umożliwiają
dokładne i ścisłe ustawienie obszarze korony zęba.
- Stabilne dopasowanie, aby przeciwdziałać silnym siłom żucia.
- Wewnętrzne powierzchnie pierścieni są szorstkie, aby
zapewnić bezpieczne utrzymanie i optymalne połączenie.

CENA: 19,95 PLN / SZT.
Cena przy zakupie 1-99 szt.

CENA: 18,57 PLN / SZT.
Cena przy zakupie pow. 100 szt.

ZESTAW tomas®
System tomas® jest jednym z wiodących systemów kotwiczenia od
wielu lat. Użytkownicy cenią sobie łatwość obsługi i wysoką niezawodność. System tomas® jest polecany zarówno dla początkujących,
jak i profesjonalistów w zakresie szkieletowych systemów kotwiczenia.
Zalety
•
•
•
•

CENA: 2800 PLN / ZEST.

Łatwe i szybkie w montażu.
Skoordynowane akcesoria.
Nie wymaga współpracy pacjenta.
Doskonała biomechanika.

W skład zestawu tomas®-tool set XL wchodzą:
•
302-156-00 tomas® - tool tray - pudełko z pokrywką do
sterylizacji implantów
•
302-103-00 tomas® - wiertło pilotujące
•
302-004-60 tomas® - driver - wkrętak mechaniczny długi
•
302-004-50 tomas® - driver - wkrętak mechaniczny krótki
•
302-004-20 tomas® - aplikator
•
302-004-30 tomas® - kółko do aplikatora
•
302-004-70 tomas® - aplikator długi
•
302-004-40 tomas® - klucz zapadkowy
•
302-004-10 tomas® - wkrętak ręczny

KLEJ CONTEC GO!

CENA: 541 PLN / SZT.
ConTec Go! to gotowy do użycia klej do zamków ortodontycznych, który składa się z pasty adhezyjnej i aktywatora.
Utwardzanie kleju odbywa się pod wpływem nacisku. Produkt
nie wymaga mieszania. Klej jest wykorzystywany do
przyklejania zamków ortodontycznych wykonanych z metalu,
tworzyw sztucznych i materiałów ceramicznych. Jeden zestaw
kleju ConTec Go! wystarcza średnio do przyklejenia 600
zamków ortodontycznych.

PIERŚCIENIE
LIGATUROWE

Dentalastics®Personal

CENA: 194 PLN / 990 SZT.
Szczególnie delikatne plastikowe ligatury do podwiązywania
drutu łukowego do zamków ortodontycznych.
Poznaj nowe kolory:
- Pierścienie ligaturowe Dentalastics®Personal glow orange
- Pierścienie ligaturowe Dentalastics®Personal glow red
- Pierścienie ligaturowe Dentalastics®Personal glow green
- Pierścienie ligaturowe Dentalastics®Personal glow blue

KLEJ CONTEC lc
Klej CONTEC lc (do klejenia zamków) został stworzony w specjalnej formule z myślą o ortodoncji. Można go swobodnie stosować
u pacjentów, u których zdiagnozowano alergię na BisGMA,
TEGDMA i HEMA, gdyż nowe kleje pozbawione są tych
składników. Co ważne ich brak w żadnym stopniu nie osłabia
siły wiązania klejów CONTEC.
W skład zestawu wchodzi:
•
3 strzykawki 3 g
•
1 butelka primera 5 ml
•
2 strzykawki żelu trawiącego 2,5 ml
•
6 jednorazowych końcówek do żelu wtrawiającego
•
50 jednorazowych szczoteczek
•
1 przyrząd do mieszania
•
1 podkładka do mieszania
CONTEC lc - charakterystyka:
•
Klej światłoutwardzalny.
•
Do klejenia zamków metalowych, ceramicznych
i plastikowych oraz rurek policzkowych.
•
Doskonała siła wiązania.
•
Łatwy do dozowania.
•
Wolny od takich składników jak BisGMA, TEGDMA i HEMA

CENA: 705 PLN / ZEST.

