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Zveme Vás na on-line konferenci s mezinárodní účastí

DENTAL SHOW sobota 13. listopadu 2021 

Vzdělávání www.hufa.cz/vzdelavani/

Workshop digitální otiskování
Připravili jsme pro Vás jedinečnou možnost dozvědět se informace o intraorálních skenerech 
a vyzkoušet i skenování! Možná i Vy kolem sebe vnímáte skutečnost, že Vaši kolegové přechází 
na digitální otisky a přemýšlíte, zda to třeba není také správná cesta pro Vaši praxi.
Přednášející: Jiří Sedláček 
Kde: v různých regionech ČR
Informace ZDE: bit.ly/digiotisk

Intraligamentární anestezie
V průběhu kurzu si osvojíte princip, indikace a kontraindikace, správnou techniku, 
příčiny neúspěchu a selhání i možné komplikace ILA. Dále pak možnosti použití u dětí
a rizikových pacientů. Součástí kurzu je také nácvik aplikace tlakovými stříkačkami typu 
pistole, pera a přístrojovou aplikaci anestezie na zvířecích čelistech.
Přednášející: MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA
Kdy: 1. října 2021 od 12:30
Kde: Královské Poříčí
Informace ZDE: bit.ly/2IauT2p

od 8:00 ve Vašem počítači, tabletu nebo telefonu
informace a přihlášky najdete ZDE: bit.ly/dentalshow2021

Program lékaři:
08:00 – 09:00 Registrace účastníků

09:00 – 11:30 Zjednodušené techniky pro docílení translucence a transparence výplní. 
 Které parametry jsou klíčové pro vytvoření nepostřehnutelných náhrad.
 průhledností a průsvitností je prvořadé.  Pochopení těchto optických jevů Vám umožní
 reprodukovat přirozený chrup efektivně, s předvídatelností a vyšší estetikou.
 Dr. Rafael Beolchi, Universita Sao Paulo, Brazílie

11:30 - 12:00  Přestávka

12:00 - 13:15 Biologické ošetření hlubokého kazu – od účinné anestezie po konečné plnění.
 V této poutavé přednášce se naučíte, jak efektivně anestetizovat zub zasažený pulpitidou.
 Dozvíte se, co je biologická léčba a jak efektivní je při léčbě pulpitidy, včetně nevratné
 pulpitidy! Naučíte se osvědčený protokol pro zacházení s Biodentine - bioaktivní náhražkou 
 dentinu. Uvidíte několik zajímavých triků, které Vám pomohou opravit zub hladce 
 a předvídatelně po dokončené biologické léčbě.
 Michal Ganowicz DDS PhD, Varšava, Polsko

13:15 - 14:15 Celkové protézy 4.0 - Snímací protézy jinak.
 Zvýšené sání jako bonus při maximální stabilitě dolní celkové náhrady. V čem jsou jiné?
 Kompletní kazuistika, vysvětlení klinických i technických aspektů ošetření.
 Josef Ratonyi, diplomovaný zubní technik, Budapešť, Maďarsko

14:15 - 14:45 Přestávka 

14:45 - 15:45 Výplach a aktivace. Problém přeplnění kanálku Hypochloridem – diagnóza, 
 léčba, prevence.
 MUDr. Ivan Martin, privátní praxe MartinDental, Sokolov

15:45 - 16:45 Apexometrie, trepanovaný apex, retrográdní plnění. Revitalizace zubu. 
 MUDr. Ivan Martin, privátní praxe MartinDental, Sokolov

16:45 Závěr konference

Program asistentky:
08:30 – 09:00    Registrace účastníků

09:00 – 10:00    Dopady COVID-19 na hygienu stomatologické praxe po ukončení  
 akutní fáze.
 RNDr. Stanislav Šurín, odborný poradce a školitel Schülke CZ

10:00 – 10:45 Jak minimalizovat sankce z pravidelných SUKL kontrol v ordinaci. 
 Praktické tipy a zkušenosti z terénní praxe.
 RNDr. Stanislav Šurín, Ing. Jarmila Fafílková, odborní poradci a školite- 
 lé Schülke CZ

10:45 – 11:15    Přestávka 

11:15 – 12:45    Specifi ka profylaktického ošetření u vybraných typů pacientů –   
 parodontologický, ortodontický, kariézní a dětský pacient.
                          Aneta Stryjová, DiS., Praha

12:45 - 13:15  Přestávka

13:15 - 15:00     Preventivní stomatologie: nové materiály a techniky pro neinva- 
 zivní postupy.
 Klíčové znalosti pro efektivní asistenci lékaři. 
                          Dr. Rafael Beolchi, Universita Sao Paulo, Brazílie

15:00 - 16:30    Ostré břity na dentálních nástrojích – jak je uchovat?
                          Úvod do koncepcí ostření. Plánování údržby a výměny nástrojů 
 vnímané jako preventivní přístup.
                          Nástroje bez nutnosti ostření: důkaz a praxe.
                          Tatiana Brandt, RDH, MDe, School of oral Health, Kodaň, Dánsko
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Přednášky zahraničních 
školitelů budou tlumočeny 
do češtiny zkušeným 
překladatelem.

Konference je ohodnocena kredity jak pro lékaře, tak pro asistentky v rámci systému vzdělávání.

Implantologický kurz pro začínající implantology
Teoreticko – praktický kurz pro zubní lékaře, kteří chtějí nabídnout svým 
pacientům kvalitní protetické ošetření nesené špičkovými implantáty.
V praktické části se mimo jiné naučíte zavést různé typy implantátů, 
vhojovací a otiskovací váleček.
Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž
Kdy: 7. října 2021 od 13:00
Kde: Brno
Informace ZDE: bit.ly/3zzIYyS 

Jak si zjednodušit otiskování
Prakticky zaměřená přednáška s workshopem na stále aktuální téma otiskování. 
Opakované otisky jsou noční můrou každého zubního lékaře. 
Pojďme se podívat na možnosti, jak si ulehčit a zjednodušit život při procesu 
otiskování a zároveň snížit nejen náklady, ale i ušetřit drahocenný čas.
Přednášející: MDDr. Iva Voborná, Ph.D.
Kdy: 22. října 2021 od 8:30
Kde: Brno
Informace ZDE: bit.ly/3ooEJB0

Podkládání a rebaze snímatelných náhrad
Prakticky orientovaná přednáška pro stomatology, napěchovaná užitečnými 
informacemi, zaměřená na opravy snímacích náhrad, se kterými se dnes a denně 
setkáváte ve své praxi. Přednáška proběhne formou webináře - tedy z pohodlí 
Vašeho domova. Jedná se o kreditovaný kurz v rámci systému vzdělávání.
Přednášející: MUDr. Jana Krňoulová, PhD.
Kdy: 26. listopadu 2021 od 8:30
Kde: ve Vašem počítači, tabletu nebo telefonu
Informace ZDE: bit.ly/38IHYtT

KREDITOVANÝ 

WEBINÁŘ

Koncept stomatologie „žádný čep, žádná korunka“ 
– úhrady za výkony zůstávají v ordinaci
V průběhu poutavé přednášky doplněné praktickou ukázkou Vás MDDr. Kříž 
provede problematikou přímých dostaveb od preparace, přes volbu materiálu 
až po samotnou dostavbu. Bude se věnovat také postendodontickým dostav-
bám a neopomene ani management měkkých tkání a vše doplní praktickými 
tipy.
Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž
Kdy: 3. 11. 2021
Kde: Brno
Informace ZDE: bit.ly/3iNdvl4 

Konzervativní parodontologická léčba, 15-ti leté zkušenosti 
s dlahováním zubů
Velmi žádaný praktický kurz s přednáškou Vás naučí nejen stabilizovat zuby tzv. 
Splint technikou a dozvíte se celou řadu dalších zajímavých a praktických informací.
Přednášející: MUDr. Peter Augustín, Ph.D.
Kdy: 8. října 2021      Dopolední kurz: bit.ly/2WKaEk0
Kde: Olomouc             Odpolední kurz: bit.ly/2HVzFQQ

Využití obličejového oblouku a semi-adaptabilního artikulátoru 
v ordinaci zubního lékaře
Praktický kurz, který je určen techniky i lékaře. Přinášíme Vám možnost, naučit se pracovat 
s kvalitními a dostupnými artikulátory a obličejovým obloukem, což Vám napomůže snížit 
problémy při artikulaci náhrad před předáním a předejít stížnostem pacientů u rozsáhlejších 
protetických prací.
Přednášející: MDDr. Petr Jirásek, Bc. Libor Orava
Kdy: 29. října 2021
Kde: Praha
Informace ZDE: bit.ly/36tUGLu



Digitalizace začíná v ordinaci
Žádný stres
Odpadá nutnost oprav a dvojí otiskování. 
Při nasazování prací si můžete být jistí, že korunky budou sedět.

Přesnost
Konečně je dostupná technologie, která zcela eliminuje možné 
nepřesnosti klasického otiskování.

Nový rozměr diagnostiky
Okamžitě vidíte skutečný stav pacienta. I z úhlů, 
které jsou při běžné prohlídce těžko dostupné.

Vydělává peníze
Skenování pacienta trvá průměrně jen 5–7 minut. 
A navíc ke skeneru není třeba žádný spotřební materiál.

Pořízení 
intraorálního 

skenneru 
není otázka „JESTLI”, 

ale „KDY”.

NESTŮJTE STRANOU 
ZAČNĚTE TEĎ!

Vyladěný intraorální skener

Listujte brožurou: bit.ly/aoralscan
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VSTUPTE DO SVĚTA DENTÁLNÍCH PROFESIONÁLŮ A DIGITALIZACE

硬い骨質

軟らかい骨質

POUŽITÍ IMPLANTÁTŮ DLE KLASIFIKACE KVALITY KOSTI

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGICKÁ INOVACE IMPLANTÁTŮ,
KTERÁ PŘEKVAPÍ SVOJÍ JEDNODUCHOSTÍ A LOGIKOU

GC Aadva představuje nekompromisní závazek společnosti GC ke kvalitě, 
založený na desetiletích výzkumů a odborných znalostí.

ROVNÝ IMPLANTÁT & DESIGN ZÁVITŮ

Standard implantát 
- NARROW Ø 3,3 mm  v délkách 8 / 10 / 12 / 14 mm
- REGULAR Ø 4,0 mm  v délkách 8 / 10 / 12 / 14 mm
- WIDE Ø 5,0 mm        v délkách 8 / 10 / 12 mm

KÓNICKÝ IMPLANTÁT & DESIGN ZÁVITŮ

Tapered implantát
- NARROW Ø 3,3 mm  v délkách 8 / 10 / 12 / 14 mm
- REGULAR Ø 4,0 mm  v délkách 8 / 10 / 12 / 14 mm
- WIDE Ø 5,0 mm v délkách 8 / 10 / 12 mm

硬い骨質

軟らかい骨質

硬い骨質

軟らかい骨質

Protetická sada 
obsahuje:

Protetický box, ráčnu, nástroje 
pro umístění abutmentů 
a nástroj pro vyjmutí abutmentů 
a adaptéry

Chirurgická sada GC Aadva doporučuje 
použití vrtáků v souladu s klasifi kací kvality 
kosti – tvrdá, střední a měkká.
Respektování takového protokolu spolu 
s adekvátními otáčkami umožňuje bezpečnou 
preparaci implantační štoly pro spolehlivé za-
vedení implantátu a zaručuje primární stabi-
litu implantátu ve všech druzích kvality kostí.  

Geometrie hexagonu ve spojení 
s vysoce přesným vnitřním 
kónickým těsněním zabraňuje 
infi ltraci bakterií a udržuje 
biologickou vůli. 

Krásný úsměv všude na světě díky 
systému implantátů GC Aadva



Informujte se u svého obchodního zástupce ješte dnes.

 Obj.kód: 530383  3ml  1 795 Kč   

 Bližší informace a zkušenosti vašich kolegů najdete na našich weobových stránkách: www.brixgel.cz

Enzymatická exkavace infi kovaného 

kariézního dentinu s 

BRIX3000® je enzymatický gel pro efektivní odstraňování zub-
ních kazů bez nutnosti vrtání. Díky jeho unikátním vlastnostem 
je zubní lékař jednoznačně schopen rozlišit infi kovaný a vitální 
dentin.
Po aplikaci spustí BRIX3000® proteolýzu na devitalizovaném 
dentinu, která ho následně během 2 minut změkčí a připraví 
na odstranění jemným kyvadlovým pohybem.
BRIX3000® neobsahuje toxické nebo dráždivé složky, 
byl dermatologicky testován. Je bezpečný pro všechny pacienty 
i po požití, kontaktu s pulpální tkání, dásní, jazykem, pokožkou 
nebo při náhodném zasažení očí a nenastane žádná negativní 
reakce.

BRIX3000®
 

• dentální prostředek navržen speciálně pro atraumatické 
 a bezbolestné odstraňování zubního kazu z dentinu
• neinvazivní produkt na vodní bázi, jehož hlavní složkou
   je enzym PAPAIN.

Práce s BRIX3000® je v souladu s technikou ART 
(Atraumatic Restorative Treatment), doporučením 
WHO (World Health Organization) 
a IDF (World Dental Federation).

Výrazně
snížená cena

-40%

MDDr. Magdaléna KOHOUTKOVÁ

„Původně jsem si Brix objednala přede-
vším pro dětské pacienty. Dnes ale po-
užívám i na pacienty dospělé. Pěkně se 
po aplikaci Brixu kariézní dentin rozpustí 
a jde bez námahy odstranit. U dětí to 2 
minutové čekání problém není, dají se 
zabavit, takže bez problémů. U dospě-
lých pacientů zase kvituji, že je jich mno-
ho bázlivých a bojí se anestezie. Pokud 
použiji Brix, anestezii použít nemusím, 
takže BRIX®3000 mohu jen doporučit.“

MUDr. Blanka MOLČÍKOVÁ

„Používám Brix u dětí i dospělých 
podle situace a osvědčil se mi. 
Po 2 minutách exkavuji změklý 
dentin. Caries detectorem si to 
kontroluji a jsem spokojená. Spíš 
se to stále učím... U děti kolikrát 
nevrtám.“

MUDr. Svatava KÖCKOVÁ 

„Na naši klinice našel produkt Brix 
3000® stále místo, především pro 
dětské klienty. 
Je aplikován v denní praxi 
a úspěšný v terapii kariézních 
lézí.“

MUDr. Pavla NOZAROVÁ 

„Brix 3000® používám zatím krátce, 
zejména v dětské péči v kombinaci 
s šetrnou ruční exkavací.“

MUDr. Jana ŘEZNÍČKOVÁ

"Brix 3000 používám od začátku jeho 
dostupnosti u nás, je výborný, poškozený 
dentin se snadno odstraňuje. Jeho pou-
žití je vždy dobrým pomocníkem u kazů 
blízkých dřeni, a to nejen u dětí. Leckoho 
může odradit cena, v tubě jsou jen 3ml 
materiálu, ale spotřeba na 1 ošetření je 
opravdu malá."

Zkušenosti lékařů, kteří používají

enzymatický gel BRIX3000®
Vyzkoušejte 

i vy ve 
Vaší praxi!

VSTUPTE DO SVĚTA DENTÁLNÍCH PROFESIONÁLŮ A DIGITALIZACE

硬い骨質

軟らかい骨質

POUŽITÍ IMPLANTÁTŮ DLE KLASIFIKACE KVALITY KOSTI

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGICKÁ INOVACE IMPLANTÁTŮ,
KTERÁ PŘEKVAPÍ SVOJÍ JEDNODUCHOSTÍ A LOGIKOU

GC Aadva představuje nekompromisní závazek společnosti GC ke kvalitě, 
založený na desetiletích výzkumů a odborných znalostí.

ROVNÝ IMPLANTÁT & DESIGN ZÁVITŮ

Standard implantát 
- NARROW Ø 3,3 mm  v délkách 8 / 10 / 12 / 14 mm
- REGULAR Ø 4,0 mm  v délkách 8 / 10 / 12 / 14 mm
- WIDE Ø 5,0 mm        v délkách 8 / 10 / 12 mm

KÓNICKÝ IMPLANTÁT & DESIGN ZÁVITŮ

Tapered implantát
- NARROW Ø 3,3 mm  v délkách 8 / 10 / 12 / 14 mm
- REGULAR Ø 4,0 mm  v délkách 8 / 10 / 12 / 14 mm
- WIDE Ø 5,0 mm v délkách 8 / 10 / 12 mm

硬い骨質

軟らかい骨質

硬い骨質

軟らかい骨質

Protetická sada 
obsahuje:

Protetický box, ráčnu, nástroje 
pro umístění abutmentů 
a nástroj pro vyjmutí abutmentů 
a adaptéry

Chirurgická sada GC Aadva doporučuje 
použití vrtáků v souladu s klasifi kací kvality 
kosti – tvrdá, střední a měkká.
Respektování takového protokolu spolu 
s adekvátními otáčkami umožňuje bezpečnou 
preparaci implantační štoly pro spolehlivé za-
vedení implantátu a zaručuje primární stabi-
litu implantátu ve všech druzích kvality kostí.  

Geometrie hexagonu ve spojení 
s vysoce přesným vnitřním 
kónickým těsněním zabraňuje 
infi ltraci bakterií a udržuje 
biologickou vůli. 

Krásný úsměv všude na světě díky 
systému implantátů GC Aadva
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ŠPIČKOVÉ ORDINAČNÍ BĚLENÍ K LÉČBĚ MEDICÍNSKÝCH ZMĚN ODSTÍNŮ ZUBŮ

Opalescence Boost 40%
• Bělící gel s 40% peroxidu vodíku.
• Chemicky aktivován před použitím – NENÍ NUTNO AKTIVOVAT LAMPAMI!
• Unikátní patentované složení PF (dusičnan draselný + fluoridy) minimalizuje citlivost při a po bělení.
• Aplikace pouze na 2-3 x 20 min při jedné návštěvě (max 60 minut).
• Aktivuje se přímo ve stříkačce před použitím - po správném smíchaní červená barva na zubech dobře viditelná.
• pH 6,9 po smíchání – šetrný ke sklovině.
• 20% vody - minimální dehydratace při bělení.
• Certifikát CE platný do 28.1.2021!
• Balení Intro Kit: 4x 1,2 ml Boost 40%, 2x 1,2 ml OpalDam Green, 2x IsoBlock, 10 kanyl Micro 20ga  

a 10 kanyl Micro 20ga FX.
• Balení Pacient Kit: 2x 1,2ml Boost 40%, 1,2 ml OpalDam Green, 1x IsoBlock, 5 kanyl Micro 20ga  

a 5 kanyl Micro 20gaFX.

Indikace: pre-eruptivních nebo post-eruptivních endogenních dyskolorací způsobených onemocněním, poraněním 
nebo lékařským ošetřením, migrující zevnitř zubu do dentinu a skloviny (např. alkaptonuria, congenital 
hyperbilirubianemia, amelogenesis / dentinogenesis imperfecta, tetracyklinové a minocyklinové skvrny, aj.).  
Toto bělení není alternativou Opalescence PF nebo Opalescence GO.

UPOZORNĚNÍ
Toto bělení není alternativou 
kosmetického bělení zubů!

Před Po

OPALESCENCE PF-PROFESIONÁLNÍ DOMÁCÍ BĚLENÍ S DLOUHODOBOU 
VÝDRŽÍ ODSTÍNU

Opalescence PF 10% / 16%
• Jediný viskózní lepkavý gel na trhu s postupným uvolňováním peroxidu vodíku: aktivní  

po celou dobu aplikace předepsanou výrobcem. Optimální interakce s organickými  
pigmenty v dentinu. Maximální bělící účinek, ochrana a posílení skloviny. 

• Noční bělení Opalescence® PF 10% = 10% karbamidu peroxidu. /  
Doba jedné aplikace 8 - 10 hod/noc.

• Denní bělení Opalescence® PF 16% = 16% karbamidu peroxidu. /  
Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den.

• 20% vody chrání před dehydratací zubů a návratem k původnímu odstínu.
• Formula PF chrání před citlivostí zubů při a po bělení.
• Příchuť: máta, meloun, bez příchutě.
• Balení Pacient Kit obsahuje: 8 x 1,2 ml bělícího gelu ve stříkačkách,  

30 ml Bělící pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence  
a kartičku se vzorníkem odstínů.

• Balení Doktor Kit obsahuje: jako pacient kit + 2x folie Soft Tray.

PRO HLADKÉ, ČISTÉ, ZÁŘIVÉ ZUBY!

Bělicí pasty Opalescence
• Jedinečná směs tri-oxidu křemičitého aktivně odstraňuje povrchové 

skvrny. Odstranění povrchových skvrn zesvětlí zuby o dva odstíny za 
jeden měsíc.

• Výjimečné vstřebávání fluoridu sodného, pomáhá lépe chránit před 
kavitami a posiluje sklovinu.

• Sladidlo Xylitol pomáhá snižovat riziko zubního kazu.
• Bezpečná pro každodenní,dlouhodobé použití, vhodná pro celou 

rodinu.Vhodná i pro nebělené zuby.
• Neobsahuje Triclosan.

• Bělící zubní pastaOpalescence Original
• 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou (splňuje specifikace ADA).
• Balení: 12 x 100ml, 24 x 30ml

• Bělící zubní pastaOpalescence Sensitivity Relief pro citlivé zuby
• 5% dusičnanu draselného pro snížení citlivosti zubů, např. po bělení.
• Balení: 12 x 100ml, 24 x 30 ml

TIP

Chcete bělit a máte citlivé zuby?  
Začněte používat Bělicí zubní pastu 

Opalescence již 14 dní před bělením. 
Pomůže vám snížit nebo odstranit citlivost.

intro kit | obj. č. 504750 | 4 687,-** 5 040,-
pacient kit | obj. č. 504751 | 2 297,-**

refill - 20 x 1,2 ml  | obj. č. 504754 | 14 224,-**

2 470,-

15 080,-

pacient kit | 1 488,-** 1 600,-
doktor kit  | 1 609,-**

refill  - 40 x 1,2 ml  | 6 324,-**

1 730,-

6 800,-

133 g | 214,-** 230,-
28 g | 79,-** 85,-



Balení: 
Intro Kit: 4x 1,2 ml Viscostat + 20 kanyl Metal Dento-Infusor    820 Kč 1.090,-
Indispense Kit: 1x 30ml ViscoStat + 20x kanyla Metal Dento-Infusor + 20x 1,2ml prázdné stříkačky 1.640 Kč 2.180,-
Indispense: 1x 30ml ViscoStat    980 Kč 1.300,-
Mini Kit: 2x 1,2 ml Viscostat +10 kanyl Metal Dento-Infusor    270 Kč    360,- 

nebo zaváděči.

K dispozici v šesti 

univerzálních velikostech

a bez adrenalinu

Snadné zavedení.

Vynikající absorpce.

Ultrapak
®

  

splétané vlákno Bezkonkurenční retrakce.

Balení: Sada 4 ks 

Ultrapak vlákno 1 x 00,0,1,2 + stojánek   1.340 Kč  1.780,-

Refi ll: 

1x Ultrapak vlákno 0 330 Kč 440,- 

1x Ultrapak vlákno 1 330 Kč 440,-

1x Ultrapak vlákno 2 330 Kč 440,-

1x Ultrapak vlákno 3 330 Kč 440,-

1x Ultrapak vlákno 00 360 Kč 480,-

1x Ultrapak vlákno 000 420 Kč 560,-

Snadné zavedení    Vynikající absorpce   Bezkonkurenční retrakce

Bezkonkurenční retrakce.

Vlákno ze 100% bavlny propletené do tvaru 
uzavřeného tubulu  se během zavádění stlačí, 
takže se dobře napěchuje do sulku. Poté díky 
řízené expanzi optimálně odtáhne tkáně.

Ultrapak kontroluje krvácení a tvorbu sulku-
lárních tekutin u subgingiválních preparací 
a preparací v blízkosti gingivy. Neuvízne na 
diamantovém vrtáčku nebo zaváděči.

Retrakční vlákno Ultrapak – originál je jen jeden

ViscoStat Clear®

� hemostatický viskózní gel s 25% chloridu hlinitého 
� transparentní gel pro estetické zóny
� zůstává v sulku, nezanechává rezidua, nestéká 
� Vynikající pro provedení preparace a dostavby v jednom dni

Balení: 
Kit: 4x 1,2ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor     820 Kč   1.090,-
Indispense Kit: 1x 30 ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor  1.640 Kč   2.180,-
                       + 20x 1,2ml prázdné stříkačky
Indispense: 1x 30 ml ViscoStat Clear     980 Kč   1.300,- 

Sleva 
25%

PRO HLUBOKOU 
HEMOSTÁZU

pro aktivní hemostázu 
vtítejte hemostatika 
kanylou 
Metal-Dento Infusor.

