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Platnost letáku je od 02.03.do 26.06.2020. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platnost letáku je od 02.03.do 26.06.2020. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Právo zm
ěny a tiskových chyb vyhrazeno.

CZ-2020012003 Rev1 (2020-01)

Jarní speciál 2020

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam-Latex, střední, 36 ks 591156 509

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam Stell Fram č. 1 (velký) 591056 689

Fit® Rubberdam Steel Frame
Odolný rámeček z nerezové oceli
 • pro připevnění kofferdamu bez perforace
 • autoklávovatelný

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam Starter Kit I 591050 8.190
Fit Rubberdam Starter Kit II 591054 9.190

Fit® Rubberdam Starter Kit II
Základní sada pro Rubberdam techniku
1 kompletní sada spon (2)
1 aplikační kleště (3)
1 děrovací kleště (4)
1 balení latexových blán, středních (7)
1 plastový napínací rám (5)
1 děrovací šablona (6)
1 návod k použití

Fit® Rubberdam Starter Kit I
Základní sada pro Rubberdam techniku
1 nerezový napínací rám, velký (1)
1 kompletní sada spon (2)
1 aplikační kleště (3)
1 děrovací kleště (4)
1 návod k použití

Fit® Rubberdam-Latex
Vyrobeno z přírodní latexové gumy
 • střední: extra jemný posun díky aproximálnímu kontaktu
 • velká síla v tahu díky konstantní kvalitě
 • trvanlivost minimálně 1 rok, nutno skladovat v chladu
 • zelené čtverečky (15 x 15), pudrované na jedné straně

Hu-Fa Dental a.s.
Moravní 909
76502 Otrokovice
Tel.: 577 926 226-9
Fax: 577 926 205
Email: objednavky@hufa.cz

Crown Click® De Luxe
Mechanický snímač korunek a můstků
 • velmi účinné snímání impulzní vlnou
 • jednoduše stačí umístit špičku nástroje pod okraj korunky a uvolnit “click”
 • tři tvary špiček nástrojů + očko (volitelně) 
 • rychlé, účinné a snadné snímání korunek a můstků
 • vyrobeno z velmi kvalitní, matné nerezové oceli, sterizilovatelné

 Produkt Obj. č. Kč
sada: nástroj se špičkami (č. 1 – 3) 591028 2.799
špička č. 1 na můstky 5910281 449
špička č. 2 na korunky 5910282 449
špička č. 3 krátká 5910283 449
špička č. 4 smyčkovitá (vč. adaptéru), volitelně 5910284 3.699

Miratoi® č. 4
ZOO zvířátka
 • různé druhy ZOO zvířátek

Miratoi® č. 20
Kluzák pro statečné pacienty
 • polystyrenový kluzák
 • 5 různých vzhledů
 • snadno létá vzduchem
 • délka kluzáku cca 20 cm
 • vrtule pro vylepšení letových vlastností
 • není vhodné pro děti mladší 3 let

Produkt Obj. č. Kč
Miratoi č. 4, balení 100 ks (mix) 598004 509

Produkt Obj. č. Kč
Miratoi č. 20, balení 50 ks (mix) 598073 649

Miratoi® č. 6
Prstýnky
 • dětské prstýnky v různých velikostech

Miratoi® č. 8
Flummy Ball
 • barevné, velmi vysoko skákající kuličky udělají radost malým pacientům

Produkt Obj. č. Kč
Miratoi č. 6, balení 100 ks, různé barvy 598005 449

Produkt Obj. č. Kč
Miratoi č. 8, balení 100 ks (mix) 598013 759

509 Kč 689 Kč

8.190 Kč
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649 Kč

449 Kč 759 Kč
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Platnost letáku je od 02.03.do 26.06.2020. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platnost letáku je od 02.03.do 26.06.2020. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Složení: mentol, máta, skořice: sladidlo: xylitol, žvýkačková báze, ochucovadlo, zahušťovadlo: arabská guma, zvlhčující látka: glycerol, emulgátor: sojový lecitin, barvivo: oxid titaničitý, 
potahovací činidlo: karnaubský vosk. Složení: čerstvé ovoce, brusinky: sladidlo: xylitol, žvýkačková báze, ochucovadlo, zahušťovadlo: arabská guma, zvlhčující látka: glycerol, regulátor 
kyselosti: kyselina jablečná, emulgátor: sojový lecitin, barvivo: oxid titaničitý, potahovací činidlo: karnaubský vosk. Složení: zelený čaj: sladidlo: xylitol, žvýkačková báze, ochucovadlo, 
zahušťovadlo: arabská guma, zvlhčující látka: glycerin, extrakt z listů (zelený čaj), emulgátor: sojový lecitin, barvivo: oxid titaničitý, potahovací činidlo: karnaubský vosk.
Varování: Žvýkačka se sladidlem. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Prosím dbejte na vyváženou, různorodou a zdravou životasprávu.

