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Informační časopis pro stomatologickou praxi

Hu-Fa
úsměvy Bělení a prevence

2. 5. - 24. 6. 2022

15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

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

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

+

BĚLICÍ SYSTÉM 
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BĚLENÍ ZUBŮ 
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PLANETĚ

Hu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 - 9
objednavky@hufa.cz
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THE ULTRADENT ICON
The UPI icon should be used in conjunction with the Ultradent logo 
and according to its color. The icon may appear alone (without the 
logo text) if the complete logo (icon and logo text) appears 
elsewhere on/in the document. Visit the Ultradent Resource 
Center for icon files. Contact the UPI MarCom Department with 
any questions about icon usage.

Improving Oral Health Globally

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

Font - Helvetica Neue - 47 light condensed oblique

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

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

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

Japan

Brazil

Germany

China

Australia

The Ultradent Logo

Desenvolvendo a Saúde Oral Globalmente

Portuguese

Mejorando la Salud Oral Mundialmente

Spanish

Více informací o produktu viz str. 4Více informací o produktu viz str. 



Novinky

Co byste měli hledat 
v zubní pastě pro bělení zubů
Kolem bělení zubů není nouze o otázky, zejména pokud 
jde o zubní pasty, které tvrdí, že to dokážou. Jaká je 
nejlepší zubní pasta na bělení zubů? Jak bělící zubní 
pasta funguje? Způsobí zubní pasta...

odkaz: bit.ly/zubpast

Hu-Fa
DentalVzdělávání www.hufa.cz/vzdelavani/

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.

Podrobné informace o systému najdete ZDE: 
bit.ly/GCAadva

Implantologický kurz 
pro začínající implantology

23. září 2022   Brno, Hotel Vista   
detaily: bit.ly/KurzGCaadvaBR

Teoreticko-praktický pro zubní lékaře, kteří chtějí nabídnout svým pacientům 
kvalitní protetické ošetření nesené špičkovými implantáty.

V praktické části nám MDDr. Kříž představí systém 
GC Aadva Implant a chirurgický i protetický set. 

Budeme si moci vyzkoušet zavedení různých typů implantátů, 
vhojovacího a otiskovacího válečku a také samotné otiskování. 

Nebude chybět ani fi xace celokeramické korunky 
na zavedený implantát.

Přednášející:
MDDr. Ondřej Kříž
Dentální klinika Supradent v Brně

Workshop digitální otiskování
Připravili jsme pro Vás jedinečnou možnost 
dozvědět se informace o intraorálních skenerech 
a vyzkoušet i skenování! Možná i Vy kolem sebe 
vnímáte skutečnost, že Vaši kolegové přechází 
na digitální otisky a přemýšlíte, zda to třeba není 
také správná cesta pro Vaši praxi.
Přednášející: Jiří Sedláček 
Kde: Otrokovice, Praha, Brno, Olomouc, Karlovy 
Vary, Hořice, Žďár nad Sázavou
Informace ZDE: bit.ly/digiotisk

Fotokompozita – dostupně 
a kvalitně
Teoreticko-praktický worshop zaměřený 
na moderní fotokompozita představí nejmodernější 
kompozitní, skloionomerní a sklohybridní materiály. 
V závěru kurzu proběhne praktická ukázka disku-
tovaných klinických postupů a vybraných 
materiálů, účastníci si práci s jednotlivými 
materiály budou moci vyzkoušet.
Přednášející: MUDr. Milan Tomka Ph.D.
Kdy: 13. května 2022
Kde: Olomouc

Informace ZDE: bit.ly/3oOk3nA

Nové generace výplňových 
materiálů a jejich využití 
v praxi
Prakticky zaměřená přednáška Vám představí 
nejmodernější kompozitní, 
skloionomerní a sklohybridní materiály. 
V závěru kurzu proběhne praktická ukázka 
diskutovaných klinických postupů a vybraných 
materiálů.
Přednášející: MUDr. Zbyněk Mach
Kdy: 3. června 2022
Kde: Liberec

Informace ZDE: bit.ly/3GIEd8V

Platba kartou za školení
Nyní můžete uhradit účastnický poplatek na vzdělávací 
akci pohodlně a ihned po přihlášení pomocí platební 
karty. Přihlásit se na školení nebylo nikdy jednodušší!

odkaz: www.hufa.cz/vzdelavani

Povinný výplach úst před každým 
ošetřením?
Proč by se měl výplach úst stát běžnou součástí ka-
ždého ošetření? Proč by jej měli pacienti praktikovat 
i doma? Co by měl obsahovat, aby byl účinný a přesto 
bezpečný?

odkaz: bit.ly/XyntrusB



Xyntrus 5v1 pro dospělé / bez přidaného fl uoru, mátová příchuť.
• redukuje až 99,99 % virů a bakterií v ústech
• neobsahuje peroxid vodíku
• nezbarvuje zuby
• bez alkoholu
• jemná, příjemná příchuť pro dlouhodobou svěžest

lahev 500 ml    - 50 dávek á 10 ml

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

JEDINÁ
antivirová a antibakteriální

ústní voda

S PROKÁZANOU ÚČINNOSTÍ

Detailní informace najdete na inernetu ZDE: bit.ly/XyntrusB

Xyntrus 5v1 pro dospělé / 
• redukuje až 99,99 % virů a bakterií v ústech
• neobsahuje peroxid vodíku
• nezbarvuje zuby
• bez alkoholu
• jemná, příjemná příchuť pro dlouhodobou svěžest

lahev 500 ml    - 50 dávek á 10 ml

•  Klinická účinnost lepší než u většiny současných antibakteriálních a antivirových látek.

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

SKLADEM!



 

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

1 230 Kč   1 640,-

1 330 Kč   1 770,-

5 230 Kč   6 970,-



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
• Neobsahuje oxid titaničitý 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

15%
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      204 Kč    239,-
bělicí pasta   28 g        89 Kč      

*Sleva platí na pasty 100 ml.

www.opalescence.cz



Profesionální ordinační bělení 
k léčbě medicínských změn odstínů zubů*
Jediný bělící gel s vysokou koncentrací peroxidu vodíku k ordinačnímu bělení na 
trhu. Určen pro zuby, které jsou obtížně bělitelné domácím (tzv. kosmetickým) 
bělením.
Neinvazivní ošetření
Ordinační bělení OpalescenceTM BoostTM 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, te-
tracyklinové a minocyklinové zuby, amelogenesis imperfecta, dentinogenesis 
imperfecta, fl uoróza, alkaptonurie, vrozená erythropetická porfyria, vrozená 
hyperbilirubinémie, Turnerova hypoplasie aj.

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

Zdravotnický prostředek tř. IIa, CE platné do r. 2024. 

