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člen

Endodoncie

• Dlouhodobá úspěšnost

• Snadná a rychlá technika

Již žádné  
kompromisy

Více informací najdete na straně 24.



Novinky

Minimálně invazivní sto-
matologie: Udělejte více 
tím, že uděláte méně
Stomatologové dnes, více než kdykoli 
předtím, chtějí pracovat efektivněji a 
konzervativněji. Seznamte se s tím, 
jak lze vzájemnou souhrou inovativních 
technik a materiálů zajistit minimálně 
invazivní...

bit.ly/UdelejteMene

Hu-Fa
Dental

Vzdělávání www.hufa.cz/vzdelavani/

5 současných trendů 
v bělení zubů, kterým 
mohou být Vaši 
pacienti vystaveni
Některé z těchto trendů jsou pod va-
ším dohledem naprosto bezpečné a 
některé mohou být pro zuby škodlivé! 
Informujte proto své pacienty, když 
jim pomáháte najít účinné řešení bělení 
zubů.

bit.ly/5trenduBeleni

Volný přístup k ošetřova-
né oblasti
To, o co praktičtí stomatologové usi-
lují, jsou pohodlné pracovní podmínky, 
dobrý výhled na ošetřovaný prostor a 
následně úspěšné výsledky ošetření. 
V první řadě je zapotřebí otevřený a 
neomezený...

bit.ly/VolnyPristup

Je bělení zubů UV svět-
lem bezpečné a účinné?
Sociální sítě jsou plné lidí, kteří použí-
vají UV světla k bělení zubů. Jsou sku-
tečně účinné nebo je to jen marketing, 
kterým se krmí masy lidí, aby jejich 
bělicí připravky vypadaly lépe?

bit.ly/BeleniUVLampy

Intraligamentární anestezie
V průběhu praktického kurzu si osvojíte princip a správnou techniku aplika-
ce intraligamentární anestezie a zjistíte indikace a kontraindikace, příčiny ne-
úspěchu a selhání i možné komplikace ILA. Dále pak možnosti použití u dětí a 
rizikových pacientů. Součástí kurzu je také nácvik aplikace tlakovými stříkač-
kami typu pistole, pera a přístrojovou aplikaci anestezie na zvířecích čelistech.
Přednášející: MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA
Kdy: 24. března 2023
Kde: Olomouc
Informace ZDE: bit.ly/3UbhVmj

Antibiotická léčba - kdy a jaká použít
V poutavé, velmi prakticky laděné přednášce vám MUDr. Ščigel představí roz-
vahu pro použití antibiotik v zubní ordinaci. Usnadní Vám výběr vhodných příprav-
ků a poskytne jejich charakteristiku. Neopomene také téma použití antibiotik u 
vybraných rizikových skupin. Zmíní také možné kombinace jednotlivých antibiotik.
Přednášející: MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA
Kdy: 21. dubna 2023
Kde: Olomouc
Informace ZDE: bit.ly/3il16s8

Jak zachránit silně poškozené nebo frakturované zuby
Naučíte se, jak zachránit silně poškozené nebo frakturované zuby pomocí speciálních 
kompozitních čepů a okluzí Edelweiss. Dozvíte se odlišné způsoby ošetření dospělých 
a dětských pacientů se spolehlivým a dlouhodobým výsledkem.
V praktickém, 2,5 hodinovém workshopu si osvojíte práci s čepy i okluzemi.
Přednášející: Desigar Moodley PhD, MSc Dent, PDD Aesthetic, BDS
Kdy: 31. března 2023
Kde: Olomouc
Informace: bit.ly/EWkurz

(překlad do češtiny zajištěn)

Kardiopulmonální resuscitace a řešení urgentních stavů 
v ordinaci stomatologa
Praktický kurz první pomoci pro celý pracovní tým - lékaře i asistentku. 
Během kurzu se jasně, stručně a přehledně dozvíte, jak má vypadat první pomoc 
v podmínkách běžného stomatologa. Kurz zohledňuje i nová doporučení Evropské 
resuscitační rady pro 2021 – 2025. Nezapomeňte na pravidelná dvouletá školení první 
pomoci a přihlaste se ještě dnes!
Přednášející: MUDr. Petr Zimmermann
Kdy: Vyberte si termín
Kde: Zvolte si místo konání
Informace ZDE: bit.ly/KurzPP

Prevence přenosu infekce virových onemocnění v zubní 
ordinaci. Postupy dle vyhlášky 306/2012
Velmi prakticky zaměřená přednáška je určena zubním lékařům a jejich asistentkám. 
Detailně se zaměříme na "rodinné stříbro" každé zubní ordinace, tedy na péči 
o nástroje. Dozvíte se praktické rady a tipy, jak se starat nejen o nejnovější, 
nákladné instrumentárium, ale také jak navrátit lesk letitým kouskům, na které nedáte 
dopustit.
Přednášející: Pavel Moučka
Kdy: 25. května 2023
Kde: Ostrava
Informace ZDE: bit.ly/3OEesfb

Implantologický kurz pro začínající implantology
Teoreticko – praktický kurz pro zubní lékaře, kteří chtějí nabídnout svým pacientům 
kvalitní protetické ošetření nesené špičkovými implantáty.
Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž
Kdy a kde: 13. dubna 2023, 0lomouc
Informace ZDE: bit.ly/3u5KIhD

Kdy a kde: 14. září 2023, Praha
Informace ZDE: bit.ly/3AS8NfP

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: Praha, Brno
Informace ZDE: bit.ly/digiotisk



GC AADVA S INOVATIVNÍMI PROTETICKÝMI KONCEPTY,

ŠIROKOU ŠKÁLOU ABUTMENTŮ I CAD/CAM ŘEŠENÍMI

PRO TY NEJSLOŽITĚJŠÍ PŘÍPADY

PŘEDSTAVUJE NEKOMPROMISNÍ ZÁVAZEK

SPOLEČNOSTI GC KE KVALITĚ, 

ZALOŽENÉ NA DESETILETÍCH VÝZKUMŮ, 

ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A KLINICKÝCH STUDIÍ.

PRO VŠECHNY CHIRURGICKÉ INDIKACE, 

BONE LEVEL IMPLANTACE, 

JEDNO I DVOUFÁZOVÝ CHIRURGICKÝ PROTOKOL, 

OKAMŽITÁ, ČASNÁ I POZDNÍ IMPLANTACE, 

MOŽNOST OKAMŽITÉHO ZATÍŽENÍ.

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGICKÁ
INOVACE IMPLANTÁTŮ, 
KTERÁ PŘEKVAPÍ SVOU 

JEDNODUCHOSTÍ A LOGIKOU

Informujte se u svého obchodního zástupce ještě dnes, anebo kontaktujte našeho specialistu na implantologii: Mgr. Lenka Hufová, mobil: +420 732 213 695          e-mail: hufova@hufa.cz

Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž
Kdy a kde: 13. dubna 2023, 0lomouc
Informace ZDE: bit.ly/3u5KIhD

Kdy a kde: 14. září 2023, Praha
Informace ZDE: bit.ly/3AS8NfP

Implantologický kurz 
pro začínající implantology
Teoreticko-praktický pro zubní lékaře, kteří chtějí nabídnout svým pacientům kvalitní 
protetické ošetření nesené špičkovými mplantáty.
V praktické části nám MDDr. Kříž představí systém GC Aadva Implant 
a chirurgický i protetický set. 
Budeme si moci vyzkoušet zavedení různých typů implantátů, vhojovacího a otiskovacího 
válečku a také samotné otiskování. 
Nebude chybět ani fi xace celokeramické korunky na zavedený implantát.

VYSOCE PŘESNÉ VNITŘNÍ 
KÓNICKÉ SPOJENÍ 
 
LEŠTĚNÝ KRČEK
  
MIKROZÁVIT 
NA KRČKU 
  
SAMOŘEZNÝ ZÁVIT
   
VNITŘNÍ HEXAGON
  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
AANCHOR® 
Aanchor® Surface 
Technology
  
TITAN TŘÍDY 5
  
PLATFORM 
SWITCHING
  
ROVNÝ DESIGN 
IMPLANTÁTŮ 
STANDARD
  
KÓNICKÝ DESIGN 
IMPLANTÁTŮ 
TAPERED
  
IMPLANTÁTY SHORT  







Opalescence GO 6% 
univerzální předplněné nosiče s bělícím gelem 

“Bělení za pochodu” – kdykoliv a kdekoliv 
• Jednorázové extra přiléhavé nosiče již předplněné gelem 
 s 6% peroxidu vodíku 
• K okamžitému použití 
• Profesionální vybělení zubů i v distálním úseku 
• 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
• Žádné otisky, modely, ani další laboratorní práce 
• Cenově dostupné
• Vhodné i pro pacienty s rovnátky, na prodloužení trvanlivosti vyběleného
 odstínu po předchozím bělení nebo na ustálení odstínu po ordinačním   
 bělení. 
• Vybělené zuby s vynikající výdrží odstínu po dlouhou dobu (několik let) -   
 NENÍ TŘEBA PŘEBĚLOVAT KAŽDÝ MĚSÍC

Pacient kit
(10 ks horní + 10 ks dolní)
1 880 Kč   2 500,-

Mini kit
(4 ks horní + 4 ks dolní)
   990 Kč   1 320,-
 

rozjasní Váš úsměv

Perfektní řešení pro vaše pacienty.
Rychlé. Jednoduché. Účinné.

Vybělené zuby s vynikající výdrží odstínu po dlouhou dobu (několik let) -   

sleva 
25%*

TIP 1: 
Denní používaní zubní pasty Opalescence prodlouží 
trvanlivost vyběleného odstínu zubů po delší dobu. 
Lze použít i pro nebělené zuby.

TIP 2:
Citlivé zuby? Pomůže Opalescence Sensitivity Relief.

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.

beleni_opalescence_cz_a_sk

příchuť: meloun, máta

15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

• Easy to control and place
• Will not stain composite or resin cement
• Yields highest porcelain-to-resin bond strengths.1

1. Pameijer CH. Louw NP. Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer
Dent Assoc. 1996; 127(2):203-9
Offer Valid 1/1/2022–31/3/2022. Valid on all SKUs.

Hu-Fa Výhradní dovozce v ČR a SR

7

THE ULTRADENT ICON
The UPI icon should be used in conjunction with the Ultradent logo 
and according to its color. The icon may appear alone (without the 
logo text) if the complete logo (icon and logo text) appears 
elsewhere on/in the document. Visit the Ultradent Resource 
Center for icon files. Contact the UPI MarCom Department with 
any questions about icon usage.

Improving Oral Health Globally

The UPI slogan can be used under the ultradent logo or icon.

Font - Helvetica Neue - 47 light condensed oblique

THE ULTRADENT SLOGAN
The UPI slogan can be used with the logo, according to its color, 
where appropriate. It should never be used alone. Visit the 
Ultradent Resource Center for logos containing slogan 
treatments. Contact the UPI MarCom Department with any 
questions about slogan usage.

INTERNATIONAL ULTRADENT LOGOS
Certain subsidiary companies require a specific corporate logo. 
Visit the Ultradent Resource Center for international logo files. 
Contact the UPI MarCom Department with any questions about 
international logo usage.

Here are the correct versions of Ultradent’s international logos:

Japan

Brazil

Germany

China

Australia

The Ultradent Logo

Desenvolvendo a Saúde Oral Globalmente

Portuguese

Mejorando la Salud Oral Mundialmente

Spanish

*Sleva platí pouze pro Opalescence Go.
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Všechny cesty vedou k Peak Universal Bond. 

VYBERTE SVOU CESTU  

NEOPLACHUJTE

PRIMER PEAK®  SELEPTADLO ULTRA-ETCH®

PEAK®  UNIVERSAL
BOND

1–3

Peak Universal Bond zajistí pevnou, trvalou vazbu, ať již si zvolíte samoleptání nebo techniku totálního leptání.  
Váže se na dentin, sklovinu,  

•  
•  Obsahuje chlorhexidin (0,2  %), který pomáhá zajistit dlouhodobou pevnost vazby 1

•  
•  

1.  Carrilho MRO, Carvalho RM, de Goes MF, et al. Chlorhexidine preserves dentin bond in vitro. . 2007;86(1):90–94. 2.  Clinicians Report, Volume 5, Issue 8, August 2012.  
3. 79

LEPTADTADT LLO UO ULLTRA-ETRA-ELTRA-ELLTRA-EL TTCHCH®CH®CH

1–3

sleva
25%

bit.ly/ultra-etch

Peak Universal Bond  - světlem tuhnoucí adhesivum s 0,2% chlorhexidinu
Peak SE Primer – samoleptací primer 

• Pro všechny materiály (dentin, sklovina, kov, keramika, kompozit i zirkon). 
• Pro techniku Total-Etch, i Self-Etch. 
• Nízký obsah plniva (7,5%) a minimální tlouštka fi lmu 2μm 
• Pro přímé i nepřímé rekonstrukce, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření
• Etylalkohol jako rozpouštědlo.