Sleva 
25%

ViscoStat®

� viskózní hemostatický koagulační gel s 20% síranu železnatého  
� hloubková aktivní hemostáza během několika sekund
� brání kontaminaci sulkulární tekutinou během bondování
� velmi šetrný k tkáním
� pro každodenní použití při operativních zákrocích, periodontálním ošetření, gingivektomii
� vynikající jako fi xátor při pulpotomii – alternativa Formocresolu šetrnější k tkáním 

Výhradní dovozce v ČR a SR

Tip:

1. Data on file.

Ultradent offers a variety of in-office and at-home products 
specially designed to relieve hypersensitivity.

Provides immediate results
Treats sensitivity 

  Non-flavored gel available in syringes or disposable trays

UltraEZ desensitizing gel is a sustained-release 3% potassium nitrate desensitizing gel with fluoride (0.25% neutral NaF). This sustained-
release formula quickly eliminates sensitivity from toothbrush abrasion, thermal and chemical changes, tooth whitening, and root exposure. 

We’ve tried other products, but UltraEZ is the only truly effective one. Thanks!” 

Refill

Refill

  Unique formulation is ideal for promoting oral health and maintaining bright, white smiles
   Removes surface stains to lighten teeth up to two shades in just one month
  Low abrasion formula protects enamel and is safe for everyday use
  Available in refreshing Cool Mint flavor 

Opalescence Whitening Toothpaste for Sensitivity Relief has the same whitening power 
as the original Opalescence Whitening Toothpaste, plus maximum strength potassium nitrate for sensitivity relief.

Now With

Tray



Více o bělení na 
www.opalescence.cz

f @OpalesceCZSK

@beleni_opalescence_cz_a_sk

+

Výhradní dovozce v ČR a SR

1. Informujte vaše pacienty o bělení Opalescence Go
2. Ukažte jim, jak snadná je aplikace Opalescence Go
3. Nabídněte jim Opalescence Go ve vaší ordinaci
4. Nechte je vybělit Opalescencí Go

1. Vyjměte z balení. 2. Vystřeďte na zubní
oblouk.

3. Jemně přisajte nebo 
polkněte.

4. Ostraňte vnější nosič. 5. Je-li třeba, jemně
upravte.

6. Nechte působit 60-90 minut.

Opalescence GO 6%
- univerzální předplněné nosiče s bělícím gelem

“Bělení za pochodu” – okamžitě, bez otiskování, bez laboratorní práce, 
bez čekání na zhotovení bělícího nosiče. 
Jednorázové extra těsné nosiče předplněné bělícím gelem s 6% 
peroxidu vodíku.
Profesionální vybělení zubů ve frontálním i distálním úseku chrupu. 

Formula PF (dusičnan draselný a fl uoridy) a 20% vody snižují citlivost
Doba 1 aplikace: 60-90 minut/ den.
Doba bělícího cyklu: 5-10 aplikací.

Vhodné i na oživení a prodloužení trvanlivosti odstínu po předchozím 
ordinačním bělení nebo po profesionálním čištění zubů. 
Vhodné i pro pacienty s rovnátky. Cenově dostupné.

Pacient kit      1 550 Kč   2 060,-
(10× dolní + 10× horní nosič + Opalescence zubní pasta 30 ml) 
Mini kit          820 Kč   1 090,-
(4× dolní + 4× horní nosič) / příchuť: máta, meloun   

Sleva 

25%

1. Data on file.

Ultradent offers a variety of in-office and at-home products 
specially designed to relieve hypersensitivity.

Provides immediate results
Treats sensitivity 

  Non-flavored gel available in syringes or disposable trays

UltraEZ desensitizing gel is a sustained-release 3% potassium nitrate desensitizing gel with fluoride (0.25% neutral NaF). This sustained-
release formula quickly eliminates sensitivity from toothbrush abrasion, thermal and chemical changes, tooth whitening, and root exposure. 

We’ve tried other products, but UltraEZ is the only truly effective one. Thanks!” 

Refill

Refill

  Unique formulation is ideal for promoting oral health and maintaining bright, white smiles
   Removes surface stains to lighten teeth up to two shades in just one month
  Low abrasion formula protects enamel and is safe for everyday use
  Available in refreshing Cool Mint flavor 

Opalescence Whitening Toothpaste for Sensitivity Relief has the same whitening power 
as the original Opalescence Whitening Toothpaste, plus maximum strength potassium nitrate for sensitivity relief.

Now With

Tray
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Rychlejší, bezpečné bělení nevitálních zubů

Opalescence Endo
• Viskózní lepkavý gel s 35% peroxidu vodíku se zaručenou koncentrací, nestéká.
• Technika „walking bleach“ na 3 - 5 dnů.
• Pohodlně aplikujte ze stříkačky do dřeňové dutiny zubu, snadno se odstraní.
• Rychlé výsledky s větší trvanlivostí vyběleného odstínu.
• Certifikát CE je platný do r. 2024!
• Opalescence Endo Kit obsahuje: 2 x 1,2 ml bělícího gelu ve stříkačce  

a 20 kanyl Black Mini.

SLEVATIP UPOZORNĚNÍ
15%K dočasnému uzavření kavity použijte 

dočasný karboxylátový cement bez 

eugenolu UltraTemp Regular.  
Je kompatibilní s peroxidem vodíku.

Pouze pro bělení  

nevitálních zubů!

Přední nevitální zub, 
mnohaleté zabarvení 
neznámého původu.

Po 2 aplikacích Opalescence 
Endo vnitřní bělení technikou 
„Walking bleach", každá 
aplikace na 3 dny.

Zdravotnické bělení do čekárny na 30 minut

Opalescence Quick PF 45%
• Viskózní bělící gel s obsahem 45% karbamidu peroxidu 

a patentovaným složením PF.
• Startovací zdravotnické bělení.
• Patentované složení PF (dusičnan draselný + fluorid) 

pro snížení citlivosti při a po bělení.
• Bělení do nosiče na 30 minut!!!
• pH 6,9, 20% vody.
• Obsahuje Xylitol – příznivé účinky na sklovinu.
• Zdravotnické bělení pro těžší diskolorace.
• Certifikát CE platný do roku 2024.

SLEVA

15%

Pasta pro minimálně invazivní ošetření zubů s fluorózou - zatočte se skvrnami!

Opalustre
• Obsahuje 6,6% kyseliny chlorovodíkové a mikročástice karbidu křemíku.
• Trvale odstraní bílé a hnědé skvrny z povrchu skloviny do hl. 0,2 mm.
• Max. 4 aplikace, každá po dobu 1 min.
• Opalustre Kit obsahuje: 4 x 1,2 ml materiálu, 20 kanyl White Mac, 10 kalíšků se štětinami Opal Cup  

a 10 leštících kalíšků Opal Cup.
• Mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml Opalustre, 10 kanyl White Mac  

a 10 kalíšků OpalCup.

TIP

Pokud jsou skvrny na zubech světlé, zkuste 

nejdříve vybělit. K izolaci měkkých tkání 

použijte OpalDam – viz katalog UD str. 21

PŘED PO

kit | 2 320,- | obj. č. 501270 1 980,-
refill - 2 x 1,2 ml | 2 080,- | obj. č. 501323 1 770,-

20 x 1,2 ml | 5 730,- | obj. č. 505348 4 880,-
4 x 1,2 ml | 1 320,- | obj. č. 505346 1 130,-

kit | obj. č. 500554 | 3 599,-** 3 870,-
mini kit | obj. č. 505554 | 2 009,-**

refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500555 | 2 316,-**

2 160,-

2 490,-Více o bělení na 
www.opalescence.cz

@OpalesceCZSK

@beleni_opalescence_cz_a_sk

+

Výhradní dovozce v ČR a SR

1. Informujte vaše pacienty o bělení Opalescence Go
2. Ukažte jim, jak snadná je aplikace Opalescence Go
3. Nabídněte jim Opalescence Go ve vaší ordinaci
4. Nechte je vybělit Opalescencí Go

1. Vyjměte z balení. 2. Vystřeďte na zubní
oblouk.

3. Jemně přisajte nebo
polkněte.

4. Ostraňte vnější nosič. 5. Je-li třeba, jemně
upravte.

6. Nechte působit 60-90 minut.

Opalescence GO 6%
- univerzální předplněné nosiče s bělícím gelem

“Bělení za pochodu” – okamžitě, bez otiskování, bez laboratorní práce, 
bez čekání na zhotovení bělícího nosiče. 
Jednorázové extra těsné nosiče předplněné bělícím gelem s 6% 
peroxidu vodíku.
Profesionální vybělení zubů ve frontálním i distálním úseku chrupu. 

Formula PF (dusičnan draselný a fl uoridy) a 20% vody snižují citlivost
Doba 1 aplikace: 60-90 minut/ den.
Doba bělícího cyklu: 5-10 aplikací.

Vhodné i na oživení a prodloužení trvanlivosti odstínu po předchozím 
ordinačním bělení nebo po profesionálním čištění zubů. 
Vhodné i pro pacienty s rovnátky. Cenově dostupné.

Pacient kit 1 550 Kč  2 060,-
(10× dolní + 10× horní nosič + Opalescence zubní pasta 30 ml) 
Mini kit          820 Kč 1 090,-
(4× dolní + 4× horní nosič) / příchuť: máta, meloun   

1. Data on file.

Ultradent offers a variety of in-office and at-home products 
specially designed to relieve hypersensitivity.

Provides immediate results
Treats sensitivity 

  Non-flavored gel available in syringes or disposable trays

UltraEZ desensitizing gel is a sustained-release 3% potassium nitrate desensitizing gel with fluoride (0.25% neutral NaF). This sustained-
release formula quickly eliminates sensitivity from toothbrush abrasion, thermal and chemical changes, tooth whitening, and root exposure. 

We’ve tried other products, but UltraEZ is the only truly effective one. Thanks!” 

Refill

Refill

  Unique formulation is ideal for promoting oral health and maintaining bright, white smiles
   Removes surface stains to lighten teeth up to two shades in just one month
  Low abrasion formula protects enamel and is safe for everyday use
  Available in refreshing Cool Mint flavor 

Opalescence Whitening Toothpaste for Sensitivity Relief has the same whitening power 
as the original Opalescence Whitening Toothpaste, plus maximum strength potassium nitrate for sensitivity relief.

Now With

Tray
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PORCELAIN REPAIR KIT - OPRAVA KERAMICKÉ 
PROTETIKY I PRO INTRAORÁLNÍ POUŽITÍ

Porcelain Repair kit
• Rychlé a kvalitní opravy poškozené keramiky.
• Pro opravy starých makroplněných kompozitů před intraorálním 

bondováním
• Jednoduché nanášení pomocí stříkaček a kanyl - není nutno 

míchat před použitím.
• Zaručena vždy stejná konzistence a složení materiálu.
• Velmi silná vazba kompozitu ke keramice, vhodné  

i na lithium-disilikátovou protetiku (např. IPS e.max).
• Porcelain Repair Kit obsahuje:1,2 ml Porcelain Etch,  

1,2 ml Ultradent Silane, 1,2 ml EtchArrest, 1,2 ml Peak Universal 
Bond, 1,2 ml PermaFlo Dentin Opaquer, 1,2 ml OpalDam, 20 kanyl 
Black Mini Brush, 20 kanyl BlackMicro, 20 kanyl Micro 20G  
a 20 kanyl Inspiral Brush.

TIP TIP

SLEVA

Pro opravy použijte 
kompozit Mosaic nebo 
Amelogen Plus - oprava 

bude kvalitní a zub 
bude vypadat naprosto 

přirozeně. Podrobný 
postup viz katalog 

Ultradent 2019, str. 69.

Ultradent Porcelain Etch a Silan –základní sada na opravu keramiky
Pokud nechcete investovat do velké sady na opravu keramiky, můžete si objednat 

základní set:
-leptání Porcelain Etch po dobu 1 minuty, důkladně opláchnout a vysušit;

- aplikace Silanu po dobu 1 minuty - nutné pro zvýšení vazebné síly.

Obsahuje: 2 x 1, 2ml Porcelain Etch, 2 x 1,2 ml Silan, 20x kanyla Black Mini Brush, 
20x kanyla Inspiral Brush.

15%

Maximální pevnost, minimální otěr

PermaFlo DC
• Duálně tuhnoucí, radioopákní - pracovní čas 3 - 5 min, úplně ztuhne cca za 10 min.
• Pryskyřice Bis-GMA – neobsahuje Bisphenol A ani jej nevytváří jako vedlejší produkt.
• Thixotropní – snadno protéká kanylou.
• Nejtenčí tloušťka filmu – 9 µm (pro kompozitní fixační pryskyřice).
• Plněn ze 70% své hmotnosti částicemi 1,5 µm = vysoce odolný proti otěru.
• Nízká smrštivost (cca 5%).
• Podrobný návod a obsah balení fixačního kitu i post kitu v katalogu Ultradent 2020 na str. 85.
• Odstíny: A2, A3.5, Translucent a Opákní bílá.

1. Fixace protetiky 2. Fixace kořenového čepu 3. Dostavba jádra

DOSTAVBY KOŘENOVÉHO JÁDRA:
vytvoříte velmi pevnou náhradu  
- při žvýkání nepraskne. 

POLYKARBOXYLÁTOVÝ DOČASNÝ CEMENT BEZ EUGENOLU!

UltraTemp
• Ideální pro dočasné krátkodobé provizorní fixace  

(korunky, inleje) a uzavření kavit.
• Uzavření kavity při bělení nevitálních zubů  

(endo bělení do dutiny zubu).
• Hydrofilní, brání průniku baktérií.
• Šetrný k pulpě – nedráždí.
• Výborně drží v kavitě, spolehlivě odolá žvýkacím silám.

TIP

K očištění preparace použijte 

Consepsis Scrub - 
pastu s CHX.

Kvalitní systém aproximálních matric

Omni-Matrix segmentové matrice
• 4 odlišné tvary matric a 1 spona pro všechny tvary 

a velikostí zubů.
• Mimořádně tenké a pružné.
• Zavedení matrice možné jakýmikoli kleštěmi na kofferdam 

nebo kleštěmi z jiných matricových systémů.
• Omni Matrix Kit obsahuje: sortiment 4 x 40 matric 

a 4 spony.

TIP

Nejprve umístěte 
matrici a spolehlivě 

zajistěte klínkem, teprve 
pak nasaďte sponu.

*doporučené adhezivum pro fixaci je Peak Universal Bond

Jeden materiál – více možností použití:

Porcelain Etch refill - 2 x 1,2 ml | 920,- | obj. č. 500406

Porcelain Repair Kit | 5 170,- | obj. č. 501108 4 400,-
Porcelain Etch Základní sada | 2 590,- | obj. č. 500405

Porcelain Etch + Silane - 2 x 1,2 ml + 20 kanyl | 1 250,- | obj. č. 501019

2 210,-

1 070,-

790,-

refill - 12 g + 40 kanyl | 2 623,-** 2 820,-

5 ml + 20 kanyl | obj. č. 505916 | 1 758,-** 1 890,-

kit | obj. č. 500318 | 5 728,-** 6 160,-
matrice - L / XL – 40 ks | 1 070,-**

matrice - M / XM – 40 ks | 800,-**

1 150,-

860,-



MTAFlow – JEDINÝ MTA, KTERÝ PROTEČE TENKOU KANYLOU

� MTAFlow – unikátní mineral trioxid aggregate cement na opravy

� Snadno a rychle namícháte správnou hladkou konzistenci pro každou proceduru.
Nyní můžete velmi přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly Navi Tip 29ga,

ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná.
� MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení1.
1. Sarkar NK, Caicedo R, Ritwik P, et al. Physicochemical basis of the biologic properties of mineral trioxide aggregate. J Endod. 2005;31:97–100.

POCÍTÍTE ROZDÍL
Opravný cement MTAFLOW obsahuje ultrajemně zrnitý prášek a proprietární gelové medium.
Složení je odolné proti vymývání, což zajišťuje, že směs zůstane tam, kam ji nanesete.
Již 5 minut po nanesení MTAFlow můžete povrch opláchnout bez rizika vymytí MTAFlow.
MTA Flow smíchaný a připravený ve Skini stříkačce se může použít do 15 minut po smíchání.

25% sleva*
MTAFlow kit 
+ 20 nebo 50 ks Navi Tip

MTA Flow Kit: 8-10 aplikací
  1 ×   MTA Flow prášek (2g)
  1 × MTA Flow gel (2ml)
  1 ×  odměrky s 2 odměrnými konci
  1 × míchací podložka
20 × kanyla Black Micro
10 ×  stříkačka Skini
10 × uzávěr Luer Lock
  1 ×  průvodce technikou míchání
  1 ×  návod

503980 MTA Flow Kit    3.560 Kč   4.740,-

Apexifi kace Apikální uzávěr
Zaplnění 

konce kořene 
Překrytí pulpy Pulpotomie

Perforace dna 
dřeňové dutiny

Resorpce

SPRÁVNÁ KONZISTENCE PRO SPRÁVNOU PROCEDURU
Mísící poměr prášku a gelu závisí na požadované proceduře. Ať už potřebujete jakoukoli
konzistenci, MTAFLOW bude účinný, bez hrudek a snadno přesně dávkovatelný.

TM

Tenké rigidní kanyly z nerezové oceli s pružnou špičkou
� snadné zavedení kanyl i do zakřivených kanálků
� přesné dávkování materiálu k apexu
� v délkách: 17, 21, 25 a 27 mm,

29 ga (ø 0,33 mm) – optimální pro:
EndoRez, UltraCal XS, File-Eze, MTAFLOW

Balení: 20× kanyla   1.140 Kč*   1.510,-
50× kanyla 2.450 Kč*   3.260,-

*Sleva 25% platí jen při nákupu s MTAFlow Tip: Před dočasným plněním kanálku hydroxidem vápenatým
propláchněte kanylu roztokem hypochloridu sodného nebo chlorhexidinu. 
Zabráníte ucpání kanyly.

NaviTip®

aplikační kanyly – nejlepší kanyly pro každý 
krok při ošetření kořenového kanálku 

Výhradní dovozce v ČR a SR

Sleva* 

25%

*Sleva 25%
platí pouze při nákupu 

MTAFLOW 
a jakéhokoliv nákupu 

NaviTip®
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Jednorázové matrice: snadné nasazení - vždy na první pokus!

Omni-Matrix
• Rychlé, bezpečné, hygienické.
• Délku matrice nastavíte otáčením kónického držáčku
• Po dokončení práce matrici snadno sundáte.
• Nemusíte čistit od zbytků tkání, krve, kompozitu,  

nemusíte sterilizovat.
• Matrice s křidélky pro lepší fixaci pozice.
• Matrice bez křidélek umožní snadné zavedení klínku.
• Kovové matrice s křidélky/bezkřídlé: 48 ks v balení,  

oranžové – 6,5 x 0,025 mm, zelené – 6,5 x 0,038 mm  
a fialové – dětské – 5,2 x 0,038 mm.

• Mylarové matrice s křidélky/bezkřídlé: 48 ks v balení,  
červené – 6 x 0,064 mm.

SLEVA

15%

BOND PRO TECHNIKU SELEKTIVNÍHO LEPTÁNÍ, TOTAL ETCH I SELF-ETCH

Peak Universal Bond
• Jediný bond s chlorhexidinem (0,2% ) – pomáhá zvýšit dlouhodobou pevnost bondu.*
• Nejvyšší pevnost vazby k dentinu: 71,3 MPa (Technika TE).
• Nejvyšší pevnost vazby ke sklovině: 51,7 MPa (Technika TE).
• Adheze ke všem materiálům (dentinu, sklovině, kovu, keramice, kompozitům i zirkonu).
• Pro přímé i nepřímé bondování, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření.
• Přesné nanášení kanylou ze stříkačky, bez rizika křížové kontaminace.
• Obsahy jednotlivých kitů najdete na bit.ly/ultradent2020 strana 60-61.
• *Chlorhexidin pomáhá snižovat degradaci kolagenu v hybridní vrstvě vyplývající z MMP 

enzymatické aktivity

• Peak SE Primer – jediný primer s omezením degradace
• Primer s nejnižším pH na trhu (pH 1,2) účinný i na sklovině.
• Dvě chemické složky smícháte v Jet-Mix stříkačce bezprostředně před použitím:  

žádná degradace a změna vlastností jako u all-in-one produktů.
• Doba použitelnosti po smíchání: 120 dnů.

Peak-ZM Zirconia Primer
• Primer na zirkon a kov Peak-ZM je specificky navržen tak, 

aby zajistil vysokou adhezi mezi zirkonovým nebo kovovým 
povrchem a fixačním materiálem.

• Díky složení s MDP monomerem může primer PEAK-ZM 
zvýšit pevnost vazby až 5-násobně oproti samostatně 
používaným pryskyřičným cementům.

• Pohodlné dávkování ze stříkačky nebo 4 ml lahvičky.
• Vysoká pevnost vazby k pryskyřičným cementům, k zirkonu, 

alumině a kovu.
• Upozornění: nepoužívat se samoadhezivními pryskyřicemi 

nebo pryskyřicí modifikovanými skloionomery.

TIP

Pro dosažení nejvyšší pevnosti vazby  

doporučujeme použít primer Peak – ZM 
spolu s pryskyřičným cementem  

PermaFlo DC.

kovové - 48 ks | 2 620,- 2 230,-
mylarové - 48 ks | 3 270,- 2 780,-

stříkačky - 4 x 1,2 ml | obj. č. 504553 | 2 073,-** 2 230,-
lahvička - 4 ml | obj. č. 504543 | 1 739,-**

Peak SE Primer Refill - 4 x 1,2 ml  | obj. č. 505135 | 1 758,-**

1 870,-

1 890,-

4 ml - lahvička | obj. č. 502463 | 3 302,-** 3 550,-
2 x 1,2 ml - stříkačky + 20 kanyl | obj. č. 502464 | 1 962,-** 2 110,-



CordedCordless

PLOCHA 
POKRYTÍ

SKUTEČNÁ 
VELIKOST

POKRYTÍ 
MOLÁRU 
O VELIKOSTI
10 MM

BĚŽNÝ KONKURENT

S K U T E Č N Á  

 107   
mm 2

78   
mm 2

Elegantně silné
� vícepásmové LED diody se spektrem vlnových délek 380 – 520 nm 

 pro úplnou polymeraci všech dentálních materiálů
� dokonale kolimovaný svazek světelných paprsků
� dosah do každého místa v ústech
� 3 polymerační režimy: 
 standard (1 000 mW/cm2)

 vysoký (1 400 mW/cm, u VALO Grand 1600mW/cm2)

 extra vysoký – emulace plasmového režimu (3 200 mW/cm2)

� zkrácená doba polymerace – šetří Váš čas (3 sekundy na vrstvu)
� vysoká odolnost proti poškození pádem a poškrábání

� vhodná také pro ordinace dětských lékařů a ortodoncie 

Výhradní dovozce v ČR a SR
Hu-Fa
Dental

VALO 505919 31.590 Kč* 39.490,-

1 × VALO LED lampa, 1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku, 
1 × držáček na lampu, 1× ochranný štítek, 1 x vzorkové balení ochranných 
návleků

VALO Cordless 50594× 33.290 Kč* 39.100,- 

1 × VALO Cordless LED lampa, 4 × akumulátory,1 × nabíječka akumulátorů,  
1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku, 1 × držáček na lampu, 
1 × vzorkové balení ochranných návleků

VALO GRAND     505972 38.190 Kč* 47.630,-   
1 x VALO Grand Cordless LED lampa, 4 x akumulátory,1 x nabíječka akumulátorů,  
1 x napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku, 1 x držáček na lampu, 
1 x vzorkové balení ochranných návleků

VALO GRAND     505971  33.690 Kč* 42.110,- 
1 × VALO Grand šňůrová LED lampa, 1 × napájení s univerzálními koncovkami 
pro nabíječku, 1 × držáček na lampu, 1× ochranný štítek, 1× vzorkové balení 
ochranných návleků

Širokospektrální polymerační lampy.

