
VisCalor dispenser - kompozitų kapsulių 
pašildymo ir aplikavimo dispenseris 
PRIVALUMAI

• Efektyvi procedūra – greitas pašildymas ir betarpiškas aplikavimas 
  tuo pačiu prietaisu
• Homogeniškas ir greitas pašildymas dėka pritaikytos infraraudonųjų
  spindulių technologijos
• Dvi programos (VisCalor bulk ir kitiems VOCO kompozitams)
• Patogus dizainas, lengvai pasiekiamos ertmės galinių dantų srityje
• Puiki kompozito adaptacija prie ertmės sienelių ir kraštų dėka skystesnės konsistencijos 

Caps Warmer - kompozitų kapsulių šildytuvas

Perkant atskirai 
Viscalor dispenseris (kodas 9143) kaina 980,00Eur
VisCalor Bulk kapsulės (16 x 0,25g) kaina 69,00Eur

 Rinkinio kaina tik 1325,00

650,00 €
Sutaupote

50%

Pasiūlymai galioja iki rugsėjo 30 dienos

Programos Temperatūra Kapsulių 
pašildymas

Darbo 
laikas

Programa 1
VisCalor 65 30s 2min 30s

 Programa 2 
VOCO kompozitas 65 70s 1min 50s ***tinka visų gamintojų standartinės

   kapsulės

VisCalor bulk rinkinys su dispenseriu (kodas 6062)

• 80 x 0,25 g (16 x U, 16 x A1, 16 x A2, 32 x A3 ) 
• VisCalor dispenseris

PRIVALUMAI

• Vienu metu galima pašildyti 5 kapsules
• Galimi trys temperatūrų režimai – 37 C, 54 C ir 68 C – priklausomai nuo 
  klinikinės situacijos ir norimos konsistencijos
• Aparatas įšyla per 15-20 minučių
• Kapsulės pašildomos per 3 minutes
• Darbo laikas 30s

VisCalor bulk rinkinys su Caps Warmer (kodas 6063)

• 80 x 0,25 g (16 x U, 16 x A1, 16 x A2, 32 x A3 ) 
• Caps Warmer šildytuvas Perkant atskirai 

Caps Warmer (kodas 9001) kaina 495,00Eur
VisCalor Bulk kapsulės (16 x 0,25g) kaina 69,00Eur

 Rinkinio kaina tik

540,00 €

VisCalor bulk - pirmas pasaulyje termo 
viskozinis kompozitas (pašildytas takus, 
kūno temperatūros pakuojamas
PRIVALUMAI

• Unikalus ir inovatyvus - pašildytas takus, kūno temperatūros 
  pakuojamas dėka thermo-viscous technologijos
• Aukštos kokybės aplikavimas – optimaliai užpildo sunkiai 
  pasiekiamas gilias ir siauras ertmes
• Paprastas darbas – nereikia sluoksniuoti, 4mm aplikavimas 
  be burbuliukų per ploną kaniulę
• Atspalviai – Universal, A1, A2 ir A3

 VisCalor Bulk kapsulės (16 x 0,25g) kaina 69,00 €

pašildytas 
takus, kūno 

temperatūros 
pakuojamas

Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Unidento vadybininkus tel.: 85 2734491, dental@unidentas.lt