Název: PeakTM Universal Bond. PeakTM SE Primer. Určený účel: světlem tuhnoucí adhesivum. Samoleptací primer. .Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Leptadlo s 35% kyselinou fosforečnou 

• samolimitující chemie leptá jen do hl. 1,9µm 
• penetruje do nejmenších fi sur, ale nestéká na vertikálních površích
• neobsahuje polymery, nezanechává rezidua
• tixotropní, snadno proteče kanylou 
• expirační doba 48 měsíců

bit.ly/ultra-etchNázev: Ultra-EtchTM.  Určený účel: leptadlo. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného 
určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz

Sleva 
20%

Výhradní dovozce v ČR a SRHu-Fa
Dental

15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

• Easy to control and place
• Will not stain composite or resin cement
• Yields highest porcelain-to-resin bond strengths.1

1. Pameijer CH. Louw NP. Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer
Dent Assoc. 1996; 127(2):203-9
Offer Valid 1/1/2022–31/3/2022. Valid on all SKUs.

Peak Bond
504553
Refi ll 4×1,2ml stříkačka 
2.030 Kč    2.700,- 
stříkačka: 
pohodlné, přesné nanášení pomocí 
kanyl, bez rizika křížové kontaminace

504543
Refi ll 4 ml lahvička         
1.710 Kč     2.270,-
lahvička: 
stejné chemické složení jako 
stříkačkové balení, 
lahvička se speciálním zpětným 
ventilkem chrání obsah 
před degradací

505135
PeakSE primer 4×1,2 ml  stříkačka
samoleptací primer       
1.720 Kč     2.290,-

Obj. kód Balení Akční cena Běžná cena
500164 Refi ll 4 x 1,2 ml 880 Kč 1.090 Kč

500163 Intro kit 4 stříkačky 1.210 Kč 1.510 Kč

500685 IndiSpence 30 ml 2.240 Kč 2.800 Kč

500168 Refi ll 20 x 1,2 ml 2.600 Kč 3.250 Kč

500167 Econo kit 20 stříkaček 3.230 Kč 4.030 Kč
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Endo-Eze MTAFlow™
• Opravný mineral - trioxid - agregate cement.
• Ultrajemný zrnitý prášek a proprietární gelové medium.
• Přesné dávkování až k apexu pomocí kanyly  

NaviTip 29ga Single port/ NaviTip 29ga.
• 5 minut po nanesení MTAFlow/ MTAFlow White  

lze povrch opláchnout bez rizika vymytí.
• Lze použít do 15 minut po smíchání.
• Bioaktivní, podporuje hojení, obsahuje oxid bismuthu.

• Kit obsahuje: 8-10 aplikací
• 1x MTAFlow prášek (2 g), 1x MTAFlow gel (2 ml),  

1x odměrky s 2 odměrnými konci, 1x míchací podložka,  
20x kanyla Black Micro, 10x stříkačka Skini,  
10x uzávěr Luer Lock,  
1x průvodce technikou  
míchání, 1x návod

TIP

SLEVA

bit.ly/mtaflow

10 %

Endo-Eze MTAFlow™ White
• Opravný mineral-trioxid - agregate cement  

pro endodontická ošetření nad klinickou linií.
• Nezabarvuje.
• Vhodný zejména do estetické zóny.

• Kit obsahuje: 8-10 aplikací
• 1x MTAFlow White prášek (2 g),  

1x MTAFlow White gel (2 ml), 1x odměrka  
s 2 odměrnými konci, 20x kanyla Black Micro,  
10x stříkačka Skini, 10x uzávěr Luer Lock,  
1x průvodce technikou míchání, 1x návod

SLEVA
10 %

NaviTip® SidePort 29ga®

• Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS, MTAFlow.
• Balení obsahuje: 20x kanyla

SLEVA
10 %

1 otvor po straně brání protlačení materiálu přes  
apex 17, 21, 25 nebo 27 mm 29ga (0,28 mm).

Aplikační kanyla pro endodontické ošetření

NaviTip® aplikační kanyly
• 17, 21, 25 a 27 mm.
• 29ga (0,33 mm): pro EndoRez, UltraCal XS, File-Eze a MTAFlow.
• 30ga (0,30 mm): hypochlorid sodný, roztok EDTA18%,  

Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, UltraEtch.
• Balení obsahuje: 20x kanyla nebo 50x kanyla.

SLEVA
10 %

Aplikační kanyla pro nanášení hypochloridu sodného, roztoku EDTA 18%, 
Citric Acid 20%, roztoku chlorhexidinu, UltraEtch

NaviTip® SidePort 31G
• 2 otvory po stranách brání protlačení výplachové  

kapaliny přes apex.
• 21 nebo 27 mm.
• 31ga (0,28 mm).
• Balení obsahuje: 20x kanyla nebo 50x kanyla.

SLEVA
10 %

Aplikační kanyla pro Citric Acid

NaviTip FX 30ga®

• Multifunkční kanyla: čistí, oškrabuje a vyplachuje.
• Pevná kanyla 30ga (0,30 mm).
• 17 nebo 25 mm.
• Balení obsahuje: 20x kanyla.

SLEVA
10 %

kit | 5 750,- | obj. č. 503980 5 180,- 5 770,- | obj. č. 505980 5 200,-

1 700,-20 ks | 1 880,-

20 ks | 1 830,- 1 650,-
50 ks | 4 020,- 3 620,-

20 ks | 1 930,- 1 740,-
50 ks | 4 210,- 3 790,-

17 mm - 20 ks | 2 060,- | obj. č. 501452 1 860,-
25 mm - 20 ks | 1 930,- | obj. č. 501454 1 740,-
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Výplachová kapalina k otevření dentinových tubulů po opracování kanálku

Ultradent™ EDTA 18% roztok
• Poslední výplachová kapalina před použitím chlorhexidinu.
• Ponechat v kanálku 30-60 sekund, pak opláchnout  

fyziologickým roztokem nebo sterilní vodou.
• Balení obsahuje: IndiSpense 30 ml.

SLEVA
10 %

2. Kanálek s otevřenými dentinovými tubuly  
po výplachu roztokem EDTA.

1. Kanálek po opracování před použitím EDTA.

Lubrikant kořenových nástrojů při endodontickém ošetření

File-Eze™ EDTA Lubrikant
• - 19% EDTA viskózní gel.
• - Rozpustný ve vodě: snadno se vyplachuje.
• -NEOBSAHUJE peroxid vodíku – vhodný při následném použití světlem  

tuhnoucích pryskyřičných plniv (např. Endo-REZ).
• - Aplikace také přímo do kanálku kanylou Navi Tip.
• Balení obsahují: IndiSpense 30 ml.
• Intro Kit: 4x 1,2 ml stříkačka,  

20x kanyla Black Mini.
• Refill: 4x 1,2 ml stříkačka.

SLEVA

UPOZORNĚNÍ

10 %

Používejte při opracování kanálku a tvarování 
V-zón. Nepřetlačujte materiál přes apex. 

Nepoužívejte místo roztoku EDTA (poslední 
výplach k otevření dentinových tubulů).

1. Naneste File-Eze pomocí kanyly NaviTip do 
kanálku. Můžete také nanést malé množství 
File-Eze přímo na nástroj. Opracujte kanálek.

2. File-Eze dobře vypláchněte z kanálku 
roztokem hypochloridu sodného. Když se 
hypochlorid sodný smísí se zbytky File-Eze, 
vzniká šumivá směs, která má přídavný 
čistící účinek a odstraní z kanálku přebytečný 
materiál.

Systém kořenových předvrtávačů a čepů  
pro post-endodontické ošetření 

UniCore TM

• Předvrtávač použitelný min. 15x (Gutaperča, Thermafil)/  
5x na odstranění již zavedených kořenových čepů.

• Světlovodný čep ze skleněných vláken - polymerace  
duálně tuhnoucích cementů do hloubky.

• Čep není nutno silanizovat, pouze dezinfikovat.
• Radioopákní.

SLEVA
10 %

Čepy UniCore jsou 
translucentní a tak světlo 
prochází čepem do prostoru  
a zlepšuje polymerizaci 
cementu.

Gel pro bělení nevitálních zubů technikou walking-bleach 

Opalescence TM Endo
• Viskózní lepkavý gel s 35 % peroxidu vodíku.
• Pro techniku „walking bleach“ na 3 - 5 dnů.
• Aplikace ze stříkačky do dřeňové dutiny zubu, snadno se odstraní.
• Trvanlivost vyběleného odstínu.
• Pozor: pouze pro bělení nevitálních zubů!
• Opalescence Endo Kit obsahuje:  

2x stříkačka 1,2 ml,  
20x kanyla BlackMini.

SLEVA

TIP

10 %

K dočasnému uzavření kavity použijte dočasný 
karboxylátový cement bez eugenolu  

UltraTemp Regular.  
Je kompatibilní s peroxidem vodíku.

Před bělením. Po bělení.

30 ml | 580,- | obj. č. 500162 530,-

intro kit | 2 210,- | obj. č. 501075 1 990,-
refill - 4x 1,2 ml | 1 170,- | obj. č. 500297

IndiSpense - 30 ml | 2 820,- | obj. č. 500682

1 060,-

2 540,-

předvrtávače ø 0,6 mm až 1,5 mm  - 1 ks | 1 500,-

starter kit | 5 830,- | obj. č. 507132 5 250,-
full kit | 11 670,- | obj. č. 507120

čepy - 5 ks | 1 940,-

10 590,-

1 750,-

1 350,-

kit | 2 870,- | obj. č. 501270 2 590,-
refill - 2x 1,2 ml | 2 620,- | obj. č. 501323 2 360,-



Název: VALOTM KABELOVÁ. VALOTM BATERIOVÁ. VALOTM GRAND
Určený účel: polymerační lampy. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, 
včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

LED polymerační lampy
• širokospektrální LED diody s rozsahem vlnových délek 380 – 520 nm 
• pro polymeraci všech dentálních materiálů
• kolimovaný svazek světelných paprsků
• 3 polymerační režimy: 
•  standard (1 000 mW/cm2)
•  vysoký (1 400 mW/cm2, 1600mW/cm2 u VALO Grand)
•  extra vysoký – emulace plasmového režimu (3 200 mW/cm2)
•  zkrácená doba polymerace na 3 sekundy na vrstvu
•  odolné proti poškození pádem a poškrábání

BĚŽNÝ KONKURENT 

S K U T E Č N Á  
V E L I K O S T

POKRYTÍ MOLÁRU 
O VELIKOSTI 
10 MM

 
 

P L O C H A  
P O K R Y T Í

 

When it comes to curing, the circumstances aren’t always ideal. Squirming 
patients, sectional bands blocking the light from getting to the entire 
restoration, or even a simple hand movement can prevent a complete cure. 
That’s where the VALO Grand curing light comes in. The VALO Grand light has 
a large 12 mm lens that allows you to cover more area in a single cure. With 
the VALO Grand light, you won’t miss a thing.

WHAT ARE YOU MISSING?