Tip: s VALO LED lampou ušetříte – zpolymerujete spolehlivě  
 za 3 sekundy1

Tip: využijte také polymerační čočky 
(více informací - Katalog Ultradent 2018, strana 108)

– zatím pouze k VALO a VALO Cordless

Více info o úspěšné rodině VALO polymeračních lamp čtěte na: 

bit.ly/lampaValo

ZÁRUKA 

5 LET!!

Grand

VALO 
Cordless 

sleva 15%

Corded

VALO GRAND, 
VALO šňůrová 

sleva 20%

1 dbejte doporučení výrobců kompozitních materiálů ohledně množství  energie v J potřebné k polymeraci
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Jediné HYDROFILNÍ pryskyřičné pečetidlo fisur

UltraSeal XT Hydro
• Thixotropní pečetidlo na bázi pryskyřice Bis-GMA.
• Pokročilá adhezivní technologie – vynikající dlouhodobá 

retence.
• Hydrofilní chemie - nevadí vlhkost na okluzi.
• Úžasná pevnost vazby - vyšší než u skloionomerních 

cementů.
• Otěruvzdorné - plnění 53%; radioopákní.
• Uvolňuje fluoridy.
• Dostupné v barvách: natural a opákní bílá.
• Balení Kit obsahuje: 1,2 ml stříkačka  

UltraSeal XT Hydro, 1,2 ml stříkačka Ultra-Etch,  
20 kanyl Blue Micro a 20 kanyl Inspiral Brush.

3. Polymerujte 3 sekundy  
s VALO v Xtra módu (s jinými 
lampami 20 sekund).

2. Naneste pečetidlo  
UltraSeal XT Hydro.

1. Naneste leptadlo Ultra-Etch  
na 20 sekund a opláchněte.

Fluorescentní - viditelné pod UV  
při každé kontrole.

Sliny sklouznou jako po deštníku! 

Umbrella
• Už žádné vyklouznutí z úst během výkonu. Jednoduše nasadíte – a drží.
• Ústa jsou správně jemně a přirozeně otevřená, bez jakéhokoli 

natažení nebo stlačení rtů.
• Jazyk pohodlně odpočívá za chráničem jazyka opřený špičkou  

o patro, nepřekáží při ošetření.
• Pacient se nedáví, nezalyká slinami, sliny se hromadí mimo chrup  

a dobře se odsávají.
• Umbrella může být ponechána v ústech při kontrole skusu,  

při otiskování, může být použita spolu s blokátorem skusu.
• Umbrella je určena pro použití při různých procedurách, jako je 

zhotovení výplní ve frontálním i distálním úseku chrupu, inlayí, 
onlayí, korunek, fazet, pečetění fisur, přímé i nepřímé ortodontické 
bondování, bondování lingválních retainerů, stomatochirurgických 
výkonech, otiskování, snímkování, ordinačním bělení aj.

• Umbrellu snadno nasadí ošetřující lékař i pacient
• další informace a hodnocení Vašeho kolegy najdete na straně 17

Výborně a dlouhodobě snižuje citlivost 

Universal Dentin Sealant
• Blokátor dentinových tubulů.
• Vytvoří dočasnou bariéru proti baktériím, 

kyselinám, cementům, pryskyřicím, aj.
• Rychlé použití: nanést a osušit vzduchem, 

NEPOLYMERIZUJE SE!
• Dlouhodobý účinek (týdny až měsíce).
• Balení kit obsahuje: 4 x 1,2 ml a 20 ks kanyl 

Black Mini Brush.

TIP

Ideální k:
- pokrytí citlivých kořenů po root planingu,
- omezení postoperační citlivosti po výkonu,

- pečetění citlivých krčků před bělením.

Před aplikací kyseliny fosforečné byl 
povrch ošetřen Universal Dentin 
Sealantem.

Na oba povrchy aplikována kyselina 
fosforečná na 20 sec.

intro kit | 1 395,-** 1 500,-
refill - 4 x 1,2 ml | 2 855,-** 3 070,-

univerzální - 5 ks | obj. č. 504870 | 270,-** 290,-
univerzální - 20 ks | obj. č. 504871 | 1 078,-** 1 160,-

kit | obj. č. 500265 | 1 535,-** 1 650,-
refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500266 | 1 051,-** 1 130,-
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Těsnění / tmel

OraSeal
• Zvyšuje ochranu před bakteriemi a průsaky při  

endodoncii, spolehlivě utěsňuje DermaDam, přilne  
i ve vlhkém prostředí (sliny, voda) a vyblokuje  
podsekřiviny při otiskování. Není třeba  
polymerovat, snadno jej odstraníte

• OralSeal Kit obsahuje: 2 x 1,2 ml OraSeal tmel,  
2 x 1,2 ml OraSeal těsnění  
a 20 kanyl White Mac Mini.

1. Zvyšuje ochranu před bakteriemi  
a průsaky při endodoncii.

2. Spolehlivě utěsňuje  Dermadam, přilne  
i ve vlhkém prostředí (saliva, voda).

3. Vyblokuje podsekřiviny při otiskování.

Indikátor kazu a kalcifikovaných vstupů do kanálku 

Seek / Sable Seek
• Indikátory zubního kazu, které barví kariézní dentin.
• Ideální pro použití v obtížně viditelných místech,  

pro hledání vstupů do kořenových kanálků.
• Předejdete nadměrné preparaci nebo naopak 

nedostatečné preparaci kazů.
• Seek - barví kariézní dentin červeně.
• Sable Seek - barví kazivý dentin zelenočerně a je ideální 

pro práci blízko pulpy, díky své kontrastní barvě.
• Intro kit obsahuje: 4 x 1,2 ml stříkačku a 20 ks kanyl 

Black Mini Brush.

1. Aplikujte Seek/Sable Seek pomocí kanylky 
s kartáčkem. Opláchněte vodní sprchou za 
současného odsávání. Uvidíte demineralizovaný 
dentin v  místech se špatnou viditelností.

2.  Odstraňte kariézní dentin (zeleno/červeno-
černá barva) pomocí pomaluběžného vrtáčku 
nebo exkavatoru. Poslední vrstvu bezpečně 
odstraňte ručním nástrojem.

3. Znovu naneste Seek/ Sable Seek. 
Opláchněte a zkontrolujte kompletní 
odstranění kazu.

Nutná podmínka při ošetření kořenových kanálku lege artis 

DermaDam
• Kofferdam k izolaci, nepudrovaný, vysoce odolný proti protržení.
• DermaDam medium (0,20 mm) nebo heavy (0,25 mm).

InterGuard
• Chrání mezizubní prostory před iatrogenním poškozením při preparaci.
• Umožní rychlejší a bezpečnější preparaci.
• Nebrání v dosahu nástrojů.
• Skvělé pro tunelové preparace, pro ochranu přilehlých zubů při abrazi vzduchem.
• Autoklávovatelný.
• K dispozici ve dvou šířkách 4 mm a 5,5 mm, sada obsahuje 5 ks od každé.

OraSeal kit | obj. č. 500352 | 1 274,-** 1 370,-
OraSeal těsnění - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500351 | 921,-**

OraSeal tmel - 4 x 1,2 ml  | obj. č. 500353 | 921,-**

990,-

990,-

Sable Seek - mini kit - 2 x 1,2 ml + 10 kanyl | obj. č. 501021 | 725,-**

Seek - intro kit | obj. č. 500209 | 1 581,-** 1 700,-
Seek - refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500210 | 1 042,-**

Sable Seek - intro kit | obj. č. 500233 | 1 581,-**

Sable Seek Refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500234 | 1 042,-**

1 120,-

1 700,-

780,-

1 120,-

medium - 36 ks | obj. č. 500311 | 1 172,-** 1 260,-
heavy - 36 ks | obj. č. 500314 | 1 516,-** 1 630,-

sada | obj. č. 503097 | 1 144,-** 1 230,-
refill - 10 ks | 1 144,-** 1 230,-



Jediné leptadlo, kterým nemůžete přeleptat

Ultra-Etch
• 35% kyselina fosforečná pro ideální leptání.
• Unikátní samolimitující chemie: leptá jen do hl. 1,9 µm - nepřeleptá!
• Výrazná modrá barva: vidíte, kde leptáte.
• Neobsahuje polymery: důkladně a beze zbytku opláchnete, nezanechává rezidua.
• Ideální viskozita: tixotropní, snadno proteče kanylou.
• Vysoká kapilární vzlínavost: penetruje i do nejmenších fisur na okluzálních plochách
• Expirační doba 48 měsíců!
• Všechny varianty balení najdete  

na bit.ly/ultradent2020 strana 58.

Nejsilnější skloinomerní cement na trhu

UltraCem
• Fixační skloinomerní cement zesílený pryskyřicí (RRGI) pro fixace nepřímých náhrad 

(inlaye, onlaye, korunky, můstky)
• Pro protetiku z kovu, keramiky napalované na kov, zirkonu, pryskyřice
• Nejvyšší pevnost bondu mezi cementy RRGI/RMGI
• Vytváří iontovou vazbu k zubní struktuře
• Zatékavý, s nízkou tloušťka filmu, postupně uvolňuje fluorid
• Radiopacita: > 1mm Al
• Pracovní čas: 1-3 minuty
• Čas tuhnutí: 5 minut

UPOZORNĚNÍ
1. K očištění zirkonové protetiky nikdy 

NEPOUŽÍVEJTE kyselinu fosforečnou-
významně snižuje pevnost vazby.

2. S UltraCem NEPOUŽÍVEJTE zirkonový primer!

IndiSpense - 30 ml | obj. č. 500685 | 2 158,-** 2 320,-
Econo kit - 20 x 1,2 ml + 40 ks kanyly Blue Micro | obj. č. 500167 | 3 106,-**

refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500164 | 809,-**

3 340,-

870,-

lahvička - 15 g prášek + 8,6 ml kapalina + odměrka | obj. č. 502056 | 3 534,-** 3 800,-
stříkačky 2 x 0,3 g | obj. č. 502058 | 385,-**

stříkačky 20 x 0,3 g | obj. č. 502057 | 2 678,-**

410,-

2 880,-

Simple and Versatile

� set šablon pro frontální úsek horní  
 i dolní čelisti ve velikosti M, L (celkem  
 32 šablon)
� Uveneer brání vytvoření inhibiční  
 vrstvy během polymerace, povrch  
 kompozitu je po vytvrzení tvrdý,  
 lesklý
� Po vytvrzení výplň nemusíte leštit,  
 zaleští se pouze okraje
� S Uveneer můžete použít jakýkoli  
 oblíbený kompozit
� Uveneer ze zpolymerovaného 
 kompozitu lehce uvolníte
� Používáte opakovaně
� Šablony můžete autoklávovat (bez  
 podstavce, v autoklávových sáčcích)

Balení: Uveneer kit: 

po 8 ks horní i dolní od každé velikosti 

(14-24, 34-44, celkem 32)

UVENEER EXTRA – PŘIROZENÝ VZHLED, ELEGANTNĚ, RYCHLE
Šablony pro přímé kompozitní náhrady s předvídatelným výsledkem

50UVKV3    

12.200 Kč   11.346 Kč**  

� set šablon pro frontální úsek horní čelisti  
 (13-23) ve velikosti XL, L, M, SQ (čtvercová).  
 Jsou vítaným doplňkem k Uveneer, 
� S Uveneer extra vytvoříte vysoce přirozené  
 kontury kompozitní výplně včetně primární  
 a sekundární anatomie.
� Lépe přizpůsobíte velikost a tvar potřebám  
 pacienta
� Výplň/ fazeta vyžaduje po polymeraci mini- 
 mální úpravu či leštění, ušetříte čas a leštící  
 nástroje
� Šablony lze použít pro úpravu/opravu jednoho  
 či více zubů
� Šablony lze autoklávovat a používat opakovaně

Balení: Uveneer Extra – úplný kit: 
po 6 ks horní od každé velikosti XL, L, M, SQ
(čtvercová), celkem 24 ks

50UVKEV1   16.690 Kč    15.522 Kč**

Při objednávce 
dalších 2 produktů 

Ultradent 
7% sleva.**



Nový standard v ošetření pro snadný přístup, 
dobrou viditelnost a pacientovo pohodlí

Názor lékaře Dr. David Stachowicz
Mým cílem je poskytovat všem pacientům stejnou úroveň péče a špičkovou stomatologii. Proto jsme začali v naší ordinaci u většiny případů 
používat retraktor Umbrella. Je působivě všestranný a vhodný pro různé indikace, např. protetiku, chirurgické zákroky, ortodontické lepení, výplně, 
frontální výplně, pečetění, bělení zubů, leštění, preventivní sezení a kontrolní návštěvy - a to je jen několik z nich. Podle našich zkušeností zajišťuje 
retraktor Umbrella nejen spolehlivou a kontinuální retrakci měkkých tkání. Udržuje také jazyk mimo dosah, otevírá pracovní pole - a v neposlední 
řadě uvolňuje ruce mých asistentů, kteří se tak mohou plně soustředit na podporu sebe sama. Stejně tak oceňují výhody retraktoru Umbrella 
i členové mého týmu: protože se s ním velmi snadno manipuluje a snadno se umisťuje, rádi ho sami používají při provádění profylaktických ošetření. 
Retraktor Umbrella skutečně usnadňuje uživateli ošetření. Také mým pacientům usnadňuje život. Většina z nich považuje retraktor Umbrella 
za úžasně pohodlný. Pohodlně rozprostře oblast mezi rty, tvářemi a jazykem a přiměje je uvolnit čelisti, takže není třeba blokovat skus. V koneč-
ném důsledku celé ošetření probíhá snadněji a dokonale hladce. U většiny pacientů také mizí dávivý refl ex, což je pro mou práci velké plus. Díky 
propracovaným ergonomickým prvkům se retraktor Umbrella přizpůsobí individuální anatomii úst, a proto je vhodný téměř pro každého.

Lepší viditelnost. Kontrola skusu.

Ordinační bělení.

Registrace skusu.

Dobrý přístup s nástrojem. Nepřímé  bondování orto 
zámečků.

Duální otiskování.Přímé bondování orto zámečků. Otiskování  1 čelisti.
Více informací na str. 14

Retraktor
jazyka, rtů a tváří: 

Celé hodnocení Dr. Stachowicze najdete zde: bit.ly/StachowiczUmbrella

 i dolní čelisti ve velikosti M, L (celkem  

Uveneer brání vytvoření inhibiční  
 vrstvy během polymerace, povrch  
 kompozitu je po vytvrzení tvrdý,  
 lesklý

Po vytvrzení výplň nemusíte leštit,  
 zaleští se pouze okraje

S Uveneer můžete použít jakýkoli  
 oblíbený kompozit

Uveneer ze zpolymerovaného 
 kompozitu lehce uvolníte

Používáte opakovaně
Šablony můžete autoklávovat (bez  

 podstavce, v autoklávových sáčcích)

UVENEER EXTRA – PŘIROZENÝ VZHLED, ELEGANTNĚ, RYCHLE
Šablony pro přímé kompozitní náhrady s předvídatelným výsledkem

12.200 Kč   11.346 Kč**

set šablon pro frontální úsek horní čelisti  
 (13-23) ve velikosti XL, L, M, SQ (čtvercová).  
 Jsou vítaným doplňkem k Uveneer, 

S Uveneer extra vytvoříte vysoce přirozené  
 kontury kompozitní výplně včetně primární  
 a sekundární anatomie.

Lépe přizpůsobíte velikost a tvar potřebám  
 pacienta

Výplň/ fazeta vyžaduje po polymeraci mini- 
 mální úpravu či leštění, ušetříte čas a leštící  
 nástroje

Šablony lze použít pro úpravu/opravu jednoho  
 či více zubů

Šablony lze autoklávovat a používat opakovaně

16.690 Kč 15.522 Kč**

Při objednávce 
dalších 2 produktů 

Ultradent 
7% sleva.**
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Pistole na amalgám
• Kvalitní amalgámové pistole  z nerozbitného, 

chemicky odolného plastu.

SPHERODON-M Duett
• Smíšený non gama-2 amalgám se 40% obsahem  

stříbra v balení typu Duett.
• Má vynikající stabilitu a zvýšenou odolnost proti korozi.
• Chemické složení: Ag 40%, Sn 32%, Cu 28%.
• Balení obsahuje: 100 tablet á 390 mg,  

100 rtuťových sáčků á 400 mg, kapsle  
pro opakované použití a pinzetku.

Kapslovaný amalgám
• Kapslovaný amalgám v samoaktivačních kapslích  

s vysokým obsahem mědi (30%).
• Ideální konzistence po namíchání, bez gamma2 fáze, bez zinku.
• Složení: 43% Ag, 25% Sn, 30% Cu.

Safargam NG2
• Slitina pro dentální amalgám bez gama-2 fáze.
• Dobrá korozní odolnost, vysoká pevnost v tlaku, malá 

objemová změna, nízká hodnota tečení.
• Složení: Ag - 42%, Sn - 32 %, Cu - 26 %, bez obsahu Zn.

Amalgamátor GM-50
• Multifunkční amalgamátor / třepačka  

různých druhů kapslí.
• Masivní, pevná základna  

zabraňuje pohybu zařízení  
během míchání

• 9 volitelných úrovní rychlostí  
míchání po dobu 1 až 30 sekund.

• Kompaktní design, jednoduché  
ovládání, snadný na údržbu.

• Výkon max 4800 ot./min.
• Rozměry: 210 x 165 x 190 mm;  

hmotnost: 3 kg.

Vrtáček Rapid Prep
• Nejefektivnější při odstraňování starých 

amalgámových výplní.
• Vydrží velmi dlouho ostrý, nepotřebujete 

na každou druhou výplň nový vrták.
• Dřík do turbínkového násadce (FG).

rovná - 1 ks | 309,- | obj. č. 5940711 279,-
zahnutá - 1 ks | 309,- | obj. č. 5940712 279,- 100 ks | 1 530,- | obj. č. 510019 1 395,-

43% - č.3 - 50 ks | 1 770,- | obj. č. 5101073

43% - č.1/2 - 50 ks | 820,- | obj. č. 5101070 695,-
43% - č.1 - 50 ks | 1 090,- | obj. č. 5101071

43% - č.2 - 50 ks | 1 400,- | obj. č. 5101072

930,-

1 190,-

1 495,-

kapsle č.1 - 50 ks | 1 159,- | obj. č. 400050 990,-
kapsle č.2 - 50 ks | 1 304,- | obj. č. 400051

kapsle č.3 - 50 ks | 1 919,- | obj. č. 400052

1 109,-

1 630,-

8 690,- | obj. č. 540066 7 790,- 5 ks | 1 ks = 135 Kč | 730,- | obj. č. 571006 675,-

AMALGÁMY

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Ekologická BPAfree lahev, 500 ml. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.
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Cavit
• Provizorní výplňový materiál,  

se zvýšenou adhezí  
a různými stupni tvrdosti.

• Cavit (červený): vysoce pevný, pro 
výplně okluzně zatížených kavit.

• Cavit-W (modrý):  
se sníženou pevností ale vyšší adhesí.

• Cavit-G (zelený):  
nejměkčí, odstranitelný vrtáčkem.

MD-Temp Plus
• Provizorní výplňový cement pro hermetické uzavření kavity, odolný proti vydrolení z kavity.
• Tuhne v kontaktu se slinami a konečné tvrdosti dosáhne do 1 hodiny po aplikaci.

Provizorní korunky
• Ochranné, polykarbonátové provizorní korunky, extrémně pevné a stabilní.
• Velmi snadno upravitelné, dají se zastřihnout nůžkami, tvarovat, jsou ohebné, netřepí se.
• Dobře se pojí se všemi ZnO cementy a stabilními akryláty.
• Pro dlouhodobější aplikace.
• Set obsahuje 180 ks.

Visalys Temp
• Pevný materiál pro výrobu provizorních korunek a můstků razidlovou metodou.
• Vynikající odolnost proti zlomení, deformaci a abrazi.
• Estetický, přirozeně fluorescentní a stálobarevný.
• Snadná aplikace a opracování.
• Velmi lesklý - vyžaduje jen  

naprosto minimální leštění.

SLEVA

SLEVA

20%

25%

ImplantLink Semi
• Duálně tuhnoucí semi-permanentní cement pro implantologii.
• Extrémně nízká tloušťka vrstvy, pouze 8 µm pro maximální přesnost usazení.
• Vynikající adhezivní vlastnosti a vysoká okrajová těsnost.
• Odolává žvýkacím silám, spolehlivě drží a překvapivě snadno umožní sejmutí ve chvíli 

kdy potřebujete, bez rizika poškození náhrady.
• Classic - cement pro standardní povrchy, odolává žvýkacím silám (85 MPa).
• Forte - se zesílenou adhezí a odolností vůči tlaku (100 MPa), varianta pro náhrady  

s menším adhezním povrchem.

TIP

Dualní tuhnutí:
- chemicky - 2 - 3 minuty  
gelová fáze, 3 minuty tuhnutí,

- světlem - 2 - 3 minuty  
gelová fáze, 20 sekund 

polymerace lampou.

DuoTemp
• Duálně tuhnoucí provizorní materiál bez eugenolu.
• Bílá barva, radioopákní, chrání před infiltrací bakteriemi.
• Tuhne po kontaktu se slinami nebo světlem pro okamžité zatížení.

28 g | 459,- 439,-

bílý - 40 g | 459,- | obj. č. 5304520 419,-
růžový - 40 g | 459,- | obj. č. 5304521 419,-

sada | 2 320,- | obj. č. 580016 2 090,-
refill - 5 ks | 130,- 119,- 50 ml + 15 kanyl | 2 870,- 2 150,-

Classic - 5 ml + 10 kanyl | 1 780,- | obj. č. 530144 1 599,-
Forte - 5 ml + 10 kanyl | 1 880,- | obj. č. 530145 1 699,- 5 g | 579,- | obj. č. 530501 435,-

PROVIZORIA

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature müsli, 350 g. 
Při objednávce nad 7 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature směs ořechů z pece, 500 g. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.
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G-CEM ONE
• G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou 

pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure  
a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, 
včetně náročných klinických situací.

• Starter Kit - 1x G-CEM ONE Syr.(4,6g), 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix 
Endo tips,1x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2mL

• System Kit - 1x G-CEM ONE Syr. A2 (4,6g), 1x G-CEM ONE Syr. TR (4,6g),  
15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix endo tips, 
1x G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4ml, 1x G-Multi PRIMER 4mL

• Twin Refill - 2x G-CEM ONE Syr. (4,6g), 15x GC Automix Tips Regular,  
5x GC Automix endo tips

• Single Refill - 1x G-CEM ONE Syr. (4,6g),  
8x GC Automix Tips Regular,  
2x GC Automix Endo tips

GC EQUIA Forte HT
• Bulkový sklohybridní výplňový systém.
• Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita směs 

částic s různou velikosti.
• Pevnost i manipulace byly ještě vylepšeny u EQUIA Forte HT  

rozvinutím inteligentní kontroly distribuce a vzájemného  
působení těchto skleněných častic.

• Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně,  
i pro zatěžované výplně II. třídy.

Ketac Universal
• Skloionomerní výplňový materiál se snadným nanášením v jednom kroku.
• Samoadhezivní, chemicky tuhnoucí, radiopákní, uvolňuje fluoridy po dobu 24 měsíců.
• Odstíny: White, A1, A2, A3, A3,5, A4.
• Sortiment balení obsahuje:  

50 kapslí, odstíny White, A2, A3.
GC skloinomery prášek + tekutina
• GC Fuji II LC Improved 3-2 - balení obsahuje odstíny A2, A3, B3.
• GC Fuji IX GP 3-2 - balení obsahuje odstíny A2, A3, B3.
• GC Fuji IX GP 1-1 - balení obsahuje odstín A2 nebo A3.
• GC Fuji IX GP EXTRA 1-1 - balení obsahuje odstín A2 nebo A3.

Míchací bločky
• Míchací bloky na míchání stomatologických  

materiálů.

521102521101

521109

GC skloionomerní cementy v kapslích
• GC Fuji II LC Improved - odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.
• GC Fuji IX GP/FAST - odstíny: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4, A1 - FAST.
• GC Fuji IX GP Extra - odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.
• Kompletní nabídku akcí na kapsle najdete v akčním letáku GC na bit.ly/hufaakce

Occlusal Shaper
• Okluzní brousek 972 byl speciálně 

vyvinut pro tvarování okluze.
• Je vhodný pro všechny výplňové materiály 

a také pro celokeramické materiály (ZrO2).
• Spolehlivě vytvoříte vrcholky i fisury 

pomocí jediného nástroje.
• Kulatý tvar usnadňuje konturování, 

zakřivení zabraňuje vytvoření zářezů.
• Doporučené max.otáčky:
• C972 - 30.000 / optim. 8.000-15.000
• F972 - 40.000 / optim. 10.000-20.000

Single refill - AO3 / WO

Starter kit | obj. č. 5211784SA2 2 000,-
System Kit | obj. č. 5211784SK

twin refill A2 / TL

4 400,-

3 300,-

1 700,-

GC EQUIA Forte HT Fill - 50 ks | 5 330,- 4 150,-

50 kapslí 4 009,-
50 kapslí Sortiment | obj. č. 52107S 4 009,-

GC Fuji IX GP Extra 1-1 | 3 210,-

GC Fuji II LC Improved 3-2 | 9 850,- | obj. č. 530005 8 200,-
GC Fuji IX GP 3-2 | 7 250,- | obj. č. 530038

GC Fuji IX GP 1-1 | 3 030,- | obj. č. 530030

5 990,-

2 490,-

2 660,-

5 x 5 cm papír - 100 listů | 65,- | obj. č. 521102 55,-
10 x 10 cm papír - 100 listů | 119,- | obj. č. 521101

8 x 8 cm PVC - 100 listů | 135,- | obj. č. 521109

99,-

115,-

GC Fuji II LC - 50 ks | 5 570,- 4 030,-
GC Fuji IX GP / Fast - 50 ks | 4 900,-

GC Fuji IX GP Extra - 50 ks | 5 390,-

3 600,-

3 920,-

C972.315.020 - 5 ks - velmi jemný | 1 ks = 68 Kč | 400,- | obj. č. 570972C20 340,-
F972.315.020 - 5 ks - jemný | 1 ks = 68 Kč | 400,- | obj. č. 570972F20 340,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Ekologická BPAfree lahev, 500 ml. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

VÝPLŇOVÉ CEMENTY



VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

Ribbond je dlahovací páska vyrobená ze stejných, vysoce pevných polyetylénových vláken používaných pro výrobu neprůstřelných vest.