Produkt Obj. č. Kč
Máta 30 dražé (30 g) 5980260 105
Pepermint 30 dražé (30 g) 5980261 105
Skořice 30 dražé (30 g) 5980262 105
Ovoce 30 dražé (30 g) 5980263 105
Brusinky 30 dražé (30 g) 5980264 105
Zelený čaj 30 dražé (30 g) 5980265 105
Sortiment (200 balení s 2 dražé/400 g), kombinace příchutí 5980240 869

Žvýkačky Xylitol
Odstraňte kazy žvýkáním!
 • 100 % slazeno xylitolem
 • neobsahuje aspartam, sorbitol, laktózu a gluten
 • napomáhá vylepšit dech
 • mátová a pepermintová příchuť obsahuje mentol

Produkt Obj. č. Kč
XyliPOP, 6 g 598061 29
XyliPOP, 50 x 6 g 598068 969

XyliPOP®
Lízátka slazená Xylitolem – bez cukru!
 • obsahují Xylitol a laktát vápenatý
 • neobsahují aspartam, sorbitol, laktózu a lepek
 • vhodné i pro dospělé
 • chutná jahodová příchuť

Složení: sladidla: xylitol, žvýkačková báze, ochucovadlo, zahušťovadlo: arabská guma, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, zvlhčující látka: glycerin, barvivo: oxid titaničitý, emulgátor: 
sojový lecitin, povlak: karnaubský vosk. Žvýkačka se sladidlem. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky.
Varování: Žvýkačka se sladidlem. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Prosím dbejte na vyváženou, různorodou a zdravou životasprávu.

Žvýkačky Xylitol pro děti
Speciální žvýkačky pro děti
 • 100 % slazeno xylitolem
 • neobsahuje aspartam, sorbitol, laktózu a gluten
 • dětský motiv a chuť
 • ochrana proti kazům, plaku; remineralizující

Produkt Obj. č. Kč
Mix Jablko/Jahoda 2 x 200 dražé (400 g) 5980241 849
Jablko 30 dražé (30 g) 5980270 105
Jahoda 30 dražé (30 g) 5980271 105

Mira-2-Ton®
Tester plaku
 • žvýkací tableta nebo roztok
 • starší plak je zabarven do modra, novější do růžova
 • dlouhodobě osvědčeno v dentální praxi
 • příjemné pro pacienta, pomáhá s motivací
 • neobsahuje erythrosin a gluten
 • barvy odstraníte vyčištěním zubů
 • snadno se půlí – jedna tableta postačuje pro 2 aplikace

Produkt Obj. č. Kč
Mira-2-Ton tablety, 50 ks (5 x 10 ks) 5303595 349 
Mira-2-Ton tablety, 250 ks 5303592 879
Mira-2-Ton roztok, 60 ml 530341 399 

Mirafluor®-Tray
Aplikační nosiče pro fluoridový gel
 • vyrobeny z lehkého, flexibilního plastu
 • viditelný indikátor naplnění
 • dvojité nosiče pro současné ošetření maxily a mandibuly
 • žlutá barva kontrastní k jakémukoliv gelu

Produkt Obj. č. Kč
Mira� uor-Tray, malé, 50 ks 4001265 679
Mira� uor-Tray, střední, 50 ks 4001266 679
Mira� uor-Tray, velké, 50 ks 4001267 679

mirafluor®-gel
Fluoridový gel pro intenzivní profylaxi kazu
 • zvyšuje kyselinovou odolnost skloviny
 • snižuje tvorbu plaku
 • zrychluje remineralizaci
 • obsahuje 1.23 % fluoridu

Produkt Obj. č. Kč
mira� uor-gel jahoda, 250 ml 4001261 499
mira� uor-gel máta, 250 ml 4001260 499

Protho Clean®
Plně syntetický čistící přípravek na čištění a leštění 
náhrad
 • esteticky zvyšuje vzhled vašich protetických prací
 • pro odstranění leštidla a zbytků monomeru z prote-

tických prací
 • nastříkejte a krátce ponechejte působit, poté setřete 

měkkým hadříkem
 • příjemná chuť: máta

Produkt Obj. č. Kč
Protho Clean, 75 ml 410106 325

Produkt Obj. č. Kč
Endo N2 Set: 10 g prášku, 6 g tekutiny 530503 1.399
Endo N2 10 g samostatný prášek 530510 1.079
Endo N2 6 g samostatná tekutina 530258 639

Endo N2®
Cement pro kořenové kanálky na zink 
oxidové/eugenolové bázi
 • levná a rychlá alternativa již déle než 50 let
 • možno používat samostatně nebo jako kořenovou 

výplň ve spojení s gutaperčovými čepy
 • snadná aplikace do kanálku
 • dobrá adheze ke stěnám kanálku
 • definitivní, neabsorbovatelná výplň s tvrdostí křídy (po vytvrzení)
 • antimikrobiální efekt snižovaný vytvrzováním
 • obsahuje prášek a tekutinu pro míchání

Aquamed® Dry Mouth Gum
Dentální žvýkačka
 • snižuje pocit sucha v ústech
 • stimuluje tvorbu slin
 • podporuje orální zdraví
 • slazeno 100 % xylitolem
 • neobsahuje aspartam, sorbitol, laktózu nebo glutanát
 • čerstvá maracujová příchuť 

Produkt Obj. č. Kč
Aquamed 30 dražé (30 g) 5980272 119

105 Kč

869 Kč

29 Kč

119 Kč

969 Kč

105 Kč

849 Kč

349 Kč

od

679 Kč1.399 Kč

449 Kč

325 Kč
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