
Catalog produse



Povestea brandului Lazzer este una despre 
ambiție, curaj, reușită și profesionalism. Este 
o poveste care demonstrează că nimic nu este 
prea greu, deoarece credem în inovație și 
dorim să oferim clienților noștri produse 
moderne, atât ca design, cât și ca standard de 
calitate al materialelor.

Încă de la început ne-am dorit să schimbăm 
percepția cumpărătorilor despre brandurile 
private, iar faptul că am avut alături companii 
și oameni care au avut încredere în noi, ne-a 
ajutat să transmitem povestea brandului și 
valorile care ne reprezintă. Lazzer însemnă, 
înainte de toate CALITATE - știm că este 
singurul reper care contează și fidelizează 
medicii ce aleg să lucreze cu noi.

Lazzer este rezultatul unei lungi perioade de 
research pentru a găsi cele mai bune produse 
realizate de firme de top din industrie. 
Produsele din portofoliul nostru au fost 
testate de cei mai exigenți medici, pentru a ne 
asigura că putem oferi produse excepționale. 

Ne caracterizează consecvența, transparența 
și profesionalismul și avem încredere că 
putem fi soluția pe care clienții o caută.



Indicații:
Restaurări anterioare și posterioare de clasa I – V• 
Sistemul de nuanțe și culoare asigură proprietăți estetice excelente • 

   pentru restaurările anterioare, rezistent și durabil pentru restaurările 
   posterioare.

Proprietăți & avantaje:
Nanoumplutură - asigură proprietăți estetice foarte apropiate de dinții • 

   naturali și cu un luciu superior
Consistență echilibrată ca de ceară care permite aplicarea cu ușurință în • 

   cavitățile anterioare
Nelipicios• 
Rezistență mecanică ridicată pentru restaurări durabile• 
Contracție redusă la polimerizare• 
Lustruire excepțional de ușoară• 
Conținutul total de umplutură este de 82% (greutate) și de 74% (vol). • 

   Este bazat pe rășină uretan-dimetacrilat și particule anorganice de 
   umplere < 0,01 �m

Compatibil cu toate sistemele adezive convenționale.• 

LAZZER  LCNANOFILL

Compozit nanohibrid estetic, fotopolimerizabil, folosit pentru restaurări 
anterioare și posterioare.
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Nuanțe disponibile: A1, A2, A3, A3.5, OA2, B2, C2
Prezentare: Seringă 1 g | Seringă 4 g



Indicații:
Restaurări anterioare și posterioare. • 

Proprietăți & avantaje:
Estetică excelentă, permite realizarea de restaurări directe rezistente, durabile, • 

   estetice
Manevrabilitate excelentă• 
Nu curge și se modeleaza ușor, nelipicios• 
Rezistență mecanică ridicată pentru restaurări durabile• 
Contracție redusă la polimerizare• 
Lustruire excepțional de ușoară• 
Compatibil cu toate sistemele adezive convenționale.• 

Nuanțe disponibile: 
A1, A2, A3, A3.5, OA2, B2, C2• 

Prezentare:
Seringă 4,5 g• 
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LAZZER  LCMICROFILL

Compozit microhibrid, estetic, fotopolimerizabil



Indicații:
Restaurări anterioare de clasa III, IV, V• 
Restaurări mici de clasa I și II• 
Liner• 
Sigilant pentru fisuri și fosete, reparații de defecte marginale, reparații de • 

   porțelan, cimentarea fațetelor sau cimentarea splint-urilor.

Proprietăți & avantaje:
Elasticitate mare, ideal pentru restaurări clasa V, închideri marginale foarte bune• 
Contracție scăzută la polimerizare• 
Proprietăți mecanice foarte bune• 
Particule anorganice de umplutură < 1.0 micromeri• 
Proprietăți optime de curgere• 
Lustruire excepțional de ușoară, rezistent la pigmentare• 

Nuanțe disponibile: 
A2, A3• 

Prezentare:
Seringă 3,4 g• 
Accesorii• 

LAZZER  LCFLOWFILL

Micro-compozit estetic, fluid cu vâscozitate crescută.
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Sistem adeziv de ultimă generație fotopolimerizabil cu auto-gravare 

