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Více informací o produktu viz str. 9

jedině

Pro udržení 
zdravých zubů?

Pro remineralizaci
skloviny?

Pro citlivé zubní krčky? 
Pro citlivé zuby 
před nebo po bělení?

Pro děti mladší 
jednoho roku, 
pro všechny?



Informujte se u svého obchodního zástupce ješte dnes anebo kontaktujte našeho specialistu:

Monika Lenochová, mobil: +420 777 003 363, mail: lenochova@hufa.cz

VSTUPTE DO SVĚTA DENTÁLNÍCH PROFESIONÁLŮ A DIGITALIZACE

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.

硬い骨質

軟らかい骨質

POUŽITÍ IMPLANTÁTŮ DLE KLASIFIKACE KVALITY KOSTI

硬い骨質

軟らかい骨質

硬い骨質

軟らかい骨質

V současné době je kladen důraz nejen na obnovení funkce ústní dutiny, 
ale také na dosažení vysokého stupně estetiky pro přirozený vzhled. 

K vytvoření funkční a estetické zubní náhrady jsou nutné různé formy abutmentů/pilířů vyhovující orálním 
podmínkám každého pacienta. 

Abutmenty 
pro šroubované práce

Abutmenty pro cementované práce Abutmenty pro hybridní náhrady Abutmenty pro CAD/CAM 

SR READY SMART PREP BALL LOCATOR WAXING BASE, HYBRID ABUTMENT, Ti-BASE ABUTMENT

Kromě abutmentů pro šroubované 
a cementované práce, nabízí GC Aadva také 

abutmenty provizorní, 
systém UCLA a abutmenty pro systémy CAD/
CAM pro řešení různých případů implantace.





JEDNODUCHÝ A MÉNĚ STRESUJÍCÍ PŘÍSTUP K EXTRAKCÍM? 
S PHYSICS FORCEPS ANO!

Extrakce mohou být pro pacienta, ale i pro zubního lékaře velmi stresující. To platí zejména tehdy, chybí-li 
korunková část zubu, což stěžuje uchopení konvenčními nástroji. Konvenční kleště vyžadují pevné uchopení 
ze dvou stran a značné úsilí při extrakci zubu, je zde velká pravděpodobnost vylomení vestibulární lamely.

„Musel jsem extrahovat první molár 36, který byl rozlomen v úrovni gingivy. Nejdříve jsem kořeny separoval. 
A jelikož bych to konvečními kleštěmi nezvládl, rozhodl jsem se vyzkoušet nástroje Physics Forceps. 
Výsledek byl úžasný. Kořeny prakticky vyskočily z lůžka. 
Následovala extrakce dolního premoláru 35. Kořen pod korunkou byl značně poškozen pod úrovní gingivy. 
Pro nástroje Physics Forceps to byla jen další výzva…“   

Klinický případ MUDr. Alexandros Manolakis

atraumatické nástroje nabízí

 UNIKÁTNÍ EXTRAKČNÍ NÁSTROJE PHYSICS FORCEPS

sada 4 ks Obj. kód: 57110S   35 990 Kč   49 990,-

jednotlivé kleště                    9 590 Kč   12 790,-

� využívají prvotřídní pákovou mechaniku
� jsou určeny pro extrakci většiny zubů obvykle v jakémkoliv stavu
� zkracují čas samotné extrakce
� šetří čas, není potřeba dalších pák nebo periotomů pro uvolnění zubu z lůžka
� eliminují chirurgické extrakce
� sníží pooperační nepohodlí u pacientů a dobu hojení

bezpečnější
rychlejší

jednodušší extrakce

Pro více informací kontaktujte našeho produktového specialistu: Monika Lenochová, mobil: +420 777 003 363, mail: lenochova@hufa.cz
Hu-Fa
Dental

Hu-Fa Dental a. s. - výhradní zástupce v ČR



 

Bělení	s	Opalescence®	
je	tak	snadné:

1.  Vytlačit do nosiče 
1/3 - 1/2 stříkačky.

2.  Naplněný nosič nasadit 
na předem vyčistěné zuby.

3.  Jemně přitlačit nosič 
na zuby.

4.  Kartáčkem nebo prstem 
odstraňte přebytky gelu.

5.  Ponechat naplněný 
nosič na zubech po dobu 
uvedenou  v návodu. 
Pokud se objeví citlivost 
zubů, nosič okamžitě 
sundat a konzultovat 
s lékařem.

6.  Po sundání ze zubů no-
sič očistit vlažnou vodou 
a kartáčkem. Výhradní	dovozce	v	ČR	a	SR

25% 
SLEVA

Denní bělení 
Opalescence® PF 16% 
16% karbamidu peroxidu

doba 1 aplikace: 4-6 hodin/ den

Noční bělení 
Opalescence® PF 10% 

10% karbamidu peroxidu

doba 1 aplikace: 8-10 hodin/ noc

� 20% vody chrání před dehydratací zubů a návratem  
 k původnímu odstínu
� formula PF chrání před citlivostí zubů při a po bělení
� jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním  
 peroxidu vodíku pro trvalé bělení
� příchuť: máta, meloun, bez příchutě
� doba bělícího cyklu: 5-10 aplikací
� 1/3 – 1/2 stříkačky na 1 nosič

VYBĚLENÉ ZUBY 
S ÚŽASNĚ DLOUHOU VÝDRŽÍ ODSTÍNU 

(až několik let)
 – NENÍ TŘEBA PŘEBĚLOVAT 

KAŽDÝ MĚSÍC!

BEZPEČNÉ, SPOLEHLIVÉ BĚLENÍ 
S PŘEDVÍDATELNÝMI VÝSLEDKY

Balení: 50536×-EU Pacient Kit 

8× 1,2 ml stříkačka Opalescence PF 
1× 28 g bělící zubní pasta Opalescence 
1× krabička na nosiče
1× kartička vzorník odstínu

Balení: 5053××-EU Doktor Kit 

8× 1,2 ml stříkačka Opalescence PF
2× folie Soft Tray
1× 1,2 ml LC Bloc-Out Resin
1× 28 g bělící zubní pasta Opalescence
1× krabička na nosiče
1× kartička vzorník odstínu

Balení: 50539×-EU Refi ll 
40× 1,2 ml stříkačka Opalescence PF  

Hu-Fa
Dental

Tip 
bělení doplňte Bělící zubní pastou 
Opalescence Originál nebo 
Opalescence Sensitivity Relief

beleni_opalescence_cz_a_sk

1 200 Kč   1 600,-

1 300 Kč   1 730,-

5 100 Kč   6 800,-



Chladivá. Čerstvá. Čistá. 

BĚLÍCÍ ZUBNÍ PASTA OPALESCENCE: CHRÁNÍ ZUBY PŘED PIGMENTACÍ. SKVĚLE UDRŽÍ BÍLÝ ODSTÍN. SKVĚLE CHUTNÁ

� Jedinečná směs tri-oxidu křemičitého aktivně odstraňuje povrchové skvrny
� Bezpečná pro každodenní, dlouhodobé použití, vhodná pro celou rodinu
� Odstraněním povrchových skvrn zesvětlí zuby o dva odstíny jen za jeden měsíc1

� Výjimečné vstřebávání fl uoridu sodného2, pomáhá lépe chránit před kavitami a posiluje sklovinu
� Sladidlo Xylitol pomáhá snižovat riziko zubního kazu
� 90 RDA zajišťuje maximální ochranu skloviny, dentinu a výplní3

� Vhodná i pro nebělené zuby
� Neobsahuje Triclosan

Bělící zubní pasta Opalescence Original
4,8× větší absorpce fl uoridů sklovinou (splňuje specifi kace ADA)
Balení:  12× 133 g, 24× 28 g

Bělící zubní pasta Opalescence Sensitivity Relief pro citlivé zuby
snižuje citlivost zubů –např. po bělení
5% dusičnanu draselného pro snížení citlivosti
Balení:  12× 133 g, 24× 28 g

* Registrovaná ochranná známka jiné společnosti než Ultradent.
1. Gultz J, Kaim J, Scherer W. Whitening effi cacy of
a whitening toothpaste creme [IADR abstract 2747]. J Dent Res. 1998;77(suppl 2):975. 2. Schemehorn, BR. Enamel
Fluoride Uptake 09-107. Vlastní data. 3. Tato zubní pasta neobsahuje peroxid. 4. Schemehorn, BR. Relative Dentin Abrasion
Test on Dentifrices 11-111. Vlastní data.

Výhradní dovozce v ČR a SRHu-Fa
Dental

10% 
sleva*

TIP: 
Chcete bělit a máte citlivé zuby? 
Začněte používat Bělící zubní pastu Opalescence Sensitivity Relief 
již 14 dní před bělením. 
Pomůže vám snížit nebo odstranit citlivost.

opalescence_czech_and_slovakia

bělicí pasta 133 g    209 Kč*   230,-
bělicí pasta   28 g      85 Kč 

*Sleva platí pouze 
na pastu 133 g.



Opalescence BO • · • • • • OST

Balení: 

*   pre-eruptivních nebo post-eruptivních endogenních diskolorací způsobených onemocněním, poraněním nebo lékařským  
   ošetřením  a pigmenty anorganického původu migrujících zevnitř zubu hluboko do dentinu. Není alternativou kosmetic      
     kého bělení Opalescence PF nebo Opalescence GO.
**  Indications and effi cacy of tooth bleaching using high concentration of hydrogen peroxide: Prof. Dr. Olga Polydorou, 
   University Medical Centre Freiburg, Germany, 2014

Pacient Kit: 504751 pro 1 
pacienta

2× 1,2ml Boost40%
1× 1,2ml OpalDam Green
1× IsoBlock
5× kanyla Micro 20ga
5× kanyla Micro 20gaFX
1× Luer Vac
1× kanyla SurgiTip

Econo kit: 504754
20 ×1,2ml Boost 40%

4.040 Kč   5.040,-    1.980 Kč    2.470,-

12.070 Kč   15.080,-

Výhradní dovozce v ČR a SRHu-Fa
Dental

� bělící gel s 40% peroxidu vodíku 
� chemicky aktivován smícháním se stříkaček – k aktivaci nepoužívejte lampu ani laser
� unikátní patentované složení PF (dusičnan draselný + fl uoridy) minimalizuje citlivost při a po bělení
� pouze na 2x20 min při jedné návštěvě
� pH 6,9 po smíchání – šetrný ke sklovině
� 20% vody-minimální dehydratace při bělení
� po správném smíchání zčervená - na zubech dobře viditelný
� k bělení celého čelistního oblouku nebo pouze jednotlivých zubů
� o použití Opalescence Boost rozhoduje zubní lékař

Opalescence Boost 40% je pro země EU registrován jako zdravotnický prostředek tř. IIa, 
CE platné do r. 2024. 

Více informací o produktu u Vašeho obchodního zástupce. 
Před použitím si přečtěte návod k použití. 

Opalescence BO • · • • • • OST

40% Špičkové ordinační bělení k léčbě medicínských 
změn odstínů zubů*
Jediný bělící gel s vysokou koncentrací peroxidu vodíku k ordinačnímu bělení na trhu umožňuje 
zesvětlit odstín zubů, které jsou obtížně bělitelné domácím (tzv. kosmetickým) bělením. Ošetření 
zubů pomocí zdravotnického bělení je neinvazivní, odpadá nutnost náhrad, fazet nebo korunek 
z důvodu zabarvení zubů.
Ordinační bělení Opalescence Boost lze použít k ošetření zubů pro následující indikace**:
zabarvení zubů v důsledku endodontického ošetření, zabarvení v důsledku pulpálního krvácení 
(materiály, ošetření, nekróza pulpy), resorpce kořene, tetracyklinové a minocyklinové zuby, 
amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, fl uoróza, alkaptonurie, vrozená erythrope-
tická porfyria, vrozená hyperbilirubinémie, Turnerova hypoplasie aj.

PŘED PO

SLEVA 
20%

Intro Kit: 504750 pro 2 pacienty:
  4× stříkačka 1,2 ml Boost40%           
  2×1,2ml OpalDam Green
  2× IsoBlock
10× kanyla Micro 20ga
10× kanyla Micro 20gaFX
  2× Luer Vac
  2× kanyla SurgiTip

Tip: Citlivost při a/nebo po bělení?
Použijte UltraEz z následují strany
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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.

SLEVA

TIP

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.

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

SLEVA Pokud jsou skvrny na zubech světlé, zkuste nejdříve vybělit.  

K izolaci měkkých tkání použijte OpalDam – viz katalog UD str. 2115%

PŘED PO

Stop citlivým zubům

UltraEZ
� Gel s 3% dusičnanu draselného (s postupným uvolňováním) 

a 0,25% fluoridu sodného na snížení citlivosti zubů.
� Aplikujte: 

- při citlivosti a obnažení zubních krčků; 
- při citlivosti na změny tepla a chladu; 
- při odstraňování zubního kamene; 
- před bělením (i ½ hodiny bezprostředně před bělením),  
v průběhu a po bělení.

� Balení Combo Kit obsahuje 10 horních a 10 dolních nosičů.
� Balení Combo MiniKit obsahuje 4 horní a 4 dolní nosiče.

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

kit | 3 870,- | obj. č. 500554 3 290,-
mini kit | 2 160,- | obj. č. 505554 1 840,-
refill - 4 x 1,2 ml | 2 490,- | obj. č. 500555 2 120,-

Combo kit H + D 20 ks | obj. č. 505721 | 2 418,-** 2 600,-
Mini kit H+D 8 ks | obj. č. 505743 | 1 116,-**

stříkačky - 4 x 1,2 ml | obj. č. 501008 | 846,-**

1 200,-

910,-



Více než jen 
vynikající chuť!

Před aplikací Enamelast Po aplikaci Enamelast

Výhradní	dovozce	v	ČR	a	SRHu-Fa
Dental

sleva 
25%

Balení: 

stříkačky kit 2×1,2ml+ kanyly Soft Eze nebo Ekono kit 20×1,2ml 
štříkačky bez kanyl-pouze v příchuti Walterberry

jednorázové blistry 50×0,4ml nebo 200×0,4ml v příchutích 
Walterberry, pomerančový krém, žvýkačka, chladivá máta 
a karamel

1. American Academy of Pediatric Dentistry. Prohlášení o politice
při používání fl uoridu. Přijato 1967. Znovu potvrzeno 1977. Revidováno 2018.
Přístupné na adrese http://www.aapd.org/media/Policies_Guidelines/P_FluorideUse.pdf. 
2. American Dental Association Council on Scientifi c Affairs. Professionally
applied topical fl uoride: evidence-based clinical recommendations. J Am Dent Assoc. 2006;137(8):1151-9. 

blistr        0,4 ml od        40 Kč/ ks   (k použití na 1 pacienta)

stříkačka 1,2 ml od      109 Kč/ ks   (k použití na 3-4 pacienty)

Úžasné příchutě:

Vše, co chcete mít ve fl uoridovém laku: 
• Pohodlná aplikace.
• Účinná ochrana proti zubnímu kazu.

Patentovaná výjimečná adheze
Fluoridový lak obsahuje složky, které zvyšují retenci a tak umožní pacientům 
využít veškeré výhody laku. Enamelast vykazuje nadprůměrné uvolňování
a vstřebávání fl uoridu.

Pohodlná aplikace – balení podle vašich potřeb
Možnost volby mezi jednorázovým blistrem s dávkou pro 1pacienta 
nebo mezi stříkačkami s dávkou pro 3 – 4 pacienty. 

Vše, co ocení Vaši pacienti:
• Hladká textura.
• Nedávivé složení-použití fl uoridového laku je snadné 
 a příjemné pro všechny typy pacientů. 

Na zubech téměř neviditelný
Vaši pacienti se nebudou ostýchat odejít po ošetření z ordinace s lakem 
na zubech.