Více informací o produktu u Vašeho obchodního zástupce. 
Před použitím si přečtěte návod k použití.
Název: OpalescenceTM BoosttTM .Určený účel: Bělící gel 40% HP pro léčbu medicínských změn odstínu 
zubů. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně 
úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Balení: Intro Kit – pro 2 pacienty: 
  4×1,2 ml stříkačka BoostTM 40%
  2×1,2ml OpalDam Green
  2× IsoBlock
20× kanyla Black Mini
  2× Luer Vac
  2× kanyla SurgiTip

504750    4.160 Kč   5.190,-

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

 Tip: 

Pacient Kit – pro 1 pacienta: 
  2×1,2ml stříkačka BoostTM 40%
  1×1,2ml OpalDam Green
  1× IsoBlock
10× kanyla Black Mini

504751    2.040 Kč   2.540,-

Econo refi l:
20×1,2ml BoostTM 40%

504754    12.430 Kč   15.530,-Citlivost při a/nebo po bělení? 
Použijte UltraEz 
Bezpečný a spolehlivý rozvěrač rtů 
pro ordinační bělení? 
Použijte Umbrellu s chráničem jazyka – viz str. 7

Sleva 
20%

15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

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

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

40% 
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Retraktor jazyka rtů a tváří

Umbrella
• Ústa jsou správně jemně a přirozeně otevřená, bez jakéhokoli natažení nebo stlačení rtů.
• Jazyk pohodlně odpočívá za chráničem jazyka opřený špičkou o patro, nepřekáží při ošetření.
• Pacient se nedáví, nezalyká slinami, sliny se hromadí mimo chrup a dobře se odsávají.
• Umbrella může být ponechána v ústech při kontrole skusu, při otiskování,  

může být použita spolu s blokátorem skusu.

TIP
Více informací:  

bit.ly/UmbrellaNazor

Vložení rozvěrače úst nebylo nikdy jednodušší!

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.

Chemicko-abrazivní pasta pro minimálně-invazivní ošetření zubů s fluorózou  

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

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

a 10 kalíšků OpalCup.

TIP
Pokud jsou skvrny na zubech světlé, zkuste 

nejdříve vybělit. K izolaci měkkých tkání 

použijte OpalDam – viz katalog UD str. 21

PŘED PO

Název: UmbrellaTM

Určený účel: retraktor tváří, rtů a jazyka. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně 
úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/umbrella-retraktor-stredni-5-ks.

Název: UltraEZTM. 
Určený účel: Prostředek pro snížení citlivosti zubů s dusičnanem draselným a fluoridem. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití 
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/ultraez-combo-mini-kit-h-d-8-ks.

Název: OpalustreTM a Opal CupstTM. 
Určený účel: Chemická suspenze a leštící kalíšky k léčbě fluorozy. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/opalustre-kit.

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

Combo kit H + D - 20 ks | obj. č. 505721 | 2 065,-** 2 220,-
Mini kit H+D 8 ks | obj. č. 505743 | 949,-**

stříkačky - 4 x 1,2 ml | obj. č. 501008 | 735,-**

1 020,-

790,-

kit | obj. č. 500554 | 3 711,-** 3 990,-
mini kit | obj. č. 505554 | 2 074,-**

refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500555 | 2 381,-**

2 230,-

2 560,-
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Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití 

Opalescence Go 6%
• Jednorázový nosič předplněný bělícím gelem s 6% H2O2.
• Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) snižuje možnou citlivost zubů při bělení.
• 20% vody brání dehydrataci zubu, přispívá ke stabilnímu odstínu vybělených zubů.
• Neutrální pH nepoškozuje/nenarušuje zubní sklovinu, zvyšuje její mikrotvrdost a remineralizuje ji.
• Žádné otisky, modely ani další laboratorní práce nejsou nutné.
• Doporučené 2-5 aplikací jako následná péče po ordinačním bělení.
• Doba 1 aplikace: pouze 60-90 minut za den.
• Doba bělícího cyklu: 5-10 aplikací.
• Příchuť: máta, meloun.
• Pacient Kit obsahuje: 10 dolních  

a 10 horních nosičů a bělící pastu 28 g.
• Mini Kit obsahuje: 4 dolní a 4 horní nosiče.
Pozn. Bělící gely musejí mít v označení kódu EU (registrováno pro prodej v EU)

TIP

TIP

Vybělené zuby 
s vynikající výdrží 
odstínu po dlouhou 

dobu (několik 
let) - NENÍ TŘEBA 

PŘEBĚLOVAT KAŽDÝ 
MĚSÍC!

Prodlužte životnost 
vyběleného odstínu  

ještě déle se zubní pastou 
Opalescence Original / Opalescence 

Sensitivity Relief. videonávod: bit.ly/OpalGOpouziti

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.

SLEVA
15%

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).

Fluorescentní - viditelné při každé kontrole pod UV světlem

VALOTM KABELOVÁ. VALOTM BATERIOVÁ. VALOTM GRAND

VALO LED polymerační lampy
• Širokospektrální LED diody s rozsahem vlnových délek 380 – 520 nm.
• pro polymeraci všech dentálních materiálů
• kolimovaný svazek světelných paprsků
• 3 polymerační režimy:
• standard (1 000 mW/cm2)
• vysoký (1 400 mW/cm2, 1 600 mW/cm2 u VALO Grand)
• extra vysoký – emulace plasmového režimu (3 200 mW/cm2)
• zkrácená doba polymerace na 3 sekundy na vrstvu
• odolné proti poškození pádem a poškrábání
Složení jednotlivých balení Vám rád sdělí Váš obchodní zástupce.

TIP
S VALO LED lampou ušetříte– zpolymerujete 

spolehlivě za 3 sekundy1
1 dbejte doporučení výrobců kompozitních materiálů 
ohledně množství energie v J potřebné k polymeraci

VALO Grand

VALO s kabelem

pacient kit | 1 972,-** 2 120,-
mini kit máta | obj. č. 504644 | 1 042,-** 1 120,-

intro kit | 1 570,- 1 340,-
refill - 4 x 1,2 ml | 3 220,- 2 740,-

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

VALO LED lampa | obj. č. 505919 | 38 084,-** 40 950,-
VALO bezdrátová | 36 354,-**

VALO Grand LED lampa | obj. č. 505971 | 39 163,-**

39 090,-

42 110,-

47 630,-

Název: UltraSeal XTTM hydroTM Hydrofilní pryskyřičné pečetidlo fisur 
a jamek. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití 
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného 
účelu. Dostupný na www.hufa.cz/ultraseal-xt-hydro-kit-natural.

Název: VALOTM KABELOVÁ. VALOTM BATERIOVÁ. VALOTM GRAND
Určený účel: polymerační lampy. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/valo-led-lampa.
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Gel pro bělení nevitálních zubů technikou walking bleach 

OpalescenceTM 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.
• Pozor: pouze pro bělení nevitálních zubů!
• 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.

TIP
K dočasnému uzavření kavity 

použijte dočasný karboxylátový 
cement bez eugenolu 

UltraTemp Regular.  
Je kompatibilní s peroxidem vodíku.

Přední nevitální zub, mnohaleté 
zabarvení neznámého původu.

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

Polykarboxylátový cement bez eugenolu  
pro provizorní fixace i výplně

UltraTempTM

• Pro krátkodobé provizorní fixace (korunky, inleje)  
a uzavření kavit.