107   
mm 2

78   
mm 2

PLOCHA 
POKRYTÍ

SKUTEČNÁ 
VELIKOST
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WHAT ARE YOU MISSING?
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mm 2POKRYTÍ

SKUTEČNÁ 
VELIKOST

ZÁRUKA 

5 LET!!

TIP: s VALO LED lampou ušetříte – zpolymerujete spolehlivě za 3 sekundy1   
1 dbejte doporučení výrobců kompozitních materiálů ohledně množství energie v J potřebné k polymeraci

ZÁRUKA 

5 LET!!ZÁRUKA 
ZÁRUKA 

5 LET!!

LED polymerační lampyLED polymerační lampy

VALO VALO VALO 
Cordless Cordless Cordless 

sleva 15%sleva 15%sleva 15%sleva 15%sleva 15%

VALO GRAND, VALO GRAND, VALO GRAND, VALO GRAND, 
VALO šňůrová VALO šňůrová VALO šňůrová VALO šňůrová 

sleva 20%sleva 20%sleva 20%
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novinka

transiluminační čočky: 
prosvětlují zuby a dentální protetiku. Transformují modré  
světlo na žluté/ červené spektrum a pomáhají zviditelnit 
praskliny nebo defekty v zubech nebo výplních. 2 čočky 
v balení.
504084 – VALO Grand Cordless/ šňůrová
505937 – VALO Cordless/ šňůrová              2.200 Kč   2.046,-**

Black Light čočka (černé světlo): 
Pomáhá vizualizovat fl uorescentní materiály. 
1 čočka v balení.
504319 – VALO Grand Cordless/ šňůrová
505939 – VALO Cordless/ šňůrová

White Light čočka (bílé světlo): 
Pomáhá určit přesný odstín/ barvu kompozita, funguje 
jakoi přirozené světlo. Transformuje modré světlo na řízené 
bílé světlo 5000 K. Pro výborné přizpůsobení barvy kompo-
zita k barvě zubů.
504628 – VALO Grand Cordless/ šňůrová

POLYMERAČNÍ ČOČKY PRO VALO/ VALO GRAND
Polymerační čočky: 
Bodové polymerační čočky ( průměru 2,5mm): bodová 
polymerace) kompozitu/ cementu přes translucentní protetiku 
(např. zajištění pozice fazet, korunek, okluzí aj.). 2 čočky v balení.
504082 – VALO Grand Cordless/ šňůrová
505934 – VALO  Cordless/ šňůrová

ProxiBall čočky: 
vytvoří bod kontaktu pro matrici při dostavbách II. tř. 
2 čočky v balení.
504081 – VALO Grand Cordless/ šňůrová
505936 – VALO Cordless/ šňůrová

Nepolymerační, diagnostické čočky:
Interproximální čočky: Transformuje modré světlo na 1mm bod 
bílého světla. Pomáhá zviditelnit mezizubní kazy. 
2 čočky v balení.
504658 - VALO Grand Cordless/ šňůrová 
504629 - VALO Cordless/ šňůrová

2.110 Kč   1.962,-**

2.110 Kč   1.962,-**
2.200 Kč   2.046,-**

2.110 Kč   1.962,-**

2.110 Kč   1.962,-**

2.460 Kč   2.288,-**

2.460 Kč   2.288,-**

Kit 505919:  
1 × VALO LED lampa
1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku
1 × držáček na lampu
1× ochranný štítek
1 × vzorkové balení ochranných návleků

Kit 505941:  
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

Kit 505972:  
1×  VALO Grand Cordless LED lampa
4 × akumulátory
1 × nabíječka akumulátorů
1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku
1 × držáček na lampu
1 × vzorkové balení ochranných návleků

Kit 505971:  
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

36 690 Kč
 45 760 ,-

37 790 Kč
 44 420,-

41 590 Kč
 51 910,-

38 090 Kč
 47 580,-

Název: Polymerační čočky – příslušenství pro polymerační lampu VALO Grand. Určený účel: Diagnostika, polymerace světlem tuhnoucích dentálních 
materiálů. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na 
www.hufa.cz.

Sleva 7%** 
při nákupu 

alespoň 2 výrobků 

2.200 Kč   2.046,-**

2.100 Kč   1.953,-**

2.570 Kč   2.390,-**



15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

• Easy to control and place
• Will not stain composite or resin cement
• Yields highest porcelain-to-resin bond strengths.1

1. Pameijer CH. Louw NP. Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer
Dent Assoc. 1996; 127(2):203-9
Offer Valid 1/1/2022–31/3/2022. Valid on all SKUs.

ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ LED POLYMERAČNÍ LAMPA.

ZÁRUKA 

5 LET!!

• Průměr čočky 12,5 mm
• Výkonné speciální LED diody (8 polymeračních, 4 pro bílé světlo)
• Rozsah vlnových délek 380–515 nm
• Pro polymeraci všech dentálních materiálů
• Dokonale kolimovaný, homogenní svazek světelných paprsků   
 pro spolehlivou, úplnou polymeraci i v hloubce (např. dna bulkfi lů)
• Horní a spodní podsvětlené tlačítko s barevnou indikací režimu
• Štíhlejší tělo z leteckého hliníku vysoce odolné proti poškození
• Ergonomický design s plochou hlavičkou s výborným dosahem  
 do všech částí úst
• Nová funkce Akcelerometr-přepínání mezi polymeračními a/ nebo  
 diagnostickými režimy pohybem zápěstí 
• Akumulátory s výdrží až 400 polymerací na 1 nabití
• Možnost jednoduše změnit napájení VALO X z bateriového   
 na napájení ze sítě pomocí adaptéru (je součástí balení)

2 POLYMERAČNÍ A 2 DIAGNOSTICKÉ REŽIMY

Polymerační režimy: 
širokospektrální LED diody 
• 2 polymerační výkony: standard (1100 mW/cm2, 10 sekund)
• extra vysoký pulsní (2 200 mW/cm2, 5 sekund 3× puls s prodlevou)

Diagnostické režimy: 
• UV světlo pro detekci fl uorescenčních materiálů (např. pečetidla  
 fi sur, výplně, indikátory plaku aj.)
• Bílé světlo pro přesnější odečet barvy zubu, výplní, 
 protetiky, určení odstínu při bělení aj.

Externí polymerační a diagnostické čočky VALO X (jsou součástí 
balení - 5 ks celkem)
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SLEVA
20%

NEW

Kit 505973: 
1× VALO X LED lampa
5× externí čočka (polymerační bodová polymerační ProxiBall
diagnostická interproximální diagnostická transluminační, 
diagnostická UV světlo)
2× nabíjecí baterie
1× nabíječka baterií
1× el. kabel pro napájení nabíječky nebo šňůrového adaptéru
1× šňůrový adaptér, držáček na lampu
1× oranžový ochranný štítek proti modrému světlu
1× vzorkové balení ochranných návleků

Hu-Fa Dental Výhradní dovozce v ČR a SR
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15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

• Easy to control and place
• Will not stain composite or resin cement
• Yields highest porcelain-to-resin bond strengths.1

1. Pameijer CH. Louw NP. Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer
Dent Assoc. 1996; 127(2):203-9
Offer Valid 1/1/2022–31/3/2022. Valid on all SKUs.

Povrch keramiky před leptáním

Po 90 sekundách leptání Porcelain 
Etch a 5 sekundách leptání - čištění 
kyselinou fosforečnou

Sleva 
25%

Porcelain Etch a Silane
Leptadlo a silan na keramiku

Porcelain Repair Kit: 1,2 ml Porcelain Etch, 1,2 ml Ultradent Silane, 1,2 ml Peak Universal Bond, 1,2 ml PermaFlo Dentin Opaquer, 1,2 ml OpalDam, 
 20× kanyla Black Mini Brush, 20× kanyla BlackMicro, 20 ks kanyl Micro 20ga, 20 x kanyla Inspiral Brush                                            4 710 Kč  6 270,-

Porcelain Etch Kit:  2×1,2ml Porcelain Etch, 2×1,2ml Silan, 20× kanyla Black Mini Brush, 20× kanyla Inspiral Brush                                                                2 360 Kč  3 140,-

Porcelain Etch Refi ll:  2×1,2ml stříkačka                 840 Kč  1 120,-

Silan Refi ll:  2×1,2ml stříkačka                                                                                                                                                                                                      670 Kč     890,-

• Pufrovaná 9% kyselina fl uorovodíková
• Pro intraorální i extraorální leptání keramiky
• Nestéká
• Nezabarvuje kompozity ani pryskyřičné cementy 
• 90 sekund leptání, oplach, 60 sekund Ultradent® Silane

501019
501108

500405

500406

500410

Porcelain Etch + Silane 1,2 ml Porcelain Etch, 1,2 ml/ Silane, 20× kanyl                                            1 140 Kč   1 520,-  

Název: UltradentTM Porcelain Etch and Silane Určený účel: leptadlo a silan na keramiku Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.
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Balení: 
504831 HALO Originál Kit s nástroji: 2 x– universal kroužky, 5x 25 originál matrice: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 
3x 25 klínků (velké, střední, malé), 1 – kleště, 1  - pinzeta, 1x Halo otočný zásobník

504832 HALO Originál Kit bez nástrojů: 2 x– universal kroužky, 5x 25 originál matrice: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 
7,7mm. 3x 25 klínků (velké, střední, malé), 1x Halo otočný zásobník

504833 – HALO Firm nelepivý bez nástrojů: 2x Univerzální kroužky, 5x 20 ks pevných nelepivých matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 
mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 20 ks klínků - malé, střední a velké, 1 Halo otočný zásobník

505008 – HALO Universal Molar Kroužek

 504835 – HALO Original Minikit bez nástrojů:  2x Univerzální kroužky, 4x 5 ks original matric 3,5 mm, 4,5 mm 
 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 5 ks klínků - velké, střední, malé 1 Halo otočný zásobník

504831 HALO Originál Kit s nástroji: 2 x– universal kroužky, 5x 25 originál matrice: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 504831 HALO Originál Kit s nástroji: 2 x– universal kroužky, 5x 25 originál matrice: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 

Nitinolové kroužky
• Super-elastická slitina niklu a titanu udržuje přítlak během ošetření 
 a redukuje cyklické namáhání
• Kroužky vydrží více než 1000 použití
• Nylonové hroty plněné sklem se nezlámou snadno a nezbortí se během preparace
• Obrysy kroužku bezpečně drží matricový pásek v přirozeném anatomickém tvaru
• Provedení dovoluje použití při výplních MOD a jiných dostaveb II. tř.
• Umožní ideální separaci u sousedících dostaveb

Matricové pásky
• Anatomicky tvarované pro dosažení ideálního bodu kontaktu
• Zakřivení okrajové linie redukuje nutnost dokončovací operací
• Snadné nasazení, umístění a odstraněn při zachování přehlednosti operačního pole
 Tloušťka 0,038mm originál a pevné, 0,051mm nelepivé

Klínky
• Stlačitelný střed umožní anatomické přizpůsobení matrice
• Pevný klínek: lepší separace při méně traumatickém podráždění papily 
• Snadné zavedení klínku díky dutému designu, v případě potřeby lze použít několik klínků najednou 
• Barevné značení usnadňuje rozpoznání velikosti klínků

Karuselový zásobník:
• přehledný, šetří čas
• snadno se desinfi kuje desinfekcí na povrchy

Hu-Fa Výhradní dovozce v ČR a SR
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  13 090 Kč   16 350,- Sleva
20%     8 900 Kč   11 120,-

    3 040 Kč    3 790,-

    8 900 Kč   11 120,-

    6 550 Kč    8 180,-Tip:
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Izolace při dentálních výkonech

DermaDam™ a DermaDam™ Syntetický
• Nepudrovaný, odolný proti protržení.
• DermaDam medium 0,20 mm 15x 15 cm, 36 ks.
• DermaDam heavy 0,25 mm 15x 15 cm, 36 ks.

Těsnění a tmel pod kofferdam

OraSeal
• 1. Ochrana před bakteriemi a průsaky při endodoncii.
• 2. Utěsní i protržení, přilne pod slinami či kapalinami.
• 3. Vyblokuje podsekřiviny při otiskování.
• Není třeba polymerovat.
• OralSeal Kit obsahuje: 2x 1,2 ml OraSeal tmel, 2x 1,2 ml OraSeal těsnění  

a 20 kanyl White Mac Mini.

Koronární indentifikátor utěsnění  
po endodontickém ošetření

PermaFlo TM Purple
• Flow kompozit k zapečetění  

a identifikaci endodonticky ošetřených  
kanálků a/nebo dna pulpy.

• Brání mikroprůsakům.
• Neprosvítá přes výplně.
• Balení obsahuje: 2x 1,2 ml stříkačka, 20x kanyla Micro 20ga.

TIP
K aplikaci použijte 
kanylu Micro 20ga 

(katalog UD str. 125) 1. Ošetřený zaplněný 
kanálek.

2. Aplikace bondu.

3. Aplikace PermaFlo 
Purple.

Indikátor kazu a kalcifikovaných vstupů do kanálku 

Sable™ Seek™ a Seek™
• Sable Seek Intro Kit (zelený) obsahuje: 4x stříkačka 

1,2 ml, 20x kanyla Brush Mini.
• Seek Intro Kit (červený) obsahuje: 4x stříkačka 1,2 ml, 

20x kanyla Brush Mini.
• Refill balení obsahuje: 4x 1,2 ml stříkačka.
• Econo Refill balení obsahuje: 20x 1,2ml stříkačka.

1. Demineralizovaný dentin 
po aplikaci Seek/Sable Seek.

3. Kontrola odstranění kazu 
pomocí Seek/ Sable Seek. 

2. Odstranění kariézního 
dentinu (zeleno/červeno-
černá barva).

RETRAKTOR TVÁŘÍ, RTŮ A JAZYKA

UMBRELLA TM

• Jak zvolit velikost Umbrelly?
- Pokud pacient potřebuje  

velikost otiskovací lžíce 2-3,  
zvolte Umbrellu Medium.

- Pokud pacient potřebuje  
velikost otiskovací lžíce 4-6,  
zvolte Umbrellu Large.

- Pokud si nejste velikostí jisti,  
zvolte Umbrellu Large.

TIP
Bezpečná při ordinačním 

bělení, nesklouzává, 
nepřekáží.