Enamelast ®  

Dentsply NUPRO ® *

® *

3M Vanish™*

DMG ClearShield ® *

Duraphat ® *

UVOLŇOVÁNÍ FLUORIDU 3
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Tip: AAPD doporučuje fl uoridový lak „k použití jako 
preventivní pomocný prostředek ke snížení demineralizace 
skloviny u dětí, u nichž bylo zjištěno riziko vzniku zubního 
kazu v raném dětském věku”.1 Použití fl uoridového laku 
jako prevence proti kazům rovněž podporuje ADA.2, 

Tip: Enamelast: 
1. vynikající fl uoridační prostředek pro pacienty, kteří mají   
 zuby ošetřeny ortodontickými sealanty; sytí sealanty, 
 které pak uvolňují fl uoridy do zubu po delší dobu. 
2. Vynikající doplněk prevence zubního kazu k pečetění   
 fi sur (UltraSeal XT Hydro, UltraSEal XT Plus)

• Fluoridační lak s 5% fl uoridu sodného (22 000ppm fl uoridových iontů)
• Xylitol jako sladidlo, dodatečná ochrana proti bakterii streptoccocus mutans
• Na zubech zůstává až 48 hodin
• Neobsahuje barviva ani lepek 
• Snadná a rychlá aplikace během minuty – kartáčkem nebo kanylkou
• Jediný fl uoridační přípravek určený i pro dětí mladší 1 roku

lesní ovoce 
pana Waltera

žvýkačkakaramelchladivá 
máta

pomerančový 
krém



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

50UVKVEV1   16.690 Kč    15.522 Kč**

Při objednávce 
dalších 2 produktů 

Ultradent 
7% sleva.**
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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.

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

2. Naneste pečetidlo  
UltraSeal XT Hydro.

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

SLEVA

15%

Už žádné vyklouznutí z úst během výkonu. Jednoduše nasadíte – a drží. 
Nepřekáží při ošetření. 

Umbrella
� Drží ústa správně jemně a přirozeně otevřená, bez jakéhokoli natažení nebo 

stlačení rtů.
� Vhodná pro pacienty s dávivým reflexem, poskytuje úlevu
� Může být ponechána v ústech i při kontrole skusu, nebo může být použita spolu  

s blokátorem skusu, kdy jazyk pohodlně odpočívá za chráničem jazyka
� 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.

� Otevírá prostor mezi rty a tvářemi tak,  
že sliny se hromadí mimo chrup –  
účinnější odsávání

� Snadno nasadí ošetřující lékař  
i pacient

SLEVA

15%
intro kit | 1 500,- 1 280,-
refill - 4 x 1,2 ml | 3 070,- 2 610,-

univerzální - 5 ks | obj. č. 504870 290,-
univerzální - 20 ks | 1 160,- | obj. č. 504871 990,-
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Dobře viditelná ochrana okolních tkání

OpalDam Green
� Doporučení: před aplikací dobře osušte 

vzduchem měkké tkáně i zuby. Můžete také 
použít hemostatický gel ViscoStat Clear.

� Použijte jako gingivální ochranu před  
použitím abrazivní pasty Opalustre.

� Balení kit obsahuje: 4 x 1,2 ml, 10 kanyl 
Micro 20G a 10 kanyl Black Mini.

Zpolymerovanou pryskyřici snadno odstraníte  
v jednom kuse.

Pro rezervoáry v bělících nosičích

LC Block-Out Resin
� Pro snadné, rychlé a správné  

vytvarování bělících rezervoárů.
� Nestéká, přesně se nanáší pomocí kanyly.
� Světlem tuhnoucí (led lampy).
� Další použití v laboratořích k opravám  

modelů, vyblokování podsekřivých prostorů aj.
� Balení Kit obsahuje: 4 x 1,2 ml  

a 20 kanyl Black Mini.
� Balení Econo Kit obsahuje: 20 x 1,2 ml  

a 20 kanyl Black Mini.

Sof-Tray fólie
� Fólie o tloušťce 0,9 mm (0.035") se používají na většinu nosičů pro bělení.
� Tloušťka 1,5 mm (0.060") je pro pacienty, kteří si bělí zuby a zároveň trpí bruxismem.
� Tloušťka 2,0 mm (0.080") je určena pacientům s těžkým bruxismem nebo jako dlaha 

upravující poruchy  
temporomandibulárního  
kloubu.

Nůžky Ultra-Trim na vinylové fólie
� Používají se pro přesné  

vystřihování okrajů nosičů.
� Jemné ozubené ostří,  

pružinová konstrukce snižuje  
únavu prstů.

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.

Pečetidlo kompozitních výplní

PermaSeal
� Světlem tuhnoucí metakrylátová neplněná pryskyřice.
� Utěsňuje mikrospáry u okrajových uzávěrů a nepravidelnosti kompozitních výplní 

vzniklé během leštění.
� Zabraňuje průsakům, u výplní snižuje riziko zabarvení a kontaminace.
� Dobře přilne k provizorním kompozitním náhradám, zlepšuje jejich vzhled (např. z bisacrylu).
� Chrání a revitalizuje provizorní pryskyřičné náhrady, vytváří okamžitý vysoký lesk.
� Slouží také ke zvlhčení Ribbond vlákna.
� Balení mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml PermaSeal, 10 kanyl Black Micro FX

TIP

Proč používat Permaseal?
1. Zlepšuje vzhled dočasné protetiky 
zejména ve frontálním úseku chrupu  

(např. z bisacrylu)
1. Pomáhá řešit častý problém s kvalitou 
okrajového uzávěru - těsní a snižuje riziko 

zabarvení a kontaminace.

kit | obj. č. 501824 | 1 990,-** 2 140,-
refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 501825 | 1 730,-**

refill - 20 x 1,2 ml | obj. č. 501826 | 6 956,-**

1 860,-

7 480,-

kit | obj. č. 500240 | 1 107,-** 1 190,-
econo kit | obj. č. 500242 | 3 311,-**

refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500241 | 902,-**

3 560,-

970,-

0,9 mm - 25 ks | obj. č. 500226 | 856,-** 920,-
1,5 mm - 20 ks | obj. č. 500227 | 1 097,-**

2,0 mm - 20 ks | obj. č. 500284 | 1 386,-**

1 180,-

1 490,- 1 ks | obj. č. 500605 | 1 367,-** 1 470,-

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

mini kit - 2 x 1,2 ml | obj. č. 501013 | 1 042,-** 1 120,-
refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500631 | 1 730,-** 1 860,-



  

Dokonale vyvážený kompozit  

Estetika

Výkon

Manipulace

 

 

Precizní vyváženost

MOSAIC je vysoce modelovatelný. 
V průběhu vrstvení máte úplnou kontrolu nad nanášením.
� hladká, pružná konzistence
� snadno se odděluje a nelepí se na nástroj
� po vytvarování nestéká, ani se nebortí
� má dostatečný pracovní čas při okolním světle

Mosaic Intro kit stříkačky: 
1× 4 g stříkačka od každého odstínu: A1, A2, A3, EN(sklovina neutrál), 
ET(sklovina translucentní), 1 × Mosaic vzorník odstínů

Mosaic Intro kit kompule: 
10× 0,2 g kompule od každého odstínu: A1, A2, A3, EN, ET, 
1× Mosaic vzorník odstínů

Refi ll: 
stříkačky 4 g
kompule 10× 0,2 g

Výhradní	dovozce	v	ČR	a	SRHu-Fa
Dental

20% 
SLEVA

Photos courtesy of  

Photos courtesy of  

504801   8 580 Kč   10 720,-

504802   5 150 Kč     6 430,-

1 720 Kč   2 140,-
1 040 Kč   1 300,-

             

  

POROVNÁNÍ LESKU KOMPOZITŮ:

Kompozit Mosaic 
vyleštěný po 

zhotovení výplně

Kompozit Mosaic 
po čištění 
kartáčkem 
po 10 000 

cyklech

Kompozit jiného 
výrobce vyleštěný 

po zhotovení 
výplně

Kompozit jiného 
výrobce po čištění 

kartáčkem 
po 10 000 

cyklech
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Širokospektrální polymerační lampa

VALO
� Širokospektrální LED diody vyrobené pouze  

pro VALO se spektrem vlnových délek 385 – 515 nm.
� 3 polymerační režimy: standardní výkon (1 000 mW/cm2),  

vysoký výkon (1 400 mW/cm2, u VALO Grand 1600mW/cm2),  
extra vysoký výkon (3 200 mW/cm2).

� Zkrácená doba polymerace – šetří Váš čas (3 sekundy na vrstvu).1

� Pro všechny dentelní světlem tuhnoucí materialů.
� Spolehlivě zpolymeruje i dno bulk-fill kompozitů.
� Nepřehřívá se při práci, nevypíná z důvodu přehřátí.
� Vhodná pro ordinace dětských zubních lékařů.
� Vhodná také pro ortodoncie – zámky upevněny za 6 sec.
� Při pádu se nepoškodí.
� Dokonale kolimovaný svazek světelných paprsků.

� 1 dbejte doporučení výrobců kompozitních materiálů  
ohledně množství energie v J potřebné k polymeraci

VALO Grand VALO bezdrátové

VALO s kabelem

Zvlhčovací pryskyřice pro snazší práci s kompozity

Composite Wetting resin
� Světlem tuhnoucí hydrofobní pryskyřice plněná ze 45%.
� Neobsahuje rozpouštědla.
� Usnadňuje modelaci tužších kompozit.
� Zabraňuje lepení kompozitu na nástroj.
� Nebrání polymeraci kompozitu.
� Nezeslabuje otěruvzdornost a pevnost kompozitu.
� Extrémně dlouhá expirační doba 40 měsíců.

Jestliže kompozit během konturování tuhne, naneste 
na povrch Composite Wetting Resin. Do pryskyřice 

namočte špičku nástroje nebo mikrobrush.
Nepoužívejte ke zvlhčení kompozitů bondy. Bondy jsou 
plněny z cca 7%, obsahují rozpouštědla a/nebo leptací 

složku a jejich použití ke zvlhčení vede k oslabení 
kompozitní výplně.

Pro pohodlnou fixaci permanentních fazet

PermaShade LC 
� Světlem tuhnoucí fixační pryskyřičný cement pro fixaci permanentní fazet.
� Dostatečná viskozita dovoluje dobrou manipulaci a současně brání samovolnému posunu fazety před polymerací.
� K fixaci translucentní protetiky (porcelánových, zirkonových, pryskyřičných a jiných fazet ve frontálním úseku),  

která propouští světlo a kde je důležité sladění odstínů.
� Nízká polymerační smrštivost – podstatně snižuje možnost deformace fazet při polymeraci a jejich prasknutí.
� Vysoká dlouhodobá stálost odstínu zajistí estetický výsledek.
� Odstíny: A2, B1, Translucent a Opákní bílá
� Cement kit obsahuje: 4 x 0,95 g translucent, 3 x 0,95 g A2, B1 a opákní bílý,  

3 x 1,2 ml Peak Universal Bond, 1 ml Peak SE, 1,2 ml Ultra-Etch,  
1,2 ml Porcelain Etch, 1,2 nl Silane, 20 kanyl Blue Micro,  
40 kanyl Black Mini Brush a 60 kanyl Inspiral Brush.

VALO bezdrátová | 36 363,-** 39 100,-
VALO s kabelem | 36 726,-**

VALO Grand | obj. č. 505972 | 44 296,-**

39 490,-

47 630,-

2 x 1,2 ml | obj. č. 503059 | 1 358,-** 1 460,-

refill - 4 x 1 g | 2 251,-** 2 420,-
Cement kit | obj. č. 503517 | 13 094,40** 14 080,-



1 dítě ze 7 trpí molárovou a incizální  
hypomineralizací skloviny (MIH)

GC EUROPE N.V.

GCEEO Czech Republic
V Olšinách 82
CZ - 100 00 Praha 10
info.czech@gc.dental
http://europe.gc.dental/cs-CZ

Léčebná
řešení

od GC



Gradia Direct
Mikrohybridní kompozit 
do frontálního úseku.
Indikován pro výplně III. IV a V. třídy, 
klínové defekty a krčky, 
uzavření diastem pomocí fazet.

G-Premio Bond
Jednosložkový univerzální bond, kompatibilní se všemi režimy leptání.
Určený pro přímý bonding, pro provádění oprav a řešení hypersenzitivity.

5 ml | obj. č. 5211462       | 2 360 Kč     2 940,-
3 x 5 ml | obj. č. 5211464   1 ks = 1 954 Kč
                                         | 5 860 Kč     7 500,-
 

Equia Forte HT
Bulkfi llový sklohybridní výplňový systém, který kombinuje skleněné 
částečky s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem.
Nejpevnější a zcela nelepivý materiál, vhodný i pro zatěžované výplně 
II. třídy. Uvolňuje fl uoridy, má vysokou toleranci vůči vlhkosti.
Nulová pooperační citlivost a bezpracné nanášení ve větších vrstvách 
v jednom kroku.

Clinic Pack 200 ks  | 14 800 Kč 17 500,-
Promo Pack 100 ks  |   8 550 Kč  10 440,-
Intro Pack 20 ks  |   2 550 Kč    3 020,-
Fill 50 ks  |   4 150 Kč    5 330,-

ANTERIOR - standardní:  XBW, BW, A1, A2, 
 A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD
Vnitřní speciální:  AO2, AO3, AO4
Vnější speciální:  DT, CT, GT, NT, WT, CVT
POSTERIOR - standardní:  P-A1, P-A2, P-A3 a P-A3,5
Vnější speciální:  P-WT, P-NT
Odstíny X - standardní:  X-A1, X-A2, X-A3, X-A3,5, X-AO2

Více informací v letáku:   bit.ly/gradiadl

Anterior / Posterior / Direct X   4 g      960 Kč   1.750,-

Molárová a inciziální hypomineralizace skloviny (MIH) - globální problém postihující každé sedmé dítě a léčebná řešení od GC
MIH je běžná vývojová porucha postihující především jeden nebo více prvních stálých molárů. Centrální řezáky mohou být postiženy také, 
k tomu však obvykle dochází v menší míře. Může též dojít k hypomineralizaci druhých mléčných molárů (HSPM) nebo špičáků. 
U dětí s HSPM je až pětkrát vyšší pravděpodobnost vzniku MIH u stálého chrupu. Závažnost se velmi liší od mírných opacit k posterupčnímu odlomení skloviny. 
Příznaky: hypersenzitivita a snížená reakce na lokální anestetika, rychlá progrese zubního kazu, posterupční odlomení skloviny.
Klinické řešení MIH je náročné a motivace pacienta je první krok. Dalším důležitým krokem je posílení a znecitlivění za pomoci GC Tooth Mousse, GC MI Paste Plus 
MI Varnish. Aplikace Recaldent (CPP-ACP) s vysokým obsahem biologicky dostupného vápníku a fosfátu se v tomto případě prokázala jako účinná. 
Tooth Mousse (bez obsahu fl uoridu)/MI Paste Plus (900 ppm fl uoridu): Tooth Mousse a MI Paste Plus lze použít pro stejné indikace. Tooth Mousse se doporučuje 
pro děti mladší 6 let jako prevence rizika fl uorózy a v případech, kdy dodatečná suplementace fl uoridem není potřebná nebo žádoucí. 
K použití na noc se Tooth Mousse doporučuje do věku 12 let. Ve vyšším věku lze použít MI Paste Plus.
MI Varnish (22600 ppm fl uoridu) je určen pro ošetření na křesle v lékařské praxi. Lak s Recaldentem (CPP-ACP) je určený k ambulantní aplikaci jednou za čtvrt roku 
nanáší se po profylaktickém čištění. MI Varnish těsně zapečetí dentální tubuly; znecitlivuje zuby a na povrchu zanechává vrstvu laku.

GC MI Varnish
Bioaktivní, fl uoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu.
Minimalizuje citlivost zubů a posiluje sklovinu.
Neutrální odstín s přirozenou translucencí
K dispozici ve 2 lahodných příchutích - jahody a máta
Intro pack obsahuje: 10 x 0,5 ml (5 jahoda + 5 máta) a 20 štětečků.