• Uzavření kavity při endo bělení do dutiny zubu.
• Hydrofilní - nezpůsobuje citlivost.
• Bez eugenolu - šetrný k pulpě, nedráždí.
• Výborně těsní - brání průniku bakterií.
• Pracovní čas: 2-3min.
• Snadno jej odstaníte.

Provizorní výplň... ... je snadno odstraněna. Fixace provizorního můstku. Snadné odstranění zbytků cementu.

BĚLENÍ DO ČEKÁRNY. NASTARTUJE BĚLÍCÍ PROCES. PRO TĚŽŠÍ DISKOLORACE

Opalescence Quick PF 45%
• Viskózní lepkavý gel s 45% karbamid peroxidu
• Plnění do individuálního nosiče
• Bělení na 1x 30 minut do čekárny-pacient je pod lékařským dohledem
• Obsahuje složky PF pro snížení citlivosti a 20% vody
• Poznámka: po aplikaci Opalescence Quick pacient pokračuje s domácím bělením.
• Bělení s Opalescence Quick v čekárně lze opakovat.

• Zdravotnický prostředek tř. IIa, certifikát CE platný do r. 2024
• Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce.

Před bělením (nedostatečný vývoj 
dentinu).

Po 4 aplikacích Opalescence Quick  
(bělící gel s 45% karbamidu peroxidu = 
cca 15% peroxidu vodíku). 

kit | obj. č. 501270 | 2 223,-** 2 390,-
refill - 2 x 1,2 ml | obj. č. 501323 | 1 991,-** 2 140,-

5 ml + 20 kanyl | obj. č. 505916 | 1 804,-** 1 940,-

20x 1,2 ml | obj. č. 505348 | 5 459,-** 5 870,-
4x 1,2 ml | obj. č. 505346 | 1 256,-** 1 350,-

Název: Opalescence TM Endo 
Určený účel: gel s peroxidem vodíku pro bělení nevitálních zubů technikou walking bleach. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití 
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/opalescence-endo-kit.

Název: UltraTempTM

Určený účel: provizorní fixace protetiky a/nebo provizorní výplně. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/ultratemp-regular-kit.

Název: Opalescence Quick PF 45%
Určený účel: Gel s peroxidem vodíku pro bělení zubů. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, 
včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/opalescence-quick-pf-45-4x1-2-ml.



15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

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

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

PRO HLUBOKOU 

HEMOSTÁZU

503093 Intro Kit:  4x 1,2 ml Viscostat + 20 kanyl Metal Dento-Infusor                   900 Kč  1.120,-
500647 Indispense Kit: 1x 30ml ViscoStat + 20x kanyla Metal Dento-Infusor + 20x 1,2ml prázdné stříkačky            1.800 Kč  2.240,-
500645 Indispense: 1x 30ml ViscoStat             1.080 Kč  1.340,-
501087 Mini Kit: 2x 1,2 ml Viscostat +10 kanyl Metal Dento-Infusor                290 Kč     360,- 

ViscoStat ClearTM

• hemostatický viskózní gel s 25% chloridu hlinitého 
• transparentní gel pro estetické zóny
• zůstává v sulku, nezanechává rezidua, nestéká 

506409 Kit:  4x 1,2ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor                                  900 Kč  1.120,-
506407 Indispense Kit: 1x 30 ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor + 20x 1,2ml prázdné stříkačky   1.800 Kč  2.240,-
506408 Indispense: 1x 30 ml ViscoStat Clear                              1.080 Kč  1.340,- 

ViscoStatTM

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

Název: ViscoStatTM .Určený účel: hemostatický gel Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz

Název: ViscoStat ClearTM .Určený účel: hemostatický gel Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

pro aktivní hemostázu vtítejte hemostatika kanylou 
Metal-Dento Infusor. Tip: 

Sleva 
20%
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Světlem tuhnoucí pryskyřičná bariéra 

OpalDamTM 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.

 * Nabídka platí do vyprodání zásob.

TIP
Před aplikací můžete použít 

hemostatický gel  
ViscoStat Clear: zastaví tvorbu 

sulkulárních tekutin a udrží 
měkké tkáně suché.

Zpolymerovanou pryskyřici snadno 
odstraníte v jednom kuse.

Světlem tuhnoucí pryskyřice pro rezervoáry na 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-TrayTM 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.

Tvarovací nůžky UltradentTM Ultra-Trim
• Používají se pro přesné  

vystřihování okrajů nosičů.
• Jemné ozubené ostří, pružinová  

konstrukce snižuje únavu prstů.

Ke snížení přechodné citlivosti krčků

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).
• Expirační doba: 60 měsíců.
• Balení Kit obsahuje:  

4x 1,2ml stříkačka + 20x kanyla Black Mini Brush 

TIP
Ideální k:

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

- po paradontologickém ošetření
- pečetění citlivých krčků před bělením.

Před aplikací kyseliny fosforečné byl 
povrch ošetřen Universal Dentin 
Sealantem.

Na oba povrchy aplikována kyselina 
fosforečná na 20 sec.

bílý - 20x 1,2 ml | 7 700,- | obj. č. 500326

kit | obj. č. 501824 | 2 055,-** 2 210,-
refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 501825 | 1 776,-**

refill - 20x 1,2 ml | obj. č. 501826 | 7 161,-**

1 910,-

7 700,-

3 350,-*

kit | obj. č. 500240 | 1 135,-** 1 220,-
econo kit | obj. č. 500242 | 3 413,-**

refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500241 | 930,-**

3 670,-

1 000,-

regular, tloušťka 0,9 mm - 25 ks | obj. č. 500226 | 874,-** 940,-
medium, tloušťka 1,5 mm - 20 ks | obj. č. 500227 | 1 125,-**

heavy, tloušťka 2,0 mm - 20 ks | obj. č. 500284 | 1 432,-**

1 210,-

1 540,- 1 ks | obj. č. 500605 | 1 414,-** 1 520,-

kit | obj. č. 500265 | 1 562,-** 1 680,-
refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500266 | 1 070,-** 1 150,-

Název: OpalDamTM Green. 
Určený účel: světlem tuhnoucí gingivální 
bariéral Zdravotnický prostředek. Čtěte 
pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání, včetně úplného 
určeného účelu. Dostupný na  
www.hufa.cz/opaldam-green-kit.

Název: UltradentTM LC Block-Out Resin 
Blokovací pryskyřice Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání, včetně úplného 
určeného účelu. Dostupný na  
www.hufa.cz/lc-block-out-resin-kit.

Název: Fólie Soft-TrayTM Classic. 
Fólie pro nosiče tvarováním pod tlakem. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/sof-tray-folie-0-9-mm-25-ks.

Název: Tvarovací nůžky UltradentTM Ultra-Trim  
Tvarovací nůžky pro ostřižení fólie. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/nuzky-ultra-trim.

Název: UltradentTM Universal Dentin Sealant. 
Ke snížení přechodné citlivosti krčků. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod  
k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.  
Dostupný na www.hufa.cz/universal-dentin-sealant-kit.