Obrovská úspora času při odsávání a sušení kanálků

Luer Vacuum Adapter + Capilary Tips
• Odsátí irigantů a debritu.
• Capilary Tips v průměrěch 0.014“ (fialová) a 0,019“ (zelená).
• Balení obsahuje: 10x LuerVacuum Adapter.
• Balení obsahuje: 20x kanyla Capilary Tip nebo 50x kanyla Capilary Tip.

Kanyly Endo Eze TM 

• Jednorázové ohebné endodontické kanyly 18G, 19G, 20G, 22G.
• Endo-Eze TM Irrigator 27G – ohebná tupá kanyla.
• Kanyly jsou NESTERILNÍ!

medium - 36 ks | obj. č. 500311 | 1 414,-** 1 520,-**
heavy - 36 ks | obj. č. 500314 | 1 674,-** 1 800,-**

OraSeal kit | obj. č. 500352 | 1 600,-** 1 720,-**
OraSeal těsnění - 4x 1,2 ml | obj. č. 500351 | 1 172,-**

OraSeal tmel - 4x 1,2 ml  | obj. č. 500353 | 1 172,-**

1 260,-**

1 260,-**

Purple - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | obj. č. 500962 | 1 748,-** 1 880,-**

Sable Seek refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500234 | 1 302,-**

Seek intro kit - 4x 1,2 ml + 20 kanyl | obj. č. 500209 
1 934,-** 2 080,-**
Sable Seek - intro kit | obj. č. 500233 | 1 934,-**

Seek - refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500210 | 1 302,-**

2 080,-**

1 400,-**

1 400,-**
Sable Seek econo refill - 20x 1,2 ml | obj. č. 501805 
4 464,-** 4 800,-**

Umbrella Soft Tissue Retractor Large 40 ks | obj. č. 505258 | 2 520,-**

Umbrella Soft Tissue Retractor Medium 20 ks | obj. č. 504871 | 1 265,-** 1 360,-**
Umbrella Soft Tissue Retractor Medium 40 ks | obj. č. 505162 | 2 520,-**

Umbrella Soft Tissue Retractor Large 20 ks | obj. č. 505257 | 1 265,-**

2 710,-**

1 360,-**

2 710,-**

Capillary tips 0,35 mm - 50 ks | obj. č. 503099 | 1 293,-**

Luer adaptér - 10 ks | obj. č. 500230 | 493,-** 530,-**
Capillary tips 0,35 mm - 20 ks | obj. č. 500341 | 623,-**

Capillary tips 0,48 mm - 20 ks | obj. č. 500186 | 623,-**

Capillary tips 0,48 mm - 50 ks | obj. č. 501425 | 1 246,-**

670,-**

670,-**

1 390,-**

1 340,-**

20 ks 18 - 22G | 549,-** 590,-**
100 ks 18 - 22G | 2 465,-**

Irrigator 27G - 20 ks | obj. č. 500207 | 484,-**

2 650,-**

520,-**
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WAMkey
• Snímač korunek  

a můstků.
• Intro kit obsahuje  

od každé velikosti  
nástroje po 1 ks.

bit.ly/WAM-key
Calasept Plus
• Hydroxid vápenatý ve stříkačce s vysokým obsahem 

kalcia >41 % (pH 12,4).
• Balení obsahuje 4x 1,5 ml a 20 elastických  

plastových aplikátorů.

SLEVA TIP
25 % Znáte z inzerce na 

straně 5.

Cognoscin mátový
• Sprej pro orientační zkoušku vitality zubu.

DC Kältespray 200 ml
• Mrazící spray pro zjišťování vitality zubů,  

dosahuje teploty -45 °C.

Rubber Dam fólie
• Mimořádně pružné a elastické kofferdamové fólie.
• Vyrobeny ze 100% přírodního latexu.

Spony Kofferdam
• Kvalitní ocelové spony s křidélky německé výroby.
• Velikosti: 2, 5, 7, 206, 207 a 210.

č. 2

č. 5 č. 7 č. 206

č. 207
č. 210

NEŽ ZAČNETE S ENDODONCIÍ

kit - 3 ks | 7 960,- | obj. č. 5710WKP 6 990,- 4x 1,5 ml + 20 aplikátorů | 1 830,- | obj. č. 52109100 1 380,- 75 ml | 305,- | obj. č. 100026 279,-

200 ml | 130,- | obj. č. 530322 119,-

silná - 36 ks | 519,- | obj. č. 591130 469,-
tenká - 36 ks | 429,- | obj. č. 591131

střední - 36 ks | 459,- | obj. č. 591132

389,-

409,-

velikost 2, 5, 7, 206, 207, 210 | 499,- 459,-
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Endostar E3 Azure
• Nabízí efektivní a snadné použití, rychlé  

a bezpečné opracování kanálku.
• Jsou velmi flexibilní - sledují i nejkřivější cestu kanálkem  

a minimalizují tím riziko perforace nebo via falsa.
• Díky upravené struktuře slitiny niklu a titanu je možné nástroje před vložením do kanálku 

předem natvarovat. V autoklávu se pak nástroje narovnají do své původní podoby.

Endostar ENDObox 
• 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.

SLEVA
30 %  
na box  

s nástroji

Endostar EP Easy Path
• Nástroje používané k vytvoření kluzné cesty jsou technologickou 

výzvou. Jako první pronikají úzkými, zakřivenými a často 
kalcifikovanými kanálky. Musí být tenké a pružné, ale také odolné 
proti zalomení uvnitř kanálku.

• Přinášíme Vám unikátní nástroj, který byl vytvořený technologií 
Amber HT od společnosti Poldent, která zlepšuje vlastnosti NiTi 
slitiny a vytváří bezpečný nástroj pro kluznou cestu.

SLEVA

SLEVA

25 %

25 %

Endostar K-File
• Pilníky jsou vhodné pro opracování tenkých kanálků.
• Klasické ocelové, bezpečné nástroje se 4 řeznými hranami.
• Dostupné v délkách: 25 mm, 28 mm a 31 mm.

Endostar S-File
• Nejúčinnější ruční nástroje s velmi vysokou řeznou schopností pro instrumentaci 

kořenového kanálku.
• Precizní tvar vyrobený z nerez oceli.
• 2 řezné hrany pod úhlem 90°, neaktivní hrot.
• Milimetrová stupnice vyleptaná na ostří nástroje umožňuje snadno stanovit pracovní délku.
• Ergonomické, barevně značené, autoklávovatelné.
• Dostupné v délkách:  

21 mm, 25 mm, 28 mm  
a 31 mm; a v průměrech  
ISO: 006 - 140  
a sortimentních sadách:  
015-040, 045-080  
a 090-140 v každé délce.

KOŘENOVÉ NÁSTROJE

sada, 3 ks | 1 060,- 799,-
refill, 6 ks | 1 570,-

sada, 6 ks | 1 850,-

1 179,-

1 389,-

s nástroji | 5 000,- | obj. č. 5911803 3 499,-
bez nástrojů | 2 790,- | obj. č. 5911802 2 490,-

14/04 -  21 mm / 25 mm - 3 ks | 1 060,- 799,-
14/04 -  21 mm / 25 mm - 6 ks | 1 570,- 1 179,-

sada, 6 ks | 200,- 180,- refill / sada, 6 ks | 200,- 180,-



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

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.

SLEVA

TIP

15 %

Vše o Unicone 
Plus v české 

brožuře - 

bit.ly/
uniconepb

Navigator EVO
• Systém pro opracování kořenových kanálků.
• Nástupce systému WIZARD Navigator.
• Vyšší flexibilita a delší životnost díky tepelně 

zpracovanému nitinolu.
• Neaktivní špička pro snadné vedení v kořenovém kanálku.
• Efektivně odvádí detrit, lze použít opakovaně a je 

sterilizovatelný.
• Dostupný v pracovních délkách 21, 25 a 31 mm.

TIP SLEVA
Brožura s detailními informacemi na  

bit.ly/evoletak
15 %

K-File
• Ruční ocelový nástroj k opracování kořenového 

kanálku od výrobce Medin.
• Délka 25 mm.

TIP SLEVA
K-File najdete na straně 43 - 

bit.ly/medinkatalog
15 %

sada I nebo sada II, 3 ks | 1 450,- 1 230,-
sada III, 4 ks | 1 512,- | obj. č. 144451335

refill - 6 ks | 483,-

1 290,-

410,-

sety, 6 ks | 1 625,- 1 380,-
refill - 6 ks | 1 625,- 1 380,-

sada | 315,- 269,-
refill - 6 ks | 324,- 276,-



®

TheraBase

1-800-247-3368

www.bisco.com Rx Only
MC-2038TB 

BASE AND LINER. THE THERA WAY.

After cavity preparation, all water was 
removed using a stream of air, leaving 
the surface visibly moist. TheraCal LC was 
applied on small pulp exposure and light-
cured for 20 seconds.

TheraBase was applied to the dentin 
surface of the prepared cavity directly from 
the dispensing syringe.

TheraBase was light cured for 20 seconds. 
If desired, TheraBase can be allowed to 
self-cure for 4 minutes.

A selective-etch bonding technique was 
used to condition the surface of the 
preparation. Any bonding technique can be 
applied.

Restorations were filled with a light-cure 
composite material following manufacturer’s 
instructions.

TheraBase Case

TheraBase Single Syringe Pack ..................................................................H-35001P
1 Syringe TheraBase (8g), Accessories, Instructions

Auto-Mix Cannula Tips (30) .........................................................................X-81270P

Ordering Information

TM

All-Bond Universal® was applied following 
manufacturer’s instructions.

1 2 3

4 5 6

Dentistry courtesy of Dr. Raul Euan DDS 

®LC

Thera řešení pro všechny 
klinické situacekompozit

TheraBase
TheraCal LC®

TheraCal PT®

• hluboká kavita
• exponovaná pulpa
• pulpotomie

Duálně tuhnoucí pryskyřice 
modifi kovaná křemičitanem vápe-
natým
Biokompatibilní, duálně tuhnou-
cí pryskyřice, která se používá k 
ošetření obnažené pulpy a také při 
částečném nebo úplném odstraně-
ní koronární pulpy. Udržuje vitalitu 
zubu tím, že funguje jako bariéra a 
ochrana pulpy. Schopnost TheraCa-
lu PT® uvolňovat vápník a schop-
nost vytvářet alkalické pH umožňují 
jeho použití při preparaci hlubokých 
kavit. Schopnost duálního tuhnutí 
umožňuje okamžité umístění výpl-
ňového materiálu.

530065   TheraCal PT 4 g + 15 kanyl  
2 530 Kč   2 810,-

Světlem tuhnoucí liner
Pryskyřicí modifi kovaný liner na bázi 
křemičitanu vápenatého pro přímé a 
nepřímé překrytí pulpy. Ideální, unikát-
ně 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. Díky světelné-
mu tuhnutí umožňuje okamžité umís-
tění výplňového materiálu.

530188  TheraCal LC 4 x 1 g + 50 kanyl 

3 440 Kč   3 820,-

530189  TheraCal LC 1 g + 15 kanyl 

1 099 Kč   1 220,-

Samoadhezivní báze / podložka 
uvolňující vápník
TheraBaseCa se chemicky váže 
na strukturu zubu a uvolňuje a do-
bíjí ionty vápníku, čímž podporuje 
vitalitu zubní dřeně. Díky duálnímu 
tuhnutí spolehlivě polymeruje i v hlu-
bokých kavitách, kam světlo nedo-
sáhne. Je pevnější a odolnější než 
jiné podložkové materiály, skloio-
nomery a pryskyřicí modifi kované 
skloionomery. Navíc je radioopákní, 
což umožňuje snadnou identifi kaci 
na rentgenových snímcích a posky-
tuje rychlou a efektivní diagnostiku.

530061  TheraBase CA 8 g + 15 kanyl 

3 870 Kč   4 300,-

Název: TheraBase Ca® Určený účel: Samolepicí podklad/vložka uvolňující vápník. Návod k použití: www.hufa.cz/therabase-ca-8-g--15-kanyl-a-spicek.
Název: THERACAL® LC Určený účel: Pryskyřicí modifi  kovaný, křemičito-vápenatý liner pro ochranu pulpy. Návod k použití: www.hufa.cz/theracal-lc-set-4x1-g--50-kanyl-22g.
Název: TheraCal PT® Určený účel: Duálně tuhnoucí, pryskyřicí modifi  kovaný křemičitan vápenatý pro pulpotomii. Návod k použití: www.hufa.cz/theracal-pt-4-g--15-kanyl.
Zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.



Výkony
bez hranic

dentsplysirona.com/protaperultimate #endopassion

*Platí jen pro EndoActivator.