                35 × 0,5 ml | 2 500 Kč  3 052,-
Intro pack 10 × 0,5 ml  |    790 Kč  1 010,-

GC Tooth Mouse / GC MI Paste
Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu 
v ústech a stimuluje produkci slin.
Obnovuje rovnováhu po bělení zubů, vyhlazení kořene, kyretáži, 
v průběhu ortodontické léčby, při zvýšené kazivosti zubů, odstraňuje citlivost.
Pracuje rychle, během 2-5 minut.
Příchutě: meloun, jahoda, máta, vanilka, tuti frutti a sortiment.
GC MI Paste navíc obsahuje fl uorid.

TM               10 × 40 g  | 4 490 Kč       5 600,-
sortiment TM  5 × 40 g | obj. č. 5303280 | 2 390 Kč  3 040,-
TM                 1 × 40 g  |    499 Kč     595,-
sortiment MI   5 × 40 g | obj. č. 5303480 | 2 570 Kč  3 270,-
MI                  1 × 40 g  |    574 Kč    699,-



WOODPECKER

PT-A
Air-Polishing 
& ultrazvukové 
periodontické ošetření
& endodontické ošetření 
& údržba implantátů
Všestranný pomocník do každé ordinace 
pro účinné a komfortní odstranění plaku, 
pigmentů a zubního kamene.

Moderní ultrazvukový přístroj zajišťující 
bezbolestné odstranění zubního kamene
(sub- i supragingiválního) pomocí krouživých 
vibrací za použití titanových koncovek. 
Titanové koncovky jsou měkčí než povrch 
zubu a dochází tak daleko šetrnějšímu 
ošetření než běžným scalerem. 
Navíc obsahuje veškeré Endo funkce.

Air-Polishing poskytuje přesné a cílené čištění 
všech povrchů bez poškrábání. 
Předchází také poranění měkkých tkání. 
Anti-Blocking systém snižuje ucpávání trysky.
Důkladně odstraňuje plak a pigmentaci a redukuje 
jejich další usazování.

Velký, přehledný displej pro intuitivní ovládání. 
Automatické rozpoznávání čistícího programu. 
Multifunkční nožní spínač. Bohaté příslušenství.

Názor:
Dříve, než jsem se rozhodla pro koupi PT-A, měla jsem možnost si ho vyzkoušet na 14 dní.
Musím přiznat, že práci s PT-A si doslova užívám. Proč? Násadec je lehký, ergonomický, drží se jako propiska a díky 
tomu mám snadný přístup na moláry do distálních úseků. Na konci dne, po ošetření několika pacientů teprve ocením 
nízkou váhu násadce a pohodlí práce a to je pro mě velice důležité.
Velkou výhodu vidím hlavně v tom, že se PT-A během práce vůbec neucpává a snadno se čistí. Dodávané písky jsou 
cenově dostupné a hlavně výkonné i při velkých pigmentacích na sklovině. Překvapila mě malá spotřeba písku ve srov-
nání s jinými značkami. Světlený ultrazvuk s možností regulace intenzity je pro pacienty bezbolestný a úžasně rychlý a 
efektivní v porovnání s klasickým UOZK. Doporučuji přístroj vyzkoušet.

Nikola Švachová, DiS., dentální hygiena Zlín

Více informací o PT-A najdete zde: 
                            bit.ly/WoodpeckerPTA

SLEVA
20%

Obj. kód: 592625     79.990 Kč    99.990,-

„

®
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Prophytex
� Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubů AirFlow technikou.
� Barvy: bílá nebo světle modrá.
� Rozměr: 60 x 54 cm.

Buff prophy prášek
� Profylaktický prášek  

pro profesionální čištění zubů  
opískováním, bez obsahu lepku.

� Nehrudkující, pro odstranění  
odolných pigmentových skvrn.

� Příchutě: ostružina,  
máta peprná a třešeň.

� Velikost částic: 100 μm.

 

Woodpecker prášek Fast / Gentle Mini
� Profylaxční prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru 

k odstranění 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 

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

Enzymel Intensive 35 / 
Parodont
Antimikrobiální řada Enzymel INTENSIVE 35
� Obsahuje patentovanou směs proteolytických 

enzymů s chlorhexidinem 0,035 %.
� Určena až k 8 týdennímu použití u pacientů 

se zánětlivým onemocnění parodontu, dásní 
a sliznic.

Enzymová řada Enzymel PARODONT
� Redukuje 2x více zubního plaku, zvyšuje 

obranyschopnost měkkých tkání a snižuje 
přilnavost bakterií na zuby.

� Gely v obou dvou řadách jsou zcela bez 
příchuti a nedráždivý.

Octenisept hojivý gel
� Hojivý gel s antibakteriálními a protiplísňovými účinky.
� Předchází infekcím a podporuje hojení při akutních poraněních (škrábance, drobná 

poranění) a lehkých popáleninách.
� Levná, účinná alternativa k Hemagelu!

bílá - 40 ks | 350,- | obj. č. 3000300 315,-
modrá - 40 ks | 350,- | obj. č. 3000301 315,- 364 g | 699,- 599,-

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

Parodont zubní pasta - 10 x 75 ml  | 1 ks = 159 Kč | 1 690,- | obj. č. 450401

Intensive 35 mukoadhezivní gel - 10 x 30 ml | 1 ks = 135 Kč | 1 500,- | obj. č. 450404 1 350,-
Intensive 35 zubní pasta - 10 x 75 ml | 1 ks = 159 Kč | 1 690,- | obj. č. 450403

Parodont mukoadhezivní gel - 10 x 30 ml | 1 ks = 135 Kč | 1 500,- | obj. č. 450402

1 590,-

1 350,-

1 590,- 20 ml | 220,- | obj. č. 410026 209,-

PROFYLAXE V ORDINACI

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Objednací knihu 2022  s praktickým týdenním 
kalendáriem  a prostor pro vaše poznámky. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.



ProphyCare® Prophy Paste
modrá hrubá, neobsahuje parabeny
RDA 250, 125 mikronů
Dokonalý začátek
Pro zabarvené povrchy a silné vrstvy plaku.
Efektivní odstranění odolných skvrn způsobených např. kávou nebo tabákem.
Abrazivní činidlo: pemza
Obsahuje: 0,1% fluoridu
Použití v kombinaci s jinými ProphyCare Prophy pastami

ProphyCare® Prophy Paste 
červená jemná, neobsahuje parabeny
RDA 120, 20 mikronů
Pro odstranění plaku a zabarvení povrchu.
Pro malé množství plaku, kořenové plochy a mírně zabarvené zuby.
Vynikajíící pro leštěníé.
Abrazivní činidlo: křemík
Obsahuje: 0,1% fluoridu
Použití v kombinaci s jinými ProphyCare Prophy pastami

Kat. č. Popis výrobku
731116 ProphyCare Prophy Paste, modrá, neobsahuje parabeny, RDA 250, tuba, 96 g 60 ml

Kat. č. Popis výrobku
731115	 ProphyCare	Prophy	Paste,	červená,	neobsahuje	parabeny,	RDA	120,	tuba,	84	g	60	ml
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Smart Prophy kartáčky
� Nylonové leštící kartáčky dostupné ve třech tvrdostech 

s barevným kódováním.
� Tvrdosti: měkké (růžové), střední (fialové) a tvrdé (modré).

SLEVA

20%

Prophy Pasta PRO Lila / CCS bez parabenu
� Pofylaktické leštící pasty obsahující fluorid.

PRO Lila
� obsahuje znecitlivující složky pro odstranění hypercitlivosti
� k dispozici v tubě nebo v jednorázových kalíšcích
 
CCS bez parabenu
� abrazivní účinek na  

zabarvených površích  
a místech se silnou  
vrstvou plaku.

� hrubosti: modrá (hrubá -  
RDA 250, 125 mikronů),  
červená (jemná - RDA 120,  
20 mikronů)

SLEVA

25%

Fluoride gel
� 60ti sekundový fluoridační gel  

pro ordinační použití.
� Účinkuje rychle, je snadno použitelný,  

bez lepku a barviv.
� Vstřebávání fluoridu během 1 minuty!
� Příchutě: jahoda, máta

Fluorizační lžíce
� Lžičky z měkkého plastu pro aplikaci fluoridových gelů.
� Anatomicky tvarované s držadlem pro snadnou manipulaci.
� Lžička je oboustranná pro horní i dolní čelist současně.
� 3 velikosti: S, M, a L.

Prophy pasta Gelato
� Pasta s obsahem fluoridů pro profesionální čištění zubů.
� Tvořena směsí jedinečných čistících a leštících činidel.
� Maximalizuje odstranění skvrn při minimální ztrátě skloviny.
� Napomáhá udržet účinnou úroveň fluoridů.
� Posiluje zubní sklovinu a zajišťuje prevenci zubních kazů.
� Dvě vynikající příchutě - dvě hrubosti: mátová - středně hrubá (70-90 mikronů)  

a višnová - hrubá (100-125 mikronů).

 

Cleanic
� Univerzální pasta pro profylaxi s perlivou technologií pro účinné 

počáteční leštění i leštění do vysokého lesku v jednom kroku.
� Její abrazivní částice se během práce přeměňují z hrubých na jemné.
� Příchutě: Berry Burst, zelené jablko, máta s fluoridem,  

máta bez fluoru a light.

SLEVA

20%

10 ks | 250,- 200,-

PRO Lila - tuba - 84 g | obj. č. 5310040 780,-
CCS  - tuby - 96 g | 650,- 490,-

450 ml | 599,- 519,- 50 ks | 1 ks = 14 Kč | 790,- 699,-

340 g | 699,- 649,- 100 g | 590,- 472,-

PROFYLAXE V ORDINACI

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Objednací knihu 2022  s praktickým týdenním 
kalendáriem  a prostor pro vaše poznámky. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

Máta, s fluoridem (3180)

Zelené jablko, s fluoridem (3182)

Máta, bez fluoridu (3183)

Light, s fluoridem, indikace hl. pro pacienty s alergiemi (3184)

Berry Burst, svěží ovocná příchuť, s fluoridem (3186)

Cleanic profylaktická pasta (100g tuba) –  
výběr z 5 příchutí:



Listerine ÚV dětské
� Ústní voda LISTERINE® SMART RINSE™ je speciálně 

vyvinuta pro děti od 6 do 12 let ke každodennímu používání.
� Obsahuje fluorid, který posiluje zuby a snižuje riziko zubního 

kazu až o 40% více než samotné čištění zubů.
� Ničí škodlivé bakterie, hlavní příčinu vzniku zubního povlaku  

a onemocnění dásní.
� Dvě skvělé příchutě:  

jemná jahoda a jemná máta.

5 + 1 
ZDARMA

Nejpokročilejší a kompletní ochrana

Listerine
� Chrání před zubním plakem a snižuje jeho usazování.
� Udržuje zdravé dásně a posiluje zuby proti zubnímu kazu.
� Pomáhá chránit před zubním kamenem  

a udržovat zuby přirozeně bílé.
� Ničí bakterie i v mezizubním prostoru  

a udržuje svěží dech po 24 hodin.
� Velmi vhodný také pro  

ortodontické pacienty.

AKCE

5 + 1 
ZDARMA

Listerine Cool Mint pásky
� Lahodné mátové pásky, které se rychle rozpouští 

na jazyku a zanechají svěží dech.

Listerine Green Tea
� Posiluje zubní sklovinu i na těžko  

přístupných místech a tím pomáhá  
předcházet vzniku zubního kazu.

� Omezuje zubní povlak, hlavní příčinu  
onemocnění dásní,  
a brání jeho vzniku.

� Osvěžuje dech přírodní chutí  
zeleného čaje.

AKCE

5 + 1 
ZDARMA

Black 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 profy-
laxi ve školách.

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

250 ml 101,-
6 x 250 ml | 1 ks = 84 Kč | 606,- 505,-

1000 ml 179,-
6 x 1000 ml | 1 ks = 149 Kč | 1 074,- 895,-

balení - 24 ks | obj. č. 450744 139,-

500 ml | obj. č. 450681 178,-
6 x 500 ml | 1 ks = 148 Kč | obj. č. 450681 890,-

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

AKCE

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Výborné máslové sušenky 
s plechové dóze.
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové. 
Při objednávce nad 2 500 Kč.

J S M E  S  V Á M I

Alena Tihanová, DiS. Klára Marešová, DiS. 

Aneta Stryjová, DiS. MUDr. Ing. Daniela Mošová

MUDr. Adel el - Lababidi, Ph.D.

Jana Norkin, DiS.

Akční nabídka platí do 30.6.2021

LUNOS a DÜRR DENTAL Vám přináší WEBINÁŘE ZDARMA
Vyplňte formulář na www.duerrdental.cz/newsletter a dostanete pozvánku na aktuální webináře. 

Dürr Dental PROFYLAXE za akční ceny!

VECTOR PARO
- s paro nástavcem 
104.689 Kč     89.000 Kč 
- s paro nástavcem a scalerem 
131.454 Kč     111.750 Kč 

LUNOS rozpustné písky nezanáší odsávání 
LUNOS Gentle Clean 4x180g (supraging. písek) 
2.748 Kč     2.330 Kč 
LUNOS Perio Combi 4x100g (sub- i supraging. písek) 
2.060 Kč     1.750 Kč 

MyLunos pískovačka 
- supragingivální 
46.754 Kč     39.900 Kč 
- supra- a subgingivální 
56.241 Kč     49.900 Kč 

P R O  Z Á Ř I V Ý  Ú S M Ě V



21

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.

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.

Vacuum Former JT-18
� Ekonomický přístroj pro vakuové 

tvarování fólií s vestavěnou vývěvou 
pro tvorbu vakua.

� Vhodný pro výrobu bělících forem, 
chráničů pro sportovce apod.

� Snadná a rychlá práce.

 

* nabídka platí pouze do vyprodání zásob

Splint
� Fólie pro výrobu bělících forem, 

pro výrobu tenkých dlah,  
pro ortodontické použití.

� Průhledná, tenká fólie  
s pryskyřičnou  
materiálovou adhesí,  
pokud je přehřátá,  
lehce bublá.

� Rozměry:  
125 x 125 mm.

Soft E.V.A. fólie
� Fólie pro výrobu bělících forem, pro výrobu fluoridových 

lžiček a tenkých, měkkých ochranných dlah proti bruxismu.
� Fólie je lehce tvarovatelná, měkká,  

průhledná a upravitelná.
� Rozměry:  

125 x 125 mm

Coping
� Fólie pro výrobu forem na korunky, můstky, bělící 

formy, pro dublování modelů a nepřímé bondování.
� Tenké, opákní fólie z PolyPro materiálu o nízké tavicí 

teplotě s vynikající tvarovatelností za tepla.
� Rozměry: 125 x 125 mm.

12 500,- | obj. č. 910369 11 490,-

běžné - 10 ks | 210,- 190,-
perleťové - 10 ks | 210,- 190,- 8 190,- | obj. č. 910370 6 990,-*

.080 (2,0 mm) - 50 ks | 1 ks = 62 Kč | 3 450,-  
obj. č. 541025

.020 (0,5 mm) - 25 ks | 1 ks = 30 Kč | 820,- 
obj. č. 541022 750,-
.040 (1,0 mm) - 50 ks | 1 ks = 41 Kč | 2 200,-  
obj. č. 541038

.060 (1,5 mm) - 50 ks | 1 ks = 48 Kč | 2 600,-  
obj. č. 541024

.100 (2,5 mm) - 25 ks | 1 ks = 84 Kč | 2 250,-  
obj. č. 541039

2 050,-

2 400,-

3 100,-

2 100,-
.120 (3,0 mm) - 25 ks | 1 ks = 92 Kč | 2 475,- 
obj. č. 541033

.040 (1,0 mm)  - 25 ks | 1 ks = 38 Kč | 1 050,- 
obj. č. 541017 950,-
.060 (1,5 mm) - 25 ks | 1 ks = 64 Kč | 1 725,- 
obj. č. 541037

.080 (2,0 mm) - 25 ks | 1 ks = 72 Kč | 1 950,- 
obj. č. 541026

1 600,-

1 800,-

2 380,-

.030 (0,75 mm) - 50 ks | 1 ks = 24 Kč 
1 300,- | obj. č. 541012 1 200,-
.040 (1,0 mm)  - 25 ks | 1 ks = 48 Kč 
1 300,- | obj. č. 541014 1 200,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Objednací knihu 2022  s praktickým týdenním 
kalendáriem  a prostor pro vaše poznámky. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové.
Při objednávce nad 2 500 Kč.