15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

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

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

TM

WHITE

Při objednávce 
s dalšími 2 produkty

 sleva 7%
z ceny níže

Název: Endo-Eze MTAFlow™ White.Určený účel: Opravny mineral-trioxid-aggregate cement pro endodontické ošetření. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz

novinka

Kit: 8-10 aplikací 
  1× MTAFlow White prášek (2g)     
  1× MTAFlow White gel (2ml)
  1× odměrka s 2 odměrnými konci 
20× kanyla Black Micro 
10× stříkačka Skini
10× uzávěr Luer Lock 
  1× průvodce technikou míchání,           
  1× návod

• ultrajemný zrnitý prášek a proprietární gelové medium
• hladká konzistence pro každou proceduru 
• přesné dávkování až k apexu pomocí kanyly NaviTip 29ga Single port
• 5 minut po nanesení MTAFlow White lze povrch opláchnout bez rizika vymytí
• lze použít do 15 minut po smíchání
• bioaktivní, podporuje hojení

OPRAVNÝ MINERAL -TRIOXID- AGREGATE CEMENT 
PRO ENDODONTICKÁ OŠETŘENÍ NAD KLINICKOU LINIÍ. 
NEZABARVUJE. VHODNÝ DO ESTETICKÉ ZÓNY.

novinka

504084 – VALO Grand transiluminační čočky: 
• prosvětlují zuby a dentální protetiku
• transformují modré  světlo na žluté/ červené spektrum  
 a pomáhají zviditelnit praskliny nebo defekty v zubech  
 nebo výplních. 
2 čočky v balení

504319 – VALO Grand Black Light čočka: (černé světlo)
• pomáhá vizualizovat fl uorescentní materiály
1 čočka v balení

504628 – VALO Grand White Light čočka: (bílé světlo)
• pomáhá určit přesný odstín/ barvu kompozita, funguje  
 jako i přirozené světlo
• transformuje modré světlo na řízené bílé světlo 5000 K
• pro výborné přizpůsobení barvy kompozita k barvě  
 zubů.

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

POLYMERAČNÍ ČOČKY PRO VALO GRAND
POLYMERAČNÍ ČOČKY:

NEPOLYMERAČNÍ, DIAGNOSTICKÉ ČOČKY:

SLEVA
20%

504082 – VALO Grand Bodové polymerační čočky: 
• (průměru 2,5mm): bodová polymerace) kompozitu/  
 cementu 
• přes translucentní protetiku (např. zajištění pozice  
 fazet, korunek, okluzí aj.). 
2 čočky v balení

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

504658 - VALO Grand Interproximální čočky:
• transformuje modré světlo na 1mm bod bílého světla
• pomáhá zviditelnit mezizubní kazy
2 čočky v balení

1.410 Kč   1.760,-

1.410 Kč   1.760,-

1.410 Kč   1.760,-

1.410 Kč   1.760,-

1.650 Kč   2.060,-

1.650 Kč   2.060,-

505980   MTAFlow White kit   4.880 Kč
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Jednorázové matrice s držáčkem 

Omni-MatrixTM

• Rychlé, bezpečné, hygienické. Šetří čas při manipulaci  
i nutnost autoklávovat.

• Umožňují lepší viditelnost v místě zákroku a větší pohodlí pacienta
• Délku matrice nastavíte otáčením kónického držáčku
• Po dokončení práce matrici snadno sundáte.
• Matrice s křidélky pro lepší fixaci pozice.
• Matrice bez křidélek umožní snadné zavedení klínku.
• Kovové matrice s křidélky/bezkřídlé: 48 ks v balení,  

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

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

UNIVERZÁLNÍ NANOHYBRIDNÍ KOMPOZIT

MosaicTM

• Vysoce modelovatelný.
• Hladká, pružná konzistence.
• Snadno se odděluje, nelepí se na nástroj.
• Po vytvarování nestéká, ani se nebortí.
• Univerzální – do distálního i frontálního úseku.
• Mosaic Intro kit stříkačky: 1x 4 g stříkačka  

od každého odstínu: A1, A2, A3, EN(sklovina neutrál),  
ET(sklovina translucentní), 1 x Mosaic vzorník odstínů

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

 * Nabídka platí do vyprodání zásob.

Pečetidlo kompozitních výplní

PermaSealTM

• Světlem tuhnoucí metakrylátová neplněná pryskyřice.
• Váže se ke kompozitu a naleptané sklovině.
• Utěsňuje mikrospáry a nepravidelnosti kompozitních výplní.
• Zabraňuje průsakům,snižuje riziko zabarvení a kontaminace.
• Chrání a revitalizuje provizorní pryskyřičné náhrady, vytváří okamžitý vysoký lesk.
• Slouží také zvlhčení Ribbond vlákna.
• Balení mini kit obsahuje: 2x 1,2 ml PermaSeal, 10 kanyl Black Micro FX.

Jak se vyhnout bílé lince 
 okolo okrajů vašich výplní?
Čtěte ZDE:  
bit.ly/BilaLinka

Před aplikací Zpolymerovaný PermaSeal

Název: Omni-MatrixTM/ Omni-MatrixTM Originál.
Určený účel: jednorázové matrice s držáčkem. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/omni-matrix-bez-kr-kovove-oranz-48-ks.

Název MOSAICTM. 
Určený účel: nanohybridní kompozit pro kompozitní výplně. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/mosaic-strikacka-4-g--a1.

Název PermaSealTM. 
Určený účel: pečetidlo kompozitní výplně. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, 
včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/permaseal-4-x-1-2-ml.

TIP

kovové - 48 ks | 2 567,-** 2 760,-
mylarové - 48 ks | 3 190,-** 3 430,-

refill - kompule - 10x 0,2 g  | 1 256,-**

Intro kit -  stříkačky - 5x 4 g  | obj. č. 504801 | 10 370,-** 11 150,-
Intro kit - kompule - 50x 0,2 g | obj. č. 504802 | 6 222,-**

refill - stříkačka - 4 g | 2 074,-**

4 g - sklovina neutrální - exp. 30.11.2022 | 2 230,- | obj. č. 504776

6 690,-

2 230,-

1 350,-

1 670,-*

mini kit - 2x 1,2 ml | obj. č. 501013 | 1 097,-** 1 180,-
refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500631 | 1 814,-**

mini kit 2x 1,2 ml - exp. 31.08.2022 | 1 180,- | obj. č. 501013K

1 950,-

399,-*
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systém edelweiss: komplexní řešení pro vaše pacienty 

Edelweiss kořenové čepy s jádrem: post endodontické ošetření 
• Prefabrikovaný monoblok čep + jádro z vysoce plněného kompozitu
• Biokompatibilní se zubní tkání
• Lze snadno upravit stejně jako dentin