LIGATURA KRÓTKA
Preformowane ligatury (krótkie) z drutu stalowego o grubości 0.25 mm,
w środowisku lekarzy ortodontów często nazywane krewetkami, służące
do przymocowywania łuku ortodontycznego do zamków.

CENA: 208 PLN / 1000 SZT.
IGŁOTRZYMACZ MATHIEU (PREMIUM LINE)
Igłotrzymacze Mathieu idealnie nadają się do ligaturowania. Kleszcze są
wygodne w użytkowaniu i posiadają praktyczny design z ząbkowanymi
końcówkami. Dostępne w wariantach medium oraz mini.

CENA: 199 PLN

DRUT REMANIUM® STALOWY
Drut remanium® w prętach o przekroju koła jest wykorzystywany
do tworzenia gotowych elementów drucianych do montażu
w aparatach ruchomych. Nie zmieniają się w jamie ustnej, są
bardzo wytrzymałe i sprężyste. Druty te wykonuje się z najwyższej
jakości stali szlachetnej chromowo-niklowej. Mają wszystkie cechy
niezbędne w ortodoncji, ortopedii szczękowej i protetyce.
Duża różnorodność właściwości fizycznych i wymiarów.
Warianty:
•
Drut remanium® stalowy 16x22 sp.-tw.(10x380mm)
•
Drut remanium® stalowy 17x22 sp.-tw.(10x380mm)
•
Drut remanium® stalowy 17x25 sp.-tw.(10x380mm)
•
Drut remanium® stalowy 18x25 sp.-tw.(10x380mm)
•
Drut remanium® stalowy 21,5x28 sp.-tw.(10x380mm)
•
Drut remanium® stalowy 16x16 sp.-tw.(10sztx380mm)
•
•
•

Drut remanium® stalowy 14 (25sztx380mm)
Drut remanium® stalowy 16 (25sztx380mm)
Drut remanium® stalowy 18 (25sztx380mm)

CENA: 80 PLN / OP. 10 SZT.
DRUT REMANIUM®
Drut remanium® ligaturowy miękki, jest wykorzystywany do tworzenia gotowych elementów
drucianych do montażu w aparatach ruchomych.
Nie zmieniają się w jamie ustnej, są bardzo
wytrzymałe i sprężyste. Druty remanium®
wykonuje się z najwyższej jakości stali szlachetnej
chromowo-niklowej. Druty mają wszystkie cechy
niezbędne w ortodoncji, ortopedii szczękowej i
protetyce. Duża różnorodność właściwości
fizycznych i wymiarów.
Warianty:
•
Drut remanium 10 miękki 0,25mm (80m)
•
Drut remanium 12 miękki 0,30mm (60m)
•
Drut remanium 16 miękki 0,40mm (30m)

CENA: 54 PLN

KLESZCZE DO CIĘCIA
LIGATUR MINI
(PREMIUM LINE)

CENA: 675 PLN
Kleszcze do cięcia ligatury, sterylizowane. Niesamowita
dokładność końcówki zapewnia płynne cięcie miękkich
drutów ligaturowych. Wkładki wykonane są z twardego
metalu. Możliwe ostrzenie płytek przez producenta.

KLESZCZE DYSTALNE MINI
Właściwości:
•
Dłuższe uchwyty ułatwiają obsługę podczas skracania
końcówek drutu.
•
Delikatny design.
•
Uchwyt na drut.
•
Wkładki wykonane z twardego metalu.
•
Możliwe ostrzenie przez producenta.