VAKUOVÉ TVAROVÁNÍ



Charisma Opal
Sub-mikrohybridní univerzální kompozitum 

pro výplně ve frontálním i laterálním úseku.
Odstíny: 
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, 
BL, C2, CO, OD, OL a OM.

4 g 990 Kč

Akce 
5+1

Charisma Opal Flow
Flow kompozitum ideální pro rozšířené pečetění fi sur, kavity lining, 
výplně třídy V, výplně třídy I a II v oblastech, které nejsou 
v přímém okluzálním tlaku a výplně třídy III.
Odstíny: A1, A2, A3, A4, B2, 
OM (Opaque Medium) a Baseliner.

1,8 g 640 Kč

Akce 
2+1

Charisma Classic
Mikrohybridní kompozitum pro výplně třídy I až V, pro snadnou a rychlou 
modelaci, vnitřní lesk a vyšší barevnou shodou.
Balení Assortment obsahuje: 4x 4 g A1, A2, A3, OA2 + vzorník
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.

ZDARMA Gluma Bond Universal k balení 
Assortment 4× 4 g

4 g 610 Kč
Assortment + Gluma Bond Universal  2 900 Kč   4 700 Kč

Akce 
6+1

Charisma Diamond One
Jeden odstín pro všechno - materiál neviditelně splyne s restaurovaným 
zubem. Snadné opracování, trvalý výsledek, pevná konzistence 
a minimální lepivost.
Set obsahuje: 2× 4 g a 4 ml Gluma Bond Universal.

ZDARMA Charisma Opal Flow ke každému setu

4 g 1 300 Kč
set + Charisma Opal Flow     3 200 Kč   3 840 Kč

Objednejte 
minimálně 

3 refi ll 
stříkačky 
Vašeho 

oblíbeného 
kompozita 
Charisma 
a my Vám 
přidáme 

Gluma Bond 
Universal 
v hodnotě 
1 800 Kč

Tato akce 
platí 
do 

vyprodání 
zásob

235X155 HUFA křivky

Vybírat si můžete:
dřevěné, růžové, XS  11 mm, balení 200 ks 365 Kč     730 Kč
dřevěné, růžové, XS 11 mm, balení 100 ks 205 Kč    410 Kč
dřevěné, tyrkysové 12 mm, balení 100 ks 230 Kč    460 Kč
dřevěné, zelené 13 mm, balení 100 ks 230 Kč    460 Kč
HemoWedges 11 mm, balení 200 ks  675 Kč 1 350 Kč

Objednejte si 2 tuby a nebo 2 balení kompulí
VAŠEHO OBLÍBENÉHO KOMPOZITA
jakékoliv značky a odstínu a využijte slevy
50% na klínky

HemoWedges jsou mezizubní klínky 
s hemostatickým účinkem. 
Jsou vyrobené z javorového dřeva 
z udržitelně spravovaných švýcarských 
lesů, zajišťují optimální přizpůsobení 
matrice v celé krčkové oblasti.Uvedené ceny jsou již po 50% slevě při využití akce. Akce platí do 30. června 2021 nebo do vyprodání.



Evetric
� Nano-optimalizované, světlem tuhnoucí kompozitum pro zhotovování estetických výplní ve 

frontálním i distálním úseku.
� Evetric formule obsahuje tři různé typy nanočástic: nano-plniva,  

nano-barevné pigmenty a nano-modifikátor. Tyto nanočástice jsou zodpovědné za dobré 
fyzikální vlastnosti, výjimečnou kombinaci odstínu a vynikající modelací bez lepení na nástroj.

� Dostupný v 10 odstínech v různé translucenci - od dentinových po sklovinné, včetně  
jednoho vysoce průsvitného incizálního odstínu: A1, A2, A3,  
A3.5, B2, B3, C2, T, A3.5 Dentin a B2 dentin.

 ** výrobky zdarma jsou předávány prostřednictvím kanceláře Ivoclar

AKCE

Ke dvěma stříkačkám A2 dostanete 

1x odstín A3 ZDARMA! **

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.

AKCE

při koupi System kit 

získáte zdarma 
2x refill Evetric 

- odstín vlastního výběru  
v hodnotě 1818 Kč! **

Variolink Esthetic DC
� Variolink Esthetic je estetické světlem a duálně tuhnoucí upevňovací kompozitum na 

definitivní cementování náročných keramických a kompozitních náhrad.
� Snadné, přesné odstraňování přebytků.
� Odstíny: Light, Light+, Neutral, Warm, Warm+
� System kit: 3x5 g automix stříkačky Variolink Esthetic DC (light, neutral, warm), 3x 1,7g 

stříkačky Variolink Esthetic Try-In Paste (light, neutral, warm), 2g stříkačka Total Etch, 5g 
lahvička Adhese Universal, 5g lahvička Monobond Plus, 2,5g stříkačka Liquid Strip  
a příslušenství.

AKCE

Ke každému balení System 

Kit získáte zdarma 
1x Optra Gate 
Assortment v 

hodnotě 4043 Kč! **

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.

ZDARMA

Ke třem stříkačkám vašeho 

výběru dostanete ZDARMA 
OptraGloss Composite Kit 

v hodnotě 1757 Kč! **

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

System Kit + 1x Optra Gate Assortment 
obj. č. 5245EDS 13 090,-
stříkačka - 5 g 3 059,- stříkačka - 3 g 1 669,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Objednací knihu 2022  s praktickým týdenním 
kalendáriem  a prostor pro vaše poznámky. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

� 100% náhrada zuboviny ideální pro výplně I. a II. třídy
� vysoká pevnost v ohybu >100 MPa zajišťuje odolnost a dlouhou životnost
� JEDEN odstín s translucencí 11% pro přirozený vzhled bioaktivní uvolňování iontů, 
 včetně unikátních OH iontů, chrání před demineralizací a podporuje remineralizaci
� minimálně invazivní preparace napomáhá zachování přirozené zubní strukturyCention Forte

je chemicky tuhnoucí, rtg kontrastní výplňový 
materiál s možností doplňkové fotopolymerace, 
který uvolňuje bioaktivní fl uoridové, kalciové 
a hydroxidové ionty. Jedná se o unikátní typ kompozitu, 
tzv. Alkasit

Uzavřený systém - Cention Forte nelze použít bez Cention Primer.

Starter pack 20× 0,3 g, Primer 3 g 
a 25 aplikátorů
obj. kód: 528221 2 459 Kč

Kit 50× 0,3 g, Primer 6 g a 50 aplikátorů
obj. kód: 528222 4 589 Kč

Refi ll 50 × 0,3 g
obj. kód: 528223 3 669 Kč

Primer Refi ll 6 g a 50 aplikátorů
obj. kód: 528225 2 069 Kč

Cention Primer
je samoleptací, samotuhnoucí primer na zubní strukturu. 
Je speciálně vytvořen pro použití s Cention Forte.

Nový bioaktivní 
výplňový materiál 
alternativa
k amalgámu

Cention Forte



ALL YOU NEED IS ‘U’

• Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum

• Samoleptací technika, technika selektivního leptání nebo technika  
 Total-etch – volba je na Vás!

• Vynikající univerzálnost použití  
 – na přímé i nepřímé rekonstrukce zubů 

 – plně kompatibilní se všemi světlem tuhnoucími, duálně tuhnoucími  
  a samotuhnoucími kompozity – bez dodatečného použití aktivátoru  
 – pevná přilnavost k různým materiálům jako je kov, zirkon a oxid hlinitý  
  i silikátová keramika – bez dodatečného použití primeru

• Nanáší se v jedné vrstvě – celková doba zpracování pouhých 35 sekund

Futurabond® U 

Využijte výhody

současných nabídek!*

* Všechny další současné nabídky naleznete na www.voco.dental 
 VOCO Servis v ČR: Tel.: 773 252 100 · info@voco.com

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

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
� 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.

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.

CleanJoy
� Profylaktická pasta pro odborné čištění a leštění zubů.
� Obsahuje fluorid a xylitol, vhodná rovněž na implantáty.
� Hrubosti: hrubá, střední a jemná.
� K dispozici v tubách  

nebo v SingleDose.
� Sada obsahuje 3x100g  

ve 3 hrubostech

SLEVA

33%  
na sadu

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,-

2 x 2g 2 270,- 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

AF stříkačka - 3 g

7 570,-

2 090,-

2 090,-

AF x-tra stříkačka - 3 g | obj. č. 522251U 2 090,-
AF x-tra kompule - 15 x 0,2 g | obj. č. 522252U 2 090,-

tuba - 100 g 770,-
Sada 3x 100 g | 2 310,- 1 540,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Objednací knihu 2022  s praktickým týdenním 
kalendáriem  a prostor pro vaše poznámky. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.



3M™ Adstringentní  
retrakční pasta

Snadnější  
a efektivnější retrakce
• Zaručí čistý, suchý sulkus a silný hemostatický účinek

• Efektivně otevře sulkus

• Hygienické dávkování kapslemi pro jednorázové použití

• Jemná ke tkáním

• Pohodlnější a časově úsporný retrakční proces



27

Filtek One
� Bulk-fillový materiál (až 5 mm) s lepšími 

estetickými výsledky díky zvýšené opacitě.
� Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.

 ** 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 **

Single Bond Universal
� Efektivně použijete ve všech aplikačních tech-

nikách, 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.

ZDARMA

TIP

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

3M™ Filtek™ Supreme Flowable  

(2x stříkačk 2g, odstín A2) zdarma! **

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

SeptoAccessories
� kompletní přehled všech SeptoAcessories naleznete na odkaze bit.ly/septoA.

SeptoDiscs
� Dokončovací a leštící disky pro kompozita.

MaseptoMatrix Sectional
� Anatomicky tvarované matrice pro výplně II. třídy.

SeptoPolisher
� Silikonové gumičky pro kompozita, skloionomery a amalgámy.

SeptoContact
� Nástroj pro rekontrukci bodu kontaktu.

SeptoCompo Shape
� Silikonové koncovky pro modelování kompozitu.

SeptoCure
� Nástroj pro snížení rizika vzniku okrajové netěsněnosti výplní v gintivální oblasti.

AKCE

Objednejte za 
2500 Kč výrobky 

SeptoAccessories a přidáme Vám 

dárek SeptoWedges, 
SeptoDiscs + 

krabičku (pořadač/
zásobník) na klínky 

v hodnotě 1000 Kč zdarma!

AKCE

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

4 g 967,- 5 ml | obj. č. 530203 2 426,-

SeptoDiscs refill - 50 ks | 470,-

matrice 50 ks, refill | 1 170,-

SeptoPolisher 8 ks + 1 mandrel | obj. č. 53024712

SeptoContact - 2 ks | obj. č. 5302689

SeptoCompo Shape 2 nástroje + 8 silikonových koncovek | obj. č. 5302691 | 1 790,-

SeptoCure - 2 nástroje | obj. č. 5302688
SeptoDisc 50ks - sada 4 hrubostí | obj. č. 5302682

sada 50 ks + 2 kroužky | obj. č. 5302421 | 2 100,-

SeptoDisc Kit 120 ks + SeptoPolish + SeptoDiamond| obj. č. 5302680 | 2 500,-

349,-

999,-

400,-

1 790,-

1 650,-

1 000,-
470,-

1 950,-

1 299,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Objednací knihu 2022  s praktickým týdenním 
kalendáriem  a prostor pro vaše poznámky. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

VÝPLNĚ



Cleanic®

Jednokroková profylaktická pasta

VŠE V JEDNOM
Univerzální profylaktická pasta 
zaručuje vynikající výsledky 
v jednom kroku

PATENTOVANÁ 
PERLITOVÁ 
TECHNOLOGIE
Nabízí různé abrazivní účinky

VĚDECKY 
POTVRZENO
Maximální čistící a leštící účinek 
s nízkou abrazí skloviny a dentinu

ÚSPORA ČASU
Od čištění až po leštění 
v jednom pracovním kroku

Obj. č. Popis produktu Obsah Fluorid RDA REA Příchuť Mentol Barva pasty

3380 Cleanic v tubě (Máta) 100 g 0,10 % NaF 21 3,4 Máta Ano Modrá

3382 Cleanic v tubě (Zelené jablko) 100 g 0,10 % NaF 21 3,4 Zelené jablko Ne Zelená

3183 Cleanic v tubě (Máta bez fluoridu) 100 g – 21 3,4 Máta YAno Světle modrá

3384 Cleanic v tubě (Light) 100 g 0,10 % NaF 21 3,4 – Ne Světle šedá

3386 Cleanic v tubě (Berry Burst) 100 g 0,10 % NaF 21 3,4 Červené ovoce Ne Růžová

Kerr | Türkova 2319/5b budova Prague Gate | 149 00 Praha 4 – Chodov
www.kerrdental.com
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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.

SLEVA

33% na stříkačky

25% na kompule

SonicFill 3
� Vylepšená verze SonicFill 3 pro zhotovování kompozitních výplní v laterálním úseku.
� sonicky aktivovaný kompozitní systém bulkfill;
� nyní se zlepšenou adaptací a optimalizovaný pro snazší manipulaci, modelaci a leštění;
� nanáší se v jedné vrstvě, až do výše 5 mm
� Odstíny: A1, A2, A3 a B1.

SLEVA

TIP

20%

Vše o systému SonicFill3
brožura, video, případová studie:

bit.ly/sonicfill3

Optibond FL
� Adhezivní systém pro dentin/sklovinu, funguje jako adhezivum a liner v jednom.
� Ze 48% plněný sklem pro silnou chemickou i strukturální vazbu.
� Jednoduché použití; žádné míchání a jen jedna světelná polymerace.
� Balení kit obsahuje: 8 ml primer, 8 ml adhezivum, 3g Gel Etchant, 10 kanyl ke Gel 

Etchant, 25 míchacích mističek a 50 aplikačních štětečků.

SLEVA

20%

MaxCem Elite Chroma
� Samoadhezivní fixační duálně tuhnoucí kompozitní cement 

s barevným indikátorem, který vizuálně určuje optimální 
čas pro odstranění přebytků.

� Odstíny: bílý, čirý, žlutý

SLEVA

30%

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.

** 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! **

Capmix
� Univerzální míchací přístroj pro kapslové materiály.
� Uživatelsky jednoduchý a snadno čistitelný touchpad.
� Přednastavené časy (10 a 15 sekund), programovatelné časy (1–39 sekund).

ZDARMA

Capmix v hodnotě 

19 7443 Kč při nákupu 

materiálů 3M 

v hodnotě 21 000 Kč 
zdarma! **

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

kompule - 20 ks | 1 890,-

945,-

1 418,- 20 x 0,25 g | 3 102,- 2 482,-

kit | 4 938,- | obj. č. 530278E 4 444,- refill - 2 x 5 g | 4 196,- 2 937,-

clicker - 11 g 4 551,-
automix - 8,5 g 3 238,- obj. č. 5931440 1,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Objednací knihu 2022  s praktickým týdenním 
kalendáriem  a prostor pro vaše poznámky. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

VÝPLNĚ



acrytemp

Jednoduchý jako úsměv  

Acrytemp je bisakrylová samotuhnoucí pryskyřice pro vytváření  

krátkodobých a dlouhodobých dočasných náhrad. 