PLNĚNÍVÝPLACHPREPARACE

Vše je to vášeň.
Odborné endodontické zákroky vyžadují skvělé výkony.
Představujeme nový systém, který kombinuje poslední generaci kořenových nástrojů ProTaper, 
dokonalejší dezinfekci a speciální typ plnění, jež navzájem hladce spolupracují.
Preparace: Jedna sekvence nástrojů Slider-Shaper-Finishery pokrývá celou škálu anatomických 
situací.
Výplach: O více než 25 % efektivnější výplach vs. výplach chlornanem sodným bez aktivace.*
Plnění: Výplň ideálně dosedne ve 100 % případů.

inzerce 22-204 ProTaper Ultimate 22204.indd   1 18.11.2022   14:46
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AH Plus Bioceramic Sealer
• Odlišuje se od jiných sealerů tím, že rychle tuhne, 

je velmi odolný vůči resorpci a vykazuje vyšší 
radioopacitu oproti jiným přípravkům na trhu.

• Starter kit obsahuje: stříkačka AH Plus 
Bioceramic Sealer 3 g, 20 kanyl 24G.

AKCE
1x AH Plus BIOCERAMIC 

SEALER stříkačka + 1x AH Plus 
BIOCERAMIC CANNULA  

doplňkové balení

ZDARMA

ProTaper NEXT
• Všestranný endodontický systém pro ošetření  

většiny kořenových kanálků.

AKCE
3 + 1 zdarma získáte 

set X1-X3, 25 mm

ProTaper Gold
• Endodontický systém pro efektivní a bezpečnou 

preparaci kanálků.

AKCE
3 + 1 zdarma získáte 

set SX/F3, 25 mm

ProTaper Ultimate
• Nejnovější systém kořenových nástrojů z rodiny ProTaper.
• Sekvence strojových nástrojů - 21, 25 nebo 31 cm.

AKCE
3+1 zdarma záskáte 

sekvenci 25 mm

Neo Spectra ST
• Univerzální výplňový materiál.
• Dostupné odstíny: A1 (odpovídá A1, B1, C1), A2 (pro A2, B2, D2), A3 (pro A3, C2, 

D3, D4), A3.5 (pro A3.5, B3, B4, C3), A4 (pro A4, C4), BW (pro bělené zuby),  
D1 (opákní dentin), D3 (opákní dentin) a E1 (translucentní sklovina).

ZDARMA
1x odstín A2 při koupi 3 balení 

dle Vašeho výběru

SDR Plus
• Zatékavý materiál typu bulk-fill.
• Odstíny: Universal, A1, A2 a A3.

AKCE
3 + 1 zdarma je 

odstín universal

starter kit | obj. č. 530263 3 673,-
stříkačka 3 g | obj. č. 5302630

kanyly, 20 ks | obj. č. 5302631

3 195,-

965,- 3 ks 1 953,-

6 ks 2 345,- sekvence, 5 ks 2 143,-

LV / HV / Effects stříkačky, 3 g 1 241,-
LV / HV / Effects kompule, 16x 0,25 g 1 655,-
ST Flow stříkačky, 2x 1,8 g 1 540,- 15x 0,25 g 1 781,-



EndoMatic
Bezdrátový endomotor a apexlokátor v jednom 
pro ještě bezpečnější endodontické ošetření.
• Poloha kořenového nástroje je zobrazována na displeji.
• Při přiblížení k apexu se chod endomotoru automaticky zpomalí 
 a při dosažení apexu endomotor automaticky zastaví nástroj a nebo zapne opačný chod.
• Automatické spuštění při zasunutí nástroje do kanálku a vypnutí při jeho vytažení.
• Díky širokému rozsahu kroutícího momentu a volby rychlosti je kompatibilní 
 s různými systémy kořenových nástrojů dostupných na trhu.
• Pracuje jak v rotačním režimu, tak recipročním. 
 Automaticky přepíná mezi těmito režimy s ohledem na zatížení nástroje.
• Odolný povrch endomotoru pro snadnou údržbu, kolénko může být autoklávováno.
• Kroutící moment: 0,4 Ncm - 5,0 Ncm, 
• Rychlost: 100 ot / min ~ 1 000 ot / min.

592614 EndoMatic motor     21 990 Kč  23 980,- 

Název: EndoMatic Určený účel: Akumulátorový endo motor s možností měření kořenového kanálku pro přípravu a zvětšení kořenových kanálků nebo jako zařízení pro měření délky kanálku nebo pro zvětšení kanálků při sledování polohy hrotu nástroje uvnitř kanálku. Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Endo Radar Plus
Bezdrátový endo motor se základnou
pro snadné ovládání a nabíjení.
Bezuhlíkový, rychlost: 100 - 1 200 ot./min, krouticí moment: 1,5 mm 0,4-5,0 N.cm.
Super malinké endokolénko 6:1 pro snadný přístup v distálním úseku.
Možnost 11 uživatelsky defi novaných režimů - naprogramujete si přesně podle požadavků 
výrobce Vašich kořenových nástrojů. Přednastavených více než 30 nejrozšířenějších 
systémů kořenových nástrojů. Dlouhá výdrž baterie.

Vestavěný apexlokátor pro bezpečné a rychlé endodontické ošetření.
Zobrazuje polohu nástroje v kanálku v reálném čase. Automaticky nástroj 
zastaví nebo otočí zpět, jakmile nástroj dosáhne apexu, aby se zabránilo 
perforaci. Poskytuje také funkci automatického spuštění a zastavení 
v případě, že se nástroj dostane do/z kanálku.

Obj. kód: 592611           22.990 Kč  24.990,-

WOODPECKER
®

Název: Endo Radar Plus. Určený účel: Endodotické ošetření. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. 
Dostupný na www.hufa.cz/woodpecker-endo-radar-plus-bily.

PT 5
Piezoelektrický přístroj pro parodontologické ošetření 
s veškerými Endo funkcemi.  
• Přístroj zajišťuje 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.
• Navíc obsahuje veškeré Endo funkce – vyplachování kanálků, endo scaling, 
 odstraňování kalcifi kací, hledání vstupů do kanálků, reendo odstraňování zalomených nástrojů.

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

Obj. kód: 592615                44.990 Kč  59.990,- 

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

Název: PT 5 Určený účel: Ultrazvukové zařízení na léčbu parodontu Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného 
účelu. Dostupný na www.hufa.cz. 

Detailní informace najdete ZDE: bit.ly/EndoRadarPlus

SLEVA
25%



DPEX III Plus
Multifrekvenční apexlokátor s přesnými výsledky 
měření i ve znečištěném kořenovém kanálku.
• Přesný - citlivý - stabilní - s odolnými 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  7 290 Kč   8 490,-

DTE S6 LED OZK
Pohodlný scaling, kompatibilní se Satelec.
Ultrazvukové ošetření kořenového kanálku - Rychlá preparace, nalezení 
vstupů do kořenových kanálků, odstranění zalomeného nástroje v 
kanálku, výplachy a reendodoncie, supragingivální scaling a perio ošet-
ření. Podle vlastností nasazené koncovky a typu ošetření automaticky 
upravuje vibrační frekvenci a tím vytváří ideální podmínky pro práci.
• Kompatibilní s více než 70 typy koncovek.
• Snadný dotykový systém ovládání.
• Přehledný displej, voděodolný design.
• Autoklávovatelná koncovka.

59318S6     DTE S6 LED OZK          8 990 Kč
59318S6D   DTE S6 LED OZK Demo 6 990 Kč*   

Poznámka: Demo přístroj sloužil k demonstračním účelům, nejedná se o zcela 
nový přístroj.

Gutta Cutter R1 Plus
Gutta Cutter R1 Plus
• Praktická endoměrka a zkracovač gutaperčových čepů v jednom.
• Zajistí čistý řez všech průměrů a délek gutaperčových čepů na trhu.
• Antikorozní, oboustranný řezací kotouč umožňuje řezání v obou směrech.
• Posuvné měřítko v délce 30 mm.
• Laserové značení zaručuje trvanlivost a dlouhou životnost.
• Vyrobeno z hliníku, autoklávovatelné.

59318R1 - Woodpecker Gutta Cutter R1 Plus   1 850 Kč   1 990,-

*jen do vyprodání zásob

Gutta Cut GP
Bezdrátový guttacutter v moderním ergonomic  
kém designu
• Flexibilní design hrotu pro hladký řez.
• Jednoduché ovládání pouze pomocí jediného tlačítka.
• Bezpečný - okamžité zahřátí a schlazení řezacího hrotu během méně  
 než 1 sekundy.
• K dispozici tři velikosti hrotu - velký 2,0 mm; střední 1,2 mm 
 a malý 0,5 mm.
• Napájen dvěma AA bateriemi.

540067   Gutta Cut GP     3 690 Kč   4 590,-
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H-File
• Kvalitní ocelové rozšiřovače pro ruční opracování kořenových kanálků.
• Zajistí rychlé a efektivní zpřístupnění a vyčištění kořenového kanálku.
• Dostupné v rozměrech: 21 mm, 25 mm, 28 mm a 31 mm.

SLEVA
15 %

K-File
• Kvalitní ocelové pilníky 

pro ruční opracování 
kořenových kanálků.

• Zajistí rychlé  
a efektivní 
zpřístupnění  
a vyčištění 
kořenového kanálku.

SLEVA
15 %

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

SLEVA
15 %

Rozřezávač korunek Edenta SLEVA
15 %

 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).

Barevné stříkačky
• Barevně označené stříkačky pro výplachové a jiné roztoky.
• Standardní luer-lock zakončení.
• Neobsahují latex, objem 5 ml a 10 ml.
• Barvy: červená, modrá, žlutá a bílá.

ZenFlex
• NiTi rotační tvarovací nástroje.

TIP
Znáte z inzerce na 

straně 4.

AKCE
3 + 1

Endo Clean stojánek
• Stojánky na nástroje s houbičkou 

pro odstranění nečistot během 
preparace kořenového kanálku.

6 ks | 1 ks = 31  Kč | 219,- 186,-

blister - 6 ks | 1 ks = 31 Kč | 219,- 186,-

blister - 6 ks | 1 ks = 15,5 Kč | 109,- 93,-

C4AKL2 - 5 ks | 1 ks = 118 Kč | 695,- 590,-
H31RPC 10/12 - 5 ks | 1 ks = 83 Kč | 485,- 415,-

stříkačky 5 ml  - 100 ks | 519,- 449,-
stříkačky 10 ml -  50 ks | 589,- 549,-

ZenFlex Niti 6 ks 1 470,-

stojánek plastový | 239,- | obj. č. 5307562 209,-
houbičky - 50 ks | 259,- | obj. č. 530757 219,-

POMŮCKY



Fi-P

Fi-GFi-GFi-G

WOODPECKER
®

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

  •  Zahřátí během 15ti vteřin
  •  0,5 mm injekční jehla
  •  Oboustranný displej - pro leváky i praváky.
  •  Jehlu lze nastavit v 360o úhlu
  •  Ergonomický design
  •  Ochranný mechanismus

592627  obturační systém 
 Fi-G & Fi-P 24 990 Kč

550029  Guttaperčové tyčinky pro 
 Fi-G 100 ks      599 Kč

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

Název: Fi-P/Fi-G Určený účel: Zahřívá a změkčuje gutaperču a po preparaci plní gutaperču do kořenového kanálku.  Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Pero pro rozehřívání a kondenzaci gutaperči 
pomocí horkého hrotu. 
Bezdrátové, umožňující nastavit teplotu, vhodné 
pro praváky i leváky.

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

592629  Fi-P  12.690 Kč

592628  Fi-G  18.490 Kč

Parcan N
• 3% roztok NaOCl pro výplachy kořenových kanálků 

během a na konci instrumentace.

FileCare EDTA 3 ml
• Chelatační činidlo, které redukuje napětí koře-

nových nástrojů a umožňuje čištění kanálků a 
preparaci.

Forendo Paste
• Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi 

silikonového oleje pro léčbu kořenového kanálku.

250 ml | 1 000,- | obj. č. 530295 900,-

3 ml | 580,- | obj. č. 571307 549,-
5x 3 ml | 1 ks = 499 Kč | 2 645,- 2 495,- 2,2 g + 20 kanyl | 2 070,- | obj. č. 531250 1 900,-



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
Další informace najdete na straně 41.

  

  

Pro více informací navštivte naše webové stránky
www.septodont.com

BioRoot RCS vám nabízí pro endodontické obturace snadnou  
a rychlou techniku a zároveň dlouhodobou klinickou úspěšnost.  
S BioRoot RCS budou splněny všechny klinické  
a procedurální požadavky, kterým čelíte:

•  Laterální i apikální dlouhodobé utěsnění
•  Omezení růstu bakterií
•  Snadné a časově efektivní použití
•  Nákladově efektivní 

S BioRoot RCS se zvýší standard vaší endodontické obturace  
a současně se optimalizuje čas, který stráví vaši pacienti v křesle.