Kit Post and Core (čepy s jádrem): 
20× 2 čepy s jádrem 
  1×5ml Edelweiss Veneer bond
  1×1,5g stříkačka Flow kompozita
  2×5 univerzálních čepů
  1× vrtáček 1,0 a 1,4mm
  1× diamantový vrtáček
  5× aplikační kanyly

světlovod

tvar čočky

translucentní čep

opákní jádro
dentin A1

tvar čočky

translucentní čep

opákní jádro
dentin A1

Edelweiss Okluze VD: estetický okluzální uzávěr:
Prefabrikované, laserem sintrované okluze z vysoce plněného kompozitu
• Dokonale těsnící, vysoce estetický uzávěr korunky po endodontickém ošetření  
 zabrání mikroprůsakům.
• Vhodné jako overlay při velkých kavitách
• Zvyšování vertikální vzdálenosti, náprava fyziologie skusu

Edelweiss CAD-CAM blok: pro individuální korunky, můstky, overlay
• barnaté sklo a křemík v pryskyřičné matrix, sintrované laserem
• Přirozená translucence, extrémně vysoký lesk
• Antibakteriální vlastnosti díky přidaným nanočásticím oxidu zinku a fl uoridu 

Balení :5× blok (12x14x18mm)
Odstíny: sklovina translucentní, A0, A1, A2, A3

Edelweiss fazety: estetické úpravy tvaru, velikosti a barvy zubů: 
• Prefabrikované, laserem sintrované fazety z vysoce plněného kompozitu
• Anatomické úpravy /rekonstrukce jednotlivých zubů i celého čelistního oblouku
• Lze dodat i v prodliužených délkách ( na objednávku)

Edelweiss kompozita: vysoce plněná nanohybridní kompozita
• Pro fi xaci Edelweiss čepů, okluzí VD, fazet 
• Pro intraorální opravy kompozitní i keramické protetiky 
• Pro vysoce estetické a dlouhodobé kompozitní výplně 

Balení: kompule 10x0,3g
Odstíny: A0; A1; A2; A3; A3,5;  Sklovina translucentní

Balení: stříkačky 1,5g (pro barevné efekty)
Odstíny: modrý efekt, opákní bílá, ledový efekt

Více informací o produktech Edelweiss: u vašich obchodních zástupců nebo www. hufa.cz

Název: Systém Edelweiss . Určený účel: fazety, okluze + kompozita.  Kořenové čepy s jádrem, CAD-CAM bloky. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného 
účelu. Dostupný na www.hufa.cz

přední horní

přední dolní

premolár horní

premolár dolní molár horní a dolní

molár horní a dolní

univerzální čep pro zuby 
se zbývajícími stěnami

edelweiss
CAD/CAM
Block

Product B
CAD/CAM
Block
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CO JE TO XYLITOL?
Xylitol neboli březový cukr je sladidlo, přírodního původu a tak není třeba 
se obávat jeho vlivu na zdraví. Vypadá a chutná stejně jako cukr a dá se 
použít jako náhražka 1:1 v čaji a kávě, při pečení nebo vaření. Název xylitol 
pochází z řeckého slova „xyl“, což znamená dřevo, a přípony „– itol“ 
označující cukerné alkoholy. Jak napovídá jeho neformální označení, získává 
se z březové kůry (často skandinávské, patrně proto dosahuje nejvyšší 
obliby ve Finsku, kde je dostatek zdrojů k jeho získávání). Zdrojem ale může 
být i bukové dřevo nebo kukuřice. Ve srovnání s obyčejným cukrem má 
xylitol stejnou chuť, ale o 40 % méně energie. Jedna čajová lžička (5 ml) 
xylitolu má 9,6 kalorií, zatímco jedna lžička stolního cukru má kalorií 15. Tzv. 
březový cukr má navíc hodnotu glykemického indexu (zkratka GI) 7, což je 
velmi nízká hodnota např. oproti sacharóze, která má 68! 

PRO KOHO JE XYLITOL VHODNÝ A JAK SE 
POUŽÍVÁ?
Z výše uvedených důvodů je xylitol velmi vhodný pro nejen pro diabetiky, 
kteří si musejí hlídat hladinu cukru v krvi. Dále jej lze doporučit při 
redukčních dietách. Ideální je také pro lidi se sklonem k tvorbě zubního kazu 
či jiných problémů v oblasti ústní dutiny a zejména pro děti.

XYLITOL ZUBŮM NEŠKODÍ, PRÁVĚ NAOPAK
Na rozdíl od běžného cukru xylitol nezvyšuje riziko vzniku zubního kazu. 
Bakterie, které se běžně nacházející v ústní dutině, ho nejsou schopny 
metabolizovat, takže nevzniká kyselé prostředí zodpovědné za narušení 
zubní skloviny. Právě proto je xylitol často používán jako sladidlo v různých 
žvýkačkách či jiných produktech. Jelikož xylitol je pro zuby vhodnější než 
cukr, je dnes běžnou součástí žvýkaček a bonbonů, které bývají označeny 
jako „bez cukru“. Žvýkání žvýkaček s xylitolem po jídle je doporučováno jako 
alternativa čištění zubů v průběhu dne. Navíc se podílí na remineralizaci 
míst, kde došlo k odvápnění skloviny. Mimo to má xylitol pozitivní vliv na 
tvorbu probiotických bakterií v tenkém střevě, čímž podporuje růst zdravé 
střevní mikrofléry, je vhodný pro osoby trpící kandidózami. 

XYLITOL – DŮLEŽITÁ SOUČÁST PROFYLAXE

Xylitol žvýkačky
• Žvýkačky slazené 100% xylitolem vhodné pro děti i dospělé.
• Až 100% redukce kazů díky snižení množství plaku a kyselých bakterií.
• Vhodné pro diabetiky, neobsahuje aspartam.
• Zabraňuje xerostomii, redukuje přenos kazů z matky na dítě.
• Příchutě: máta, pepermint, skořice, ovoce, brusinky, zelený čaj, meloun, jablko, jahoda.
• Dostupná balení:

- 30 jednotlivých kusů v plastové dóze (do batohu nebo kabelky).
- 200 jednotlivých kusů v sáčku (příchuť máta nebo ovocná).
- 200 balíčků se 2 kusy v sáčku (mix příchutí jahoda/jablko).
- 200 balíčků se 2 kusy, mix příchutí v papírovém zásobníku.

Xylitol bonbony
• Bonbony pro péči o ústní dutinu se 100% přírodním Xylitolem, působící proti vzniku 

zubních kazů a plaku.
• Vhodné i pro diabetiky - bez aspartamu, sorbitolu, laktózy a glutanu.
• Příchuť melounu, višní nebo máty.
• Balení sortiment obsahuje 100 ks bonbonů namíchaných z různých příchutí, 

jednotlivě balené.

Trident žvýkačky
• Velmi chutné profylaktické žvýkačky slazené Xylitolem.
• Příchutě: jahoda, mentol a tropické ovoce.
• Balíček obsahuje 18 jednotlivě balených dražé.

XyliPOP lízátka
• Lízátka s obsahem xylitolu a calcium laktátu.
• Bez aspartamu, sorbitolu, laktózy a lepku.
• Příjemná osvěžující ovocná chuť.
• Příchuť: jahoda nebo borůvka.