Vlastnosti Acrytemp: 

• vysoká odolnost proti zlomení

• fluorescence podobná přirozeným zubům

• snadné povrchové úpravy a leštění

• k dispozici v 5 odstínech: A1 - A2 - A3 - A3,5 - B1

• systém automatického míchání v pistoli 4:1

• minimální zvýšení teploty během tuhnutí

Spokojenost profesionálů i pacientů 

Ne všechny produkty se prodávají v každé zemi. Další informace o dostupnosti produktu získáte u svého obchodního zástupce.
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Protemp 4 Garant
� Bis-akrylátové kompozitum pro výrobu přesných provizorních inlejí, korunek a můstků.
� Vynikající pevnost a odolnost, dlouhá životnost i pro dlouhodobá provizoria.
� Vysoká estetika, hladký povrch brání vzniku plaku, barevná stálost a fluorescence.
� Dostupný v barvách: A1, A2, A3, A3.5 a B3.

Visalys CemCore
� Duálně tuhnoucí materiál typu 2v1 - cementování - poskytuje trvalou slinou 

adhezivní vazbu a dostavby - vysoká spolehlivost a stabilita jádra.
� Cement má skvěle estetické vlastnosti a je použitelný i ve frontální oblasti.
� Při cementování oceníte tokové vlastnosti materiálu.
� Vysoce radiopákní a bez Bisfenolu A (BPA)!
� Odstíny: univerzální (A2/A3), opákní, transparentní, bělený a tmavý (A4).
� Starter pack obsahuje: 2,5 ml univerzální (A2/A) v automix stříkačce,  

2 ml Tooth Primer, 2 ml Restorative Primer a příslušenství.
� Normal pack obsahuje: 5 ml materiálu a příslušenství.

20%

Visalys Core
� Duálně tuhnoucí pro dostavbu korunky a cementaci kořenových čepů.
� Vysoce stabilní díky dobré pevnosti v tlaku, dobrá zatékavost, i přesto výborně drží 

formu při modelaci a je snadno opracovatelný po polymeraci.
� Nejvyšší síla bondu se všemi běžnými světlem  

i chemicky aktivovanými adhezivy bez přídavného aktivátoru.
� K dispozici v odstínu: dentin a bílá.

SLEVA

20%

Kavitan CEM
� Skloionomerní chemicky tuhnoucí fixační cement s nízkou desintegrací a nízkou rozpustností.
� Vysoká mechanická pevnost, velmi tenká tloušťka filmu.
� Antikariogenní účinek, biokompatibilita k zubním tkáním.
� Výborné manipulační vlastnosti - snadná mísitelnost a výhodný průběh tuhnutí.
� Cementace korunek, fixace ortodontických kroužků a zámků, podložky pod kompozitní 

výplně typu „liner“.
� Balení set obsahuje:  

20 g prášku  
v barvě A2 +  
15 g tekutiny, mísicí  
bloček, odměrku.

SLEVA

30%

Adhesor N
� Dvousložkový, zinkfosfátový cement ve formě prášku a tekutiny.
� V nabídce odstíny: N1 - bílý a N2 - žlutý.
� Balení set obsahuje: 80 g prášku a 55 g tekutiny.

SLEVA

30%

SpeedCEM Plus
� Samo-adhezivní, RTG kontrastní, samo-tuhnoucí cement na pryskyřičné bázi  

s možností doplňkové světelné polymerace.
� Ideální pro zirkon, metalokeramiku a cementování náhrad na implantologických abutmentech.
� Dostupné odstíny: transparentní, opákní a žlutý.

 ** zboží zdarma obdržíte přímo od výrobce Ivoclar-Vivadent

ZDARMA

K jednomu balení  
SpeedCEM Plus 9g  

Ivoclean Refill  
v hodnotě 969 Kč zdarma! **

50 ml + 16 kanyl | 2 995,- 2 890,-

Starter pack | 4 410,- 
obj. č. 5304431 3 530,-
Normal pack | 4 540,- 3 630,-

stříkačky - 2 x 5 ml | 3 390,- 2 695,-
kartuše - 25 ml | 5 490,- 4 390,- set | 788,- | obj. č. 100095 552,-

set  | 256,- 179,- 9 g 3 489,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Objednací knihu 2022  s praktickým týdenním 
kalendáriem  a prostor pro vaše poznámky. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

PROVIZORIA A DOSTAVBY

SLEVA



www.septoaccessories.cz

SeptoAccessories
From now. Everyday. Septodont Accessories.

SeptoAccessories je řada užitečných pomocníků 

v každodenní praxi!

Odzkoušeny odborníky s požadavky na vysokou kvality 

a atraktivitu produktu pro každodenní  

podporu každého zubaře!



Fissura - Ostré koncovky pro modelaci 

okluzálních fi sur

Condensa - Dlouhé a oblé cpátko zejména 
pro modelaci kompozit

Applica - Velmi tenké a fl exibilní hladítko pro 
umisťování a modelaci kompozit

LM-Arte je sada inovativních nástrojů pro estetické kompozitní 
vrstvení. 
Byly vyvinuty ve spolupráci se Style Italiano. 
Každý nástroj je barevně označen a pojmenován podle své hlavní 
funkce, která umožňuje jednoduché, efektivní a rychlé použití.

Na práci s modelovacími nástroji LM Arte oceníte:
� neklouzavý povrch rukojeti spolu s přirozenou přilnavostí nástroje;
� design nástrojů a jejich optimalizovaný tvar, který z vrstvení učiní vášeň;
� snadná manipulace s nástrojem a „hmatový vjem“ na úrovni splynutí s nástrojem;
� vyzkoušejte a uvidíte, že si svou práci již bez LM Arte nedovedete představit.

V kazetě LM Servo 5 najdete po jednom kusu 
od každého z nástroje: 

Estetické vrstvení
vždy uspěšně s
LM-Arte je sada inovativních nástrojů pro estetické 
restaurování. Navržena speciálně pro vrstvení kompozit
Každý nástroj je barevně kódován a pojmenován dle své hlavní 
funkce. To umožňuje snadnou, efektivní a rychlou modelaci 
práci při modelaci dostavby.

Nástroje LM-Arte byly vyvinuty ve spolupráci se společností 
Style Italiano se skupinou zubních lékařů specializovaných 
na estetickou stomatologii.

Nástroje jsou vyrobeny z vysoce kvalitní a nelepivé slitiny   
LM-DuraGradeMax vyznačující se výjimečným leskem.

Pro více informaci 
a klinciká videa 
načtěte QR kód 
a nebo zadejte
 do prohlížeče 
goo.gl/kunxpr 

L
M
A
rt
e

596840S

596840M        

et obsahuje:
1x 1x 1x 

1x a 1x 
v kazetě

6 369 Kč

5 629 Kč

5 699 Kč*

4 999 Kč*

Větší průměr a design rukojeti poskytující senzační přilnavost. 
Svou ergonomii a účinnost prokázala v klinickém testování. 
Jedinečná inteligentní rukojeť s možností značení pomocí 
RFID - více informací naleznete na adrese 
www.dentaltracking.com. Ø 13,7 mm

Klasický ergonomický design, který dobře funguje ve všech 
klinických postupech a zaručuje vynikající hmatovou citlivost. 
Ø 11,5 mm

*Akce platí do 20. 11. 2017 a poté do vyprodání zásob

NOVINKA

Misura - Pro horizontální a vertikální měření 
tloušťky kompozitních vrstev výplně

Eccesso - Pro odstranění zbytků 
kompozitu a bondu

Pro více informací 
a klinická videa nalistujte 
katalog na straně 38 a 39     

bit.ly/katalogLM

Solo Anterior - Univerzální nástroj pro modelaci 
výplní ve frontálním úseku.

SLEVA 
10%

* S
leva platí v období od 1. do 30. 6. 2021

Objednejte si skutečně ergonomické parodontologické 
a diagnostické nástroje s držátkem ErgoSense 
dle vlastního výběru se slevou 15%. 
Prolistujte si katalog na webu na straně 19 až 33.

Ceník 

najdete zde:   bit.ly/CenikLM

z uvedených cen Vám odečteme slevu.

UŽIJTE SI SVOU STOMATOLOGICKOU 
PRAXI.

Katalog | Česky

Poznámka: Sleva se nevztahuje na Sharp Diamond kyrety.       *Akce platí od 1. - 31. května 2021

Modella - Velmi tenká a široká lopatka s ostrou 
hranou pro kompozitní modelování zejména 

na velkých plochách

Nová verze populárního nástroje Misura
Posterior Misura - pro horizontální a vertikální 

měření tloušťky kompozitních vrstev. 
Vidlicovitý hrot nástroje umožňuje měření 

a modelování anatomického tvaru kompozitní stěny.

Solo Posterior - Univerzální nástroj 
pro modelaci výplní v distálním úseku.

Novinka pro výplně v distálním úseku
Cusp Misura - unikátní nástroj pro odhad tloušťky 
a výšky okraje hluboké výplně v distálním úseku. 

Ideální pro vyhodnocení pevnosti přirozené 
struktury zubu a výběr vhodné záchovné techniky. 
Pokud hrot vidlicového nástroje pronikne až k jeho 

značkám, je struktura zubu příliš slabá, 
aby udržela okluzní žvýkací síly.

V kazetě LM Servo 8 najdete stejné 
nástroje jako v LM Servo 5 a navíc ještě:
� LM-Arte Posterior Misura

� LM-Arte Cusp Misura 

� LM-Arte Modella.

� LM-Arte Eccesso

� LM-Arte Misura

� LM-Arte Fissura

� LM-Arte Condensa

� LM-Arte Applica

LM Arte jednotlivé nástroje:
LM ErgoMax 1 ks   1 279 Kč   1 419,-
LM ErgoSense 1 ks   1 439 Kč   1 599,-

Sady StyleItaliano:
LM ErgoMax 5 ks   7 490 Kč   8 319,-
LM ErgoMax 8 ks 11 420 Kč 12 689,-
LM ErgoSense 5 ks   8 300 Kč   9 219,-
LM ErgoSense 8 ks 12 720 Kč  14 129,-

a klinická videa nalistujte 

Sleva 25% 
na všechny LM sondy

a pátradla
z katalogu na webu,

na stranách 11 až 15.

Akce platí 
od 1. 5. do 31. 5. 2021
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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

F972.315.020 C972.315.020

Diamantové pásky s pilkou
� Diamantové pásky a separační pilka v jednom pro anatomickou  

konturaci aproximálních oblastí.
� Vhodné na kompozitní, skloionomerní  

i amalgámové výplně.
� Na odstranění přebytečného  

cementu po nacementovaní inlejí,  
onlejí a fazet.

� Opakovaně použitelné,  
lze autoklávovat.

� 2 hrubosti: jemné  

(30 μm - červené - 57FXDS3)  
a superjemné  

(15 μm - žluté - 57CXDS3).

SLEVA

15%

Vrtáček ED kariézní C1SDR
� Speciální vrták pro odstranění kariézního dentinu.
� Je schopen odstranit pouze kazivé a tedy měkké zubní struktury.
� Jakmile je veškerý kazivý dentin odstraněn, nepokračuje na 

tvrdé zubní tkáně, ale začne vibrovat a tím znemožní odstranění 
tvrdého zdravého dentinu.

� K dispozici v ISO: 014, 016 a 018.

SLEVA

15%

Amalgam reducer
� Nástroje pro dokončení a vyhlazení amalgámových výplní bez poškození skloviny.

Exa Intrapol
� Univerzální, bílé leštící gumy vhodné pro leštění všech typů kompozit.
� Zajistí dlouhodobě hladký, lesklý povrch výplně.
� Doporučené otáčky: 7.000 ot./min.

SLEVA

15%

Exa Special
� Žluté leštící gumy speciálně vyrobené pro leštění mikrofilních kompozit.
� Zajistí dlouhodobě hladký, lesklý povrch výplně.
� Doporučené otáčky: 5.000 ot./min. Balení 12 ks.

860530 860531 860532 860533 860534 860535 860536

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,- 10 ks | 1 490,- 1 290,-

5 ks | 1 ks = 152 Kč | 845,- 760,- 12 ks | 1 ks = 43 Kč | 609,- 519,-

12 ks | 1 ks = 43 Kč | 609,- 519,- 12 ks | 1 ks = 43 Kč | 609,- 519,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Výborné máslové sušenky 
s plechové dóze.
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové. 
Při objednávce nad 2 500 Kč.

POMŮCKY PRO VÝPLNĚ
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OptiDisc
� Disky pro tvarování, dokončování a leštění kompozit,  

keramiky, pryskyřice, skloionomerů, amalgámu a kovů.
� Translucence disků - přehledné pracovní pole.
� Průměry: 9,6 mm, 12,6 mm a 15,9 mm.
� Hrubosti: extra hrubý, hrubý, jemný a extra jemný.

SLEVA

20%

Dřevěné klínky Hawe
� Optimálně anatomicky tvarované dřevěné klínky pro perfektní 

adaptaci matric k zubu.

SLEVA

20%

Bluephase Style / Power Cure
BluePhase Style
� Bezdrátová LED polymerační lampa s vysokým výkonem  

a nejvyšším rozsahem vlnových délek (385 – 515 nm).
� Vysoká intenzita světla 1 200 mW/cm2  

pro rychlou polymeraci - až 4 mm vrstva jen za 10 sekund.
� Jednoduché ovládání a ergonomický design padnoucí do každé ruky.
� Široký 10 mm světlovod pro časově úsporné polymerace.
� K dispozici ve 4 barvách: šedá, růžová, modrá a zelená
� Kapacita baterie až 120 @ 10 sekund aplikací.
� Rozměry: 120 x 30 x 30 mm; Hmotnost: 120 g včetně baterie
� Záruka 3 roky lampa, 1 rok baterie.

BluePhase Power Cure
� Vysoce výkonná polymerační lampa s patentovaným inteligentním osobním asistentem Polyvision.
� Automaticky detekuje pohyb při vytvrzování, při nesprávném postupu upozorňuje vibrací, přerušením cyklu.
� Akustický signál upozorňuje na nutnost opakování expozičního cyklu.
� 3 stupně intenzity: H - High mode: 1 200 mW/cm2 T - Turbo mode:  

2 000 mW/cm2 3 - 3s mode: 3,000 mW/cm2.

ZDARMA

Zakoupením materiálů Ivoclar 
Vivadent v hodnotě 45 080 Kč získáte lampu 

Bluephase style zcela ZDARMA!

Nakupte v hodnotě 57 960 Kč a dostanete 

lampu BluePhase Power Cure zcela 
ZDARMA! **

Sof-Lex
� Světově proslulé dokončovací a leštící disky.

** výrobky zdarma obdržíte přímo od společnosti 3M / Ivoclar

ZDARMA

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

1x Sof-Lex mandrel 
zdarma! **

Woodpecker-DTE iLED MAX
� široké spektrum - vysoká světelná intenzita - 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
� volba 2 režimů
� maximální světelná intenzita 2300mw/cm2

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

refill - 80 / 100 ks | 970,- 776,- refill - 100 ks | 381,- 305,-

Bluephase style - 1 ks | obj. č. 593528 41 790,-
BluePhase Power Cure - 1 ks | obj. č. 593526 52 990,-

50 ks | 1 ks = 11,80 Kč 586,-

Woodpecker-DTE iLED MAX | 7 890,- | obj. č. 592622 7 490,-
návleky na lampu - 100 ks | obj. č. 592618N 259,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Objednací knihu 2022  s praktickým týdenním 
kalendáriem  a prostor pro vaše poznámky. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové.
Při objednávce nad 2 500 Kč.

POMŮCKY PRO VÝPLNĚ
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Septoject jehly
� Vynikající jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentární anestezii.
� Rozměry: 27G - 21, 25 a 35 mm, 30G - 10, 12, 16, 21 a 25 mm.

Septanest 4%
� Anestetikum na bázi 4% articainu dodávané ve skleněných karpulích.
� Koncentrace 1:200 000 pro klasické pro zákroky s délkou anestetik do 45 minut.
� Koncentrace 1:100 000 pro hlubší anestezii u náročnějších výkonů do 70 minut.