JEDINÝ, 
skutečný a původní ORIGINÁL
� neuvěřitelně fl exibilní
� tkané pomocí patentované křížové (zámek-steh) vazby
� super snadné použití
� výjimečné výsledky

Ribbond THM 
Tloušťka:  0,18 mm, dostupný ve třech šířkách - 2 mm, 3 mm a 4 mm.
Starter kit obsahuje:  3x 22 cm vláken o šiřkách 2, 3 a 4 mm, Ribbond nůžky a měkkou cínovou  
 fólii pro měření v ústech (68 cm vyjde na cca. 20 dlah špičák-špičák).
Mini kit obsahuje:  1x 22 cm vlákna šíře 3 mm, Ribbond nůžky a měkkou cínovou fólii 
 pro měření v ústech.
Refi ll kit obsahuje:  3x 22 cm vlákna v jedné šířce.

Detailní informace o produktu bit.ly/ribbond

starter kit|Obj. kód: 588030   6.490 Kč   8.190,-   

mini kit|Obj. kód: 588031        3.790 Kč    4.450,-   

refi ll 3 × 22 cm  
(šířky 2, 3 nebo 4 mm)             5.990 Kč   6.510,-

Nejvíce zřejmý rozdíl mezi Ribbond a jinými vláknovými 
výztužemi je jeho ovladatelnost. Ribbond nemá prakticky 
žádnou paměť a netřepí se, když je přiadaptován na zuby.

Co všechno budete potřebovat pro práci s páskou Ribbond?
INSTRUMENTÁRIUM:
Výhodou Ribbondových vláken je, že na rozdíl od křehkých skleněných vlá-
ken je extrémně nepravděpodobné, že se vlákna Ribbond během klinického 
použití rozbijí. 
Nevýhodou je, že materiál je obtížně řezatelný a většina nůžek jej nerozstři-
hne. Z tohoto důvodu budete potřebovat speciální Ribbond nůžky, které jsou 
součástí Mini a Starter kitu, jedná se o jednorázovou investici. 
Žádné další speciální instrumentárium není vyžadováno. 
Pro manipulaci s nezvhlčenou páskou využijete kovovou pinzetu, kterou běž-
ně ve své praxi používáte.

MATERIÁLY:
Aby pásky Ribbond fungovaly a dostavily se očekávané výsledky, je nutné po-
užít kompatibilní materiály, zejména zvlhčující pryskyřici pro nasycení vláken, 
naplněný kompozit pro ucenycení vláken k zubu a zatékavý fl ow kompozit 
pro fi nální hladkou vrstvu. Je pravděpodobné, že některé z nich používáte 
běžně ve své praxi. Seznam doporučených kompatibilních kompozit a bondů 
najdete na webovém odkazu nebo Vám jej rád sdělí Váš obchodní zástupce.

Pre-Treatment Film Pre-Treatment Presentation

Klinický případ /Dr. E.T.Carlson 
Ribbond můstek během jedné návštěvy

Klinický případ /Dr. A.R.Volker 
Periodontální dlahování

Rtg snímky Stav před použitím Ribbond

Stav po použití Ribbond

Použití Ribbond pro vytvoření můstku Hotový Ribbond můstek

S vašimi dalšími dotazy se obracejte se 
na svého obchodního zástupce.Hu-Fa

Dental

Ceny: lékař: 2 350 Kč (VIP 1 990 Kč*) / 91 € (VIP 78 €*), student: 1 760 Kč 

Cena zahrnuje: Účast na přednášce a praktickém kurzu, veškeré materiály a modely pro 
zhotovení 2 dlah, 5 kreditů v rámci systému vzdělávání, občerstvení.

Konzervativní parodontologická léčba, 
15-ti leté zkušenosti s dlahováním zubů
Přednáška s praktickým nácvikem periodontálního dlahování 
a můstku pomocí Ribbond.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: MUDr. Peter Augustín, Ph.D.,

parodontolog, implantolog a stomatochirurg, 
kromě soukromé praxe působí také ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně

8. října OLOMOUC /   8:00 - 13:30 hod. dopolední kurz  bit.ly/2WKaEk0
8. října OLOMOUC / 14:00 - 19:30 hod. odpolední kurz  bit.ly/2HVzFQQ

Detailní informace a přihlášky:



V září 2021 
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All-Bond Universal
• Spojuje spolehlivost totálního leptání, pohodlí 

samoleptání a flexibilitu selektivního leptání.
• Garantuje univerzální kompatibilitu 

s chemicky, světlem i duálně tuhnoucími 
kompozitními pryskyřicemi a cementy.

• Využijete jej při všech přímých i nepřímých 
bondovacích technikách.

• Skutečně nevyžaduje žádný dodatečný 
chemický aktivátor narozdíl od jiných 
konkurenčních systémů pro přímé 
bondování.

• Hydrofilní před polymerací, mnohem více 
hydrofóbní po zpolymerování než ostatní 
bondy - skutečně nepropustný pro vodu.

• Není nutné skladovat jej v lednici.

TIP

Detailní informace na internetu  

ZDE:bit.ly/ABUniversal

G-Premio Bond
• G-Premio Bond
• Jednosložkový univerzální bond, kompatibilní 

se všemi režimy leptání.
• Určený pro přímý bonding, pro provádění 

oprav a řešení hypersenzitivity.

G-Bond
• Jednosložkové, samoleptací, 

světlem tuhnoucí 
adhezivum, které využívá 
principy jak chemické, tak 
mikromechanické vazby.

• Rychlá procedura ve třech 
krocích, trvající pouhých  
30 sekund.

• Starter kit obsahuje: 5 ml 
bondu, 50 mikroštětčků,  
1 mikro-aplikátor a míchací 
misku.

G2-Bond Universal
• Všestranný 2 lahvičkový univerzální bond.
• Nová patentovaná technologie GC Dual-H Technology umožňuje plynulý přechod 

od hydrofilních k hydrofóbním vlastnostem povrchu s aplikovaným primerem, 
který potom zpevní, a vznikne skutečně hydrofóbní ochranná vazební vrstva.

• G2-BOND Universal je okamžitě rozpoznatelný díky svým jedinečným obalům na 
lahvičkách 1-Primer a 2-BOND.

• G2-Bond Universal Bottle Kit obsahuje: 5ml 1-PRIMER, 5ml 2-BOND, 1-PRIMER 
kryt, 2-BOND kryt, 20× dávkovací mistička, 50× aplikátor a technická karta

Single Bond Universal
• Efektivně použijete ve všech aplikačních 

technikách, ať již preferujete techniku  
Total-Etch, Self-Etch či Selective-Etch.

• Pro všechny adhezivní techniky, pro všechny 
povrchy (suchý i vlhký leptaný dentin, sklovina), 
pro všechny adhezivní indikace.

 ** akce platí do 31. 8. 2021 nebo do vyprodání zásob. Výrobky zdarma vám budou doručeny od společnosti 3M.

ZDARMA

Při zakoupení 2 balení 3M™ Single Bond 
Universal získáte 1x 3M™ Filtek™ Supreme 

Flowable (2x stříkačka 2g, odstín A2) zdarma! **

bit.ly/2DcR9W4 - detailní 
informace v české brožuře!

Uni-Etch
• Leptací pologel 32% kyseliny fosforečné 

ve stříkačce pro současné leptání dentinu 
a skloviny (15 sek.).

• Zajišťuje dostatečnou mechanickou retenci 
leptaného povrchu tvrdé zubní tkáně.

• Díky pologelové konzistenci a zářivě modré 
barvě patří mezi nejoblíbenější světová 
leptadla.

• Umožňuje spolehlivé naleptání dentinu i 
skloviny pro pečetění fisur, kompozitní výplně 
a adhezivní cementování.

• Zajišťuje dostatečnou mechanickou retenci 
leptaného povrchu tvrdé zubní tkáně.

• Speciální aplikační koncovky umožňují cílenou,  
přesnou a hygienickou aplikaci a šetří 
materiál.

Gluma Bond Universal
• Velmi spolehlivý a vysoce účinný adhesivní 

systém, zajišťující dlouhodobou úspěšnost  
Vaších rekonstrukcí.

• Jedna lahvička pro všechny bondovací techniky: 
total-etch, selective-etch, self-etch.

• Vhodný pro všechny dentální materiály bez 
nutnosti aktivátoru s dvojím vytvrzením.

• Snadná manipulace díky jedinečnému systému 
kontroly vlhkosti a exkluzivní drop control.

4 ml | 2 210,- | obj. č. 530185 1 890,-

3 x 5 ml | 1 ks = 1953 Kč | 7 500,- | obj. č. 5211464 5 860,-
5 ml | 2 940,- | obj. č. 5211462 2 360,-

starter kit - 5 ml | 3 950,- | obj. č. 521147 2 190,-

kit | obj. č. 521146 3 900,-
bond - 5 ml | obj. č. 5211469

primer - 5 ml | obj. č. 5211468

1 200,-

2 800,-

5 ml | obj. č. 530203 2 426,-

30 g | 1 350,- | obj. č. 5210490 1 220,-
4 x 5 g | 1 740,- | obj. č. 521052

5 g | 510,- | obj. č. 521050

1 590,-

459,-  4 ml | 1 800,- | obj. č. 5210610 1 690,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature müsli, 350 g. 
Při objednávce nad 7 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature směs ořechů z pece, 500 g. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

ADHEZIVA

TIP

V září 2021 
Vám odhalíme 
novou úroveň 
stomatologie

Připravte se na nový univerzální 
cement a adhezivum od 3M

Více informací již brzy!
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Core-Flo DC Lite
• Core-Flo DC Lite je duálně tuhnoucí materiál, obsahující fluorid, ideální pro dostavby, 

cementaci čepů a náhradu dentinu.
• Vynikající kompresivní a flexibilní odolnost Vám nabízí spolehlivost a stálost při tvorbě 

přímých dostaveb.
• Zjednodušenou technikou můžete cementovat čep a dostavovat pahýl pro vytvoření 

monobloku.
• Odstíny A1 a opákní bílá

Míchací kanyly
• Kvalitní míchací kanyly pro univerzální použití v ordinaci 

- univerzální, intraorální a extra tenké pro endo.

 

UniverzálníIntraorální Endo

Retopin
• Oblíbené parapulpární 

retenční výměnné čepy  
s vícenásobně  
použitelným mandrelem.

• Dodávané v titanové 
nebo pozlacené variantě.

• Na ohýbání čepů slouží 
ruční zavaděč.

SLEVA

15%

Spot-It
• Praktický identifikátor bodu kontaktu na provizorních a dlouhodobých náhradách 

z C&B pryskyřic a keramiky.
• Bod kontaktu zbarví do modra, čímž vyznačí místo, které je nutné upravit, aby práce 

perfektně seděla.
• Díky rovnému nebo zahnutému tvaru umožňuje optimální přístup na jakékoliv místo v ústech.
• Dostupný ve dvou provedeních: rovný,  

zahnutý nebo sortiment  
obou provedení

zahnutý

rovný

FibreKleer 4x Tapered 
• Kompozitní čepy ze skelných vláken s minimálním rizikem zlomení kořene.
• Vysoce radioopákní, vysoká pevnost v ohybu.
• Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375mm a 1,50mm.
• Intro Kit obsahuje: 15 čepů (od každé velikosti 5 ks) a 3 předvrtávače  

(od každé velikosti 1 ks).

SLEVA

20%

Kořenové čepy
• Anatomicky tvarované kořenové 

čepy odpovídající morfologii 
kořenových kanálků.

• Jejich tvar redukuje riziko zalomení 
v kořenovém kanálku.

• Možno použít jako provizorní i jako 
stálý kořenový čep.

• 2 varianty – zlacené a titanové.

DC Lite refill - 8 g + 15 kanyl | 1 760,- 1 590,-

univerzální - 50 ks | 1 ks = 11 Kč | 690,- | obj. č. 54039A 550,-
intraorální - 50 ks | 1 ks = 14 Kč | 850,- | obj. č. 54039D

endo - 50 ks | 1 ks = 14 Kč | 895,- | obj. č. 54039E

700,-

700,-

Titan refill - 100 ks | 2 759,- | obj. č. 561002

Gold set - 25 ks | 1 269,- | obj. č. 561003 1 079,-
Gold refill - 100 ks | 2 329,- | obj. č. 561004

Titan set - 25 ks | 1 599,- | obj. č. 561001

1 990,-

1 359,-

2 350,- 18 ks | 930,- 830,-

intro kit | 4 464,- | obj. č. 104380 3 570,-
čepy - 10 ks | 814,-

předvrtávač - 1 ks | 1 689,-

650,-

1 599,-

zlacené - set 60 ks | 2 139,- | obj. č. 562032

titanové - set 60 ks | 5 089,- | obj. č. 562061 4 740,-
titanové - refill 6 ks | 409,-

zlacené - set 240 ks | 5 549,- | obj. č. 562031

zlacené - refill 12 ks | 239,-

380,-

5 170,-

1 990,-

225,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Ekologická BPAfree lahev, 500 ml. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

DOSTAVBY
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TheraCEM Ca
• Duálně tuhnoucí, samo-adhesivní,  

THERApeutický fixační cement  
v neutrálním odstínu.

• Obsahuje ionty kalcia,  
které trvale uvolňuje a podporuje  
tak regeneraci tkání.

• Unikátní změna pH - přechod  
z kyselého (nutný pro adhesi)  
do zásaditého (antibakteriální)  
pH během několika minut.

• Obsahuje MDP monomery, díky kterým dosahuje extra silné 
vazby zirkonu k většině materiálů  
a to i bez leptání a primerů.

• Indikován na fixaci korunek,  
můstků, inlayí, onlayí  
a čepů.

DuoLink Universal
• Kompozitní, duálně tuhnoucí fixační cement pro keramické a kompozitní náhrady.
• Inovace: výrazně vylepšená RTG kontrastnost, výrazně snazší odstranění 

přebytků (po 1 min. zgumovatí).
• Cementování korunek, můstků, čepů, inlejí a onlejí z pryskyřice, keramiky, kovů, 

zirkonu a aluminia.
• Světelná polymerace  

pro okamžité  
dokončení,  
chemická pro úplné  
dotuhnutí pod náhradami  
nebo v kanálku.

• Nezpůsobuje podbarvení  
protetických prací.

• Velké množství plniva umožňuje velkou vazebnou  
sílu a malou rozpustnost.

• Odstíny: univerzální a mléčný bílý.

Fast Splint (FIBER FORCE)
• Systém skelných vláken předem 

impregnovaných pryskyřicí.
• Neobsahují kov - biokompatibilní.
• Translucentní - téměř neviditelné.
• Nevyžadují zvláštní instrumentárium.
• Odstíny - bílý nebo růžový.
• UD vlákno - jednotlivá vlákna, umožňují 

použít libovolný počet vláken, snadno 
se tvarují.

Splétaný copánek 
s kruhovým 
profilem

Plochý splétaný 
pásek bílé barvy 
(nejoblíbenější)

Plochý splétaný pásek bílé barvy 
(nejoblíbenější)

Jednotlivá UD vlákna (umožňují použít 
libovolný počet vláken a snadno je 
tvarovat)

Splétaný copánek  
s kruhovým profilem

Relyx U200
• Samoadhezivní, duálně tuhnoucí, univerzální pryskyřičný cement.
• Vynikající a dlouhodobě stabilní síla vazby k dentinu, sklovině a náhradám.
• Během aplikace je hydrofilní - dobře přilne ke strukturám zubu a toleruje vlhkost při aplikaci, 

během polymerace se změní na hydrofóbní - odolává náročnému prostředí v ústech.
• Clicker - praktická forma (cca 80 dávek).
• Automix - pro aplikaci v kombinaci s intraorální nebo endodontickou koncovkou.
• Dostupný v odstínech: A2 univerzální,  

A3 opákní a transparentní.

 ** akce platí do 31. 8. 2021 nebo do vyprodání. Dárek zdarma Vám bude doručen přímo od společnosti 3M

ZDARMA

Při zakoupení 2 balení 
3M™ RelyX™ U200 

získáte 1x Adstringentní 
retrakční pastu 
(25 kompulí)
zdarma! **

Breeze
• Samoadhezivní pryskyřičný cement pro snadné tmelení fixních protetických 

rekonstrukcí a kořenových čepů.
• Jednoduchá jednokroková procedura - bez leptání.
• Duálně tuhnoucí, snadno se odstraňují přebytky.
• Uvolňování fluoridů.
• Odstíny: A2, opákní bílý a transparentní.
• Intro Kit obsahuje: 5 x 7,8 g Automix stříkaček (3 x A2, transparentní a opákní 

bílý), 40 kanyl a 40 endo-špiček.

SLEVA

20%

8 g + 15 kanyl a špiček | 2 590,- | obj. č. 530034 2 330,- 8 g | 2 140,- 1 950,-

pásek bílý - 0,5 x 150 mm, 2 ks | 2 200,- | obj. č. 588015 1 870,-
splétaný copánek - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks | 2 200,-

UD vlákno - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks | 2 200,-

1 870,-

1 870,-

clicker - 11 g 4 551,-
automix - 8,5 g 3 238,-

Intro kit | 5 005,- | obj. č. 104370 3 999,-
refill - 4 ml + 12 kanyl | 1 143,- 899,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature müsli, 350 g. 
Při objednávce nad 7 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature směs ořechů z pece, 500 g. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

DLAHOVÁNÍ



3 PRO OPTIMÁLNÍ PROVIZORIA

Bezpečné a rychlé zpracování 
• Intraorální čas: pouze 45 sekund
• Míchací poměr 1:1 zajišťuje homogenní směs

Vynikající estetika  
• Přirozený vzhled
• Dostupný v osmi odstínech

Dlouhá životnost 
• Vysoká konečná tvrdost

• Vynikající odolnost proti zlomení

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Německo · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental 

Structur 3

3 . Pevnost !

2. Estetika !

Lesk bez lesten !

Objednejte nyn !

1 . Zpracovan !

VOCO servis v ČR:  
Tel.: 773 252 100 · info@voco.com

Proverenymaterial na  korunky a mustkyod firmy VOCO

VOCO_HuFaSmilesMag_0521_Structur3_235x310.indd   1 06.07.2021   16:49:19



27

Structur 3
•Materiál s vylepšenými vlastnostmi pro optimální provizorní náhrady viz vedlejší strana.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2 a bělený.
• Intro kit obsahuje: 50 ml kartuši A2 nebo A3, 6 míchacích kanyl a aplikační pistoli.

FuturaBond U
• Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum v jednotlivých dávkách - vždy čerstvá směs 

pro spolehlivé bondování.
• Určen pro všechny techniky leptání, univerzální pro všechny druhy kompozit.
• Nanáší se pouze v jedné vrstvě, celková doba zpracování je pouhých 35 vteřin.

Retraction paste
• Dočasné rozšíření a izolace sulku, včetně zastavení krvácení, jsou klíčové úkoly 

retrakční pasty.
• Vytvoří se tak ideální podmínky pro úspěšné klasické nebo digitální zhotovování 

přesných otisků.
• Hrot kanyly v hygienickém balení SingleDose je velmi tenký, aby bylo možné pastu 

nanášet přímo do sulku s naprostou přesností.
• Díky měkké a pružné plastové kanyle je aplikace šetrnější k měkkým tkáním, a tedy 

pro vaše pacienty pohodlnější než  
při použití kovových kanyl  
nebo retrakčního vlákna.

• Po krátké době aplikace, zhruba  
1-2 minuty, je možné vysoce  
kontrastní retrakční pastu VOCO  
odstranit vodní sprchou.

• Balení: kompule 0,3g v počtu  
25 ks nebo 100 ks.

Admira Fusion
• Nanohybridní výplňový materiál čistě na bázi keramiky.
• Nejnižší polymerační smrštění (1,25 % objemu) a obzvláště nízká míra smršťovacího napětí.
• Inertní, tudíž vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím.
• Výborná estetika, jednoduché leštění do vysokého lesku a vysoká povrchová tvrdost.
• K dispozici v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, 

OA3.5, BL, 2 x Incizální mixed, GA3.25 a GA5.
• Sady: stříkačky 5 x 3 g nebo kompule 75 x 0,2 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion 

X-tra Univerzální odstín),  
Futurabond U SingelDose 20x a vzorník odstínů.

 ** výrobek zdarma bude dodán společností VOCO

SLEVA

30% na sady

4+1 na stříkačky**

GrandioSO Heavy Flow
• Zatékavé univerzální nanohybridní kompozitum s obsahem plniva 83%.
• Univerzální - pro všechny třídy kavit.
• Fyzikální vlastnosti lepší než u mnohých nezatékavých materiálů – např. tvrdost, 

stabilita, odolnost vůči abrazi.
• Dva typy viskozity - Heavy Flow - vysoká viskozita.
• Odstín GrandioSO Flow WO má extrémně vysoký rentgenový kontrast 500% Al.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, C2, OA2, BL a WO.

Admira Fusion x-tra
• Rychle zpracovatelný výplňový materiál čistě na bázi keramiky.
• Rychlý a vysoce kvalitní - spolehlivé vytvrzování 4 mm vrstev.
• Extrémně nízké polymerační smrštění (1,25% objemu) 

a obzvláště nízká míra smršťovacího napětí poskytující 
optimální celistvost při okrajích.

• Univerzální odstín s chameleon efektem.

AKCE

4+1
na kompule 

a stříkačky **

Intro kit 5 860,-
refill -  50 ml 3 510,-

50 ks | obj. č. 530356U 3 240,-
200 ks | obj. č. 530355U 11 320,-

25 ks | obj. č. 5200301 2 120,-
100 ks | obj. č. 5200302 6 360,- AF kompule - 15 x 0,2 g

AF sada stříkačky - 5 x 3 g | 10 890,- | obj. č. 52221S 7 570,-
AF sada kompule - 75 x 0,2 g | 10 890,- | obj. č. 52222S

střkačka - 3 g

7 570,-

2 090,-

2 090,-

2 x 2g 2 270,-

AF x-tra stříkačka univerzální - 3 g 2 090,-
AF x-tra kompule - 15 x 0,2 g 2 090,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature müsli, 350 g. 
Při objednávce nad 7 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature směs ořechů z pece, 500 g. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

Bezpečné a rychlé zpracování 
Intraorální čas: pouze 45 sekund
Míchací poměr 1:1 zajišťuje homogenní směs

Vynikající estetika  
Přirozený vzhled
Dostupný v osmi odstínech

Dlouhá životnost 
Vysoká konečná tvrdost

Vynikající odolnost proti zlomení

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Německo · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental 

Structur 3

VOCO servis v ČR:
Tel.: 773 252 100 · info@voco.com
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Restorations were filled with a light-cure 

TheraCal LC
Světlem tuhnoucí, pryskyřicí modifi kovaný liner na bázi 
křemičitanu vápenatého pro přímé a nepřímé překrytí 
pulpy. Ideální, unikátně stabilní a odolná náhrada hydroxidu 
vápenatého a skloionomerů. TheraCal LC má výraznou 
schopnost formovat hydroxy-apatit. 
Díky tomu vytváří již po 28 dnech tvrdý ochranný můstek 
sekundárního dentinu.

530188 4 × 1 g + 50 kanyl 22G  3090 Kč    3 430,-
530189 1 g + 15 kanyl 22G    980 Kč    1 090,-

TheraBase is a dual-cure, calcium and fluoride releasing, self-adhesive base/liner. 

and releases and recharges calcium and fluoride ions.

and resin-modified glass ionomers.
identification on radiographs, providing a quick and effective diagnosis.