Xylitol prášek
• Protože xylitol je stejně sladivý jako cukr, jednoduše si 

oslaďte šálek kávy nebo čaje stejným množstvím, jako 
u běžného cukru.

• Krystalický xylitol je také přímo použitelný pro vaření 
a pečení. Na rozdíl od jiných cukrů se při vysokých 
teplotách nerozkládá,  
takže je skvělý  
do všech receptů,  
které vyžadují cukr.

• Upravit recept pro  
použití xylitolu nemůže  
být snazší - jednoduše  
požadované množství  
cukru nahraďte  
xylitolem v poměru 1:1.

200x 2 ks, mix příchutí v zásobníku | 999,- | obj. č. 5980240

30 ks v krabičce | 119,- 109,-
200x 2 ks, mix jahoda/jablko | 939,- | obj. č. 5980241

200 ks v sáčku, máta nebo ovoce | 679,-

879,-

639,-

929,-

sortiment - 100 ks | 549,- | obj. č. 598045 499,-
jednotlivé příchutě - 26 ks 139,-

18 ks | 90,- 85,-

jahoda/borůvka, 6 g | 29,- 27,-
jahoda/borůvka, 50 x 6g | 1 099,- 1 029,- prášek, 350 g | obj. č. 5980269 289,-



1 dítě ze 7 trpí molárovou a incizální  
hypomineralizací skloviny (MIH)
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GC MI Varnish
Bioaktivní, fl uoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu.

Intro pack 10 × 0,5 ml  |    790 Kč  1 010,-  
 refi ll       35 × 0,5 ml | 2 500 Kč  3 052,-
 refi ll       100 × 0,5 ml | 5 960 Kč  7 050,-

GC Tooth Mouse / GC MI Paste
Bioaktivní, dentální ochranný krém pro obnovu minerální rovnováhy 
v ústech a stimulaci produkce slin.

TM               10 × 40 g  | 4 490 Kč       5 600,-
sortiment TM  5 × 40 g | obj. č. 5303280 | 2 390 Kč  3 040,-
MI                10 × 40 g  | 4 890 Kč  6 220,-
sortiment MI   5 × 40 g | obj. č. 5303480 | 2 570 Kč  3 270,-

Molárně inciziální hypomineralizace skloviny (MIH)
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 
molárû (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. V současné dobê zûstává etiologie MIH 
neznámá. Byly popsány jisté korelace s prenatálním, perinatálním a postnatálním onemocněním, 
expozicí antibiotiky nebo chemickými látkami jako dioxin, bisfenol A a polychlorovaný bifenyl, 
stále však chybí dostatek důkazů.

Klinický vzhled
• Ohraničené opacity v rozpětí od krémově bílé, přes žlutou až k hnědé diskoloraci.
• Poškozená sklovina má normální tloušťku (dokud nedojde k posterupčnímu odlomení 
 skloviny)
• Léze se mohou vyskytovat asymetricky
• Je-li závažně poškozen první molár, existuje zvýšená pravděpodobnost, že protilehlý molár  
 bude rovněž poškozen

Posílení a znecitlivění za pomoci GC Tooth Mousse, GC MI Paste Plus a MI Varnish
Lokální léčba je užitečná pro posílení a snížení citlivosti zubû při MIH. 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)
- lokální dentální krém s Recaldent (CPP-ACP) ke každodennímu domácímu použití
- naneste po vyčištění zubû před spaním, nevyplachujte
- poskytuje zubûm dodatečnou ochranu, neutralizuje působení kyselin

Tooth Mousse nebo MI Paste Plus?
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)

- lak s Recaldentem (CPP-ACP) k ambulantní aplikaci jednou za čtvrt roku po profylaktickém    
  čištění
- těsně zapečetí dentální tubuly; znecitlivuje zuby a na povrchu zanechává vrstvu laku

Equia Forte HT
Bulkfi llový sklohybridní výplňový materiál

Clinic Pack 200 ks  | 14 800 Kč 17 500,-
Promo Pack 100 ks  |   7 790 Kč  10 440,-
Intro Pack 20 ks  |   2 550 Kč    3 020,-
Fill 50 ks  |   4 150 Kč    5 330,-

Fuji Triage
Skloionomerní cement s vysokým uvolňováním fl uoridů pro ohrožené zuby. 
Balení 1-1 obsahuje: 15 g prášek A3, 8 ml tekutina, 5,7 ml 
kondicioner, příslušenství.

kapsle bílá / růžová, 50 ks    | 3 280 Kč       4 790,-
1-1 bílá / růžová                  | 2 390 Kč       2 900,-

G-Cem ONE
Samoadhezivní pryskyřičný fi xační cement.
Starter Kit obashuje - 4,6 g G-Cem One, 8 kanyl, 2 endo špičky, 2 ml Adhesive 
Enhancing Primer. Dostupný v odstínech A2 a translucent.
Refi ll obsahuje - 4,6 g G-Cem One, 8 kanyl, 2 endo špičky.
Twin refi ll obsahuje - 2x 4,6 g G-Cem One, 15 kanyl, 5 endo špiček.
Refi lly dostupné v odstínech: A2, AO3, WO a translucent.

Starter Kit                          | 2 000 Kč
Refi ll, 4,6 g                         | 1 700 Kč
Twin refi ll, 2x 4,6 g              | 3 300 Kč



PT-A

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 supra-
gingiválního) 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.

Více informací o PT-A najdete zde: bit.ly/WoodpeckerPTA
Obj. kód: 592625     84.990 Kč    102.490,-

WOODPECKER
®

Název: PT-A Určený účel: Odstraňovač zubního kamene a vzduchová leštička. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz. 

„
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, ergono-
mický, 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 ná-
sadce 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 srovnání 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

                 Air-Polishing 
             & ultrazvukové 
        periodontické ošetření
    & endodontické ošetření 
& údržba implantátů
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Woodpecker prášek Fast / Gentle Mini
• Profylaktický prášek k odstranění  

zubního plaku a zubního kamene.
• Fast obsahuje hydrogenuhličitan sodný,  

hydrofobní oxid křemičitý,  
sacharinát sodný.  
Příchutě broskev, citron, jahoda.

• Gentle Mini obsahuje glycin,  
amorfní oxid křemičitý.

Prophytex
• Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubů AirFlow technikou.
• Barvy: bílá, světle modrá, šedobílá.
• Rozměr: 60 x 54 cm.

Prophy Pasta HAp
• Profylaktická pasta bez fluoridů a parabenů
• Obsahuje hydroxyapatit, který účinně blokuje 

otevřené dentinové tubuly na obnaženém 
povrchu dentinu

• Okamžitá úleva od přecitlivělosti.
• Jemná mátová chuť

Smart Prophy kartáčky
• Nylonové leštící kartáčky dostupné 

ve třech tvrdostech s barevným 
kódováním.

• Tvrdosti: měkké (růžové), střední 
(fialové) a tvrdé (modré).