* nabídka platí jen do vyprodání zásob*** léčivo - Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékárny

Mepicain 3%
� Mepicain je lokální anestetikum anilidové řady  

bez adrenalinu s rychlým nástupem účinku.
� Je vhodný pro ošetření pacientů s labilním krevním oběhem,  

u kterých je kontraindikovaná vasokonstrikční složka.
� Použití k infiltrační a svodné anestezii, účinnou látkou mepivakain-hydrochlorid.
� Balení - 10 x 1,8 ml cylindrická ampule.

SLEVA

17%*

Nová generace elektronických aplikátorů pro dentální anestezii. 

Dentapen
� Přizpůsobeno potřebám Vaší praxe.
� Perfektní kvalita a účinnost injekce s ohledem na Vás a vašeho pacienta.
� Naplní očekávání Vašich pacientů.
� Méně bolesti, méně úzkosti (uklidňující vzhled).
� Přizpůsobeno Vaší každodenní práci.
� Snadný a pohodlný k použití (bez nácviku), kompatibilní s jakoukoli jehlou, možné držet 

jako stříkačku i jako psací pero.
 
Balení obsahuje:
� 5 redukcí pro úchop jako stříkačka
� 2 redukce pro úchop jako pero
� 7 držáků karpulí
� 3 baterie
� 25 ochranných návleků

SLEVA

20%

SoftClamp spony
� První „jemná“ univerzální kofferdamová spona na moláry a premoláry.
� Jemná a bezpečná alternativa standardních kovových spon.
� Zajišťuje bezpečné a pevné uchycení.
� Předem nasměrované svěrací čelisti v kombinaci s potahem proti sklouznutí umožňují 

rovnoměrné rozložení sponových sil a stabilní usazení, čímž minimalizují riziko rotace 
a iatrogenního poškození zubu.

� Saténově béžový povrch SoftClamp zabraňuje nežádoucím světelným odleskům 
během zákroku.

SLEVA

20%

Dam-It kofferdamové blány
� Neuvěřitelně flexibilní (až 700% originální velikosti) kofferdamové blány z latexu nebo bez latexu.
� Ideální ochrana při endodontických a subgingiválních zákrocích a také na výplně a bondování.
� Zelená nebo modrá barva poskytuje vynikající přehlednost v pracovním poli.
� Středně silné, bez pudru, velikost 15 x 15 cm

SLEVA

15%

100 ks | 440,- 395,-

1:200 000 - 50 x 1,7 ml | obj. č. 460003 714,-***
1:100 000 - 50 x 1,7 ml | obj. č. 460004 718,-***

10 x 1,8 ml - SUKL 0232604 | 398,- | obj. č. 460010 329,-*** 1 balení | 97 990,- | obj. č. 593178 78 390,-*

5 ks | 1 299,- | obj. č. 591190 1 039,-

36 ks - latexové zelené / modré | 439,- 375,-
36 ks - latexové zelené - tenké  | 439,- | obj. č. 5912354 375,-*

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Výborné máslové sušenky 
s plechové dóze.
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové. 
Při objednávce nad 2 500 Kč.

ANESTEZIE



VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové.
Při objednávce nad 2 500 Kč.

BEZPEČNOSTNÍ PŘIKRÝVKA pro OCHRANU PULPY

Světlem tuhnoucí, pryskyřicí modifi kovaný liner 
na bázi křemičitanu vápenatého.

� Určený pro použití na přímé a nepřímé překrytí pulpy, 
 jako ochranný liner pod kompozita, amalgámy, cementy a další  
 výplňové materiály.
� Ideální, unikátně stabilní a odolná náhrada hydroxidu vápenatého 
 a skloionomerů.
� Zajišťuje znatelné uvolňování vápníku a jeho alkalické pH 
 stimuluje tvorbu hydroxy-apatitu, čímž vytváří sekundární dentin  
 izolující pulpu.

TheraCal LC

Používejte TheraCal LC jako liner na dno každé 
hluboké kavity. Unikátní složení vede 
k uvolňování kalciových a hydroxidových iontů, 
které stimulují dentinové buňky k tvorbě 
nového detinu. 

TIP

Obj. kód: 530188   3.090 Kč   3.430 Kč   
TheraCal LC set 4x1 g 

Obj. kód: 530189       980 Kč   1.090 Kč   
stříkačka 1 g 

•  Dlouhodobá 
úspěšnost

•  Snadná a rychlá 
technika

Již žádné 
kompromisy!

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.

Pro více informací navštivte naše webové stránky

www.septodont.com

15 g + 35 pipet
obj. kód: 530392
5.495 Kč  6.490,-

SLEVA

15%

ZDARMA 
míchací sklíčko 

+ 
špachtle 

ke každému 
balení 

BioRoot
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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%

Soubory kořenových nástrojů
Soubor kořenových nástrojů - Typ 1
� Balení: Box obsahuje 264 nástrojů
 
Soubor kořenových nástrojů - Typ 2
� Balení obsahuje 2x 24 nástrojů

SLEVA

20% Typ 1

Typ 2

FileCare EDTA
� Chelatační činidlo, které redukuje napětí kořenových nástrojů a umožňuje účinější 

čištění kanálků a snadnější preparaci.
� Odstraňuje smear vrstvu, zdokonaluje penetraci endodontických léčiv a výplňových 

materiálů do tubulů.
� Funguje jako lubrikant  

a usnadnuje vyplachování  
díky pěnivému efektu.

� Obsahuje 15% EDTA  
a 10% urea peroxid gel.

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.

TIP

Přehrajte si video:  

bit.ly/GuttaCR1
Septomixine
� RTG kontrastní pasta s obsahem antibiotik pro léčbu periapikálních afekcí  

a infikovaných kanálků.
� Spojení antibiotik a antimycotik s širokým spektrem zabraňuje rezistenci mikroorganismů.
� Dexametason potlačuje zánětlivé a alergické projevy,  

aniž by ovlivnil obranyschopnost  
organismu.

*** léčivo - Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékárny

Endostar ENDObox 
� Praktický box z eloxovaného hliníku pro skladování a sterilizaci 

nástrojů na opracování kořenového kanálku v nové konfiguraci.
� Balení obsahuje: 6 rotačních nástrojů iEndostar E3 Azure,  

2x rotační nástroje Endostar EP Easy Path, 12x K-files  
s endostopem, 12x Niti K-files s edostopem 25 mm,  
2x Endostar lokátory, 2x K-files 12,5, 2x K-files 17,5

SLEVA

25%

Calcetin
� Radioktrastní pasta na bázi hydroxidu vápenatého pro dočasné plnění kořenových kanálků.
� Vynikající antibakteriální účinek (pH 12,8).
� Pomáhá vytvářet podmínky pro optimální léčbu kořene zubu.
� Snadné odstranění z kořenového kanálku.
� Ergonomická stříkačka s pístem pro komfortní aplikace a Luer-Lock systémem.
� Ultra tenké kanyly (0,52 mm 22G) pro aplikaci materiálu přímo to kořenového kanálku.

sety, 6 ks | 1 625,- 1 380,-
refill - 6 ks | 1 500,- 1 350,-

Typ 1 | 13 743,- | obj. č. 139500110 10 990,-
Typ 2 | 3 750,- | obj. č. 139500232 2 999,-

5 x 3 ml | cena za 1 ks = 458 Kč | 2 550,- | obj. č. 571307 2 290,-
3 ml | 520,- | obj. č. 571307 490,-

Gutta Cutter R1 Plus | 1 990,- | obj. č. 59318R1 1 690,-

7,5 g | 1 790,- | obj. č. 530234 1 660,-***

s nástroji | 4 280,- | obj. č. 5911803 3 190,- 2 x 2 g | 610,- | obj. č. 5304554 549,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Výborné máslové sušenky 
s plechové dóze.
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové. 
Při objednávce nad 2 500 Kč.

ENDODONCIE



VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové.
Při objednávce nad 2 500 Kč.

Alginate Mixer MX-300
• Automatická digitální míchačka alginátových otiskovacích hmot.
• Šetří Váš čas - hmota namíchaná za 8 sekund.
• Šetří úsilí - jednotná konzistence poskytuje elasticitu a odolnost srovnatelnou se silikony.
• Šetří materiál - otisk je vždy precizní a bez bublinek.
• Rozměry: 205 245 × 300 mm, váha: 17 kg.
• Rychlost míchání: 3 600 ot/min.
• Prodloužená záruka 24 měsíců.
 
Balení obsahuje: míchací přístroj, 4 míchací nádobky s víčkem, plastovou špachtli,   
čistící tyčinku, magnetický košík pro uložení příslušenství a skvělou dávkovací láhev
na vodu.
540063   21.990 Kč    27 990,-

SLEVA 
20%

Odměřte Váš oblíbený alginát 
a vodu.

Nádobku uzavřete, vložte 
do Alginate Mixeru 
a spusťte program.

Namíchanou hmotu krémové 
konzistence přeneste do lžíce.

Výsledkem je výjimečně přesný 
otisk svou kvalitou se blížíci 
C-silikonům.

LED žárovka 
s optickými vlákny.

osvětlení 
AirLight Direct-LED+

X200X
Skvěle navržená a dokonale vyrobená turbínka AirLight X200X,
poskytuje výjimečný výkon 27W i při velmi malém rozměru hlavičky.
Je vybaven speciálně navrženými X-Ball keramickými ložisky pro tišší provoz a delší životnost.
Funkce okamžitého zastavení čímž je eliminován zpětný tah.
Inovativně umístěné čtyři vodní trysky zajišťují optimální chlazení.

2  roky záruka 

Objednejte si 
2 turbínky X200X 
a získejte ZDARMA 
Polymerační lampu 
Woodpecker iLED 

v hodnotě 5 990 Kč

X200X  12 990 Kč  22.490 Kč
světelná turbínka pro přípojení 
na světelné ryclospojky fi rmy KaVo® 
(nutnost světelné hadice)

VÝKON 27W

SLEVA
42%

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   23.990,-  ZDARMA 
4 sady 

EndoStar E3 Azure 3 ks 
v hodnotě 

3 480 Kč



235X155 HUFA křivky

Řešení kvality vzduchu ve Vaší 
dentální praxi

Vysokonapěťová plazmová čistička vzduchuWOODPECKER

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 zdravotnický  
 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.

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

17 990 Kč 
za jeden kus.

Už od nás 
jednu čističku máte 

a chtěli byste druhou?
I Vy můžete využít 
superakční cenu 

17 990 Kč 
na druhou a každou 

další čističku!

Obj. kód: 592624   19 990 Kč  22 990,-

oxasil
Ručně míchatelný otiskovací materiál, který zajišťuje přesnou a trvalou reprodukci detailů 
s vynikající zpracovatelností během doby tuhnutí. Zaručuje výjimečnou dlouhodobou 
rozměrovou stabilitu po dobu 21 dnů.

tmel + krém + aktivátor 1 080 Kč
oxasil Mucosa     155 Kč*    310 Kč 

235X155 HUFA křivky

4× VARIOTIME® DYNYMIX 2× 380 ml
+ VARIOTIME® FLOW 4× 50 ml + VARIOTIME® DYNAMIX SPEED

2× VARIOTIME® Easy Putty 2× 300 ml
+ VARIOTIME® Flow 2× 50 ml ZDARMA

  •    Variabilní a inteligentní časový koncept pro fl exibilitu pracovního času a počátku tuhnutí
  •    Pozoruhodná přesnost a vyjímečná reprodukce detailů díky objemové stabilitě 
      a vysoké povrchové smáčenlivosti
  •    Široké spektrum indikací - jeden systém pro všechny otiskovací techniky

CENA: 35 000 Kč

235X155 HUFA křivky

Inovativní A-silikon, který garantuje výborné výsledky a je variabilní při zhotovování 
otisku. Vyzkoušejte vyjímecnou kombinaci přesnosti a adaptability při samotném 
otiskování.

235X155 HUFA křivky

Tato speciální nabídka platí do 30. 6. 2021 anebo do vyprodání zásob. 
Uvedené ceny jsou doporučené ceny pro konečného zákazníka vč. DPH.
Kulzer si vyhradzuje právo na změnu cen. Obrázky produktů jsou
ilustrativní.©2021 Kulzer GmbH

Kupte si 
oxasil set 

(tmel, krém a aktivátor) 
a využijte 50% 

SLEVU na oxasil 
Mucosa. 

Kompletní sada vás 
výjde na 

1 235 Kč
*uvedená sleva platí při nákupu s oxasil sadou

235X155 HUFA křivky

CENA: 2 800 Kč
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Elastic Cromo
� Alginátová, elastická, otiskovací 

hmota s fázovým barevným 
indikátorem a možností odlití 
otisku až za 120 hodin.

SLEVA

35%

Impression Compound
� Termoplastická otiskovací hmota v tyčinkách (113 g) pro otisky 

v měděné obroučce a pro doplnění k okrajům otiskovací lžíce.
� Každá barva má svou kontrolovanou pracovní teplotu pro 

určité použití – zelená (50°C), červená (55°C) a šedá (54°C).

SLEVA

20%

Tropicalgin
� Nejoblíbenější alginátová 

otiskovací hmota.
� Rychlé tuhnutí - 60 

sekund; barevný indikátor 
tuhnutí.

� Skvělá příchuť a vůně 
tropického ovoce.

Speedex
� C-silikonová otiskovací hmota vhodná pro obě metody otiskování.
� Balení set: 910 ml Putty, 140 ml Light Body, 60 ml aktivátoru.

Repin
� Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota pro otisky individuálních lžiček.
� Provizorní fixace korunek a můstků.
� Parodontální obvaz.

SLEVA

SLEVA

SLEVA

30%

35%

25%
na refilly

Imprint 4 
� A-silikonová otiskovací hmota pro automatické míchání  

s aktivním samozahříváním.
� Vysoká hydrofílie a zatékavost.
� Nejkratší doba tuhnutí v ústech (75 sek. SQH,  

120 sek. H, 150 sek. P).
� Zkušební balení obsahuje: 300 ml báze, 60 ml 

katalyzátor, 50 ml krém, 10x Penta míchací kanyla 
červená, 5x míchací kanyla žlutá a 5x koncovka žlutá.

 ** výrobky zdarma jsou předávány prostřednictvím reprezentantů 3M

K Imprint 4 zkušební 
balení získáte Penta™ 

Mixing Tips míchací 
kanyly červené 
(50 ks)  
v hodnotě 
1573 Kč 
zdarma! **

450 g | 169,- | obj. č. 100121 119,-
20 x 450 g | 1 ks = 109,50 Kč | 3 370,- 2 190,- tyčinky - 15 ks | 761,- 615,-

12 x 453 g | 1 ks = 229 Kč | 3 348,- 2 750,-
453 g | 279,- | obj. č. 540168 249,- aktivátor - 60 ml | 689,- | obj. č. 540026

set | 1 579,- | obj. č. 5400340 1 419,-
putty - 910 ml | 1 119,- | obj. č. 540032

light / medium body - 140 ml | 479,-

839,-

359,-

519,-

425 g | 306,- | obj. č. 100052 214,- zkušební balení 3 455,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Objednací knihu 2022  s praktickým týdenním 
kalendáriem  a prostor pro vaše poznámky. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

OTISKOVÁNÍ

ZDARMA
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Návleky na obuv
� Pevné a kvalitní igelitové návleky na obuv.
� Modrá barva.

Čepice ochranná
� Netkaná čepice se stahovací gumičkou  

v modré barvě.

SLEVA

40%

Ochranný plášť
� Ochranný plášť univerzální.

Vista-Tex il Grande
� Vista-Tec ilGrande má široký, odolný, vyměnitelný polykarbonátový štít poskytuje 

vysokou úroveň ochrany proti postříkání kapalinou, zatímco prvotřídní optické 
vlastnosti poskytují přirozený výhled.