* Data on file.

High flexural strength calcium and fluoride release benefits and ultimate 

Composite

TheraBase
TheraCal LC®

Pulp ExposureNO Pulp Exposure

Gleave CM, Chen L, Suh BI. Calcium & fluoride recharge of resin cements. Dent Mater. 2016 (32S):e26

 T. Okabe, M. Sakamoto, H. Takeuchi, K. Matsushima. Effects of pH on Mineralization Ability of Human Dental Pulp Cells.
 Journal of Endodontics. Volume 32, Number 3, March 2006.

3 Hydrolytic stability of self-etch adhesives bonded to dentin,  S Inoue 1, K Koshiro, Y Yoshida, J De Munck, K Nagakane, K Suzuki, H Sano, B Van Meerbeek, 

3

Novinka v rodině THERA
S využitím technologie THERA se TheraBaseCa chemicky váže na strukturu zubu a uvolňuje a dobíjí ionty vápníku.
1 Uvolňování vápníku v TheraBase vytváří alkalické pH, které podporuje vitalitu zubní dřeně.
2 Jedná se o duálně vytvrzovaný materiál, který polymeruje i v hlubokých výplních, kam světlo nedosáhne.
TheraBase je pevnější a odolnější než jiné podložkové materiály, skloionomery a pryskyřicí modifi kované 
skloionomery.* Navíc je radioopákní, což umožňuje snadnou identifi kaci na rentgenových snímcích a poskytuje 
rychlou a efektivní diagnostiku.

TheraBase

Restorations were filled with a light-cure 

TM

Samoadhezivní báze/podložka uvolňující vápník

Restorations were filled with a light-cure 

pulpa 
bez expozice

exponovaná
pulpa 

Výhody materiálu TheraBase

Uvolňuje vápník
Kontinuální uvolňování vápenatých iontů1

Samoadhezivní
Nejsou zapotřebí žádné adhezivní prostředky 
- šetří čas a peníze

Vysoká pevnost v ohybu
Pevnější a odolnější proti prasknutí

Vysoká pevnost v tlaku
Absorbuje nárazy a napětí způsobené 
okluzními silami, aniž by došlo k jeho 
prasknutí

Obsahuje MDP
Obsahuje adhezi podporující monomer MDP, 
který zajišťuje spolehlivou a optimální vazbu 
k dentinu3

Radioopákní
TheraBase je radioopákní, což umožňuje
identifi kaci na rentgenových snímcích 
a efektivní diagnostiku.

Snadné použití
Automatické míchání v duální stříkačce zajiš-
ťuje konzistentní směs pro okamžitou aplikaci 
s minimálním až nulovým odpadem materiálu.

Duální tuhnutí
Materiál plně vytvrdne i v hlubokých výplních, 
kam světlo nedosáhne.

Alkalické pH
Vytváří alkalické pH (pH=11) během
několika minut, což podporuje vitalitu pulpy2

Vysoký stupeň konverze
Zajišťuje lepší fyzikální vlastnosti

1 Gleave CM, Chen L, Suh BI. Doplňování vápníku a fl uoridu do pryskyřičných cementů. 
Dent Mater. 2016 (32S):e26
2 T. Okabe, M. Sakamoto, H. Takeuchi, K. Matsushima. Effects of pH on Mineralization 
Ability of Human Dental Pulp Cells [Vliv pH na schopnost mineralizace buněk lidské zubní 
dřeně]. Journal of Endodontics. Volume 32, Number 3, March 2006. 
3. Hydrolytická stabilita samoleptacích adheziv vázaných na dentin, S Inoue 1, K Koshiro, 
Y Yoshida, J De Munck, K Nagakane, K Suzuki, H Sano, B Van Meerbeek, Journal of 
Dental Dentistry, prosinec 2005.

U hlubokých výplní a při obnažení pulpy doporučujeme 
použít TheraCal LC pro přímé i nepřímé krytí pulpy 
a jako liner.

TheraBaseCa i TheraCal LC lze používat společně 
v případě sendvičové techniky pro optimální využití 
výhod uvolňování vápníku a konečnou ochranu pulpy.

530061 TheraBase Ca 8g + 15 kanyl    3.490 Kč   3.870,-
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G-aenial A'CHORD
• Nový univerzální výplňový kompozit  

se zjednodušeným systémem odstínů.
• Je určen zubním lékařům, kteří usilují o 

zjednodušení pracovního postupu, ale nechtějí dělat 
kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací.

• Tento materiál byl navžen tak, aby pokryl 90% 
všech vašich přímých výplní s 5 CORE odstíny.

• Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou 
výplně dlouhodobě krásné, lesklé a beze změny.

• Layering Kit stříkačky 4 g  
v odstínech A2, A3, AO2, AE, JE.

• Core Kit stříkačky 4 g  
v odstínech A1, A2, A3, A5, A4.

• Refill stříkačky 4 g (2,1ml) A1,  
A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2,  
AO3, JE, AE, BW, BOW.

G-aenial Universal Injectable
• Vysoce odolný výplňový kompozit s výjimečnou pevností a odolností proti 

opotřebení díky kombinaci ultrajemného plniva s obsahem baria a GC vylepšené 
technologii silanizace částic (FSC)

• Balení Promo Kit:  
obsahuje 2 x 1ml stříkačky.

* nabídka platí do vyprodání zásob

Tetric Prime
• Tetric Prime je nový kompozitní materiál s krémovou konzistencí (lze snadno 

tvarovat) pro výplně III. třídy, IV. třídy a V. třídy.
• Snížená lepivost Tetric Prime usnadňuje vytváření anatomických struktur.
• Má jen 12 odstínů - Universální: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2. Dentinové: 

A2D a A3.5D. Translucentní: T a Bělený: BLL.
Evetric System kit
• Světlem tuhnoucí, rentgen kontrastní nanohybridní kompozitum pro výplňové ošetření.
• System Kit obsahuje: 4 x 3.5 g v barvách 2x A2 a 2x A3 a 6 g Evetric Bond.

Optishade
• Systém OptiShade s využitím technologie Adaptive 

Response Technology pokrývá všech 16 klasických 
odstínů VITA® pomocí pouhých 3 odstínů.

• Můžete se spolehnout na prvotřídní vlastnosti při 
zpracování a současně získáte vysoce estetické 
náhrady, zjednodušíte si správu skladových zásob 
a ušetříte čas při výběru odstínů.

• Systém OptiShade zjednoduší Vaše pracovní 
postupy, aniž by Vaši pacienti ztratili  
sebevědomý úsměv.

 ** výrobek zdarma Vám bude předán prostřednictvím kanceláře Kerr / Dentsply Sirona

AKCE

1 + 1 na kompule **

Vertise Flow
• Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně 

třídy I. a II., liner, pečetění fisur a opravy keramiky.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, UO, XL a T.

SLEVA

30%

Neo Spectra ST
• Neo Spectra ST je univerzální 

výplňový materiál. Užijte 
si jednoduchou a snadnou 
manipulaci při použití 
viskozity dle vašeho výběru 
(5 univerzálních odstín Cloud, 
které pokryjí celou řadu VITA 
vzorníku).

AKCE

3 + 1 
ZDARMA **

 stříkačka - 4 g | 1 760,- 1 500,-
Core / Layering kit | 7 900,- 7 200,-

Promo kit A2/A3 | 2 999,- | obj. č. 5279IPA2 1 790,-*
G-aenial refill - 1 ml | 1 170,- 990,-

stříkačka - 3 g | 1 669,- 1 599,-

System kit + 2x Evetric Refill 3,5 g | obj. č. 5285019 3 649,-*
 refill - 3,5 g | 909,- 849,-

stříkačka - 4 g | 1 575,- 1 055,-
kompule - 10 ks | 1 260,-

kompule - 20 ks | 1 890,-

945,-

1 418,-

refill - 2 x 2 g | 2 340,- 1 638,- LV / HV stříkačka  1 143,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature müsli, 350 g. 
Při objednávce nad 7 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature směs ořechů z pece, 500 g. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

VÝPLNĚ

Restorations were filled with a light-cure 

Světlem tuhnoucí, pryskyřicí modifi kovaný liner na bázi 
křemičitanu vápenatého pro přímé a nepřímé překrytí 
pulpy. Ideální, unikátně stabilní a odolná náhrada hydroxidu 
vápenatého a skloionomerů. TheraCal LC má výraznou 
schopnost formovat hydroxy-apatit. 
Díky tomu vytváří již po 28 dnech tvrdý ochranný můstek 
sekundárního dentinu.

530188 4 × 1 g + 50 kanyl 22G  3090 Kč    3 430,-
530189 1 g + 15 kanyl 22G    980 Kč    1 090,-

TheraBase is a dual-cure, calcium and fluoride releasing, self-adhesive base/liner. 

and releases and recharges calcium and fluoride ions.

and resin-modified glass ionomers.
identification on radiographs, providing a quick and effective diagnosis.

* Data on file.

High flexural strength calcium and fluoride release benefits and ultimate 

Gleave CM, Chen L, Suh BI. Calcium & fluoride recharge of resin cements. Dent Mater. 2016 (32S):e26

 T. Okabe, M. Sakamoto, H. Takeuchi, K. Matsushima. Effects of pH on Mineralization Ability of Human Dental Pulp Cells.
 Journal of Endodontics. Volume 32, Number 3, March 2006.

3 Hydrolytic stability of self-etch adhesives bonded to dentin,  S Inoue 1, K Koshiro, Y Yoshida, J De Munck, K Nagakane, K Suzuki, H Sano, B Van Meerbeek, 

3

Novinka v rodině 
S využitím technologie THERA se TheraBaseCa chemicky váže na strukturu zubu a uvolňuje a dobíjí ionty vápníku.
1 Uvolňování vápníku v TheraBase vytváří alkalické pH, které podporuje vitalitu zubní dřeně.
2 Jedná se o duálně vytvrzovaný materiál, který polymeruje i v hlubokých výplních, kam světlo nedosáhne.
TheraBase je pevnější a odolnější než jiné podložkové materiály, skloionomery a pryskyřicí modifi kované 
skloionomery.* Navíc je radioopákní, což umožňuje snadnou identifi kaci na rentgenových snímcích a poskytuje 
rychlou a efektivní diagnostiku.

Restorations were filled with a light-cure 

Samoadhezivní báze/podložka uvolňující vápník

Restorations were filled with a light-cure 

Uvolňuje vápník
Kontinuální uvolňování vápenatých iontů

Samoadhezivní
Nejsou zapotřebí žádné adhezivní prostředky 
- šetří čas a peníze

Vysoká pevnost v ohybu
Pevnější a odolnější proti prasknutí

Vysoká pevnost v tlaku
Absorbuje nárazy a napětí způsobené 
okluzními silami, aniž by došlo k jeho 
prasknutí

Obsahuje MDP
Obsahuje adhezi podporující monomer MDP, 
který zajišťuje spolehlivou a optimální vazbu 
k dentinu

Radioopákní
TheraBase je radioopákní, což umožňuje
identifi kaci na rentgenových snímcích 
a efektivní diagnostiku.

Snadné použití
Automatické míchání v duální stříkačce zajiš-
ťuje konzistentní směs pro okamžitou aplikaci 
s minimálním až nulovým odpadem materiálu.

Duální tuhnutí
Materiál plně vytvrdne i v hlubokých výplních, 
kam světlo nedosáhne.

Alkalické pH
Vytváří alkalické pH (pH=11) během
několika minut, což podporuje vitalitu pulpy2

Vysoký stupeň konverze
Zajišťuje lepší fyzikální vlastnosti

1 Gleave CM, Chen L, Suh BI. Doplňování vápníku a fl uoridu do pryskyřičných cementů. 
Dent Mater. 2016 (32S):e26
2 T. Okabe, M. Sakamoto, H. Takeuchi, K. Matsushima. Effects of pH on Mineralization 
Ability of Human Dental Pulp Cells [Vliv pH na schopnost mineralizace buněk lidské zubní 
dřeně]. Journal of Endodontics. Volume 32, Number 3, March 2006. 
3. Hydrolytická stabilita samoleptacích adheziv vázaných na dentin, S Inoue 1, K Koshiro, 
Y Yoshida, J De Munck, K Nagakane, K Suzuki, H Sano, B Van Meerbeek, Journal of 
Dental Dentistry, prosinec 2005.

U hlubokých výplní a při obnažení pulpy doporučujeme 
použít TheraCal LC pro přímé i nepřímé krytí pulpy 
a jako liner.

TheraBaseCa i TheraCal LC lze používat společně 
v případě sendvičové techniky pro optimální využití 
výhod uvolňování vápníku a konečnou ochranu pulpy.

530061 TheraBase Ca 8g + 15 kanyl    3.490 Kč   3.870,-
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Filtek One
• Bulk-fillový materiál (až 5 mm) 

s lepšími estetickými výsledky 
díky zvýšené opacitě.

• Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.

 ** akce platí do 31. 8. nebo do vyprodání. Dárek zdarma vám bude doručen přímo od společnosti 3M

AKCE

Detailní informace o systému 

na bit.ly/filtekone
3 + 1 

ZDARMA **

Filtek Z250
• Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozitum  

pro všechny rekonstrukce.
• Snížená kontrakce (2 %) díky novému složení 

patentovaného plniva (60% plniva tvoří částečky 0,6 µm).
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, 

Incisal a Universal Dentin.

AKCE

3 + 1 
ZDARMA **

Filtek Z550
• Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí 

kompozitum pro všechny rekonstrukce.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, 

D3, OA2 a OA3.

AKCE

3 + 1 
ZDARMA **

Charisma Opal
• Oblíbený univerzální kompozit pro  

výplně ve frontálním i laterálním úsek.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,  

B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.

AKCE

5+1 
ZDARMA

Charisma Classic
• Mikrohybridní kompozitum pro 

monochromatické rekonstrukce,  
snadná a rychlá modelace.

• Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1,  
B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3,5.

AKCE

6+1 
ZDARMA

CHARISMA Diamond ONE + Gluma Bond Universal
• Jeden odstín pro všechno!
• Vždy trefíte ten správný odstín: Neuvěřitelně snadno vyberete odstín tak,  

že materiál neviditelně splyne s restaurovaným zubem.
• Snadné opracování, trvalý výsledek.
 - pevná konzistence a minimální lepivost
 - pro snadnou modelaci prodložená pracovní doba
 - vynikající leštitelnost díky ultrajemným nanočásticím.
 
• Balení kit: CHARISMA Diamond ONE 2x4g +  

Gluma Bond Universal 4ml

ZDARMA

Ke každému kit balení

1x Charisma Opal Flow
ZDARMA!

stříkačka - 4 g 1 912,-
kompule - 20 x 0,2 g 1 912,- 4 g 977,-

4 g 967,- 4 g 990,-

classic - 4 g 610,- One kit + Opal Flow 3 200,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Ekologická BPAfree lahev, 500 ml. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

VÝPLNĚ

TIP
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QuickmatFLEX
• QuickmatFLEX jsou ultratenké titanové sekční matrice s vynikající elastickou pamětí.
• Snadno se s nimi manipuluje, nabízejí správnou rovnováhu flexibility a tuhosti pro optimalizované umístění a přizpůsobení ve stísněných interproximálních prostorech. Díky snížené 

tloušťce (0,03 mm) a vylepšenému materiálu (titan), odolávají deformaci, vrací se jako pružina zpět do původního tvaru. Výsledkem ošetření kavit třídy II pomocí sekčních matic 
QuickmatFLEX a Polydentia sekčních maticových kroužků jsou anatomicky správné, předvídatelné náhrady s těsnými body kontaktu a hladkými kompozitními povrchy, které vyžadují 
minimální dokončování.

SLEVA

AKCE

10%

ke každému balení ZDARMA 1 balení 

plastových klínků MyWedge sada 
100ks v hodnotě 1 490 Kč!

Dřevěné klínky Polydentia
• Anatomicky tvarované klínky z javorového dřeva pro dokonalou adaptaci matrice a 

modelaci výplně.
• Barevné kódování usnadňuje identifikaci velikostí: sortiment (č.01), růžové 11 mm 

(č.11), tyrkysové 12 mm (č.12), zelené 13 mm (č.13), žluté 15 mm (č.15) a bílé 
17 mm (č.17).

Unica
• Unica je matrice pro frontální výplně třídy III, IV, V,  

přímo vrstvené kompozitní fazety a úpravy tvaru.
• Intro kit obsahuje: 35 ks matric Unica, 40 ks myWedge XS, 40 ks 

myWedge S, 40 ks myWedge M,  
1 x 3 ml myCustom Resin,  
7 ks kanyl pro myCustom Resin  
a myQuickmatrix Forceps.

SLEVA

15%

Sof-Lex
• Světově proslulé dokončovací 

a leštící disky.

 ** akce platí do 31.8.2021 nebo do vyprodání. Výrobky zdarma obdržíte přímo od společnosti 3M

ZDARMA

Při zakoupení 2 balení 3M™ Sof-Lex™získáte  

1x Sof-Lex mandrel zdarma! **

TrollFoil
• Oblíbené artikulační fólie, které jsou napnuté ve vlastním rámu poskytují vždy 

spolehlivý barevný otisk.
• Využijete je ve všech klinických situacích - na mokrých i na suchých zubech, u pacientů s 

omezenou hybností čelisti nebo v místech s omezeným vestibulárním prostorem,  
u kompozitních, keramických i kovových náhradách.

• Budete schopní ověřit si okluzní kontakty obou oblouků v jednom kvadrantu.
• Oboustranná fólie modré nebo červené  

barvy má pouze 8 mikronů - nejtenčí  
fólie na trhu.

• Díky integrovanému rámu nejsou  
potřeba žádné kleště  
ani další vybavení.

• Rozměr rámu: 76 x 19 mm.  
Balení obsahuje 100 ks.

SLEVA

20%

matrice sekční krčkové s ext. 0,03/6,4mm - 50 ks | 1 450,- | obj. č. 5213433 1 295,-
matrice sekční molár / premolár - 0,03/6,4mm - 100 ks | 2 140,- 1 930,-

100 ks | 410,- 349,-
200 ks - růžové | 730,- | obj. č. 521311 620,-

intro kit | 8 890,- | obj. č. 5213421 7 590,-
refill - 12 ks | 1 210,- | obj. č. 5213422

refill - 50 ks | 3 530,- | obj. č. 5213423

1 029,-

2 999,-

50 ks | 1 ks = 11,80 Kč 586,- 100 ks | 770,- 620,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature müsli, 350 g. 
Při objednávce nad 7 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature směs ořechů z pece, 500 g. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

POMŮCKY PRO VÝPLNĚ
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Rozřezávač korunek Edenta

 570C4AKL2 - Ideální pro 
všechny typy kovových 
slitin, titan, nizkotavitelnou 
keramiku a kompozitní 
fazety (ø 012). 

570H31RPC10/12 - Ideální pro řezání 
kovových korunek, můstků a konstrukcí. 

Rozřezávač je velmi aktivní a práce s ním rychlá. 
Super dlouhá životnost (ø 010 a ø 012).

Dřeňové jehly Edenta
• Extirpační jehly pro odstranění dřeňě z kořenových kanálků.
• Délka ozubené části: 11 mm.

Endostar Combo set
• Praktický box z eloxovaného hliníku pro skladování  

a sterilizaci nástrojů na opracování kořenového kanálku.
• Součástí boxu je i měřítko pro stanovení délky nástrojů  

a také místo pro ukládání použitých nástrojů.
• Vybavený ENDObox obsahuje:  

9 nástrojů Endostar E3 Azure  
(Basic, Big a Small Aplical)  
a 18 ručních pilníků z oceli a nikl-titanu  
a 1 Canal locator.

Endostar E3 Azure
• EndoStar E3 Azure je inovativní systém vytvořený technologií Azure HT, jejímž cílem 

bylo vytvořit kořenové nástroje, které jsou extrémně flexibilní a odolné proti zlomení 
i v těch nejsložitějších klinických případech.

• Nemusíte nijak měnit své zajeté postupy ani endo-kolénko, systém podporuje jak 
rotační, tak reciproční nebo i kombinovaný způsob opracování kořenových kanálků.

• Dostupné ve třech délkách: 21 mm, 25 mm a 29 mm.
• Basic kit (3 ks): 30/08, 25/06, 30/04.
• Big kit (3 ks):  

35/04, 40/04, 45/04.
• Small kit (3 ks):  

20/06, 25/04, 20/04.
• Refilly baleny po 6 ks.

Endostar ReEndo set
• Skvělé v odstraňování starých výplní kořenového kanálku z gutaperči.
• Sada rotačních nástrojů se skládá ze 4 nástrojů různých velikostí.
• Nástroje jsou poměrně agresivní a měly by být používány se standardními 

endodontickými motory pracujícími 150 - 300 ot. / min.
• Odstraňují starou gutaperčovou výplň s velkou účinností.
• Pokud se nezdeformují, lze použít velikosti 1 a 2 až 10-krát, velikosti 3-4 až 5-krát.
• Balení obsahuje po jednom nástroji ve velikostech: č. 1 - 12/30,  

č. 2 - 08/30, č. 3 - 6/30 a č. 4 04/30

AKCE

ke dvou balením  
Endostar Re-Endo set  

dostanete  

GuttaCleaner  
ZDARMA!

Calasept Plus
• Hydroxid vápenatý ve stříkačce.
• Vysoký obsah kalcia >41 % (pH 12,4), 

dlouhodobá účinnost a vysoká efektivita.
• Přímá, rychlá a snadná aplikace.
• Balení obsahuje 4 x 1,5 ml  

a 20 elastických plastových aplikátorů.

AKCE

Sleva 25% + 
cestovní kufřík ZDARMA!  
(rozměry 32x25x13 cm)

C4AKL2 - 5 ks | 1 ks = 118 Kč | 695,- 590,-
H31RPC 10/12 - 5 ks | 1 ks = 83 Kč | 485,- 415,- blister - 6 ks | 1 ks = 15 Kč | 109,- 93,-

set | 6 240,- | obj. č. 5911805 4 680,- refill - 6 ks | 1 290,-

Basic kit | 870,- 790,-
Big Kit | 870,-

Small kit | 870,-

790,-

790,-

1 180,-

2x sada + GuttaCleaner | 1 730,- 1 300,- 4 x 1,5 ml | 1 540,- | obj. č. 52109100 1 160,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Ekologická BPAfree lahev, 500 ml. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

ENDODONCIE



VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

®

Duálně tuhnoucí pryskyřice modifi kovaná kalcium silikátem. Ošetření pulpotomie.           

TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice modifi kovaná kalcium silikátem, 

která se používá k ošetření obnažené pulpy. TheraCal PT® udržuje vitalitu zubu tím, že funguje 

jako bariéra a ochrana pulpy. Schopnost  TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet 

alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit. Schopnost duálního tuhnutí 

umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu.

Radiopacita

TheraCal PT® je radioopákní, což umožňuje snadnou identifi kaci a odlišení od recidivujícího 
kazu a jiných výplňových materiálů.  

45+
sek

Pracovní doba:
45 sekund při 35 °C

(minimálně)

<5
min

Doba tuhnutí:
5 minut při 35 °C

(maximálně)

TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice modifi kovaná kalcium silikátem, 

která se používá k ošetření obnažené pulpy. TheraCal PT® udržuje vitalitu zubu tím, že funguje 

jako bariéra a ochrana pulpy. Schopnost  TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet 

alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit. Schopnost duálního tuhnutí 

1
návštěva

Úspora času:
Oprava v 1
návštěvě

Ošetření pulpotomie způsobem THERA 

530065   TheraCal PT 4g + 15 kanyl 2.290 Kč   2.530,-

Odstranění koronální 
pulpy a zastavení krvácení

Zpolymerovaný TheraCal PT Snadná identifi kace 
TheraCal PT

Aplikace TheraCal PT
do pulpální dutiny

TheraCal PT® je indikován především pro:
Pulpotomie: 
TheraCal PT® lze umístit po částečném nebo úplném odstranění koronární pulpy.

Exponovanou pulpu (přímé krytí pulpy):
Lze jej umístit přímo na obnaženou pulpu po dosažení hemostázy. 

Ochranná podložka (nepřímé krytí pulpy) nebo jako podklad pod různé materiály.



Endostar Sonic Files
• Nástroje pro aktivaci výplachových 

roztoků a dezinfekci kořenových 
kanálků.

• Mohou být použity také při odstraňo-
vání zlomených nástrojů z kořenového 
kanálu.

• Sonic Files lze použít pouze na ultra-
zvuková zařízení.

• Vyrobeno ze speciální nerezové oceli.
• Nástroje jsou autoklávovatelné.
• K dispozici ve třech průměrech - 25, 

30 a 35 á 6 ks nebo jako sada á 6 ks.
• Délka: 33 mm.