Prophy Pasta PRO Lila / CCS bez parabenu
• Pofylaktické leštící pasty obsahující fluorid.
PRO Lila
• obsahuje znecitlivující složky  

pro odstranění hypercitlivost
CCS bez parabenu
• abrazivní účinek na zabarvených površích  

a místech se silnou vrstvou plaku.
• hrubosti: modrá (hrubá - RDA 250, 125 mikronů),  

zelená (střední - RDA 170, 70 mikronů),  
červená (jemná - RDA 120, 20 mikronů)  
a žlutá (extra jemná - RDA 40, 2 mikrony).

SLEVA
25%

Prophy pasta Gelato
• Pasta s obsahem fluoridů pro profesionální čištění zubů.
• Příchutě (hrubosti): mátová - středně hrubá (70-90 mikronů),  

višnová - hrubá (100-125 mikronů).

 

Název: Woodpecker prášek. 
Určený účel: Profylaktický prášek. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. Návod: www.hufa.cz/woodpecker-prasek-subgingival-gentle-mini-120g-25-m.

Název: Prophy Care HAp. 
Určený účel: Profylaktická pasta. Zdravotnický prostředek. Čtěte 
pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně 
úplného určeného účelu. Návod najdete na  
www.hufa.cz/prophy-pasta-hap-modra-60g-.

Název: Prophy Pasta PRO/CCS. 
Určený účel: Profylaktická pasta. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném pou-
žívání, včetně úplného určeného účelu. Návod k použití najdete zde: www.hufa.cz/prophy-pasta-ccs-modra-125-m-96-g

PROFYLAXE V ORDINACI

Fast - 300 g | 560,- 499,-
Gentle Mini - 120 g | 560,- | obj. č. 59318S3B 499,-

40 ks | 350,- 320,-

60 g | 780,- | obj. č. 5310082 699,-

10 ks | 250,- 200,-

PRO Lila - tuba - 84 g | 810,- | obj. č. 5310040 610,-
CCS  - tuby - 96 g | 680,- 510,-

 340 g | 939,- 839,-



www.ivoclar.com
Ivoclar Vivadent GmbH
Tech Gate Vienna | Donau-City-Str. 1 | A-1220 Vienna | Tel. +43 1 263 191 10 | Fax +43 1 263 191 111

Cervitec®-Line
 Profesionální péče o ústní dutinu

Efektivní trio 
 pro kontrolu rizik

Cervitec® F
Ochranný lak s obsahem fluoridů, 
chlorhexidinu a CPC

Cervitec® Gel
Gel pro péči o ústní dutinu 
s obsahem chlorhexidinu, 
fluoridů a xylitolu

Cervitec® Liquid
Ústní voda s obsahem  
chlorhexidinu a xylitolu
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Mirafluor gel
• Fluoridační gel pro profylaxi s 1,23% fluoridu.
• Zvyšuje odolnost skloviny proti kyselému prostředí.
• Snižuje tvorbu zubního plaku.
• Urychluje remineralizaci.
• Příchutě: máta a jahoda.

Cervitec

** Balení zdarma Vám dodá přímo Ivoclar Vivadent, Lichtenštejnsko.

ZDARMA
3x Cervitec gel 
20g v hodnotě  

1 167 Kč  
ke každému  
Cervitec F

Mirafluor lžičky
• Aplikační nosič pro fluoridový gel vyroben z lehkého pěnového materiálu.
• Dvojitý nosič pro současnou léčbu horní i dolní čelisti.
• Žlutá kontrastní barva.
• Velikosti - malé, střední a velké.

Listerine ÚV dětské
• Ústní voda speciálně vyvinutá  

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.

AKCE
5 + 1

Nejpokročilejší a kompletní ochrana

Listerine Total Care
• 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

Octenident 
• Ústní voda určená k regeneraci ústní flory při zánětech zubů a sliznic -  

periodontitis, gingivitis a pro důkladnou denní hygienu úst a krku.
• Výborná tolerance tkáněmi, dobrá chuť.
• Rychlý nástup účinku - do 30 s po aplikaci  

a až 24 hod působení v místě aplikace.
• Bez vedlejších účinků a rezistence.
• Vhodné i pro těhotné a kojící ženy,  

pro kojence a děti.
• Neobsahuje alkohol ani chlorhexidin,  

nezabarvuje sliznice ani sklovinu.
• Na denní užití bez omezení.

SLEVA
10 %

Black Snake ZK
• Od značky THIENELINO pro děti a dospívající od 7 let.
• Pohodlný pogumovaný úchop, pružný krček  

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

vhodné pro fixní rovnátka.

Good Morning Spray
• Antibakteriální spray pro A-silikonové rebazovací materiály.
• Omezuje tvorbu plaku a na 24 hodin zabraňuje akumulaci 

orálních mikroorganismů bez vedlejších negativních efektů 
na přirozenou orální flóru.

• Bakteriostatický efekt je dosažen kombinací aktivních 
substancí, chlorhexidinu a éterických olejů.

SLEVA
24 %

PROFYLAXEPROFYLAXE

Název: Mirafluor Gel. 
Určený účel: Fluoridační gel. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod 
k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. 
Návod najdete na www.hufa.cz/mirafluor-gel-jahoda-250ml.

250 ml | 699,- 659,-

Cervitec gel, 50 g | obj. č. 5210651

Cervitec F, tuba, 7 g | obj. č. 5210657 4 259,-**
Cervitec Liquid, 300 ml | obj. č. 5210652

Cervitec gel, 20 g | obj. č. 5210650

439,-

389,-

479,-

50 ks | 899,- 829,-

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

1000 ml | obj. č. 450669 179,-
6 x 1000 ml | 1 ks = 149 Kč | 1 074,- 895,- 250 ml | 320,- | obj. č. 410337 290,-

tyrkysový, 1 ks | 27,- | obj. č. 4507427 24,-
červený (ortho), 1 ks | 34,- | obj. č. 4507428 30,-

100 ml  | 440,- | obj. č. 882050 379,-
5 x 100 ml | 2 050,-  | obj. č. 882051 1 549,-



Mouthguard boxes
• Krabičky na rovnátka s otvory, hloubka 2,55 cm
• Barvy běžné: černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.
• Barvy perleťové: černá, modrá, růžová, fialová a červená.

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.

910369   Plastvac P7   11 790 Kč  12 500,-

• Pro všechny indikace - chrániče zubů, dlahy, korunky a můstky, nosiče pro bělení a fl uoridaci aj.
• Odolný přístroj s perfektním zpracováním a snadným ovládáním.
• Vhodný jak pro kulaté, tak čtvercové fólie různé tloušťky.
• Umožňuje oboustranné nahřívání.
• Stolek pro model s možností tvarování na rovné ploše nebo ponoření.
• Automaticky spouštěná, vestavěná vakuová pumpa s motorem o výkonu 1 400 W.

pro vakuové tvarování

Vakuový tvarovací přístroj Bio-Art s tradicí od roku 1979. 
Díky výkonnému motoru (1 400 W), jednoduchému použití 
a modernímu, nadčasovému designu se stane i Vaším 
každodenním pomocníkem.