BioRoot ™
 
RCS  Úspěch jménem BioRoot RCS .

Endodoncie
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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
Další informace najdete na straně 41.

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
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15 × 0,7g + 15 pipet   7.790 Kč   8.690,-
  5 × 0,7g + 5 pipet     2.850 Kč   3.360,-

BioRoot RCS 15 g + 35 ks pipet & Parcan N 250 ml  6 990 Kč   8.690 Kč

Ke každému balení 
BioRoot 

Vám přidáme 

Parcan N 
v hodnotě 1 000 Kč 

ZDARMA

  

  

Pro více informací navštivte naše webové stránky
www.septodont.com

BioRoot RCS vám nabízí pro endodontické obturace snadnou  
a rychlou techniku a zároveň dlouhodobou klinickou úspěšnost.  
S BioRoot RCS budou splněny všechny klinické  
a procedurální požadavky, kterým čelíte:

•  Laterální i apikální dlouhodobé utěsnění
•  Omezení růstu bakterií
•  Snadné a časově efektivní použití
•  Nákladově efektivní 

S BioRoot RCS se zvýší standard vaší endodontické obturace  
a současně se optimalizuje čas, který stráví vaši pacienti v křesle.

BioRoot ™
 
RCS  Úspěch jménem BioRoot RCS .

Endodoncie

  

  

Pro více informací navštivte naše webové stránky
www.septodont.com

BioRoot RCS vám nabízí pro endodontické obturace snadnou  
a rychlou techniku a zároveň dlouhodobou klinickou úspěšnost.  
S BioRoot RCS budou splněny všechny klinické  
a procedurální požadavky, kterým čelíte:

•  Laterální i apikální dlouhodobé utěsnění
•  Omezení růstu bakterií
•  Snadné a časově efektivní použití
•  Nákladově efektivní 

S BioRoot RCS se zvýší standard vaší endodontické obturace  
a současně se optimalizuje čas, který stráví vaši pacienti v křesle.

BioRoot ™
 
RCS  Úspěch jménem BioRoot RCS .

Endodoncie
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Endomethasone N
• RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu  

paraformaldehydu a dexametasonu.
• Set obsahuje: 14 g prášku  

a 10 g tekutiny.

Root Canal Sealer
• Radioopákní, bakteriostatický materiál pro definitivní plnění kořenových kanálků.
• Sada obsahuje 15 g prášku a 7,5 ml tekutiny.

Harvard BioCal CAP
• Bioaktivní světlem tuhnoucí pryskyřicí modifikovaný MTA Cement.
• Uvolňování vápníku a vysoké pH podporuje tvorbu hydroxyapatitu vápníku resp. 

terciárního dentinu.
• Vytváří prostředí nepřátelské vůči bakteriím.
• Odolný vůči vlhkosti, radioopakní.
• Balení obsahuje: 1x 1 g stříkačka, 12 koncovek a 4x 1 g stříkačka, 50 koncovek.

Core-Flo DC Lite
• Core-Flo DC Lite je duálně tuhnoucí materiál, obsahující fluorid, ideální pro dostavby, 

cementaci čepů a náhradu dentinu.
• Odstíny A1 a opákní bílá

Endostar ReEndo set
• Odstraňování starých výplní kořenového kanálku z gutaperči.
• Sada rotačních nástrojů se skládá ze 4 nástrojů různých velikostí.
• Měly by být používány se standardními endodontickými motory pracujícími 150 - 300 ot. / min.
• Balení obsahuje po jednom nástroji ve velikostech: č. 1 - 12/30,  

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

SLEVA
15 %

FibreKleer 4x Tapered
• Kompozitní čepy ze skelných vláken.
• Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm.

SLEVA
35 %  

na set 4 ks

* Akce platí jen do vyprodání zásob.

tekutina - 10 ml | 1 140,- | obj. č. 530241

set | 3 390,- | obj. č. 530236 2 990,-
prášek - 14 g | 2 630,- | obj. č. 530237

prášek - 42 g | 4 900,- | obj. č. 530235

2 390,-

4 390,-

1 030,-

sada | 2 490,- | obj. č. 530250 2 240,-
tekutina - 7,5 ml | 950,-  | obj. č. 530251 890,-

4 stříkačky 1 g + 50 koncovek | 1 ks = 550 Kč | 3 420,- | obj. č. 5301391

stříkačka 1 g + 12 koncovek | 1 420,- | obj. č. 530139

2 200,-*

1 320,- DC Lite refill - 8 g + 15 kanyl | 1 950,- 1 750,-
DC - 8 g + 15 kanyl | 1 950,- 1 750,-

intro set, 23 mm | 790,- | obj. č. 59142330 670,-
intro set, 25 mm | 790,- | obj. č. 59142530

intro set, 28 mm | 790,- | obj. č. 59142830

670,-

670,-

čepy - 10 ks, 1,25 mm | 939,- | obj. č. 104381 839,-
čepy - 10 ks, 1,375 mm | 939,- | obj. č. 104383

čepy - 10 ks, 1,50 mm | 939,- | obj. č. 104385

839,-

839,-

VÝPLNĚ, RE-ENDO, DOSTAVBY



Přirozeně  
  kompatibilní!
Přirozeně  

Moje výplň:

Admira Fusion – První čistá  
keramika na přímé výplně.

Nic než působivé výhody:

1) Bez klasických monomerů, takže žádné zbytkové monomery!

2) Bezkonkurenčně nízká míra polymeračního smršťování!

3) Univerzální škála použití a naprosto běžná manipulace!

E

X
C E L L E N T

NO 
C L A S S I C

MONOMERS

B

I O C O M P A T I B

I
L

I
T

Y

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

Navštivte nás v Kolíně nad Rýnem
14. − 18.03.2023
Hala 10.2: Stánek N10/O19 + N20/O29
Hala 5.2: Stánek C40

VOCO_HuFaSmilesMag_0123_CZ_AdmiraFusion_235x310.indd   1 09.12.2022   10:46:11
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FuturaBond U
• Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum v jednotlivých 

dávkách určené pro všechny techniky leptání,  
univerzální pro všechny druhy kompozit.

SLEVA
Při nákupu balení 200 ks 

ušetříte 12 %

GrandioSO Heavy Flow
• Zatékavé univerzální nanohybridní kompozitum.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, 

C2, OA2, BL a WO.

SLEVA
32 % při nákupu GrandioSO  

Heavy flow Set 5x 2

Calcicur
• Kalcium hydroxid na přímé překrytí pulpy a dočasné 

plnění kořenových kanálků.

SLEVA
11 % při nákupu  

setu 3x 2,5 g

Admira Fusion
• Nanohybridní výplňový materiál na bázi keramiky.
• K dispozici v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, 

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

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

SLEVA
30 % na sady

Retraction paste
• Retrakční pasta k rozšíření a izolaci sulku.
• Balení obsahuje: kompule 0,3 g v počtu 25 ks  

nebo 100 ks.

SLEVA
25 % při zakoupení 

balení 100 ks

CleanJoy tuby
• Profylaktická pasta  

pro odborné čištění a leštění  
zubů s obsahem fluoridu  
a xylitolu.

• Hrubosti: hrubá,  
střední a jemná.

• Příchutě: karamel,  
máta nebo třešeň.

• Sada obsahuje: 3x 100g 
ve 3 hrubostech ve zvolené 
příchuti.

SLEVA
33 % na sadu

50 ks | obj. č. 530356U 3 430,-
200 ks | obj. č. 530355U 11 990,-

2x 2g 2 300,-
16x 0,25 g | obj. č. 5228HFA3

set, 5x 2 g | obj. č. 5228HS1

2 310,-

5 020,-

 2 ml - 2,5 g | obj. č. 530107 1 220,-
3x 2,5 g  | obj. č. 530107A 3 230,- AF kompule - 15x 0,2 g

AF sada stříkačky - 5x 3 g | 11 290,- | obj. č. 52221S 7 890,-
AF sada kompule - 75x 0,2 g | 11 290,- | obj. č. 52222S

AF stříkačka - 3 g

7 890,-

2 170,-

2 170,-

25 ks | obj. č. 5200301 2 170,-
100 ks | obj. č. 5200302 6 510,-

100 g 780,-
sada, 3x 100 g | 2 310,- 1 550,-
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Filtek Universal
• 3M nanotechnologie zajišťuje odolnost proti otěru, 

skvělou leštitelnost a dlouhodobou stálost naleštění.
• Kompule mohou být bezpečně nahřívány.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, D3, XW a PO.

AKCE
Při koupi 4x Filtek Universal

získáte 25% SLEVU

Scotchbond Universal Plus
• Rentgen kontrastní, univerzální  

adhezivum pro všechny přímé  
a nepřímé indikace lepení.

AKCE
Při zakoupení 2 kusů  

Scotchbond Universal Plus

získáte SLEVU 15 %

Relyx Universal
• Duálně tuhnoucí kompozitní cement mikromix v stříkačce.
• Dostupné odstíny: fluorescentní, A1, A3 opákní, bílý opákní.
• Zkušební balení obsahuje: 3,4 g RelyX ™Universal pryskyřičný cement stříkačka, 

15 RelyX ™Universal Mikro míchacích kanyl, 5 prodlužovacích endo koncovek, 1,5 ml 
lahvička 3M ™Scotchbond ™Universal Plus adhezivum, 3 ml Scotchbond™ 
Universal leptadlo, 25 modrých aplikačních špiček  
a 50 oranžových mikrokartáčků.

AKCE
Při zakoupení 2 kusů

Relyx Universal

získáte SLEVU 15 %

Filtek One
• Bulk-fillový materiál (až 5 mm) s lepšími estetickými výsledky díky zvýšené opacitě.
• Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.

TIP

AKCE

Detailní informace o systému 

na bit.ly/filtekone

Při koupi 4x Filtek One

získáte 25% SLEVU

Filtek Z250
• Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozitum pro všechny rekonstrukce.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, Incisal a Universal Dentin.

ZDARMA
3 + 1

Photac-Fil Quick Aplicap
• Světlem tuhnoucí skloionomerní cement pro výplně  

v postranním i frontálním úseku.
• Rychlé a snadné použití zvláště  

u nespolupracujících dětí.
• Vysoká hladina uvolňovaných fluoridů chrání zub před vznikem  

sekundárního kazu.
• Odstíny: A1, A2, A3,  

A3.5, B2, B3, C4,  
DBO a sortiment.

AKCE
Při nákupu  

3 kusů
Photac-Fil Quick

získáte  

SLEVU 33 %

stříkačka - 4 g 2 062,-
kompule - 20x 0,2 g 2 062,-

5 ml | obj. č. 530300 3 444,-
2x 5 ml | 1 ks = 2755 Kč | 6 888,- 5 855,-

zkušební sada 6 236,-

stříkačka - 4 g 2 018,-
kompule - 20x 0,2 g 2 018,-

4 g 1 104,-

50 ks 4 857,-
A1 - 20 ks  | obj. č. 5324A1 2 020,-

VÝPLNĚ



mint, lahev 500 ml   299 Kč         mint, lahev 6× 500 ml   1 495 Kč (500 ml = 249 Kč)mint, lahev 500 ml

NOVÝ ORDINAČNÍ PROTOKOL = NOVÝ STANDARD PŘED KAŽDÝM OŠETŘENÍM 
pro minimalizaci přenosu virových a bakteriálních onemocnění

•  Redukuje až 99,99 % virů a bakterií v ústech.
•  Účinný proti chřipkovým virům vč. H1N1, SARS-CoV-2 a také proti Herpes Simplex typu 1.
•  Praktické použití, nízké náklady.
•  Snižuje virovou nálož v ústech na dobu 3 až 5 hodin, 
 má schopnost vázat se na různá místa v ústech, pomalu se uvolňovat a udržovat 
 terapeutickou hladinu účinných látek.
•  Vyrobeno z přírodních produktů.
•  Zvyšuje biologickou bezpečnost populace.
•  Klinická účinnost lepší než u většiny současných antibakteriálních a antivirových látek.
•  Neobsahuje alkohol, peroxid vodíku ani chlorhexidin, jemná mátová příchuť.

JEDINÁ
antivirová a antibakteriální

ústní voda

S PROKÁZANOU ÚČINNOSTÍ

lahev 500 ml: 
50 dávek á 10 ml

Detailní informace 

najdete na internetu 

ZDE: bit.ly/XyntrusB

3. až potom začněte 
   s ošetřením

2. požádejte pacienta,
   aby 30 s. převaloval
   Xyntrus v ústech

1. odměřte10 ml

Ke každým 3 lahvím

získáte 50 ks

objednacích kartiček

pro pacienty

ZDARMA.

po
út

st
čt

pá
datum

čas

ošetření

razítko ordinace

po
út

st
čt

pá
datum

JEDINÁ
antivirová a antibakteriální ústní voda 

proti přenosu SARS-CoV-2

S PROKÁZANOU ÚČINNOSTÍ

JEDINÁ

antivirová a antibakteriální ústní voda proti 

přenosu respiračních onemocnění

S PROKÁZANOU ÚČINNOSTÍ antivirová a antibakteriální ústní voda proti 

proti SARS-CoV-2, Herpes Simplex typu 1, N1H1 atd.