Adseal
• Definitivní kořenová výplň na bázi epoxy pryskyřice a fosforečnanu vápenatého.
• Snadné míchání díky formě pasta-pasta, vynikající biokompatibilitoa.
• Skvělé těsnící schopnosti, nerozpustný ve slinách, dobrá radioopacita.
• Nezabarvuje dentin a sklovinu.
• Balení obsahuje: 13,5 g v duální stříkačce,  

míchací špachtli  
a bloček.

SLEVA

18%

Unicone PLUS
• Systém pro opracování kořenových kanálků 

recipročním pohybem.
• Nástroje jsou vylepšeny o tepelnou úpravu, která 

umožňuje předtvarování nástroje; snadno se 
přizpůsobí anatomii kořenového kanálku.

• Dodávány pouze v délce 25 mm  
a velikostech ISO 020-040.

• Sada I: 6/020, 6/025 a 6/040.
• Sada II: 6/035, 4/035 a 4/040.
• Sada III: 6/025, 4/040, Unicone GP  

a W-File 010 L25.

TIP

Vše o Unicone Plus v české brožuře - 

bit.ly/uniconepb

Endomethasone N
• Oblíbená RTG kontrastní kořenová výplň bez 

obsahu paraformaldehydu a dexametasonu.
• Set obsahuje  

14 g prášku a 10 g tekutiny.

TIP

Využijte ekonomického  
balení prášku - 42 g!

6 ks | 150,- 135,- 3,5 g | 1 199,- | obj. č. 530451 990,-

sada I nebo sada II, 3 ks | 1 450,- 1 299,-
sada III, 4 ks | 1 512,- | obj. č. 144451335

refil, 6 ks | 2 898,-

1 359,-

2 610,- tekutina - 10 ml | 950,- | obj. č. 530241

set | 2 850,- | obj. č. 530236 2 570,-
prášek - 14 g | 2 210,- | obj. č. 530237

prášek - 42 g | 4 110,- | obj. č. 530235

1 990,-

3 699,-

850,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Ekologická BPAfree lahev, 500 ml. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

Fi-P
Pero pro rozehřívání a kondenzaci gutaperči pomocí 
horkého hrotu. Bezdrátové, umožňující nastavit teplotu, 
vhodné pro praváky i leváky, vybavené vynikajícími funkcemi 
a vytuněné skvělými vlastnostmi.

  •  Zahřívání pouze 0,2 vteřiny
  •  0,35 mm předtvarovaná špička koncovky
  •  4 pracovní teploty
  •  Vysoce přesné nastavení teploty
  •  4 hodinový provoz, doba nabíjení cca 2,5 hodiny.
  •  Ergonomický design

WOODPECKERFi-G
Pistole pro rozehřání a aplikaci tekuté gutaperči tenkou kanylou. 
Přináší bezdrátový, vertikální design a ovládání jedním tlačítkem, 
čímž usnaňuje proces obturace.

  •  Rychlé zahřátí během 15ti vteřin
  •  0,5 mm injekční jehla
  •  Oboustranný displej - pro leváky i praváky.
  •  Jehla lze nastavit v 360o úhlu
  •  Ergonomický design
  •  Bezpečnější díky ochrannému mechanismu

592627  obturační systém Fi-G & Fi-P       27 590 Kč
550029  Guttaperčové tyčinky pro Fi-G 100 ks        449 Kč

592629  Fi-P 11 190 Kč
592628  Fi-G 18.490 Kč

Názor lékaře:
Perfektní obturační systém 
v bezdrátovém provedení 
a líbivém designu za úžasnou cenu! 
Oproti konkurenci poskytuje výrazně 
levnější provoz, přesto stejně dokonalé 
výsledky. Jednoduché ovládání a přesné 
dávkování gutaperči. Mohu vřele 
doporučit.

MDDr. Štěpán Polach, Poladent s. r. o.

 Detailní informace o obturačním systému najdete na internetu zde:   bit.ly/WoodpeckerFi



VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

PT 5
Piezoelektrický přístroj pro bezbolestné parodontologické ošetření 
s veškerými Endo funkcemi.  

Endo Scaling – Rychlé a úplné
Po endo scalingu není na povrchu kořene žádná 
smear vrstva, pouze pár drobných zbytků

Odstranění kalcifi kací
a špatných výplní   

Reendo, odstraňování 
cizích těles   

Endo Scaling Hledání vstupu 
do kanálků

� Přístroj zajišťuje bezbolestné odstranění zubního kamene pomocí krouživých vibrací 
 za použití titanových koncovek až do hloubky 14 mm.  
� Titanové koncovky jsou měkčí než povrch zubu a dochází tak daleko šetrnějšímu ošetření 
 než běžným scalerem.
� Navíc obsahuje veškeré Endo funkce – vyplachování kanálků, endo scaling, 
 odstraňování kalcifi kací, hledání vstupů do kanálků, reendo 
 odstraňování zalomených nástrojů.

Krouživé vibrace o šíři 20-60 µm (1/3 tloušťky lidského vlasu) 
rozptylují sílu nárazu mezi koncovku a zub a zajišťují současně 

scaling i polishing v rozsahu 360o

Hodnocení PT5

Komplexní přístroj pro každodenní využití. Jednak v léčbě a pre-
venci parodontopatii – šetrné odstranění zubního kamene jak nad 
dásní, tak pod dásňového komplexu bez použití anestézie a po-
škození měkkých tkáni. Funguje bez vibrací a nepříjemného pocitu 
při čištění – velký komfort pro pacienta. Rozrušování kamene je 
výrazně účinnější a rychlejší v porovnání s klasickým ultrazvukem, 
takže fi nální ošetření je rychlejší.
Další využití má v endodoncii při hledání vstupu do uzavřených 
kořenových kanálků bez nebezpečí via falsy! 
Zprůchodnění obliterovaných kanálků a taktéž odstranění cizích 
těles. Možnost vyplachovaní kanálků, lepší opracování a odstraně-
ní infekci v kanálcích, a tudíž menší bolestivost po endo ošetření u 
pacientů a nižší incidence možnosti reendodoncie.

Výborné osvětlení LED pro dobrou přehlednost. Příjemný do ruky. 
Výhoda dvou zdrojů kapaliny. 
Velmi jednoduché ovládání a citlivost i přes rukavice nebo mokré 
ruce.

MUDr. Andrea Veitová, specialistka pro parodontologii

Kompletní informace o přístroji PT 5 najdete na internetu ZDE:  bit.ly/WoodpeckerPT5

Specifi kace:
Frekvence: 28.000 – 42.000 Hz
Amplituda: 20-60 µm

Obj. kód: 592615   53.990 Kč   59.990,- 

Balení obsahuje:
2 ks LED světelných 
autoklávovatelných násadců
(do 135 oC)
10 titanových koncovek
2 momentové klíče
2 nádržky na roztoky
dotykový panel s voděodolným provedením

DPEX III Plus
Multifrekvenční apexlokátor s přesnými výsledky 
měření i ve znečištěném kořenovém kanálku.
� Přesnější  - citlivější  - stabilnější  - s odolnějšími sponami.
� Spolehlivé výsledky bez ohledu na typ zubu.
� Měření probíhá v reálném čase na rozdíl od pouhého RTG snímku.
� Zobrazování na ostrém a dobře čitelném barevném displeji.
� Zvuková signalizace usnadňuje orientaci, možnost regulace hlasitosti.
� Provoz na baterii, váha 385 g.
� Své zákazníky má ve 131 zemích celého světa.

592616   Woodpecker Apelokátor III Plus  6 900 Kč   7.990,-

Pero pro rozehřívání a kondenzaci gutaperči pomocí 
horkého hrotu. Bezdrátové, umožňující nastavit teplotu, 
vhodné pro praváky i leváky, vybavené vynikajícími funkcemi 
a vytuněné skvělými vlastnostmi.

  •  Zahřívání pouze 0,2 vteřiny
  •  0,35 mm předtvarovaná špička koncovky
  •  4 pracovní teploty
  •  Vysoce přesné nastavení teploty
  •  4 hodinový provoz, doba nabíjení cca 2,5 hodiny.
  •  Ergonomický design

Pistole pro rozehřání a aplikaci tekuté gutaperči tenkou kanylou. 
Přináší bezdrátový, vertikální design a ovládání jedním tlačítkem, 
čímž usnaňuje proces obturace.

  •  Rychlé zahřátí během 15ti vteřin
  •  0,5 mm injekční jehla
  •  Oboustranný displej - pro leváky i praváky.
  •  Jehla lze nastavit v 360  úhlu
  •  Ergonomický design
  •  Bezpečnější díky ochrannému mechanismu

592627  obturační systém Fi-G & Fi-P       27 590 Kč
550029  Guttaperčové tyčinky pro Fi-G 100 ks        449 Kč

592629  Fi-P 11 190 Kč
592628  Fi-G 18.490 Kč

Názor lékaře:
Perfektní obturační systém 
v bezdrátovém provedení 
a líbivém designu za úžasnou cenu! 
Oproti konkurenci poskytuje výrazně 
levnější provoz, přesto stejně dokonalé 
výsledky. Jednoduché ovládání a přesné 
dávkování gutaperči. Mohu vřele 
doporučit.

MDDr. Štěpán Polach, Poladent s. r. o.

 Detailní informace o obturačním systému najdete na internetu zde: bit.ly/WoodpeckerFi



    

   

   

Dlouhodobý efekt 
s vysokou účinností
Velmi vysoká koncentrace >41% 
hydroxidu vápenatého
v kombinaci s optimálním 
uvolňováním ionů vápníku 
vytváří extrémně účinný 
a dlouhotrvající antimikrobiální 
efekt.

Přesná a hluboká 
aplikace 
pomocí Flexi-Tip
Autoklávovatelná Flexi-Tip 
v kombinaci s jemnou
konzistencí, šetří čas 
a umožňuje přesnou 
a hlubokou aplikaci.

Jeden produkt 
- pět indikací
Víceúčelový Celasept Plus 
může být použitý pro dočasné 
kořenové výplně, překrytí pulpy, 
ochranu pulpy, izolaci 
v hlubokých kavitách 
a pro postupnou exkavaci 
kavit.

Jemnější konzistence
Nový výrobní proces přináší 
s Calaseptem Plus konzistenci, 
která umožňuje umístění hydroxidu 
vápenatého pomocí Flexi-Tip, 
malé a fl exibilní plastické jehly.

Sleva

25%

Už žádné pokusy a omyly.
Úprava okluze na první dobrou!
• Ultra tenké (8 mikronů), oboustranné
• Nepotřebujete kleště, napnuté v rámu
• Přesné a konzistentní značení
• Účinné i na mokrých površích
• Modré nebo červené

Video a další informace zde: bit.ly/TrolFoil

100 ks    620 Kč   770,-

Calasept® Plus
Hydroxid Vápenatý
Konzistence nového Calasept Plus umožňuje aplikaci hydroxidu 
vápenatého pomocí malé a flexibilní plastové jehly, Flexi-Tip (vnější 
rozměr 0,6 mm). Autoklávovatelná Flexi-Tip v kombinaci s jemnou 
konzistencí šetří čas a napomáhá přesné a hluboké aplikaci.

Obj. číslo Popis produktu   Cena

52109100 Calasept Plus 4 x 1,5 ml + 20 Flex-Tip kanyl 1 160 Kč 1 540 Kč
52109107 Calasept Plus Fleix-Tip, 100 ks  2 420 Kč
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Naše produktové portfolio 

zahrnuje širokou škálu rotačních 

a stomatologických nástrojů.

Disponujeme unikátními nástroji 

pro opracování kořenových 

kanálků.T
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INOVACE   
FLEXIBILITA   ODOLNOST

 Kompletní reciprokační systém. 

 Nová tepelná úprava.

 Přizpůsobivost anatomii

 kořenových kanálků.

 Bezpečnost preparace.

 Rychlejší preparace.

 Možnost preparace složitějších

 kanálků.
KOMPLETNÍ 

RECIPROKAČNÍ 

SYSTÉM
NOVÝ MATERIÁL,

NOVÉ MOŽNOSTI.

CYKLICKÁ 
ODOLNOST

2,5 ×
Unicone PLUS

Unicone

FLEXIBILITA

3,8 ×
Unicone PLUS

Unicone

WOODPECKER

široké spektrum - velká hlavička - cílené světlo
 • konstantní výkon - zrozena pro opravy zubů
 • 360o polymerace - snadno dosáhne do každého místa
 � ergonomický design - pohodlný úchop

 • 1 vteřinová polymerace - do 2 mm hloubky kompozita
 • vlnová délka 385 - 515 nm
 • volba 2 režimů
 • kovová hlava o průměru 10 mm
 • maximální světelná intenzita 2300mw/cm2

 • skvělá také pro ordotontické zámky i porcelánové fazety 
 a kořenové dostavby

Obj. kód: 592622 (bílá)     6.990 Kč    7.890,-

iLED
Tužková polymerační LED lampa
pro polymeraci všech fotocitlivých materiálů.

Vytvrzení 2 mm pryskyřice za 1 sekundu.
Otočná hlavice s LED 360°.
Bezdrátový provoz na baterii.

2 pracovní režimy:
� P1 Turbo: 2.300 - 2.500 mW/cm2 na 1 nebo 3  sek.;

� P2 Normal: 1.000 - 1.200 mW/cm2 

 na 5, 10, 15 nebo 20s.

Vysokokapacitní baterie až 500 polymeračních cyklů 
při plném nabití.
Konstantní intenzita světla nezávislá na úrovni 
nabití baterie.

Vlnová délka: 420 - 480 nm              
Hmotnost: 278g
LED lampa    

Obj. kód: 592618 (bílá) , 592620 (fialová)  5 990 Kč
  
Návleky na lampu iLED 100 ks  

Obj. kód 592618N   259 Kč 

iLed MAX

s vysokou účinností
Velmi vysoká koncentrace >41% 
hydroxidu vápenatého
v kombinaci s optimálním 
uvolňováním ionů vápníku 
vytváří extrémně účinný 
a dlouhotrvající antimikrobiální 

Přesná a hluboká 
aplikace 
pomocí Flexi-Tip
Autoklávovatelná Flexi-Tip 
v kombinaci s jemnou
konzistencí, šetří čas 
a umožňuje přesnou 
a hlubokou aplikaci.

Jeden produkt 
- pět indikací
Víceúčelový Celasept Plus 
může být použitý pro dočasné 
kořenové výplně, překrytí pulpy, 
ochranu pulpy, izolaci 
v hlubokých kavitách 
a pro postupnou exkavaci 
kavit.

Jemnější konzistence
Nový výrobní proces přináší 
s Calaseptem Plus konzistenci, 
která umožňuje umístění hydroxidu 
vápenatého pomocí Flexi-Tip, 
malé a fl exibilní plastické jehly.

Už žádné pokusy a omyly.
Úprava okluze na první dobrou!
• Ultra tenké (8 mikronů), oboustranné
• Nepotřebujete kleště, napnuté v rámu
• Přesné a konzistentní značení
• Účinné i na mokrých površích
• Modré nebo červené

Video a další informace zde: bit.ly/TrolFoil

100 ks    620 Kč   770,-
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Zvrátí

Nezvratné!*

	 *	 	Pokud	není	možné	dosáhnout	hemostáze	po	kompletní	pulpotomii,	měla	by	následovat	pulpektomie	
a	ošetření	kořenového	kanálku,	v	případě	že	lze	zub	rekonstruovat.	(ESE	Position	Paper,	Duncan	et	al.	2017)

	**	 Taha	et	al.,	2018

Ireversibilní	Pulpitida

NOVÉ

Biodentine™

Biodentine™ zachová pulpu, DOKONCE při výskytu 
symptomů ireversibilní pulpitidy*

Biodentine™	přináší	jedinečný	přínos	pro	léčbu	 
až	85%**	zubů	vykazujících	znaky	ireversibilní	pulpitidy:
●	 	Terapie	pro	vitální	pulpu	umožňující	úplné	vytvoření	

dentinového	můstku
●	 	Minimálně	invasivní	ošetření	pro	zachování	zubní	struktury
●	 	Okamžité	uvolnění	od	bolesti	pro	Vaše	pacienty
●	 	Bio-Bulk-fill	plnění	pro	snazší	pracovní	postup

Innovative by nature

Pro více informací navštivte naše webové stránky

www.septodont.com



hydrorise system

FREE

Gluten
Lactose

extraPro
HIGH-TECH, 

VYSOCE ÚČINNÉ  
ŘEŠENÍ

Hydrorise Implant a Hydrorise, dva kroky k přesnosti.

Hydrorise System je kompletní řada vysoce účinných

A silikonů pro otisky implantátů a přirozené abutmenty.

Vytvořeno pro nejnáročnější profesionály,

Hydrorise System je vrcholem řady Zhermack a

zaručuje přesnost a spolehlivost.

Hydrorise Implant je skenovatelný a pyšní se vysokou tuhostí 

pro snímání otisku implantátu. 

Hydrorise  také umožňuje reprodukci detailů

až 5 mikronů, které v kombinaci s vysokou hydrokompatibilitou

přispívají k přesnosti otisků přirozených abutmentů.

www.zhermack.com

Některé produkty nemusí být k dispozici ve všech zemích.

Další informace o dostupnosti produktu získáte u místního zástupce.

HYDRORISE
IMPLANT:

SKENOVATELNOST A
VYSOKÁ PEVNOST

NEJLEPŠÍ 
PŘEDSTAVITEL 

ZHERMACK

HYDRORISE:

REPRODUKCE
DETAILŮ AŽ

5 μm A VYSOKÁ
HYDROKOMPATIBILITA

Jednoduše přesný

	 *	 	Pokud	není	možné	dosáhnout	hemostáze	po	kompletní	pulpotomii,	měla	by	následovat	pulpektomie	
a	ošetření	kořenového	kanálku,	v	případě	že	lze	zub	rekonstruovat.	(ESE	Position	Paper,	Duncan	et	al.	2017)

	**	 Taha	et	al.,	2018

Ireversibilní	Pulpitida

NOVÉ

Biodentine™ zachová pulpu, DOKONCE při výskytu 
symptomů ireversibilní pulpitidy*

Biodentine™	přináší	jedinečný	přínos	pro	léčbu	
až	85%**	zubů	vykazujících	znaky	ireversibilní	pulpitidy:
●	 	Terapie	pro	vitální	pulpu	umožňující	úplné	vytvoření	

dentinového	můstku
●	 	Minimálně	invasivní	ošetření	pro	zachování	zubní	struktury
●	 	Okamžité	uvolnění	od	bolesti	pro	Vaše	pacienty
●	 	Bio-Bulk-fill	plnění	pro	snazší	pracovní	postup
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Hydrorise
• A-silikonový otiskovací materiál vhodný pro jakoukoliv techniku otiskování.
• Extrémně flexibilní, zvláště v podsekřivinách, kdy při vyjmutí z úst nedochází k defor-

maci otisku.
• Putty: dvojí rychlost tuhnutí - normal nebo fast.
• Krémy Light: tuhnutí Fast nebo Normal.

Impregum Penta
• Polyéterový otiskovací materiál pro 

automatické míchání a dávkování 
v Pentamixu pro monofázovou 
techniku.

• Pouze jedna viskozita pro lžíci i do 
stříkačky Elastomer.

• Vysoká přesnost otisků díky hydrofílii 
a tixotropním vlastnostem.

• Skokové tuhnutí  
(tzv. snap-set)

Ke každému balení získáte jako dárek 

Adstringentní pasta - Balení 
25 ks nebo Míchací kanyly 

červené Penta Mixing Tips - 
Balení 50 ks ZDARMA! **

Otiskovací lžíce ASA
• Perforované lžíce bez retenčního okraje od špičkového 

italského výrobce dentálních nástrojů a pomůcek.
• Vyrobeny ze kvalitní nerezové oceli.
• Otisk se ze lžíce snadno vyjme.
• Snadné čistění, bezproblémová údržba.
• Horní - XXS, XS, S, M, L, XL
• Dolní - XXS, XS, S, M, L, XL

SLEVA

20%

 

Futar
• A-silikonové hmoty  

pro registraci  
mezičelistních  
vztahů.

Ke každému balení FUTAR 

dostanete odolnou 
kosmetickou 
taštičku 
ZDARMA!

ZDARMA

SLEVA

20%

Variotime
• A-silikonový otiskovací materiál  

pro veškeré indikace.
• Putty - k ručnímu míchání a nebo  

pomocí stroje Dynamix ve třech  
konzistencích - putty, monophase  
a heavy tray.

• - Heavy tray je určen pro korekční  
otisk (metoda dvojího otiskování)  
a otisk metodou dvojího míchání při použití jedné otiskovací hmoty.

• - Krémy k dispozici ve třech stupních viskozity - medium flow, light flow a extra light flow.

 ** Akce platí do 31.8.2021 nebo do vyprodání.

ZDARMA

Při koupi dvou balení Dynamix Heavy 
Tray nebo Easy Putty dostanete 

krém Medium Flow 2x50 ml 
zdarma v hodnotě 850 Kč.**

oxasil
• Nový ručně míchatelný otiskovací materiál od vynálezce Optosil / Xantopren.
• Díky vysoce aktivnímu systému báze/aktivátor dosahuje oxasil krátké doby vytvrzování.
• Zajišťuje přesnou a trvalou reprodukci detailů s vynikající zpracovatelností během doby tuhnutí.
• Oxasil zaručuje výjimečnou dlouhodobou rozměrovou stabilitu po dobu 21 dnů.

Název Tvrdost PČ IOČT Výhody
Futar Shore-A 90 30 s 90 s

malá elasticita
Futar Fast Shore-A 90 15 s 60 s

Futar D Shore-D 43 30 s 60 s
bez elastického borceníFutar D Fast Shore-D 43 15 s 45 s

Futar D Slow Shore-D 43 90 s 90 s

Futar Cut & Trim Fast Shore-D35 15 s 45 s

skenovatelný, opracovatelný 
skalpelem, frézkou

PČ = pracovní čas; IOČT = intraorální čas tuhnutí

ZDARMA

putty - 2 x 300 ml | 2 529,- 2 279,-
krém - 2 x 50 ml + 12 kanyl | 1 489,- 1 339,- 360 ml 4 922,-

1 ks | 149,- 119,- 2x 50 ml + 6 kanyl | 1 400,- 1 120,-

2x Dynamix Heavy Tray 2 x 380ml + krém Medium Flow 2x 50 ml | 7 250,- 6 400,-
2x Easy Putty - 2 x 300 ml + krém Medium Flow 2 x 50ml | 3 650,- 2 800,-

Putty / Soft Putty - 900 ml 510,-
Light / Very Light - 140 ml

Activator Paste - 60 ml | obj. č. 5402532

310,-

260,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature müsli, 350 g. 
Při objednávce nad 7 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature směs ořechů z pece, 500 g. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

OTISKOVÁNÍ
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Keramický skalpel
• Keramický rotační nástroj do turbínky (300.000 – 

500.000 ot./min).
• Slouží k chirurgii měkkých tkání a je alternativou klasického 

skalpelu nebo elektrochirurgie.
• Odděluje tkáně za současné koagulace (minimální krvácení).
• Nepatrný vývoj tepla brání vzniku nekróz při ošetření.

Kostní fréza Edenta C254A.205.012
• Používá se k preparaci kosti a zubní struktrury.
• Fréza má dlouhý a úzký krček, čímž poskytuje vynikající 

viditelnost během preparace.
• Indikace: Odhalení a odstranění infikovaných zubů 

moudrosti, apektomie, preparace struktury kosti, 
separace zubů a separace kořene.

Kostní fréza C141AC.104.023
• Nové optimalizované čepele A zaručují velmi 

tichý chod nástroje s nejvyšší účinností řezání. 
Kostní fréza vyhovuje vysokým nárokům 
kladeným na kvalitní povrch během chirurgické 
přípravy kostí v důsledku tvrdého povlaku ZrN 
(nitrid zirkonia). Přechodná čepel též umožňuje 
axiální vložení do struktury kosti. Nově vyvinutý 
design čepele zaručuje řádnou přípravu a hladší 
povrch kostní struktury pro dobré hojení ran. 
Pro uchycení do turbínky (HP).

Hemocollagene Sponges
• Sterilní houbičky s kolagenem k zastavení krvácení po chirurgických zákrocích.
• Kompletně vstřebatelné, pro přirozenou regeneraci tkání.
• Možno implantovat a uložit do lůžka.
• Kolagen zvyšuje přilnavost trombocytů a agregaci.
• Balené jednotlivě v sterilních blistrech.
• Rozměr: 15x15x8 mm.