� Kit obsahuje: autoklávovatelný rám,  
2 extra velké štíty a čelenku

3-vrstvé ústenky
� Třívrstvá chirurgická ústenka z polypropylenové netkané textilie je vybavena integro-

vanou výztuží, umožňující její dokonalé anatomické vytvarování.
� Jednorázová chirurgická ústenka je určena k nošení zdravotnickými pracovníky 

během chirurgického zákroku,
� slouží k zachycení mikroorganismů  

vrhaných do kapének a aerosolů  
z úst a nosu nositele.

 

Vista-Tech laStoria
� Ochranný štít nabízí prvotřídní 

optickou kvalitu, ultralehký design  
a čelenku pro větší pohodlí a stabilitu.

� Kit obsahuje: ultra lehký rám,  
2 štíty a čelenku.

Ústenky na gumičku
� Třívrstvá chirurgická ústenka pro děti z polypropylenové netkané textilie je 

vybavena integrovanou výztuží,
� umožňující její dokonalé  

anatomické vytvarování.
� Růžová barva

Ústenky s koloidním stříbrem
� Třívrstvé ústenky v bílé barvy vybavené  

integrovanou plastickou výztuží umožňující 
jejích dokonalé anatomické vytvarování.

� Obsahuje koloidní stříbro, které je známe  
pro své přírodní antimikrobiální účinky.

� Dvě varianty - s gumičkou a nebo s úvazem.

 

igelitové - 100 ks | 325,- | obj. č. 300446 290,- čepice - 20 ks | 1 ks = 2,95 Kč | 100,- | obj. č. 30043312 59,-

10 ks | 1 ks = 59 Kč | 649,- | obj. č. 3002180 590,-

kit | 1 770,- | obj. č. 9103272 1 649,-
náhradní extra velké štíty - 5 ks | 1 450,- | obj. č. 9103273 1 349,-

50 ks - modré | 1 ks = 7,98 Kč | 349,- | obj. č. 3001761 299,-

kit | 1 130,- | obj. č. 9103274 1 049,-
náhradní ultra lehké štíty - 5 ks | 970,- | obj. č. 9103275 899,-

10 ks | 90,- | obj. č. 3001765 69,-

gumička - 100 ks | 1 ks = 13,20 Kč | 1 390,- | obj. č. 300176 1 320,-
s úvazem - 50 ks | 1 ks = 8,99 Kč | 499,- | obj. č. 300177 449,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Výborné máslové sušenky 
s plechové dóze.
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové. 
Při objednávce nad 2 500 Kč.

HYGIENA
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Respirační maska RespiPro VK FFP2
� Samosterilizační respirátor VK RespiPro díky svým unikátním vlastnostem, jako je filtrace 

a následné deaktivaci virů, poskytuje dlouhodobou a opakovanou ochranu každému uživateli.
� Nanovlákenná membrána zachycuje 99,7-99,9 % virů.
� Akcelerovaný oxid mědi ve vnitřní i vnější vrstvě respirátoru efektivně deaktivuje viry 

zokolí i ze strany samotného uživatele. Eliminuje rizika kroskontaminace  
(zanesení viru vlastním dotykem či  
infikování se během manipulace  
s respirátorem).

� Za předpokladu, že respirátor  
používáte 5-6 hodin denně,  
vydrží vám až 1 týden.

� Vyrobeno v ČR v Brně.
� Velikost M, L.

TIP

Více informací najdete na:

https://bit.ly/2LhR1fm

RespiPro FFP2 Carbon
� Respirační maska RespiPro Carbon zachycuje viry, bakterie, smog, prach,  

pyl a dalších patogeny a také eliminuje zápachy.

Respirační maska RespiPro White FFP2
� Díky svým prvotřídním vlastnostem, jako je jeho váha a prodyšnost, poskytne 

RespiPro White pocit jistoty a pohodlí každému uživateli při každodenním nošení.
� Je extrémně lehký (váha pouze 4 g).

Respirační maska s ventilem
� Klasické FFP2 a FFP3 respirátory s výdechovým ventilkem s osvědčeným, pohodl-

ným a dobře padnoucím tvarem, vyrobené v ČR.

Antigenní Covid-19 testy
� Rychlý test na detekci Antigenu Covid-19 je imunologický test pro kvalitativní detekci 

specifických antigenů SARS-COV-2  
přítomných v nosu a nosohltanu  
člověka a nově také ze slin.

AKCE

Kupte 40 balení 
jednoho typu 

testu 

a získejte slevu 24% 

kdy cena za jeden kus je 
79,20 Kč!

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.

AKCE

5% sleva 

při koupi 15 ks, 

10% sleva 

při koupi 30 ks!"

10 ks | 1 740,- 1 695,- 3 ks - vel L | obj. č. 30043329 290,-

1 ks - vel L | obj. č. 30043326 63,-

FFP2 - 1 ks | 125,- | obj. č. 30043323 119,-
FFP3 - 1 ks | 195,- | obj. č. 30043324 180,-

test odběr z nosohltanu - 25 ks | obj. č. 5931154 2 600-
test odběr z nosu - 25 ks | obj. č. 5931157

test odběr ze slin - 25 ks | obj. č. 5931156

2 600,-

2 600,- test na detekci protilátek - 1ks | obj. č. 5931155 150,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Objednací knihu 2022  s praktickým týdenním 
kalendáriem  a prostor pro vaše poznámky. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové.
Při objednávce nad 2 500 Kč.

HYGIENA
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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.

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

 * nabídka platí pouze do vyprodání

vel. 4

Vel. 5

SLEVA

25%

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

zahnutálomená

SLEVA

20%
Meditex roušky
� Roušky pro pacienty vyrobené z vrstvy vysoce savého papíru a PE-fólie,  

zabraňující prosáknutí.
� Rozměr: 45 x 32 cm, s výřezem pro krk.
� Baleny v rolích s perforací pro snadné odtržení.
� Barvy: modrá, bílá, zelená a žlutá.

Kelímky
� Jednorázové kelímky na vyplachování pro pacienty s oblým okrajem.
� Barvy: modré, žluté, zelené,červené, čiré a bílé.

Majesta kapesníky
� Dvouvrstvé kosmetické kapesníky v papírovém zásobníku.
� Díky tenké membráně a naskládání kapesníků je umožněno vytažení právě jednoho kusu.
� Papírové zásobníky jsou potištěny jemnými motivy v různých barvách.

Papírové ručníky
� Kvalitní, velmi savé papírové ručníky.
� Po upotřebení zabírají minimální objem v odpadkovém koši.
� Barvy: bílá (22,4 x 23 cm) a zelená (23,2 x 23 cm).
� Zásobník pro uskladnění a snadnou manipulaci  

s papírovými ručníky.

100 ks | 139,- 125,-

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

držátko zub. zrcátka - 5 ks | 1 ks = 99 Kč | 950,- | obj. č. 200007

360,-

499,-*

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

1 balení - 250 ks | 420,- 380,-

0,2 l - čiré / bílé - 10 x 100 ks | 490,- 450,-
0,2 l - ostatní barvy - 10 x 100 ks | 690,- 630,-

balení - 126 ks 69,-

bílé - 20 x 150 ks | 1 ks = 49 Kč | 1 120,- | obj. č. 450063 980,-
zelené - 20 x 150 ks | 1 ks = 44 Kč | 980,- | obj. č. 450064

zásobník | 911,- | obj. č. 450068

880,-

849,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Výborné máslové sušenky 
s plechové dóze.
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové. 
Při objednávce nad 2 500 Kč.

HYGIENA
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HD 410
� Ruční dezinfekční prostředek s obsahem alkoholu pro hygienickou 

a chirurgickou dezinfekci rukou.
� Baktericidní vč. tuberkulocidní, kvasinkové, omezené virucidní, 

neobalené viry (noro, adeno, polyoma SV 40, rota)
� Extrémně rychlý: hygienická dezinfekce rukou 15 sekund / 

chirurgická dezinfekce ruky 90 sekund
� Příjemný hydratační pocit na kůži
� Účinné látky: Alkohol

* akce platí pouze do vyprodání zásob

SLEVA

25%

ID 212 / ID 212 Forte
� Koncentrát bez obsahu aldehydů pro dezinfekci 

a čištění běžného instrumentária včetně 
rotačních nástrojů.

� Vhodný i pro ultrazvukové čističky, široké 
spektrum účinnosti.

� Má vynikající materiálovou kompatibilitu - 
obsahuje inhibitory koroze.

� Účinné látky: alkalické aminy a kvarterní 
amoniové sloučeniny.

� Při 2% ředění získáte 125 l pracovního roztoku, 
při 4% ředění je expozice jen 30 min.

� K dispozici i v silnější variantě Forte.

FD 350
� Dezinfekční ubrousky pro 

dezinfekci a čistění otřením povrchů 
zdravotnických prostředků.

� Vhodné např. pro podložky hlavy, 
držadla operačních světel, násadce 
a kolénka, obaly intraorálních snímků.

� Sortiment 3 typů: klasik, s vůní květin 
nebo s vůní citrónů.

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.

MD 555 desinfekce
� Vysoce účinný speciální koncentrát 

k důkladnému čištění odsávacího zařízení 
a odlučovače amalgámu.

� Rozpouští pevně usazené a ztvrdlé nánosy.
� Obzvláště vhodný při používání práškovačů a pro 

čištění odpadního potrubí, pro problematickou 
vodu, stejně jako pro vodovodní potrubí se 
špatným spádem.

Dezinfekce rukou

Septoderm
� Tekutý dezinfekční alkoholový přípravek určený 

k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou 
a k dezinfekci pokožky před operacemi a vpichy.

� Vyznačuje se rychlým a dlouho přetrvávajícím 
účinkem s dobrou odmašťovací schopností 
a výbornou snášenlivostí s pokožkou.

� Účinné látky: etanol 45% hm., 2-propanol 
30% hm. KAS 0,5% hm

Dezinfekce rukou

Septoderm Gel
� Vyznačuje se rychlým a dlouho přetrvávajícím 

účinkem se zvýšenou snášenlivostí s pokožkou.
� Účinné látky: Etanol
� Gelový alkoholový dezinfekční přípravek určený 

k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou. 
� Vhodný pro použití ve všech typech 

zdravotnických zařízení, ve farmaceutické  
a kosmetické výrobě

2,5 l | 1 269,- | obj. č. 4101841 949,-*
500 ml | 379,- | obj. č. 4101840 285,-*

ID 212 - 2,5 l | 1 819,- | obj. č. 4101420 1 729,-
ID 212 Forte - 2,5 l | 1 899,- | obj. č. 4101421 1 799,-

dóza - 110 ks | 269,- 249,-
náplň - 110 ks | 229,- 209,-

2,5 l | obj. č. 410111 1 689,- 2,5 l | 1 209,- | obj. č. 410258 1 149,-

500 ml | 160,- | obj. č. 4101660 150,- 500 ml | 170,- | obj. č. 4101664 165,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové.
Při objednávce nad 2 500 Kč.

DESINFEKCE

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Objednací knihu 2022  s praktickým týdenním 
kalendáriem  a prostor pro vaše poznámky. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.



Orthoprint
� Alginátová hmota s vanilkovou 

příchutí vhodná pro děti i dospělé.
� Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin).
� Ideální pro ortodoncii, díky super 

rychlé práci a antidávivé složce.
� Žlutá barva, vysoce elastický otisk.

Separační gumičky
� Vysoce elastické separační gumičky zajistí jemnou permanentní sílu, která vytvoří 

interproximální prostor před umístěním molárových kroužků.
� Barva: modrá.

Euroform ocelové
� Klasické euroform oblouky 

z nerezové oceli.
� Kulaté oblouky v 5-ti 

průměrech: .012 / .014 / 
.016 / .018 / .020.

� Obdelníkové oblou-
ky v 6-ti velikostech: 
.016x.016 / .016x.022 / 
.017x.025 / .018x.025 / 
.019x0.25 / .021x.025.

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.

 * nabídka platí do vyprodání nadměrných skladových zásob

Ceramchem Blue / Yellow
� Oblíbený chemicky tuhnoucí skloionomerní cement pro fixaci 

ortodontických kroužků.
� Mísí se s destilovanou vodou, rychle tuhne a snadno se odstraňuje.
� Uvolňuje fluoridy - předchází vzniku dekalcifikací.
� Verze BLUE navíc díky modré barvě ulehčuje práci při odstraňování 

a má vanilkovou příchuť příjemnou pacientům.
� Balení obsahuje: prášek, dávkovací nádobku na vodu, míchací 

podložku a lopatku na cement.

12 x 500 g | 1 ks = 229 Kč | 3 348,- | obj. č. 540108 2 750,-
500 g | 279,- | obj. č. 540108 249,-

80 ks | 169,- | obj. č. 4300181 139,-
960 ks | 989,- | obj. č. 4300180 799,-

kulaté oblouky - 100 ks | 1 259,- 999,-

kulaté oblouky - 10 ks | 309,- 259,-
obdélníkové oblouky - 10 ks | 479,-

horní .019 x .025 - 10 ks | 479,- | obj. č. 43002H5

399,-

249,-*
dolní .018x025 - 10 ks | 479,- | obj. č. 43002D4 249,-*

30 g | 1 469,- 1 290,-
200 g | 7 349,- 6 290,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Výborné máslové sušenky 
s plechové dóze.
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové. 
Při objednávce nad 2 500 Kč.

3. 5. - 25. 6. 2021

ORTHO SPECIÁL

3Hu-Fa
Dental

Informační časopis pro stomatologickou praxi

Hu-Fa
úsměvy



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.

Destilátor Drink
� Destilační přístroj pro výrobu destilované vody  

z běžné vodovodní vody.
� Nerezová komora s vysokou účinností (96%).
� Tichý a spolehlivý přístroj se snadnou obsluhou.
� Balení obsahuje i kanystr.
� Výkon: 1,2 l destilované vody za 1 hodinu.
� Objem 4 l, váha 3,2 kg.

Sterilizační sáčky a role
� Sáčky a role pro sterilizaci nástrojů v autoklávu.
� Balení: role 200 m, sáčky 200 ks.

 

14 990,- | obj. č. 593062 13 490,-

destilátor Drink | 8 590,- | obj. č. 592277 7 290,-
plastová nádoba | 1 050,- | obj. č. 592277N 750,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Objednací knihu 2022  s praktickým týdenním 
kalendáriem  a prostor pro vaše poznámky. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové.
Při objednávce nad 2 500 Kč.

Výrobek Obj. kód Akční cena

Steril.sáčky 60x100 mm 594060  229 Kč 

Steril.sáčky 90x250 mm 594062  299 Kč 

Steril.sáčky 140x260 mm 594063  499 Kč 

Steril.role 5,0 cm 594046  339 Kč 

Steril.role 7,5 cm 594047  439 Kč 

Steril.role 10 cm 594044  590 Kč 

Steril.role 15 cm 594048  885 Kč 

Steril.role 20 cm 594045  1 190 Kč 

Steril.role 25 cm 594050  1 490 Kč

Steril.role 30 cm 594049  1 830 Kč 

Domina Plus B     

obj. č. 5931161   104.900 Kč     116 990,-

Domina Plus B DXP s USB data-log + NewSeal + Destilator
obj. č. 593116     117.990 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
Informační časopis pro stomatologickou praxi
úsměvy
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Xylitol žvýkačky 
dětské
� 100% slazeno xylitolem
� Neobsahuje aspartam,  

sorbitol, laktózu a gluten.
� Dětský motiv a chuť.
� Ochrana proti kazům,  

plaku a je remineralizující.
� Příchuť: jablko

* nabídka platí pouze do vyprodání zásob

37%

V-Posil
� Vysoce hydrofilní A-silikon pro maximální přesnost.
� Úvodní sada Putty Fast/Light Fast: 2 x 450 ml tmel 

v dóze nebo 2 x 380 ml tmel v kartuši, 2 x 50 ml 
krém a příslušenství.