31

Sekusept aktiv
• K dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek z nerezu, skla,  

gumy a plastu, dýchacích masek a nástrojů.
• Účinná látka: peroxoboritan sodný, TAED (neobsahuje aldehydy).

SLEVA
10 %

Incidin liquid
• K přímému použití pro rychlou dezinfekci 

předmětů a ploch postřikem.
• Vhodný pro ošetřování nerezových 

povrchů, stomatologická křesla  
a těžko dostupná místa.

SLEVA
10 %

Sekudrill
• K dezinfekci a čištění stomatologického rotačního 

instrumentária z oceli, tvrdokovu, diamantu, 
elastických lešticích nástrojů, keramických  
brusných tělísek a kořenových nástrojů.

• Účinná látka: propylenglykol hydroxid draselný.

SLEVA
10 %

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.

Gigasept Instru AF
• Přípravek na dezinfekci a čištění  

všech druhů nástrojů  
a je obzvláště vhodný  
pro ultrazvukové čističky.

FD 350
• Dezinfekční ubrousky pro dezinfekci a čistění otřením povrchů zdravotnických prostředků.
• Dostupné vůně: klasik, květiny nebo citrón.

Zeta 3 Wipes
• Bezaldehydové biocidní dezinfekční ubrousky  

s širokým spektrem účinnosti.
• Široké spektrum účinnosti - baktericidní, fungicidní, 

tuberkolicidní, virucidní, včetně HIV, HBV, HCV,  
H1N1, H5N1, adenovirus, rotaviry, noroviry.

• Svěží, příjemná vůně.
• TOTAL - s obsahem alkoholu, rychle zasychají,  

silný čistící účinek.

* Platí pouze do vyprodání zásob.

SLEVA
40 %

1,5 kg | 1 199,- | obj. č. 410135 1 079,-
6 kg | 4 449,- | obj. č. 410096 3 999,-

5 l | 1 589,- | obj. č. 410134 1 429,-

2 l | 779,- | obj. č. 410187 699,-

2,5 l | 1 859,- | obj. č. 410111 1 729,-

2 l | 1 410,- | obj. č. 410060 1 339,-
5 l | 3 160,- | obj. č. 410061 2 999,-

náplň - 110 ks | 229,- 215,-
dóza - 110 ks | 309,- 289,-

total dóza - 120 ks - exp. 30.07.2023 
429,- | obj. č. 4103560 259,-*

DEZINFEKCE
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Thienelino dětské ZK
• Měkké, tvarované štětiny kartáčku  

pro správné vyčištění zadních zoubků.
• Pohodlná, široká rukojeť, přísavka na konci.
• Barvy: modrá, zelená, červená a růžová.

Kelímky THIENEL
• Papírové kelímky s PE-vrstvou o obsahu 160ml  

s motivem medvídka Otto.
• Stabilní, pevné, odolné proti promáčknutí.
• Ideální do dětské ruky.
• Barva: modrá, růžová.

SLEVA
15 %

Black Snake ZK
• Od značky THIENELINO pro děti  

a dospívající od 7 let.
• Pohodlný pogumovaný úchop, pružný krček 

redukující tlak, atraktivní design.
• V tyrkysové barvě pro běžné čištění zubů.
• V červené barvě pro pacienty ortodoncie, 

vhodné pro fixní rovnátka.

Lunos profylaktické pasty
SUPER SOFT
• Může se používat univerzálně, také na implantáty, ortodontické aparátky  

a protetickou péči.
• Hydroxylapatit čistí a leští jemně a podporuje remineralizaci.
• RDA <5 (dodržujte pokyny v návodu k použití).
• 2 příchutě: neutrální a pomeranč.

TWO IN ONE
• Odstraňuje zabarvení a současně leští.
• Účinné čištění a leštění díky inovačnímu abrazivnímu systému lešticích částeček.
• Šetrná k zubní hmotě, RDA 28 (dodržujte pokyny v návodu k použití).
• Hydroxylapatit podporuje remineralizaci.
• 3 příchutě: neutrální, pomeranč a máta.

Prophytex
• Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta  

při čištění zubů AirFlow technikou.
• Barvy: bílá, světle modrá, šedobílá.
• Rozměr: 60 x 54 cm.

12 ks | 1 ks = 13 Kč | 170,- 156,-

160 ml 100 ks | 240,- 200,-

tyrkysový, 1 ks | 32,- | obj. č. 4507427 29,-
červený (ortho), 1 ks | 40,- | obj. č. 4507428 36,-

Two in One - 100 g | 1 119,- 850,-
Super Soft - 50 g | 719,- 550,-40 ks | 410,- 369,-

HYGIENA



Detailní informace najdete ZDE: bit.ly/Luxator

®

Extraction Instruments

Luxator                         2.700 Kč       3.590,-
Luxator DE3/5, 1S         3.030 Kč       4.040,-
Titanium DE3, 3A           3.700 Kč       4.930,-
Titanium 2S, 3S             3.270 Kč       4.350,-

• Vazivový nůž díky jemné ostré čepeli pronikne mezi zub a alveol bez 
 nutnos ti fyzické námahy.
• Nepoužívají se jako páčidlo (mohlo by dojít k ohnutí špičky), ale jako ostrý  
 vazivový nůž.
• Vynikající také pro ortodontické extrakce stálých zubů u dětských pacientů.
• Celá operace minimálně poškodí tkáň, hojení je mnohem rychlejší a méně  
 stresující pro pacienta i lékařský tým.
• Luxator Titanium - zlatá barva čepele, pro ještě snadnější proniknutí mezi  
 zub a alveol s minimálním poškozením měkkých tkání, není potřeba jej 
 ošetřit. Dostupný v čepelích: DE3, 2S, 3A a 3S.

Nejoblíbenější čepele:
3S rovná, širší - 3 mm, vhodná pro apikální i interproximální užití,
2S rovná, užší - 2 mm, vhodná pro interproximální užití,
DE3 a DE5 duální čepel vhodná pro hluboko frakturované zuby a zkažené kořeny,
3A nůž pod úhlem pro snadnější manipulaci v dostupných částech oblouku, čepel 3 mm.
3C základní nástroj pro univerzální použití, vhodný pro začátečníky, zahnutá čepel 3 mm.

Patentované vazivové nože pro minimálně traumatické extrakce.

SLEVA 
25%

LUNOS® FLUORIDAČNÍ GEL

Ochrana a posílení
Fluoridace je součást profesionálního čištění zubů, která významnou 
měrou přispívá k ochraně před zubním kazem. Podle potřeby je 
k dispozici ve formě gelu nebo laku.

Lunos® Fluoridový gel - k intenzivní profylaxi zubního kamene s fl uoridem 
sodným. Zvlášť vhodný k použití po profesionálním čištění zubů.
  •    Chrání a zesiluje zubní sklovinu
  •    Podporuje remineralizaci
  •    Brání tvorbě nového plaku
  •    Jednoduše a rychle se nanáší
  •    Obsahuje 12 300 ppm fl uoridu

531025    Lunos Fluoridační gel 250 ml    719 Kč    949,-

LUNOS® profylaktické prášky

Účinné pro jemné ošetření, zároveň chrání citlivé 
zubní tkáně.
Vhodné pro pravidelné opakované použití.
Abrazivní částečky trehalózy se výborně rozpouštějí ve vodě 
a díky tomu zvyšují komfort pacienta a šetří odsávací zařízení. 
Májí příjemně sladkou chuť a přitom není kariogenní.
Ideální pro supragingivální čištění a odstranění povrchového zabarvení.
  •    Zrnitost cca 65 µm
  •    Chrání sliznici úst
  •    K dostání s příchutěmi neutrální, pomeranč, máta a lesní plody

531022x    prášek 4× 180 g v jedné příchuti     3.130 Kč    4.119 Kč
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DENTASEPT Aspiration AF+
• Dezinfekční a mycí přípravek  

pro sací systémy.

* Nabídka platí do vyprodání zásob.

SLEVA
29 %

Filtek Universal
• Bulkfillový materiál pro většinu  

klinických situací díky  
zvýšené opacitě.

• Vysoká odolnost proti otěru.
• Odstín: PO.

SLEVA
68 %

SDI Luna
• Nanohybridní kompozitní  

výplňový materiál ve stříkačce  
pro frontální i distální úsek.

SLEVA
48 %

Zeta 3 Wipes
• Bezaldehydové biocidní dezinfekční 

ubrousky s širokým spektrem účinnosti.
• Široké spektrum účinnosti - 

baktericidní, fungicidní, tuberkolicidní, 
virucidní, včetně HIV, HBV, HCV, H1N1, 
H5N1, adenovirus, rotaviry, noroviry.

• Svěží, příjemná vůně.
• TOTAL - s obsahem alkoholu, rychle 

zasychají, silný čistící účinek.

SLEVA
40 %

Skinsept Mucosa
• Kožní roztok SKINSEPT 

MUCOSA k profylaktickému  
a léčebnému použití na sliznici 
dutiny ústní a hltanu  
a profylakticky i na sliznici.

• Neředí se.

SLEVA
30 %

OptiShade TM kompule
• Používejte systém OptiShade TM  

s důvěrou u všech zubních kavit  
bez nutnosti použití podkladového  
materiálu.

SLEVA
50 %

Rukavice DermaGel sterilní
• Latexové, nepudrované, sterilní chirurgické rukavice 

smetanové barvy.
• Texturovaný povrch,  

v oblasti prstů  
anatomicky  
tvarované.

SLEVA
26 %

Calasept CHX
• 2% chlorhexidin diglukonát s vynikající antimikrobiální 

aktivitou, účinný proti gramnegativním i grampozitivním 
bakteriím a má vysokou  
míru účinnosti proti  
E faecalis, v lahvi  
opatřené uzávěrem  
luer lock na víčku.

SLEVA
30 %

Edelweiss fazety
• Minimálně invazivní.
• Přirozený vzhled.
• Dlouhá životnost.
• Biokompatibilní a antibakteriální.

SLEVA
50 %

GC EQUIA Forte HT 
• Bulkfillový sklohybridní  

výplňový materiál.
• Refill v odstínu: sortiment.

SLEVA
35 %

Ruce

Spirigel Complete
• Alkoholový dezinfekční přípravek  

na ruce ve formě čirého gelu  
se zjemňujícím účinkem.

• Bezpečný, rychle zasychá,  
nestéká z rukou.

• Slouží k přímému použití, neředí se.
• Složky pečující o pokožku: Aloe  

Vera, glycerin a panthenol.

SLEVA
28 %

Prosonic Micro 2
• Sonický elektrický kartáček idální  

na cesty, napájený bateriemi.

SLEVA
51 %

1 l - exp. 28.02.2023 | 619,- | obj. č. 4101292 439,-* 4 g - exp. 15.03.2023 | 2 062,- | obj. č. 52862POA 649,-* 4 g, A3,5 - exp. 30.03.2023 | 1 935,- | obj. č. 51009A5 999,-*

total dóza - 120 ks - exp. 30.07.2023 | 429,- 259,-* 500 ml - exp. 01.05.2023 | 369,- | obj. č. 410095 259,-* 10 ks dark - exp. 12.05.2023 | 1 403,- | obj. č. 5263118 699,-*

1 pár - vel. 8,5 - exp. 30.05.2023 | 23,- | obj. č. 30045085 17,-* 100 ml - exp. 30.05.2023 | 650,- | obj. č. 52109101 459,-*
horní, P1 č.11, vel. XS - exp. 01.07.2023 
1 590,- | obj. č. 5014124 799,-*

refill, 50 ks - exp. 09.07.2023 | 5 257,- 
obj. č. 533522AS 3 390,-* 500 ml - exp. 31.07.2023 | 179,- | obj. č. 410059 129,-* 1 kartáček | 529,- | obj. č. 450761 259,-*

VÝPRODEJ
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Plastové stříkačky
• Pro výplachy, s luer lock  

zakončením.

* Nabídka platí do vyprodání zásob.

SLEVA
40 %

Edelweiss univerzální  
čep a vrták
• Translucentní čepy umožňují  

periapikální polymeraci světlem,  
barva A1.

SLEVA
38 %

SeptoDisc
• Dokončovací a leštící  

disky pro kompozita.

SLEVA
79 %

Enhance Multi
• Dokončovací a leštící systém 

na všechny typy kompozitních 
výplňových materiálů.

• Balení obsahuje 2 špičky.