SABAsilk
• Nevstřebatelné šití - hedvábí.
• Nejžádanější typy: 

- DS16, EP 1-1,5 - 45 cm 
- DS19, EP 1-1,5 - 75 cm; EP 2 - 45 cm 
- HR17, EP 1,5 - 45/75 cm 
- HS22, EP 2 - 45 cm

• Dostupné i v dalších variantách!

SABAfil
• Monofilní, nylonové, nevstřebatelné vlákno s vysokou pevností v tahu a dobrou elasticitou.
• Nejžádanější typy:

- DS13, EP 1,5 - 45 cm
- DS19, EP 1,5 - 45 cm
- DS19, EP 1,5 - 75 cm

• Dostupné i v dalších variantách!

kratší - 1 ks | 1 819,- | obj. č. 561010 1 549,-
delší - 1 ks | 1 819,- | obj. č. 561014 1 549,- 3 ks | 1 977,- | obj. č. 570C254A5 1 677,-

3 ks | 1 227,- | obj. č. 570C141AC3 1 047,- 24 ks | 2 010,- | obj. č. 530240 1 699,-

24 ks | 1 320,- 1 190,- 24 ks | 1 500,- 1 350,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Ekologická BPAfree lahev, 500 ml. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

CHIRURGIE



VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

LiftOut S4

LiftOut C3

2.379 Kč   3.169,-

SlimLift S3

SlimLift C4

Všechny extrakční nástroje LM najdete na internetu v katalogu na stranách 49 - 51:    bit.ly/katalogLM

TwistOut S5

TwistOut C4

Luxační nástroje pro atraumatické extrakce 
a rychlé hojení, což oceníte nejen před 
implantací. Jemná, ostrá čepel nástroje se 
zavádí do periodontálního prostoru 
a pomalu se posouvá směrem k apexu koře-
ne za současného jemného pohybu nástroje 
zleva doprava.

Speciálně navrženy pro velmi úzká místa, 
do kterých se nelze dostat tradičními luxáto-
ry LM-LiftOut. Extrémně jemný hrot nástro-
je se zavádí do velmi úzkého parodontálního 
prostoru. Nástroj se pomalu posouvá smě-
rem k apexu kořene za současného jemného 
pohybu nástroje zleva doprava.

Elevátory pro namáhavé extrakce, ideální 
pro situace, kdy je potřeba vyvinout velkou 
sílu a kroutící tlak.

LM Root Tip Pick
Pro vyjmutí zalomené špičky kořene 
a pro všechny složitě dosažitelné oblasti. 

LM RootOut
Určený pro jemnou separaci kořenů. Není 
určen k odstranění zalomené špičky kořene. 
Oceníte ergonomicky navrženou rukojeť pro 
dobrý úchop
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2.379 Kč   3.169,-

2.379 Kč   3.196,-

2.369 Kč   2.169,-

Ergo Max     1.049 Kč   1.399,-

Ergo Sence   1.179 Kč   1.589,-

SLEVA 
25%

SLEVA 
25%

SLEVA 
25%

SLEVA 
25%

Akce platí od 1. 9. - 30. 9. 2021



44

Octenident 
• Ústní voda určená k regeneraci ústní flory při 

zánětech zubů a sliznic- periodontitis, gingivitis a pro 
důkladnou denní hygienu úst a krku.

• Výborná tolerance tkáněmi, dobrá chuť.
• Rychlý nástup účinku - do 30 s po aplikaci a až 24 hod 

působení v místě aplikace.
• Bez vedlejších účinků a rezistence.
• Vhodné i pro těhotné a kojící ženy, pro kojence a děti.
• Neobsahuje alkohol ani chlorhexidin, nezabarvuje 

sliznice ani sklovinu.
• Na denní užití bez omezení.

SLEVA

25%

Plastvac P7
• Ekonomický přístroj pro vakuové tvarování fólií s vestavěnou vývěvou pro tvorbu vakua.
• Vhodný pro všechny indikace, vyrobíte s ním: chrániče zubů, matrice pro 

kompozitní pryskyřice, dočasné korunky a můstky, ortodontické šablony a dlahy, 
individiální fluoridační lžíce, chirurgické šablony, skusové dlahy, ochrany při 
bruxismu, nosiče pro bělení a další.

• Odolný přístroj s perfektním  
zpracováním a snadným ovládáním.

• Vhodný jak pro kulaté, tak čtvercové  
fólie různé tloušťky.

• Umožňuje oboustranné nahřívání.
• Stolek pro model nabízí možnost  

tvarování na rovné ploše bez perel  
a s perlami pro ponoření modelu.

• Automaticky spouštěná, vestavěná  
vakuová pumpa s motorem  
o výkonu 1 400 W.

• Hmotnost: 5,4 kg,  
Rozměry: 24 x 27 x 19 cm.

Woodpecker prášek Fast / Gentle Mini
• Profylaxční prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstraně-

ní zubního plaku, zubního kamene.
• Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití.
 
Prášek Fast
• Obsahuje: Hydrogenuhličitan sodný, hydrofobní oxid křemičitý,  

sacharinát sodný.
• Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní.
• Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2,5
• Průměrná velikost částic 65 µm
• Příchutě: broskev, citron, jahoda
 
Prášek Gentle Mini 
• Profylaxční prášek, používá se do Air polisheru pro subgingivální ošetře-

ní k odstranění biofilmu a zubního kamene.
• Obsahuje: Glycin, amorfní oxid křemičitý.
• Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2
• Průměrná velikost částic 25 µm.

PlastVac fólie
• Kvalitní fólie od Brazilského výrobce Bio-Art.
• Fólie jsou univerzální pro vakuové tvarovače různých výrobců.
• Všechny typy jsou k dispozici v kulatém (průměr 120 nebo 134 mm) nebo ve čtvercovém formátu (126 mm).
 
Crystal o síle 1,0 mm/ 1,5 mm / 2,0 mm
• Ortodontické dlahy
• Ortodontické retainery
• Ochrana po ortodontickém ošetření
• Chirurgický klíč
• Ochrana po protetické léčbě
• Ochrana proti bruxismu
Soft o síle 1,0 mm
• Nosiče pro domácí bělení
• Individuální fluoridační lžíce
Soft o síle 2,0 mm
• Chrániče zubů

250 ml | 270,- | obj. č. 410337 199,- 12 500,- | obj. č. 910369 11 490,-

Fast - 300 g | 560,- | obj. č. 59318S10 529,-
Gentle Mini - 120 g | 560,- | obj. č. 59318S3B 529,-

Fólie Soft Plate BA kulaté 120mm 1,0mm - 10ks | obj. č. 9103411

Fólie Crystal BA kulaté 120mm 1,0mm - 5ks | obj. č. 9103408 130,-
Fólie Crystal BA kulaté 120mm 1,5mm - 5ks | obj. č. 9103409

Fólie Crystal BA kulaté 120mm 2mm - 5ks | obj. č. 9103410

Fólie Soft Plate BA kulaté 120mm 2,0mm - 10ks | obj. č. 9103412

180,-

240,-

240,-

330,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Ekologická BPAfree lahev, 500 ml. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

PROFYLAXE



VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

Řešení kvality vzduchu 
ve Vaší dentální praxi

Vysokonapěťová plazmová čistička vzduchu

WOODPECKER

Velikost částic,
které fi ltrují běžné čističky

(0,3 µm)

Velikost nového 
koronaviru
(0,1 µm)

Velikost částice,
kterou odfi ltruje Q3

(0,0146 µm)

� Elektrické pole o desítkách tisíc voltů zabíjí viry,  
 bakterie a roztoče přítomné ve vzduchu.
� Účinně odstraňuje aerosoly a čistí vzduch  
 od částič menších než 0,0146 µm. 
 Nový koronavir má velikost 0,1 µm.
• Sterilizuje vzduch ve Vaší ordinaci, čekárně,  
 domově a tím minimalizuje rizika pro zdravotnic- 
 ký personál i pacienty.
� Filtry jsou omyvatelné pod vodou - nebudete nic  
 dokupovat, žádné další náklady pro provoz.
� Automaticky hlídá kvalitu vzduchu. 
� Vyniká tichým chodem a nadčasovým, 
 minimalistickým designem.
� Vhodný pro prostory až do 40 m2, vyčistí 350 m3  

 vzduchu za hodinu.

Obj. kód: 592624   17 990* Kč  22 990,-

Detailní informace najdete ve svém počítači 
nebo chytrém telefonu na internetu:   

bit.ly/cistickaQ3

A navíc 

při nákupu 
2 kusů současně 

je akční cena 
ještě nižší

15 990 Kč* 
za jeden kus.Už od nás 

jednu čističku máte 
a chtěli byste druhou?
I Vy můžete využít 
superakční cenu 

15 990 Kč*
na druhou a každou 

další čističku!

*Akce platí jen do vyprodání zásob.
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Zdravotní záznam pro 
stomatologii

Zdravotní záznam pro děti  
a dorost

Obálka pro stomatologickou 
dokumentaci

Průkazka o zdravotní péči Registrační list I - II průpisový Laboratorní štítek

Vyúčtování výkonů ve stom.
ambulanci

Poukaz na vyšetření / ošetření K Sterilizační sáčky Lukasterik

500 ks | 1 ks = 1,72 Kč | 950,- | obj. č. 999300 860,- 100 ks | 1 ks = 1,70 Kč | 190,- | obj. č. 999522 170,- 500 ks | 1 ks = 3,72 Kč | 2 000,- | obj. č. 999303 1 860,-

1000 ks | 1 ks = 0,41 Kč | 450,- | obj. č. 999050 410,- 500 ks | 1 ks = 0,50 Kč | 280,- | obj. č. 999104 250,- 500 ks | 1 ks = 0,72 Kč | 400,- | obj. č. 999101 360,-

500 ks | 1 ks = 0,36 Kč | 200,- | obj. č. 999010 180,- 500 ks | 1 ks = 0,35 Kč | 195,- | obj. č. 999613 175,-

A1 11 x 33 cm - 100 ks | 1 ks = 2,20 Kč 
250,- | obj. č. 999321 220,-
B 14x33x5 cm - 100 ks | 1 ks = 3,60 Kč 
400,- | obj. č. 999432

C 25 x 55 x 10 cm - 100 ks | 1 ks = 10,90 Kč 
1 200,- | obj. č. 999433

360,-

1 090,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Ekologická BPAfree lahev, 500 ml. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

TISKOPISY
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Zrcátka zubní ASA
• Kvalitní, oblíbená nezvětšovací zrcátka italského výrobce.
• Dodávaná ve dvou velikostech - č. 4 a č. 5.

 * nabídka platí pouze do vyprodání

SLEVA

25%

vel. 4

Vel. 5

Pinzety ASA 
• Pinzety pro dokončovací práce.
• Typ Londýn - College.

SLEVA

20%

zahnutálomená

Savky flexibilní
• Bezlatexové savky s vysoce komfortním měkkým zakončením.
• Ideální pro citlivé pacienty  

a při dlouho trvajících zákrocích.
• Délka: 155 mm.
• Dodávané transparentní nebo bílé  

s modrou koncovkou.Headrest
• Krycí přehozy pro opěradla zubních souprav, chránící před znečištěním od vlasových 

gelů a barev.
• Savý papír a PE-fólie zajišťují absorbci a voděodolnost.
• Rozměr 27 x 28 cm, balené v roli á 100 ks.
• V široké škále barev: bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle 

oranžová, tmavě oranžová, šeříková, vínová, žlutá, šedá a růžová.

Thienelino samolepky
• Veselé samolepky pro Vaše 

dětské pacienty s různými motivy 
oblíbených postaviček Thienelino.

Veselé samolepky -  
mix motivůBlack Snake ZK

• Od značky THIENELINO pro děti 
a dospívající od 7 let v provedení 
hada se skusem!

• Pohodlný pogumovaný úchop, 
pružný krček, atraktivní design.

• Ideální ZK pro skupinovou profyla-
xi ve školách.

• V tyrkysové nebo červené barvě 
(vhodné pro rovnátka).

Cold/Hot medvěd Thienelino
• Polštářky pro použití na chlazení i zahřívání.
• Pro schlazení vložte do mrazáku  

nanejvýš na 30 minut  
při max. -18°C.

• Pro zahřátí vložte do horké vody  
(max. 90°C) na dvě minuty.

• Příjemný sametový povrch.
• Opakovaně použitelné.
• Velikost: 11 x 7 cm.
• Barvy: žlutá a růžová.

vel. 4 - 12 ks | 1 ks = 30 Kč | 489,- | obj. č. 2000014 360,-
vel. 5 - 12 ks | 1 ks = 30 Kč | 489,- | obj. č. 2000015 360,-

Pinzeta ASA zahnutá č.1 - 15 cm | 239,- | obj. č. 270600 190,-
Pinzeta ASA lomená č.3 - 16 cm | 239,- | obj. č. 270602 190,-

100 ks | 139,- 125,-

bez potisku - 100 ks | 1 ks = 1,98  Kč | 220,- 198,-

mix motivů - 100 ks | 260,- | obj. č. 598042 220,-

tyrkysová ZK - 1 ks | 27,- | obj. č. 4507427 24,-
červený ZK ortho - 1 ks | 34,- | obj. č. 4507428 31,- 1 ks | 54,- 49,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature müsli, 350 g. 
Při objednávce nad 7 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature směs ořechů z pece, 500 g. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

HYGIENA



Parní sterilizace

Helix Test
• Testy průniku páry (Bowie-Dick test) pro malé parní 

sterilizátory od firmy Medistock.
• Test je nutné provádět denně před každou sterilizací.

SLEVA

15%

Parní sterilizace

EURO Bowie-Dick test
• Jednorázový balíček pro B-D zkoušku prověří v jedi-

ném testu při teplotě 134 °C během 3,5 min.: průnik 
páry, sytost páry, obsah nekondenzujících plynů, 
teplotu a skutečnou dobu sterilizační expozice.

• Vhodný pro velké parní sterilizátory (nad 50 l).

SLEVA

20%

New Seal
• Vysoce kvalitní svářečka pro zatavování obalů z papíru / fólie.
• Automatická regulace teploty.
• Ochrana proti spečení sáčku.
• Vždy vysoce kvalitní svár 12 mm.
• Světelná a akustická signalizace sváření.
• Kompaktní tvar, snadné čištění.
• Vysoká spolehlivost - 2 roky záruka.

100 ks + nosič | 1 995,- | obj. č. 593101 1 695,- 1 ks | 170,- | obj. č. 593115 136,- 14 990,- | obj. č. 593062 13 490,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Ekologická BPAfree lahev, 500 ml. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

Domina Plus B  DXP   

obj. č. 5931161    97.990 Kč     116.990,-

Domina Plus B DXP s USB data-log + NewSeal + Destilator
obj. č. 593116     109.990 Kč     141.570,-

• Autokláv třídy B pro bezpečnou sterilizaci veškerých předmětů, balených i nebalených.
• Možnost připojení k počítači, softwarová kalibrace přes internet, vzdálené servisní nastavení.
• Záznam pomocí volitelně zabudované tiskárny nebo externího záznamové zařízení USB Datalog 
 či externí tiskárny.
• Kompletní využití prostoru - 18 l.
• Měděná komora je 10x pevnější než ocelová, vysoce trvanlivá, s 10x vyšší vodivostí 
 než nerezová ocel, čímž umožňuje rychlejší a homogennější zahřívání.
• Široké programové vybavení.
• Šetří Vaše peníze optimalizovanou spotřebou energie a vody.
• Moderní a zcela funkční design.
• Plná záruka 2 roky nebo 2 000 cyklů.

ZDARMA
K autoklávu 

Domina Plus B DXP 
získate zdarma svářečku 

New Seal 
a Destilátor v celkové 
hodnotě 23.580 Kč.

DOMINA PLUS B
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Incidin OxyWipe S
Oblasti použití:
• na všechny citlivé syntetické materiály včetně ultrazvukových sondk dezinfekci monitorů, 

displejů dotykových obrazovek, klávesnic a kontrolních panelů zdravotnických prostředků a 
také komunikačních zařízení k dezinfekci citlivých syntetických povrchů jakou jsou syntetická 
kůže, Makrolon®, akrylové sklo a polysulfonpracovní plochy na klinikách, v primární zdravotní 
péči, zubní chirurgii a sanitáchnepoužívat na plochy a povrchy citlivé vůči působení oxidačních 
činidel (např. mramor, měď nebo mosaz)

Vlastnosti:
• nezanechává žádná rezidua, nevyžaduje používání ochranných pracovních pomůcek, vynikající 

materiálová snášenlivost a čistící schopnost
Spektrum účinnosti:
• baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní na kvasinky, plně virucidní, sporicidní, noroviry, spori-

cidní Clostridium difficile do 15 minut
Aplikace a expozice:
• k okamžitému použití, aplikace otřením povrchu tak,  

aby byl povrch dobře smočen, do zaschnutí,  
doporučená doba expozice: 30 sekund

SLEVA

15%

ANIOS R444 
• Speciální přípravek pro regeneraci 

nástrojů z nerezové oceli.
• Opakovaným použitím nástroje  

vypadají jako „nové“.
• Odstraňuje usazeniny oxidu železa  

a další oxidační stopy.
• Koncentrát - ředí se v poměru 3-5% 

s vlažnou vodou.
• Aplikace ponořením na 1 hodinu,  

poté opláchněte a osušte.
• Lázeň obnovujte alespoň 1x denně.

SLEVA

15%

Skinman Soft Protect FF
• Vysoce účinný dezinfekční prostředek určený 

k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou.
• Neředí se, používat na umyté a osušené ruce.
• Účinná látka: směs alkoholu.
• Účinnost: ABTMV.
• Doba expozice: hygienická dezinfekce 0,5 min, 

chirurgická dezinfekce 2 x 1,5 minuty.

SLEVA

15%

Sprej na povrchy

Mikrozid AF Liquid
• Přípravek pro dezinfekci postřikem na 

plochy a předměty.
• Účinný proti baktériím, mykobaktériím, 

mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým 
houbám a širokému spektru virů.

• Bez formaldehydu, jako účinné látky 
obsahuje alkoholy, glutaraldehyd 
a kvarterní amonné soli.

• Rychlý účinek, neotírá se - pouze zasychá, 
nezanechává žádné stopy, příjemně voní.

SLEVA

15%

Mikrozid Universal Premium ubrousky
• Dezinfekční ubrousky, s nízkým obsahem alkoholu, určené k dezinfekci 

malých ploch a povrchů. Vysoká kompatibilita s materiály.
• Výborná materiálová kompatibilita
• Rychlá účinnost (norovirus do 30 sekund)
• Účinný podle EN 16615 za 1 minutu
• Dermatologicky testován
• Vysoká kvalita utěrek o rozměrech 20x20 cm
• Výborné čistící účinky

AKCE

3+1 
ZDARMA

Orotol Plus
• Nepěnivý bezaldehydový přípravek 

pro současnou dezinfekci, dezodoraci, 
čištění a údržbu všech zubolékařských 
odsávacích zařízení a odlučovačů 
amalgámu.

• Spektrum účinnosti: baktericidní, 
tuberkulocidní, fungicidní, virucidní 
včetně HBV a HIV.

• Tekutý koncentrát, z 2,5 l koncentrátu 
získáte 125 l účinného roztoku.

100ks  | 339,- | obj. č. 4101783 289,- 1 l | 979,- | obj. č. 4102218 830,-

0,5 l | 189,- | obj. č. 410216 159,-

liquid - 1 l | 270,- | obj. č. 410029 230,-
liquid - 5 l | 1 090,- | obj. č. 410066

liquid - 10 l | 2 170,- | obj. č. 410065

930,-

1 890,-

100 ks | obj. č. 4100658 380,- 2,5 l | 1 689,- | obj. č. 410111 1 599,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature müsli, 350 g. 
Při objednávce nad 7 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature směs ořechů z pece, 500 g. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

DESINFEKCE

obj. č. 5931161    97.990 Kč 116.990,-

Domina Plus B DXP s USB data-log + NewSeal + Destilator
obj. č. 593116     109.990 Kč 141.570,-

• Autokláv třídy B pro bezpečnou sterilizaci veškerých předmětů, balených i nebalených.
• Možnost připojení k počítači, softwarová kalibrace přes internet, vzdálené servisní nastavení.
• Záznam pomocí volitelně zabudované tiskárny nebo externího záznamové zařízení USB Datalog 
 či externí tiskárny.
• Kompletní využití prostoru - 18 l.
• Měděná komora je 10x pevnější než ocelová, vysoce trvanlivá, s 10x vyšší vodivostí 
 než nerezová ocel, čímž umožňuje rychlejší a homogennější zahřívání.
• Široké programové vybavení.
• Šetří Vaše peníze optimalizovanou spotřebou energie a vody.
• Moderní a zcela funkční design.
• Plná záruka 2 roky nebo 2 000 cyklů.

získate zdarma svářečku 
New Seal 

a Destilátor v celkové 
hodnotě 23.580 Kč
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Futar Cut & Trim Fast
• Silikon pro registraci skusu s rychlým pracovním 

časem, 15 sek; 45 sek a finální tuhnutí 60 sek.
• Díky finální tvrdost Shore-D 35/HD 60 se dále  

snadno opracovává pomocí frézky a skalpelu.

* nabídka platí pouze do vyprodání zásob

SLEVA

44%

GC Fuji II LC Improved
• Celosvětově nejpoužívanější, světlem tuhnoucí RTG 

kontrastní skloionomerní cement.
• Určen pro výplně III. a V. třídy, pro dočasné zuby, pro 

podložky a dostavby, pro pečetění fisur a desenzibilizaci 
citlivých krčků.

SLEVA

49%

Calci-Line 2ml
• Kalciumhydroxidová pasta  

(45 %) pro bodově přesnou 
aplikaci v tlakové stříkačce 
s kanylkou.

SLEVA

49%

Panasil Monophase
• Středně viskózní A-silikonová monofázová otiskovací 

hmota pro otisky fixních nebo snímatelných náhrad, 
implantátů a pro funkční otisky.

• Velmi vhodná pro  
rebazovací  
otisky.

48%

ProTaper Gold papírové čepy
• ProTaper Gold se vyznačuje stejnou jednoduchostí 

a plynule opracovanými kořenovými kanálky jako jejich 
předchůdce ProTaper Universal.

• Neaktivní design hrotu umožňuje nástroji umožňuje 
bezpečně procházet kanálkem, zatímco malá plochá 
část hrotu usnadňuje průchod měkkými částmi 
adetritem.

SLEVA

65%

Miradent Aquamed žvýkačky
• Žvýkačky AQUAMED pro péči o ústní dutinu s osvěžující 

chutí mučenky byly vyvinuty za pomoci odborníků na zuby,  
zejména pro lidi s potížemi  
s polykáním a na pomoc  
lidem trpícím nadměrným  
suchem v ústech.

42%

PQ1 
• Jednosložkový, rtg kontrastní,  

světlem tuhnoucí pryskyřičný  
bond na bázi ethanolu  
s univerzálním použitím.

• � Intro kit obsahuje: 2 x 1,2 ml PQ1 bond, 2 x 1,2 
ml Ultra-Etch, 20 kanyl Blue Micro a 40 kanyl Inspiral 
Brush.

SLEVA

53%

Amelogen plus
• Nadčasový Bis-GMA kompozit  

s mikročásticemi.
• Univerzální - na frontální  

i distální úsek i jako dostavbový materiál.
• Lze použít také na opravy porcelánu.

SLEVA

49%

PermaFlo DC
• Duálně tuhnoucí kompozitní fixační  

a restorativní pryskyřice  
s multifunkčním použitím.

• Nejmenší tloušťka vrstvy  
kompozitní fixační pryskyřice - 9 µm.

• Naplněn ze 70% své hmotnosti - vysoká odolnost proti 
otěru.

69%

Componeer fazety
• Prefabrikované nanohybridní  

kompozitní fazety, které spojují  
výhody přímých kompozitních oprav  
s výhodami prefabrikátů.

SLEVA

45%

ClearTemp LC kit
• Transparentní odstín je ideální  

pro provizorní frontální fazety.
• Složení světlem tuhnoucí  

pryskyřice zajišťuje kvalitní utěsnění a výjimečnou 
retenci.