SLEVA

30%

Synergy D6
� Univerzální nano-kompozitní 

materiál ideální pro 
připevnění fazet.

SLEVA

50%

Take 1 Advanced Tray RS
� A-silikonová otiskovací hmota typu Tray,  

pro míchačky, standardně tuhnoucí (RS).

SLEVA

40%

Nástroj pro výplně
� Nástroj pro výplně; 1,4 mm; 

16,6 cm. Balení: 1 ks 39%

Mepicain 3%
� Mepicain je lokální anestetikum 

anilidové řady bez adrenalinu  
s rychlým nástupem účinku.

*** Léčivo - vaše objednávka léčiv bude předána a realizována pouze prostřednictvím lékárny.

SLEVA

17%

Gigasept FF
� Přípravek na dezinfekci  

a čištění všech druhů nástrojů 
a pro ultrazvukové čističky.

SLEVA

25%

Perform
� Dezinfekce a čištění lékařských přístrojů a lék. 

inventáře na základě aktivního kyslíku

SLEVA

25%

Mosaic
� MOSAIC je vysoce modelovatelný -  

v průběhu vrstvení máte úplnou  
kontrolu nad nanášením.

� Hladká, pružná konzistence, snadno se odděluje  
a nelepí se na nástroj.

� Po vytvarování nestéká,  
ani se nebortí.

SLEVA

až 40%

Vitremer A4
� Skloionomerní, výplňový 

cement tuhnoucí chemicky 
i světlem.

� Pro dostavby, výplně III. a V. 
třídy, dlouhodobé provizorní 
výplně a výplně u dětí.

SLEVA

32%

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  
a detritem.

SLEVA

41%

Visalys Temp
� Pevný materiál pro výrobu provizorních koru-

nek a můstků razidlovou metodou.
� Vynikající odolnost proti zlomení, deformaci  

a abrazi. Estetický,  
přirozeně  
fluorescentní  
a stálobarevný.

SLEVA

50%

30 ks - exp. 30.06.2021 | 119,- 75,-*
Úvodní sada - Putty Fast/Light Fast - ruční -  
exp. 30.10.2021 | 5 310,- | obj. č. 5204290A 3 720,-*

Flow A2/B2 stříkačka 2,3g, exp. 30.06.2021 
1 099,- | obj. č. 52111A2 549,-*

RS 2 x 362ml - exp. 30.07.2021 | 6 283,- 
obj. č. 589178 3 799,-* 489,- | obj. č. 151513210 299,-*

10 x 1,8 ml - SUKL 0232604 - exp. 31.07.2021 
398,- | obj. č. 460010 329,-***

2 l - exp. 30.08.2021 | 1 590,- | obj. č. 410062 1 190,-* 40 g - exp. 30.09.2021 | 90,- | obj. č. 450143 69,-*

kompule 10 x 0,2g - A3.5 - exp. 30.09.2021 
1 300,- | obj. č. 504783 829,-*
stříkačka 4 g - A0.5 - exp. 30.11.2021 | 2 140,- 
obj. č. 504760 | 1 990,-** 1 290,-*

prášek A4 - 9 g - exp. 28.10.2021 | 1 751,- 
obj. č. 5312A4 1 199,-*

180ks F1-F5 - exp. 30.10.2021 | 846,- 
obj. č. 562345F15 499,-*

A2 (50 ml + 15 kanyl) - exp. 31.10.2021 
2 870,- | obj. č. 53044A2 1 450,-*

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Výborné máslové sušenky 
s plechové dóze.
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové. 
Při objednávce nad 2 500 Kč.

VÝPRODEJ

SLEVA

SLEVA
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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

37%

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

35%

Calci-Line 2ml
� Kalciumhydroxidová pasta  

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

SLEVA

20%

Medicarine
� Dezinfekční přípravek  

ve formě tablet  
pro dezinfekci všech 
omyvatelných povrchů 
a předmětů na bázi 
aktivního chlóru.

SLEVA

15%

GC Fuji IX GP prášek
� Kondenzovatelný, chemicky  

tuhnoucí, nelepivý  
skloionomerní cement  
na kavity I., II. a V. třídy,  
jako podložka nebo základ  
výplně.

� Váže se na dentin a sklovinu  
bez nutnosti leptání  
a bondování.

SLEVA

40%

Panasil
� Středně viskózní A-silikonová monofázová otiskovací 

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

� Velmi vhodná pro rebazovací otisky.

40%

GC Gradia Direct
� Oblíbené mikrohybridní kompozitum  

do frontálního úseku  
s pozoruhodnou estetikou  
a vynikajícími vlastnostmi.

� Speciální struktura plniva a výrazný chameleón efekt 
umožňuje dosáhnout tzv. neviditelné výplně.

SLEVA

57%

Photac-Fil Q Aplicap
� Světlem tuhnoucí skloionomerní 

cement pro výplně v postranním 
i frontálním úseku.

25%

Vertise Flow
� Samoadhezivní flow kompozitní  

materiál pro malé výplně  
třídy I. a II., liner, pečetění fisur  
a opravy keramiky.

SLEVA

25%

Ceram.X One Universal
� Díky postupně se měnící translucenci mezi při-

rozenou sklovinou a dentinem má ceram.x®one 

UNIVERSAL účinný chameleon efekt, který 
vede ke vzniku přirozených výplní, ideálních pro 
každodenní život.

SLEVA

35%

Amelogen plus
� Nadčasový Bis-GMA kompozit 

s mikročásticemi

SLEVA

39%

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

35%

2 x 50 ml + 8 kanyl - exp. 31.10.2021 | 1 420,-  
obj. č. 540080 899,-*

prášek - 15 g - A1 - exp. 05.11.2021 | 2 450,- 
obj. č. 5300A1 1 379,-* 2ml - exp. 28.11.2021 | 839,- | obj. č. 594097 669,-*

300 tablet - exp. 30.11.2021 | 1 239,- 
obj. č. 410086 1 059,-*

prášek B3 - 15 g - exp. 30.11.2021 | 1 930,- 
obj. č. 5302B3 1 159,-*

Monophase Medium 2x380 ml - exp. 30.11.2021  
5 190,- | obj. č. 540128 3 120,-*

Gradia Direct X-AO2 - exp. 11.12.2021 | 1 760,-  
obj. č. 5247XAO2 760,-*

50ks - A3,5 - exp. 19.12.2021 | 4 528,- 
obj. č. 5324A5 3 399,-*

sada 4 x 2g - exp. 30.12.2021 | 3 845,- 
obj. č. 526110 2 890,-*

A1 - 3g - exp. 30.12.2021 | 1 144,- | obj. č. 52310A1 739,-*
2,5 g - Transparent Orange - exp. 30.12.2021 
490,- | obj. č. 509043 299,-* intro kit - exp. 30.12.2021 | 2 760,- | obj. č. 500615 1 799,-*

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Objednací knihu 2022  s praktickým týdenním 
kalendáriem  a prostor pro vaše poznámky. 
Při objednávce nad 15 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové.
Při objednávce nad 2 500 Kč.

VÝPRODEJ

SLEVA

SLEVA



MÁME NOVÝ 
FACEBOOKOVÝ PROFIL
Přidejte se k nám, ať Vám neunikne 
žádná novinka a zajímavost nebo třeba 
pozvánka na webinář!

www.facebook.com/HuFa.Dental.as

Atraumatická, rychlá a 
efektivní retrakce gingivy
V krčkové oblasti provádíme mnoho 
různých ošetření a retrakce gingivy je 
pro mnoho z nich nezbytá. Často však 
je pro dásně traumatická, pokud není 
provedena správně...

bit.ly/LMGengiva

Jak se vyhnout bílé lince 
okolo okrajů Vašich výplní
Stává se Vám někdy, že je kompozitní vý-
plň ohraničena bílou linií? Často vypadá 
pryskyřice výborně v okamžiku po prvot-
ním nanesení, ale pak se po dokončení 
objeví bílá linka.

bit.ly/BilaLinka

Už žádné pokusy a omyly
Úprava okluze na první dobrou. Oblíbe-
né artikulační fólie, síly jen 8 my, které 
jsou napnuté ve vlastním rámu posky-
tují vždy spolehlivý barevný otisk.

Odkaz: bit.ly/TrollFoil

Hu-Fa
Dental

Vzdělávání www.hufa.cz/vzdelavani/

Možnosti ošetření anxiózních 
pacientů v zubní ordinaci
Tato poutavá přednáška Vás vtáhne do problematiky 
sedace v běžné stomatologické praxi. Paní docentka 
Vás přehledně seznámí s používanými farmaky a jejich 
vlastnostmi. Důležitou částí bude bude také monito-
ring pacienta a zvládnutí možných komplikací. Probere 
také rozdíly v sedaci dětských a dospělých pacientů.

Přednášející: 
Doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
 Kdy: 28. května 2021
 Kde: webinář online

Další informace:   bit.ly/37CVZcV 

Zachování zubů. 
Ovlivňuje regenerace parodontu její 
životnost? Regenerační terapie - 
výhody a limity léčby.

Parodontologická i implantologická stomatologie prochá-
zí velmi dynamickým obdobím. Sílící tlak a požadavky na 
biomateriály používané k regeneraci měkkých i tvrdých 
tkání zvyšují úspěšnost chirurgických augmentačních 
technik. Oblíbený, informacemi našlapaný kurz, který je 
doplněný také praktickým workshopem.

 Přednášející: MUDr. Peter Augustín, Ph.D.
 Kdy: 4. června 2021
 Kde: Olomouc

Další informace a přihlášky ZDE: bit.ly/3q8AZUN

TRAVEL

Hu-Fa
Dental

Vážení přátelé cestování,

pevně věřím, že vládní restrikce, které stále ještě pociťujeme budou ustupovat a společně opět získáme možnost vydat se za hranice všedních 
dní po Evropě i do celého světa. U nás se nic nemění, naše zájezdy jsou stále odborné a proto si cenu zájezdu můžete odečíst z daní.
Kompletní a co nejvíce aktuální nabídku zájezdů najdete na www.hufa.cz v odkazu Travel, kde se také na daný zájezd můžete on-line přihlásit.
Děkujeme, že nám i v těchto nelehkých časech zachováváte přízeň a těším se s Vámi brzy na shledanou!

Daniel Linnert

Termín: 17. - 24. července 2021 (7 dnů)*
Ubytování: Panorama Pension Suedhang (polopenze)
Nenechte si ujít: mnoho turistických a cyklistických tras, relaxaci v lázních, 
golf, Alpine Wildpark, Granatium, Klagenfurt, hrad Landskron, středobod 
Korutan, vynikající korutanskou kuchyni.

Cena: 14 490 Kč (dospělý)

             ZDARMA  (dítě   0-4   let)

            8 790 Kč  (dítě   5-12 let)

      10 990 Kč  (dítě 13-15 let) 

V případě, že Vám tento termín 
nevyhovuje, můžete si vybrat i jiný z prázdninových měsíců

Maďarsko -Hevíz
Relaxace a cykostezky

Lázně Hevíz jsou jedny z největších a nejznámějších lázeňských středisek v Maďarsku. Leží v 
jihozápadním cípu Balatonu. Návštěvníci Hevízu jsou okouzleni jeho krásou, jedinečnou atmo-
sférou 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!

Termín: 2. - 6. června 2021 (5 dnů)

Doprava: vlastní
Ubytování: Lotus Therme Hotel & Spa 5* (2 lůžkové pokoje s polopenzí)
Nenechte si ujít: koupání v termálních lázních a jezeře, maďarská vína a speciality

Cena: 14 290 Kč

Rakousko 
Letní dovolená v Bad Kleinkirchheimu

Dovolená v Korutanech je jednoduše nesrovnatelná s žádným jiným místem! Vítejte 
v zemi jezer a hor! Během Vaší dovolené v Bad Kleinkirchheimu jsou lanovky stále v 
provozu a tím nejkomfortnějším a nejrychlejším způsobem, jak se dostat do nejlepších 
výchozích pozic nespočtu turistických stezek a cyklotras v srdci Korutan, vhodných 
jak pro sváteční turisty a rodiny s dětmi, tak pro milovníky náročných tras, vyžadují-
cích určitou zdatnost a zkušenosti.

Novinky & blog

Webináře - třídílná série 
o endodoncii

Třídílný seriál na na žádané téma endodoncie. 
Odstraňování problémů v endodoncii. Série před-
nášek přinášek přináší klinické postupy k odstra-
ňování problémů a nabízí úspěšná řešení, která 
využijete ve své každodenní rutině.
Nenechte si je ujít! Webináře jsou zdarma, 
z pohodlí Vašeho domova. Tlumočeno do češtiny.

 Přednášející: Dr. Grzegorz Witkowski

 informace zde    bit.ly/31tdLxv

 



*Hu-Fa Dental a. s. si vyhrazuje právo, kdykoliv v průběhu kampaně zrušit či změnit nabízené dárky bez předchozího informování. 
V případu vyprodání vybraného dárku může zákazník obdržet dárek jiný, vždy v obdobné hodnotě k vybranému. 
Čokolády Vivani budeme distribuovat s ohledem na počasí, aby nedošlo při přepravě k jejich znehodnocení.

Vaše 
objednávky 
ODMĚNÍME 
hodnotnými 

DÁRKY!
praktický antižeton 
do nákupního vozíku

nad 3 000 Kč
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Objednací kniha
2022

S námi je stomatologie jednodušší

objednávková kniha
na rok 2022

nad 15 000 Kč

Chováme se ohleduplně
k životnímu prostředí

Rádi bychom eliminovali spotřebu plastů 
a tak od této chvíle budete dostávat Vaše dodávky zboží 
od svého Hu-Fa obchodního zástupce také v látkových 

taškách.
Tašku si můžete nechat a nebo nám ji můžete vrátit 

a my Vám v ní dovezeme objednávku zase příště.

Jsme v tom společně!

lahodné bonbony
Barkleys skořicové nebo 

zázvorové 
nad 2 500 Kč

1/4 kila čerstvě pražené
zrnkové kávy

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 Telemarketing 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

křehké 
lískooříškové trubičky

nad 5 000 kč



Podporováno StyleItaliano

NOVÉ PROVEDENÍ, NOVÉ TVARY, 3 LETÁ ZÁRUKA TRVALÉ KVALITY

ITALSKÉ / MINIMALISTICKÉ / STYLOVÉ

Nejnovější přírustek do rodiny exkluzivních 
světelných systémů pro lupové brýle.

Prizmatické brýle
52 290 Kč   58.090 Kč

Galilejské brýle
zvětšení 2-3x
28.390 Kč  31 490 Kč

Galilejské brýle
zvětšení 3,5x
31 390 Kč  34 790 Kč

Dynamické, sportovní a ochranné linie ve spojení s 
inovativním tvarem a kompletní lehkostí materiálů 
zajišťují co nejlepší pohodlí. Brýle z této řady mají 
skutečně odlehčený design, který zlepšuje výkon a 
umožňuje čelit výzvám aktivního SPORTu.

3 l e tá 
ZÁRUKA

l e tá 
ZÁRUKAZÁRUKA

l e tá 

wireless

• 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

• Prizmatické binokuláry s kratším a lehčím pláštěm XS i galilejské lupy s vylepšenou PRO optikou
• Velmi lehké, sportovně estetické obroučky dokonale přiléhají a současně velmi dobře chrání oči
• Dostupné ve všech zvětšeních – galilejské PRO HD (2,0× - 3,5×) a prizmatické (3,5× - 5,0×)
• Barevné kombinace pro každého - bílo-červené, bílo-růžové, černo-zelené a exkluzivní černá pro Black Edition
• Exkluzivní řada Black Edition, která vyniká svým luxusním provedením včetně speciálního černého kufříku pro ukládání.

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 

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

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

Obj. kód: 910296    
eosHP wireless   
30 590 Kč

ASEPTICKÉ OVLÁDÁNÍ 

bezdotykově, pouze gesty rukou