SLEVA
61 %

WAM pinzeta klasická
• Pinzeta zajišťuje bezpečné uchopení 

a plnou kontrolu při manipulaci 
s různými předměty.

SLEVA
55 %

LM držátko zrcátka 25 mm šedé 
ErgoSense
• Samostatné držátko bez zrcátka. SLEVA

51 %

Woodpecker DTE S6 DEMO
• Piezoelektrický ultrazvuk Woodpecker kompatibilní s EMS.
• Sinusová modulace kmitu.
• Nový autoklávovatelný  

násadec 2 kusy HW-6.
• Funkce: scaling, perio, endo.

SLEVA
42 %

Cerachem
• Oblíbený chemicky tuhnoucí 

skloionomerní cement pro 
fixaci ortodontických kroužků.

• Mísí se s destilovanou vodou, 
rychle tuhne a snadno se 
odstraňuje.

• Balení obsahuje: prášek, 
dávkovací nádobku na vodu, 
míchací podložku a lopatku na 
cement.

SLEVA
50 %

GC Fuji ORTHO BAND Paste
• Modrý, pryskyřicí modifikovaný skloionomer pro 

fixaci ortodontických  
kroužků v kartuších.

SLEVA
48 %

Chromasit schneide 
• Tlakem tuhnoucí fazetovací  

kompozitum s mikro-plnivy.

SLEVA
40 %

Chromasit clear
• Tlakem tuhnoucí fazetovací kompozitum  

s mikro-plnivy.

SLEVA
37 %

Metal Primer Z
• Univerzální adhezivum pro trvanlivou vazbu mezi 

kompozitními fazetovacími materiály a kovovým 
skeletem bez okrajových netěsností.

• Chemické tuhnutí - nevyžaduje  
žádné speciální vybavení.

• Nedochází ke změně barvy  
kovu (kov neoxiduje).

SLEVA
35 %

 3 ml, 10 ks | 414,- | obj. č. 500600 249,-* univerzální, 1 mm, 5 ks | 1 920,- | obj. č. 5017021 1 189,-*

50 ks extra jemný | 480,- 99,-*
50 ks střední | 480,- | obj. č. 5302684

50 ks jemný | 480,- | obj. č. 5302685

99,-*

99,-*

2 ks | 99,- | obj. č. 565005MS 39,-* pinzeta DEMO, 1 ks | 640,- | obj. č. 5710CTD 290,-*
Držátko zrcátka 25 mm, šedé, ErgoSense | 389,- 
obj. č. 5925SG 189,-*

11 990,- | obj. č. 59318S6D 6 990,-
yellow - 30 g - exp. 28.02.2023 | 1 679,- 
obj. č. 4300760 839,-*

2x 13,3 g - exp. 11.03.2023 | 6 359,- 
obj. č. 530022 3 290,-*

schneide S5, 10 g - exp. 30.03.2023 | 1 679,- 
obj. č. 8810S5 999,-*
schneide S4, 10 g - exp. 31.10.2023 | 1 679,- 
obj. č. 8810S4 999,-* clear, 2 g | 1 009,- | obj. č. 881060 639,-* 5 ml - exp. 05.07.2023 | 6 158,- | obj. č. 882401 3 990,-*

VÝPRODEJ



TRAVELHu-Fa
Dental

Vážení přátelé cestování,
také už máte dost svátečních návštěv? Také se Vám nelíbí, že sníh ráno napadne a večer už je z něj břečka? Přemýšlíte, kam zase vyrazit z šedi běžných dní? Na úvodní měsíce roku 2023 
jsme pro Vás připravili řadu cestovatelských lahůdek do celého světa - dobrodružné objevování v Namíbii nebo na Filipínách. Či Vás láká sopečný Island případně tajemná Kolumbie? Tak si 
raději včas zarezervujte místa na zájezdech Vašich snů! 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 odkaze 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

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.

FILIPÍNY
Termín: 18. - 31. března 2023 (14 dnů)
Doprava: letecky 
Ubytování: pečlivě vybrané 5-4* hotely
Nenechte si ujít: hlavní město Manilu, malebný záliv Honda Bay, 
nejdelší podzemní řeku (UNESCO), ostrovy a ostrůvky El Nido, 
Chocolate Hills
Cena: 117 690 Kč (včetně poplatků)

Tisíce ostrovů

Jarní lyžování a osvěžení v lázeňských komplexech - venkovní 
i vnitřní termální bazény s teplotami 36oC a množství dalšího 
sportovního a relaxačního využití. Na vstup do termálních kou-
pališť je Vám poskytována v rámci All Inclusive týdne 50% sleva 
(Římské lázně; nevztahuje se na Kateřinské lázně). Středisko nabízí 
85 km sjezdovek všech obtížností ve výšce 1 100 - 2 055 m. n. 
m., z toho je více než 25 km sjezdovek pokryto sněhovými děly. Je 
zde rovněž velké množství perfektně upravených běžeckých tras.

Bad Kleinkirchheim  - Lyžování  a relax

RAKOUSKO
Termín: únor - březen 2023 (vyberte si vlastní termín)
Doprava: vlastní
Ubytování: Panorama Pension Südhang (2 - 4 lůžkové pokoje s polopenzí)
Cena: 19 990 Kč / osobu

smaragdový ostrov

IRSKO
Termín: 11. - 19. května 2023 (9 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: 4* hotely s polopenzí
Nenechte si ujít: mystickou krajinu 
a památky věčně zeleného ostrova
Cena: 63 990 Kč (včetně poplatků)

Ne nadarmo se Irsku říká smaragdový ostrov. Všechno je tu zelené 
a jen občas všudy přítomnou zeleň vystřídají obilná pole a skalna-
té kopce. Na každém kroku je cítit irská pohostinnost; jakoby se 
lidé řídili pořekadlem "Cizinec je přítel, se kterým se setkáš...“



TRAVELHu-Fa
Dental

Letní dovolená v Rakousku 

STUBAI
Termín: 15. - 22. července 2023 (8 dnů)
Ubytování: Hotel Stacklerhof 4* (2 lůžkové pokoje s polopenzí)
Cena: 26 290 Kč

Země Vikingů

ISLAND
Termín: 9. - 15. září 2023 (8 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: kvalitní 3-4* hotely se snídaní
Cena: 101 990 Kč (včetně poplatků)

Island nepatří mezi ta místa, kam sebou turisté 
jezdí jen tak plácnout na pláž a týden se válet.
Island to je země s panenskou krajinou, přírodní-
mi jezery a stále aktivními vulkány. 
Proto Vás zveme na návštěvu ostrova, kterému se 
přezdívá země ohně a ledu a kde se nacházejí oba 
největší ledovce v Evropě. A to vše v těsné blízkosti 
polárního kruhu v Atlantiku.
.

KOLUMBIE americká kráska
Kolumbie, to je země s nádechem koloniální 
Evropy, krásou Kostariky a karibskými plážemi! 
K tomu přimíchejte velkou porci širokých úsměvů 
a vibrující hudbu Latinské Ameriky. Místnímu pa-
noramatu dodávají jedinečný šmrnc deštné pralesy a nad 
městy se tyčící mohutné hory. Toužíte spíše po odpočin-
ku než po horách? Pak nevynechejte místní pláže, jejichž 
krása na severu se vyrovná těm mexickým, zatímco pláže 
na západě, u Pacifi ku, lemují bujné lesy a jsou skvělým 
místem pro surfaře. Povinnou zastávkou je také návštěva 
kávové plantáže. Není se čemu divit - země každý rok vy-
produkuje největší množství kávy na světě. Na farmě se 
neopomeňte podívat na to, jak se sbírají kávová zrnka, jak 
se zpracovávají a jak se z nich stane káva do šálku.

Termín: 14. - 27. října 2023 (14 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: 4* - 5* hotely s polopenzí
Nenechte si ujít: hlavní město Bogotu, koloniální město Villa 
de Leyva, kávovníkové plantáže, novodobé španělské Kartá-
go - Cartagenu, rybářské městečko Taganga, nejkrásnějších 
úseky karibského pobřeží v NP Tayrona
Cena: 111 990 Kč (včetně poplatků)

Spojení s přírodou, nepopsatelná blízkost vrcholů - léto 
v tyrolském Stubaitalu se odehrává velmi aktivně a ven-
ku. O to se postará čerstvý vzduch, jedinečné panorama 
a vysokohorská rozmanitost, které si příznivci aktivní 
dovolené i turisté tolik užívají. S kartou Stubaier Super 
Card, která platí na čtyřech lanovkách Stubaier Glets-
cher, Schlick 2000, Serlesbahnen Mieders a Elferbahnen, 
se rychle dostanete do vzdušných výšin a k výchozím bo-
dům vysokohorských a alpinistických túr. Existuje tedy do-
statek dobrých důvodů pro strávení dovolené ve Stubai.



70 % syntetických vlánek
30 % vysoce kvalitních 
vláken Kolinsky

absorpční jádro 
štětce

Představujeme Vám štětec, při jehož použití máte napros-
to stejný pocit a zážitek z práce jako s přírodními vlákny, 
aniž by to bylo na úkor výkonu a to za přijatelnou cenu. 
Tento štětec vyzkoušeli Vaši kolegové z celého světa 
a poskytli nám pozoruhodnou zpětnou vazbu.

Nyní je řada na vás, 
abyste jej vyzkoušeli!

Artikulátory Vám rádi přijedeme ukázat a předvést! Požádejte svého obchodního zástupce.

A7 Plus-E
Atikulátor: 6 750 Kč  7 500,-

Artikulátor s obličejovým 
obloukem Elite: 11 190 Kč  12 400,-

A7 Plus
Artikulátor: 4 590 Kč   5 100,-

Artikulátor s obličejovým 
obloukem Elite: 9 540 Kč  10 600,-

A7 Fix
Artikulátor: 2 590 Kč   3 200,-

Elite
Obličejový oblouk: 5 400 Kč   6 000,-

Bio-Art artikulátory byly vyvinuty na základě výzkumů na významných brazilských 
a mezinárodních dentálních školách a snoubí základní vlastnosti požadované předními 
profesionály. 

Zajišťují rychlost a vysokou kvalitu okluzálních, rehabilitačních, estetických a funkč-
ních prací. 

Inovativní design, rozevření na 180° a magnetický systém upínání činí práci rychlejší 
a praktičtější.

svetového formátu

Detailní informace v češtině o všech modelech najdete ZDE:   bit.ly/BioArtArtikulatory

Požádejte svého obchodního zástupce.

Špičkové artikulátory

A7 Plus-E A7 Plus A7 Fix
Artikulátor: 2 590 Kč   3 200,-

 vel. 2                      vel. 4                      vel. 6                       vel. 8
700 Kč                   990 Kč                  1 450 Kč                  2 040 Kč

 HYBRID BRUSH





I tyto lupové brýle se pro Vás stanou stylovým doplňkem. 
Nové rámy zůstávají věrné nezaměnitelnému designu Univet. 
Jsou lehké, pohodlné, funkční a vyrobené z kvalitních materiálů.

Stylové brýle jsou vyráběny ve dvou provedeních - nižší a širší skla LOOK a vyšší 
a užší skla COOL - slušivé pro každý obličej. Nezapomeňte si zvolit odstín - transparentní 
zelená EMERALD nebo transparentní rubínová RUBY.
Galilejské lupy s úžasnou PRO HD novou optikou ve zvětšeních 2× až 3,5×.
Velmi pohodlné nošení se snoubí s funkčními vlastnostmi rámu a nízkou váhou.

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.

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. 

Kontaktujte našeho produktového specialistu: Miroslav Štěpánek
+420 773 456 008, stepanek@hufa.cz

Hu-Fa Dental 
Váš výhradní distributor
značky Univet® pro ČR a SR

akční ceny od 28.590 Kč

Look 
     Cool&

Název: Binokulární lupové brýle TTL galilejské Účel určení: Zvětšovací pomůcka. Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Nejnovější přírůstek do rodiny exkluznivních 
světelných systémů pro lupové brýle

• Světelný výkon - 50.000 lux, teplota denního světla 
 (5.700 K)
• Nastavitelná svítivost v 5 úrovních
• Výdrž baterie 9 hodin, nabíjení 6 hodin
• Hmotnost světlometu 25 g, UV fi lter 525 nm
• Ovládání světla pomocí řídící jednotky nebo aplikace 
 v mobilu
• Ostře ohraničená kruhová plocha s jednotným jasem, 
 bez tvoření stínů

Obj. kód: 910286     39.190 Kč  
 

Název: Eos Next Účel určení: Světelné systémy na LED bázi. Zdravotnický 
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, 
včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz. 

SLEVA na světelný systém při koupi
• galilejských lupových brýlí 20 %
• prismatických lupových brýlí 25 %

Obj. kód: 5907102   1.599 Kč   1.790,-

SLEVA
10%