SLEVA

56%

VPS adhesivum
• Adhezivum pro otiskovací lžíce 

a otiskovacích hmot A-silikonů. 15%

SLEVA

SLEVA

2 x 50 ml + 8 kanyl - exp. 31.10.2021 | 1 420,- 
obj. č. 540080 799,-*

prášek - 15 g - A1 - exp. 05.11.2021 | 2 450,- 
obj. č. 5300A1 1 239,-* 2ml - exp. 28.11.2021 | 839,- | obj. č. 594097 429,-*

Monophase Medium 2x380 ml - exp. 30.11.2021 
5 190,- | obj. č. 540128 2 699,-*

180ks F1-F5 - exp. 30.12.2021 | 846,- 
obj. č. 562345F15 299,-*

Balení - 30 ks - exp. 30.12.2021 | 119,- 
obj. č. 5980272 69,-*

intro kit - exp. 30.12.2021 | 2 760,- 
obj. č. 500615 1 290,-*

Amelogen plus 2,5 g A3,5 - exp. 30.01.2022 
490,- | obj. č. 5090A35 249,-*

A2 5 ml + 40 kanyl - exp. 30.01.2022 | 3 170,-  
obj. č. 505912K 990,-*

M, horní, EWO č. 21 - 2ks - exp. 30.01.2022 
3 069,- | obj. č. 5211330 1 679,-* LC kit - exp. 31.01.2022 | 1 260,- | obj. č. 503518 549,-* 17 ml - exp. 19.02.2022 | 708,- | obj. č. 540116 599,-*

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Ekologická BPAfree lahev, 500 ml. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

VÝPRODEJ

SLEVA

SLEVA
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Filtek Ultimate Flow

* nabídka platí pouze do vyprodání zásob

SLEVA

34%

LM Pátradlo ErgoSence
• s paro sondou, zakončeno kuličkou o průměru 0.5 m, 

značení 2mm. 

SLEVA

31%

Rapid putty aktivátor
• Coltene Rapid Putty je velmi  

oblíbená C-silikonová otiskovací  
hmota používaná pro obě  
metody otiskování.

SLEVA

44%

Ketac-Molar Eaysymix
• Nová granulovaná forma oblíbeného skloionomerního 

cementu pro výplně v postranním úseku.
• Zlepšená smáčivost  

prášku tekutinou  
umožňuje jednodušší  
a rychlejší míchání  
a zpracování.

SLEVA

30%

Build-It FR
• Skelnými vlákny vyztužený  

kompozitní dostavbový materiál.
• Jedná se o duálně tuhnoucí  

materiál s ideální viskozitou pro dostavbu pahýlu  
a tmelení Easy  
glassPost čepů.

29%

Ceram.X SphereTec One
• Univerzální nano-kompozitní materiál s unikátní pa-

tentovanou technologií Sphere Tec-kulaté granulové 
plnivo plnící efektkuličkového ložiska.

25%

Tetric EvoFlow
• Nová generace nejprodávanějšího  

tekutého kompozita Evropy.
• Obsahuje složku kontrolující  

viskozitu, ta způsobuje,  
že materiál zatéká  
a následně se ustálí.

SLEVA

38%

Septoderm V 
• Určen pro hygienickou  

a chirurgickou dezinfekci rukou.
• Baktericidní, plně virucidní,  

mykobaktericidní, levurocidní.
• Doporučená aplikace: 30 sekund.

18%

Covid-19 testy na detekci 
protilátek
• Kvalitativní membránový imunotest pro detekci protilátek 

COVID-19 v plné krvi, séru nebo plazmě.
• Tento test se skládá ze dvou složek, složky IgG a složky IgM.
• Během testování vzorek reaguje s částicemi potaženými 

antigenem COVID-19 v testovací linii.
• Směs potom migruje vzhůru na membránu kapilárním 

působením a chromatograficky reaguje  
s anti-lidským IgM nebo IgG

• v oblasti testovacích linií.

SLEVA

34%

Woodpecker-DTE B-Cure lampa
• Díky třem vestavěným diodám dosahuje  

spektra polymerace 385 až 515 nm,  
které je optimální pro světelnou iniciaci všech  
materiálů, používaných v zubním lékařství.

• Hmotnost: 208 g / Rozměry:  
263 x 45 x 29 mm / Baterie: 3,7V /  
750 mAh / Vlnová délka: 385 - 515 nm

• Demo předváděcí lampa.

SLEVA

41%

Detartrine pasta
• Zubní depurační pasta k leštění 

po ultrazvukovém čištění, 
leštění výplní a dentalních 
povrchů.

SLEVA

40%

Gutta-condensor
• Gutta-Condensor  

25 mm/040 černý.

SLEVA

30%

SLEVA

SLEVA

SLEVA

 Ultimate Flow 1x2 g OA3 - exp. 21.02.2022 
907,- | obj. č. 5283OA31 599,-* 1 ks - 598BS | 1 299,- 899,-*

aktivátor 40 ml - exp. 28.02.2022 | 709,- 
obj. č. 540021 399,-*

Ketac-Molar Eaysymix plv. - 12,5g  - A3 - exp. 
10.03.2022 | 1 951,- | obj. č. 5305A3 1 379,-*

4 ml + 5 kanyl OW - exp. 30.03.2022 | 773,- 
obj. č. 104368 549,-*

kompule A1 - 16 x 0,25 g - exp. 30.03.2022 
1 144,- | obj. č. 52401A1 859,-*

20x0,2g - A3 - exp. 30.03.2022  | 2 309,- 
obj. č. 5218A3 1 429,-*

500 ml s rozprašovačem - exp. 19.05.2022 
170,- | obj. č. 4101642 139,-*

test na detekci protilátek - 1ks - exp. 30.05.2022  
150,- | obj. č. 5931155 99,-*

1 ks | 8 490,- | obj. č. 592619D 4 990,-* 45 g - exp. 30.01.2023 | 820,- | obj. č. 565011 495,-* Balení - 4 ks | 1 210,- | obj. č. 5924002 849,-*

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature müsli, 350 g. 
Při objednávce nad 7 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Topnature směs ořechů z pece, 500 g. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

VÝPRODEJ



Tropická

KOSTARIKA
Termín: 25. listopadu - 8. prosince 2021 (14 dnů)
Doprava: letecky 
Ubytování: pečlivě vybrané hotely 
(na závěr s All Inclusive)
Cena: 93 990 Kč (včetně poplatků)

bit.ly/Kostarika21

Nenechte si ujít! 
koupání v termálních lázních a jezeře, maďarská 
vína a speciality 

Lázně Hevíz jsou jedny z největších a nejznámějších 
lázeňských středisek v Maďarsku. 
Leží v jihozápadním cípu Balatonu. Návštěvníci Hevízu 
jsou okouzleni jeho krásou, jedinečnou atmosférou 
a také přírodním divem přírodním jezerem s termální 
vodou o rozloze 4,4 ha. Právě díky termálnímu jezeru patří 
Hevíz mezi nejvyhledávanější a největší lázeňská střediska 
nejen v Maďarsku, ale v celé Evropě!

Nenechte si ujít!
NP Tortuguero, NP Arenal, Monteverde & Don 
Juan Coffee Tour, visuté mosty v mlžných lesích, 
Guanacaste, NP Rincón de la Vieja, NP Volcano 
Tenorio & Rio Celeste 

Rájem na zemi je Kostarika nazývána pro svoji pa-
nenskou čistotu moře a palmových hájů i pro vysoký 
standard poskytovaných služeb. 
Rozvinutá turistická infrastruktura, stabilní politická situ-
ace a přívětivost místních lidí z ní dělají jednu z nejoblíbe-
nějších destinací tropického světa.

Termín: 28. září - 2. října 2021 (5 dnů)
Doprava: vlastní
Ubytování: Lotus Therme Hotel & Spa 5*  (2 lůžkové pokoje s polopenzí)
Cena: 15 490 Kč

bit.ly/2VKFTaZ

MAĎARSKO

Termín: 20. - 27. května 2022 (8 dnů)
Doprava: letecky 
Ubytování: pečlivě vybrané 3-4* hotely se snídaní
Cena: bude upřesněna

bit.ly/Svycarsko22

pod střechou Evropy

ŠVÝCARSKO

~ HEVÍZ ~ Relaxace a cykostezky

Nenechte si ujít! 
sýrárnu v Lucernu, Gruyeres s čokoládovnou, 
Zermatt (trek), panoramatický Glacier Express, 
nejstarší staré město Chur

Navštivte Švýcarsko! Úchvatné horské scenérie, nedotčená 
příroda, místa bez aut a švýcarská města, která na návštěv-
níky nikdy nezapomenou. Nikde jinde nejsou kulturní zážitky, 
volnočasové aktivity, příroda a inovativní gastronomie v tak 
těsné blízkosti jako ve Švýcarsku. A dovolená ve Švýcarsku je 
cenově dostupnější, než si myslíte, a každý si zde najde něco 
pro svůj vkus a rozpočet.

TRAVELHu-Fa
Dental



MALEDIVY
Relaxujte v ráji

Vážení přátelé cestování,
už jste přemýšleli, kam se pojedete letos na podzim „ohřát“? Nesmírně rád se s Vámi potkám v tropické Kostarice, kam vyrazíme na přelomu listopadu a prosince. V naší nabídce neza-
pomínáme také na tradiční lyžařské zájezdy v Rakousku. A jarní měsíce příštího roku slibují exotiku - nekonečnou relaxaci na Maledivách a dobrodružné objevování i čas na dopočinek na 
Filipínách. Máte vybráno? Neváhejte se přihlásit! Jsme si vědomi, že aktuální doba je plná změn, jsme připraveni na individuální přístup. Přinášíme Vám desetiletími prověřenou jistotu, 
u nás se nic nemění - naše zájezdy jsou odborné a proto si je můžete odečíst z daní. Kompletní a co nejvíce aktuální nabídku najdete na www.hufa.cz 
v odkazu Travel, kde se na daný zájezd můžete on-line přihlásit. Děkujeme, že nám zachováváte přízeň a těším se s Vámi brzy na shledanou!

Daniel Linnert

Termín: 4. - 13. května 2022 (10 dnů)
Doprava: letecky 
Ubytování: Cocoon Maldives 5* s All Inclusive
Cena: bude upřesněna

bit.ly/Maledivy22

Nenechte si ujít!
křišťálově čiré moře s bílými plážemi, nebeský 
klid a ráj ostrova … co více dodat …

Průzračná voda, bílé pláže, šumící palmy a jiskřivě 
modré nebe vyvolávají pocit nekonečnosti, volnosti a 
klidu. Z letadla se vám naskytne pohled na dechberoucí 
krásu přírody v modrých hlubinách oceánu, na blankytné 
ostrovy a ostrůvky. Místní laguny patří k nekrásnějším na 
světě, a proto není divu, že se Maledivy staly vyhledávanou 
turistickou destinací.

FILIPÍNY
Tisíce ostrovů

Termín: 20. - 29. dubna 2022 (10 dnů)
Doprava: letecky 
Ubytování: pečlivě vybrané 5-4* hotely
Cena: bude upřesněna

bit.ly/Filipiny22

Nenechte si ujít! 
hlavní město Manilu, malebný záliv Honda Bay, 
nejdelší podzemní řeku (UNESCO), ostrovy 
a ostrůvky El Nido, Chocolate Hills

Na nejzápadnějším okraji Tichého oceánu - na Filipí-
nách, v zemi, která je známá svou neomezenou po-
hostinností a přátelskými úsměvy svých obyvatel - se 
elegantně rozptýlilo přes 7 000 ostrovů. Na těchto ost-
rovech rozmanitosti vás čekají nekonečné možnosti objevo-
vání a dobrodružství. Zachytí vaše srdce a nakrmí vaši duši. 
Místo je pro každého, kdo hledá něco nového, ale uklidňují-
cího, neobvyklého, ale fascinujícího.

Termín: 25. listopadu - 8. prosince 2021 (14 dnů)

Ubytování: pečlivě vybrané hotely 
(na závěr s All Inclusive)
Cena: 93 990 Kč (včetně poplatků)

Nenechte si ujít!
koupání v termálních lázních a jezeře, maďarská 

Lázně Hevíz jsou jedny z největších a nejznámějších 
lázeňských středisek v Maďarsku. 
Leží v jihozápadním cípu Balatonu. Návštěvníci Hevízu 
jsou okouzleni jeho krásou, jedinečnou atmosférou 
a také přírodním divem přírodním jezerem s termální 
vodou o rozloze 4,4 ha. Právě díky termálnímu jezeru patří 
Hevíz mezi nejvyhledávanější a největší lázeňská střediska 
nejen v Maďarsku, ale v celé Evropě!

Nenechte si ujít!
NP Tortuguero, NP Arenal, Monteverde & Don 
Juan Coffee Tour, visuté mosty v mlžných lesích, 
Guanacaste, NP Rincón de la Vieja, NP Volcano 
Tenorio & Rio Celeste

Rájem na zemi je Kostarika nazývána pro svoji pa-
nenskou čistotu moře a palmových hájů i pro vysoký 
standard poskytovaných služeb. 
Rozvinutá turistická infrastruktura, stabilní politická situ-
ace a přívětivost místních lidí z ní dělají jednu z nejoblíbe-
nějších destinací tropického světa.

Termín: 28. září - 2. října 2021 (5 dnů)

Ubytování: Lotus Therme Hotel & Spa 5*  (2 lůžkové pokoje s polopenzí)
č

bit.ly/2VKFTaZ

MAĎARSKO

Termín: 20. - 27. května 2022 (8 dnů)

Ubytování: pečlivě vybrané 3-4* hotely se snídaní
Cena: bude upřesněna

pod střechou Evropy

ŠVÝCARSKO

~ HEVÍZ ~ Relaxace a cykostezky

Nenechte si ujít!
sýrárnu v Lucernu, Gruyeres s čokoládovnou, 
Zermatt (trek), panoramatický Glacier Express, 
nejstarší staré město Chur

Navštivte Švýcarsko! Úchvatné horské scenérie, nedotčená 
příroda, místa bez aut a švýcarská města, která na návštěv-
níky nikdy nezapomenou. Nikde jinde nejsou kulturní zážitky, 
volnočasové aktivity, příroda a inovativní gastronomie v tak 
těsné blízkosti jako ve Švýcarsku. A dovolená ve Švýcarsku je 
cenově dostupnější, než si myslíte, a každý si zde najde něco 
pro svůj vkus a rozpočet.

TRAVEL



Elast-O-Loop
• Extrémně elastické a pevné gumičky, ideální pro fixaci do osmičky.
• Průměr 0,3 mm - vhodné pro úzké, střední i široké zámky.
• Dodávané na tyčinkách - snadná aplikace,  

zabránění kros-kontaminaci.
• Zářivé barvy o vysoké stabilitě –  

výběr z 23 různých barev.
• Balení: 1008 ks  

(sortiment barev nebo jednotlivé barvy).

OrthoSpace kartáček
• Speciální kartáček kombinující 2 v 1 za super cenu.
• Jeden konec kartáčku má štětiny do tvaru V.
• Druhý konec tvoří polyamidová vlákna tvarovaná  

do špičky pro čištění pod dráty a kolem  
zámků bez rizika poranění měkkých tkání.

Vosk pro pacienty v krabičce
• Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené orto aparátkem.
• Každá krabička obsahuje 5 proužků, balení obsahuje 100 krabiček.
• � Dostupné v příchutích: višeň (červená), žvýkačka (růžová),  

mentol (zelená) nebo bez příchuti.

Mouthguard boxes
• Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním.
• Každá krabička má štítek pro jméno a adresu pacienta.
• Vzduchové dírky pro zlepšení hygieny.
• Barvy běžné: černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.
• Barvy perleťové: černá, modrá, růžová, fialová a červená.

Retainer Brite
• Tabletky na čištění snímacích zubních  

aparátků s osvěžující příchutí.
• Efektivně ničí bakterie způsobující  

zubní plak a silný proti odolným skvrnám  
a nečistotám.

• Změnou barvy indikuje konec  
čistícího procesu!

• Ideální pro snímací  
rovnátka  
a chrániče zubů.

Euroform Nikl-Titan
• Kvalitní nikl-titanové oblouky pro ortodontické použití.
• Vynikající flexibilita a snadné vkládání.
• Mají vysoce leštěný povrch  

pro snížení tření a optimální  
klouzavé schopnosti.

• Kulaté oblouky v 5-ti průměrech:  
.012 / .014 / .016 / .018 / .020.

• Obdélníkové oblouky v 5-ti  
velikostech: .016x.016 /  
.016x.022 / .017x.025 /  
.019x.025 / .020x.020.

1 008 ks | 889,- 699,-

1 ks | 45,- | obj. č. 430066 39,-
100 ks | 1 ks = 35 Kč | 4 500,- 3 500,-

100 ks | 2 849,- | obj. č. 430095 2 279,-

běžné - 10 ks | 210,- 190,-
perleťové - 10 ks | 210,- 190,-

36 tablet | 409,- | obj. č. 431109 329,- .018x.025, dolní | 479,- | obj. č. 43002D4

kulaté oblouky - 10 ks | 309,- 259,-
obdélníkové oblouky - 10 ks | 479,-

horní .019 x .025 - 10 ks | 479,- | obj. č. 43002H5

399,-

249,-

249,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Ekologická BPAfree lahev, 500 ml. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

16. 8. - 15. 10. 2021

ORTHO SPECIÁL

5Hu-Fa
Dental

Informační časopis pro stomatologickou praxi

Hu-Fa
úsměvy



VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem.
Při objednávce nad 10 000 Kč.

Ing. Ivana Raschmannová
telefon: +420 576 771 402
mobil: +420 777 242 712

e-mail: raschmannova@seznam.cz
S ivana_raschmannova

Eva Šichnárková
mobil: +420 737 156 919

e-mail: eva.zuby@gmail.com

Lenka Svačinová
mobil: +420 732 736 904
e-mail: svacinova@hufa.cz
e-mail: zaklen@seznam.cz

Jana Kamel
mobil: +420 775 045 447 
e-mail: kamel@hufa.cz

Ing. Ladislav Rolenc
mobil: +420 723 312 221
e-mail: rolenc@hufa.cz

Markéta Petrů
mobil: +420 777 779 700

e-mail: petru@hufa.cz

Renata Rolencová
telefon: + 420 576 771 418
mobil: + 420 776 779 232
e-mail: rolencova@hufa.cz

S  renata_rolencova

prodej Zlínský kraj a MSprodej JM, OL, VYS prodej Jihočeský krajprodej Brno, Vysočina a JMTelemarketing prodej PrahaTelemarketing

Martin Kovář
mobil: +420 606 545 800

e-mail: kovar@hufa.cz

Ivo Just
mobil: +420 602 443 882 
e-mail: ivo.just@hufa.cz

Ing. Ivan Linhart
e-mail: linhart@hufa.cz

mobil: +420 604 655 161

Pavel Harbich
mobil: +420 776 029 008
mobil: +420 777 779 707

e-mail: harbichova@hufa.cz

Jana Dalajková
mobil: +420 603 294 565 

e-mail: jana_dalajkova@hufa.cz

Petr Neoral
mobil: +420 724 096 076
e-mail: neoral@hufa.cz

Dana Slaná
mobil: +420 773 456 011

e-mail: slana@hufa.cz

prodej Karlovarský, 
Plzeňský kraj

prodej Vysočina, Brno, 
J. Morava

prodej Olomoucký kraj prodej Moravskoslezský krajprodej Krkonoše 

a Liberecký kraj

prodej Zlínský kraj a MS prodej Praha, stř. Čechy

Marcela Rusová
mobil: +420 777 779 701 
e-mail: rusova@hufa.cz

Bohumil Hejtmánek
mobil: +420 603 294 718 

prodej východní Čechy

Vladimír Veselský
mobil: +420 774 132 622

prodej východní Čechy

ČR Obchodní zástupci

ekologická BPAfree

lahev, 500 ml

nad 5 000 Kč

profesionální

prostředek na mytí
nádobí Assert Lemon

nad 7 000 Kč

originální stolní kalendář
s týdenním kalendáriem

nad 10 000 Kč

Müsli srdcem

čerstvé a křupavé
nad 7 000 Kč

prodej Praha, Čechy
Telemarketing

Lahodná směs
ořechů z pece

nad 15 000 Kč

Přidejte se k nám!
Hledáme kolegu nebo kolegyni do 
Hu-Fa týmu - skvělého obchodníka na 
pozici produktového specialisty pro 
implantáty GC Aadva.
Je to výzva, ale pokud věříte ve své 
schopnosti a máte chuť přidat se ke 
špičkové značce GC, zašlete, prosím, 
svůj životopis na:

kocendova@hufa.cz

Informační časopis pro stomatologickou praxi
úsměvy



Podporováno StyleItaliano

ITALSKÉ / MINIMALISTICKÉ / STYLOVÉ

Kontaktujte našeho produktového specialistu: 
Miroslav Štěpánek, mobil: +420 773 456 008, e-mail: stepanek@hufa.cz

Obraťte se na svého obchodního zástupce! Rád Vám předvede sortiment lupových brýlí, vysvětlí případné 
Vaše dotazy a provede odborné zaměření, jež předchází každé objednávce lupových brýlí.Hu-Fa Dental 

Váš výhradní distributor

značky Univet® pro ČR a SR

Hu-Fa
Dental

Nejnovější přírustek do rodiny exkluzivních 
světelných systémů pro lupové brýle.

wireless

Nejnovější přírustek do rodiny exkluzivních 
světelných systémů pro lupové brýle.

wireless

SLEVA 
na světelný systém 
při koupi 
• galilejských lupových 
 brýlí 20%
• prismatických lupových
 brýlí 25%

• Světelný výkon - 38.000 lux, teplota barvy - 5.700 K, odpovídá 
   dennímu světlu
• Aseptické ovládání světla gesty rukou - bez dotyku
• Výdrž baterie 140 min, nabíjení 90 min, součástí balení jsou 2 baterie

Ochranný štít pro lupové brýle
Laboratorně certifi kovaná ochrana očí a obličeje, která neovlivňuje ostrost, absolutně nezkresluje, 
nemlží se a umožní Vám vykonávat Vaši profesi v maximálním bezpečí
• Speciálně vyvinutý pro použití s lupovými brýlemi i světelnými systémy
• Vyměnitelný tvarovaný štít
• Pohodlný, nastavitelný elastický pás
• Žádné optické zkreslení
• Anti-fog - plně funkční i při opakovanému omývání
• Odolný proti nárazu při pádu Obj. kód: 5907102, ochranný štít  1 599 Kč  1 790,- 

• Ostře ohraničená kruhová plocha s jednotným jasem, bez tvoření stínů
• Pracovní vzdálenost 35 cm, velikost světelného pole 7,5 cm
• Hmotnost světla jen 36 g, UV fi lter 525 nm
• Univerzální nebo magnetický úchyt

Nejnovější přírůstek do rodiny exkluznivních světelných systémů pro lupové brýle Obj. kód: 910296    
eosHP wireless   
30 590 Kč

Dotek sofi stikovaného stylu, extrémní důraz na detail, 
výzva k zachování status quo, ustálených linií a rozměrů 
zažitých modelů, aby získaly neobvyklý, moderní vzhled, 
díky nimž budou všemi označovány jako TRENDY.

na světelný systém 
při koupi 

galilejských lupových 
 brýlí , 

prismatických lupových
 brýlí 

EOS 2.0 systém 
15.490 Kč Obj. kód: 910288

Kompaktní a výkonný světelný systém pro lupové brýle v luxusní černé edici.
Malá hlavička světla s váhou pouhých 11 g.
Integrovaná baterie s kapacitou 8 hodin při maximálním zatížení.
Světelný výkon 35 000 LUX.

Barva světla shodná s denním - 5 500 K.
Tři stupně intenzity svícení.
Vybaven UV525 fi ltrem zabraňujicím předčasné polymeraci kompozit.
Odolný ohebný kabel, nepoškrábatelné plexisklo.

Miroslav Štěpánek, mobil: +420 773 456 008, e-mail: stepanek@hufa.cz

Obraťte se na svého obchodního zástupce! Rád Vám předvede sortiment lupových brýlí, vysvětlí případné 
Vaše dotazy a provede odborné zaměření, jež předchází každé objednávce lupových brýlí.

značky Univet  pro ČR a SR

• Prizmatické binokuláry s kratším a lehčím pláštěm XS i galilejské lupy s vylepšenou PRO optikou
• Současný design, precizní provedení obrouček z odlehčeného materiálu vyztuženého karbonovými vlákny.
• Dostupné ve všech zvětšeních – galilejské (2,0× - 3,5×) a prizmatické (3,5× - 5,0×)
• Dvě velikosti 53-17 (S) a 55-17 (L) pro každý tvar obličeje
• Jasné, neobvyklé barvy – šedá, černo-červená a fi alovo-šedá kombinace.

Prizmatické brýle
49.490 Kč   54.890 Kč

Galilejské brýle
zvětšení 2-3x
27.690 Kč  30.690 Kč

Galilejské brýle
zvětšení 3,5x
30.590 Kč  33.890 Kč

3 l e tá 
ZÁRUKA

l e tá l e tá 
ZÁRUKAZÁRUKA

l e tá l e tá 

Výkonný světelný systém pro lupové brýle 
s minimalistickými rozměry.

53.290 Kč   59.190 Kč

29.390 Kč   32.590 Kč

32.490 Kč   36.090 Kč