Indicații:
Sistem adeziv folosit pentru restaurări bazate pe compozite fotopolimerizabile• 
Restaurări directe: obturații cu rășini compozite și restaurări de bont• 
Restaurări indirecte, cimentări de coroane, onlay, inlay, pivoți, etc• 

Proprietăți & avantaje:
Creează o adeziune puternică a materialelor compozite, compomerilor și a • 

   cimenturilor ionomere la smalț și dentină
Sigilare marginală eficientă• 
Flexibil și permisiv ca tehnică: gravare totală, gravare selectivă sau autogravare• 
Este hidrofil, deci poate fi utilizat și pe dentina ușor umedă• 
Fără sensibilitate postoperatorie• 
Poate fi depozitat la temperatura camerei• 

Prezentare:
Flacon Primer 5 ml• 
Flacon Etchbond 5 ml• 
Accesorii• 

LAZZER PRIMER & ETCHBOND LC
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Indicații:
Adeziv folosit pentru restaurări bazate pe compozite fotopolimerizabile• 
Este conceput pentru a funcționa perfect pentru restaurări directe și indirecte, • 

   pentru a adera la toate substraturile indirecte și este compatibil cu toate rășinile 
   și cimenturile compozite fotopolimerizabile, cu priză auto sau duală

Este indicat pentru aplicarea atât pe dentină, cât și pe smalț.• 

Proprietăți & avantaje:
Creează o adeziune puternică a materialelor compozite și a metalelor la smalț • 

   și dentină
Sigilare marginală eficientă• 
Timp scurt de lucru• 
Flexibil și permisiv ca tehnică: gravare totală, gravare selectivă sau autogravare• 
Este hidrofil, deci poate fi utilizat și pe dentina ușor umedă• 
Poate fi depozitat la temperature camerei• 
Pe bază de etanol• 

Prezentare:
Flacon 5 ml• 
Accesorii• 

LAZZER  LCETCHBOND 7

Adeziv de ultimă generație fotopolimerizabil cu auto-gravare pentru dentină 
și smalț.

7



Material automix (Sistem 10:1) pentru coroane și punți provizorii

Indicații:
Material folosit pentru realizarea de coroane și punți provizorii• 
Este un compozit dentar cu priză auto pentru coroane și punți semi-permanente • 

   cu durabilitate extinsă până la 5 ani.

Proprietăți & avantaje:
Îndepartare ușoară a excesului, datorită fazei intermediare elastice • 
Nu se rupe în zonele retentive • 
Atinge rigiditatea finală imediat• 
Adaptare excepțională• 
Rezistență optimizată la abraziune• 
Biocompatibil• 
Rezistent la rupere• 

Nuanțe disponibile: A2, A3
Prezentare:

Cartuș 75 g• 
Accesorii• 

LAZZER PROVI CROWN&BRIDGE
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Indicații:
Dinți temporari în cavități de clasele I, II și V• 
Restaurare pe termen lung în cavități de clasa I și II și restaurări de clasa V, liner• 
Material intermediar de restaurare și de tip sandwich pentru cavitățile de clasă I • 

   și II cu solicitare puternică 
Material de bază• 

Proprietăți & avantaje:
Este un ciment nelipicios,estetic și rezistent la coroziune • 
Biocompatibilitate excelentă, are o bună legătură chimică cu dentina și smalțul • 
Rezistență la absorbția apei • 
Datorită radiopacității sale, asigură o diagnoză postoperatorie ușoară • 

Nuanțe disponibile: A2
Prezentare:

Flacon 15 g pudră• 
Flacon 8 ml lichid• 
Accesorii• 

LAZZER FILLGLASS

Ciment de restaurare cu glasionomer
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Ciment glasionomer classic, radioopac pentru cimentări definitive.

Indicații:
Folosit la cimentarea definitivă a coroanelor, punților, Onlay, Inlay• 
Cimentarea pivoților endodontici• 
Cimentarea benzilor ortodontice• 
Material de bază sub obturațile de amalgam• 

Proprietati & avantaje:
Ciment estetic cu o aderență chimică bună• 
Biocompatibilitate excelentă, are o bună legătură chimică cu dentina și smalțul, • 

   metale neprețioase și zirconiu
Eliberează ioni de fluor• 

LAZZER CEMGLASS

Nuanțe disponibile: A3
Prezentare:

Flacon 15 g pudră• 
Flacon 8 ml lichid• 
Accesorii• 
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