CENA: 716 PLN

ŚRUBA FISCHER

DRUT REMANIUM® OKRĄGŁY
SPRĘŻYSTO-TWARDY
Druty remanium® wykonuje się z najwyższej jakości (DIN 1.4310)
stali szlachetnej chromowo-niklowej. Druty mają wszystkie cechy
niezbędne w ortodoncji, ortopedii szczękowej i protetyce. Duża
różnorodność właściwości fizycznych i wymiarów.
Dane techniczne: wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 1800-2000,
zastosowanie: klamry Adamsa, elementy sprężynujące, klamry
grotowe, klamry wzmocnienia, łuki wargowe

Śruby ekspansyjne Dentaurum mogą być stosowane
w bardzo dużym spektrum przypadków. Wieloletnie
doświadczenie i kompetencje znajdują odzwierciedlenie
w formie, funkcjonalności i konstrukcji każdej śruby. Idealna
forma – konstrukcja szkieletowa zapewnia najmniejsze
możliwe wymiary śrub przy najwyższym możliwym zakresie
rozszerzania. Zintegrowany ogranicznik ekspansji zapobiega
rozpadnięciu się śruby na poszczególne elementy. Najwyższa
funkcjonalność – precyzyjny opór gwintu zapewnia
równomierne rozkręcanie śruby. Perfekcyjny design –
najwyższej jakości śruby o niepowtarzalnej precyzji i stabilnej
konstrukcji. Śruby mogą być bezpiecznie mocowane w akrylu.
Warianty:
•
•
•
•

Śruba Fischer Mini 6,5mm
Śruba Fischer Medium 7,5mm
Śruba Fischer Maxi 7,5mm
Śruba Fischer Magnum 11mm

CENA: 6,70 PLN / SZT.
Cena obowiązuje przy zakupie
min. 100 szt., możliwy mix

Warianty:
•
Drut remanium okrągły spr.-twardy 0,60mm (225m)
•
Drut remanium okrągły spr.-twardy 0,70mm (165m)
•
Drut remanium okrągły spr.-twardy 0,80mm (125m)
•
Drut remanium okrągły spr.-twardy 0,90mm (100m)

CENA: 234 PLN / duże rolki

ŚRUBY BERTONI
Śruba 3-kierunkowa Bertoni A 4mm
Śruba wielosektorowa ze stali szlachetnej wg Bertoniego.
Droga przesuwu to 4 mm w każdym segmencie.
Ma trzy niezależnie działające sekcje oraz wzmocnione prowadnice.

CENA: 86 PLN
Śruba 2-kierunkowa Bertoni B 4mm
Trójwymiarowa śruba Bertoni B wykonana jest ze stali
szlachetnej. Poprzeczno-protruzyjna śruba sprawdzi się przy
płytkach rozcinanych w kształcie litery Y.
Droga przesuwu to 4 mm w każdym segmencie.

CENA: 67 PLN

ŚRUBY
SEKTOROWE

Orthocryl®
PŁYN
PRZEZROCZYSTY

CENA: 14,87 PLN / szt.

Bezbarwny płyn Orthocryl® do wykonywania zdejmowanych aparatów
ortodontycznych. Utwardzany na zimno.
Po połączeniu ze specjalnym proszkiem
Orthocryl® powstaje akryl o wyjątkowo
dużej stabilności.

Cena obowiązuje przy
zakupie min. 10 szt.,
możliwy mix

Śruby ekspansyjne do przesuwania zębów wzdłuż
łuku zębowego. Wykonane ze stali szlachetnej.
Żółta strzałka wskazuje kierunek rozkręcania śruby.
Mogą być stosowane w szerokim spektrum
przypadków, bez problemu i bezpiecznie umocujesz
je w dowolnym akrylu.
Warianty:
•
Śruba sektorowa mini prosta 4 mm
•
Śruba sektorowa medium prosta 6 mm

Polkard Sp. z o.o.
ul. Jaroszyka 3, 10-687 Olsztyn
(89) 541 83 83, w. 115, 121
polklard@polkard.pl
www.polkard.pl

CENA: 130 PLN / 1000 ml

.

Orthocryl®
PROSZEK
PRZEZROCZYSTY
Przezroczysty proszek do akrylu do wykonywania
aparatów zdejmowanych. Dzięki dużej stabilności
znakomicie sprawdza się w pracy techniką soli
i pieprzu. Po połączeniu ze specjalnym proszkiem
Orthocryl® powstaje akryl o wyjątkowo dużej
stabilności.

CENA: 268 PLN / 1 kg