Technická specifi kace: 

Video a detailní informace o přístroji najdete na internetu ZDE:   bit.ly/plastvac

• výkon: 1 400 W
• automatická aktivace vakua;
• hmotnost: 5,4 kg;
• rozměry (ŠxVxH): 24 x 27 x 19 cm.

běžné - 10 ks | 210,- 190,-
perleťové - 10 ks | 210,- 190,-

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

.020 (0,5 mm) - 25 ks | 1 ks = 34 Kč | 925,- | obj. č. 541022 850,-

.040 (1,0 mm) - 50 ks | 1 ks = 41 Kč | 2 200,- | obj. č. 541038

.060 (1,5 mm) - 50 ks | 1 ks = 53 Kč | 2 900,- | obj. č. 541024

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

2 050,-

2 650,-

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 | 1 775,- | obj. č. 541037

.080 (2,0 mm) - 25 ks | 1 ks = 73 Kč | 2 025,- | obj. č. 541026

1 600,-

1 825,-

2 300,-

.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 = 50 Kč | 1 375,- | obj. č. 541014 1 250,-



RelyX Universal
• Duálně tuhnoucí kompozitní cement.
• Dostupné odstíny: fluorescentní, A1, A3 opákní, bílý opákní.
• Doplňkové balení obsahuje: 3,4 g materiálu ve 

zvoleném odstínu, 15 míchacích kanyl  
a 5 prodlužovacích endo koncovek.

SLEVA
25 %

Scotchbond Universal Plus
• Rentgen kontrastní, univerzální adhezivum pro 

všechny přímé a nepřímé indikace lepení.

SLEVA
25 %

Amalgamátor GM-50
• Multifunkční amalgamátor / třepačka různých 

druhů kapslí.
• Masivní, pevná základna zabraňuje pohybu zařízení 

během míchání
• 9 volitelných úrovní rychlostí míchání  

po dobu 1 až 30 sekund.
• Kompaktní design, jednoduché ovládání,  

snadný na údržbu.
• Výkon max 4800 ot./min.
• Rozměry:  

210 x 165 x 190 mm;  
hmotnost: 3 kg.

Enzymatická exkavace infi kovaného kariézního dentinu s BRIX3000®

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

Je to tak snadné!
Po aplikaci do kavity se gel nechá působit 2 minuty, během této doby se spustí
proteolýza na devitalizovaném dentinu, která ho změkčí.
Změklý kariézní dentin se odstraní jemným kyvadlovým pohybem neostrým exkavátorem.

Proč používat enzymatický gel BRIX3000® ve vaší ordinaci?
• Chcete zachovat zdravou zubní tkáň Vašich pacientů
• Chcete eliminovat použití anestezie
• Chcete eliminovat mikrotrhliny ve zdravé zubní tkání
• Nechcete ušetřit 2 minuty na úkor zdraví Vašich pacientů

Enzymatická exkavace infi kovaného 

kariézního dentinu s BRIX3000® 

Název: Brix3000 Určený účel: Atraumatické odstraňování poškozeného dentinu v zubu. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. 
Dostupný na www.brixgel.cz/sluzby

obj. kód: 530383   3 ml    1 650 Kč   1795,-

ZDARMA
Ke každému balení 

BRIX3000® 
Vám pošleme bloček 50 ks

objednacích kartiček.

po út st čt pá datum
čas

ošetření

razítko ordinace

BRIX3000®

 
Bezbolestné odstranění 

zubního kazu 

s použitím enzymatického gelu 

Vám pošleme bloček 50 ksVám pošleme bloček 50 ksVám pošleme bloček 50 ks
objednacích kartiček.objednacích kartiček.objednacích kartiček.objednacích kartiček.objednacích kartiček.objednacích kartiček.objednacích kartiček.objednacích kartiček.

po út st čt pá datum

Bezbolestné odstranění zubního kazu s 

použitím enzymatického gelu BRIX3000 ® 

je jednoduchý, bezpečný a rychlý pro-

ces pro Vás. BRIX3000 ®

 
Bezbolestné odstranění zubního kazu 

s použitím enzymatického gelu 

• bez vrtání
• bezbolestně

• jednoduše 
• bezpečně 

• rychle 

bez vrtání

Doplňkové balení, 3,4 g + kanyly | 5 076,- 3 799,- 5 ml | 3 771,- | obj. č. 530300 2 829,- 8 690,- | obj. č. 540066 7 790,-



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.denta
Název: Futurabond U Určený účel: Dentální adhezivum pro použití s metakrylátovými výplňovými materiály, dostavbovými nebo upevňovacími materiály. 
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.voco.com.

17078
4
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1

1

1
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2
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 Podpis
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FuturaBond U
• Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum v jednotlivých dávkách určený pro všechny 

techniky leptání, univerzální pro všechny druhy kompozit.

SLEVA
Při nákupu  

200 ks balení 
ušetříte  

12 %!

V-Posil
• 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.

• Úvodní sadaHeavy Soft Fast/Light Fast: 2x 380 ml tmel v kartuši,  
2 x 50 ml krém a příslušenství.

• Úvodní sada Mono Fast/Light Fast: 2 x 380 ml tmel v kartuši,  
2 x 50 ml krém a příslušenství.

SLEVA
15 %

Retraction paste
• Retrakční pasta k rozšíření a izolaci sulku.
• Balení: kompule 0,3g v počtu 25 ks nebo 100 ks.

SLEVA
25 %  

při zakoupení  
100 ks balení

Calcicur
• Kalcium hydroxid 

na přímé překrytí 
pulpy a dočasné 
plnění kořenových 
kanálků.

SLEVA
11 %GrandioSO Heavy Flow

• Zatékavé univerzální nanohybridní kompozitum.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, C2, OA2, BL a WO.

SLEVA
32 %  

při nákupu 
GrandioSO  

Heavy flow Set 
5x 2 g

CleanJoy
• Profylaktická pasta pro odborné 

čištění a leštění zubů s obsahem 
fluoridu a xylitolu

• Hrubosti: hrubá, střední a jemná.
• Příchutě: karamel, máta nebo třešeň.
• Sada obsahuje 3x100g  

ve 3 hrubostech ve zvolené příchuti.

SLEVA
33 % na sadu

50 ks | obj. č. 530356U 3 440,-
200 ks | obj. č. 530355U 11 990,-

Úvodní Sada - Mono Fast / Light Fast | 9 500,- | obj. č. 5204290ML

Úvodní sada - Putty Fast/Light Fast - ruční | 5 670,- | obj. č. 5204290A 4 810,-
Úvodní Sada - Putty Fast /Light Fast - strojové | 9 500,- | obj. č. 5204290PL

Úvodní sada - Heavy Soft Fast / Light Fast | 9 500,- | obj. č. 5204290AA

8 060,-

8 060,-

8 060,-

25 ks | obj. č. 5200301 2 160,-
100 ks | obj. č. 5200302 6 470,-

3x 2,5 g  | obj. č. 530107A 3 230,-

2x 2g 2 310,-
set, 5x 2 g | obj. č. 5228HS1 5 020,-

tuba - 100 g 780,-
sada, 3x 100 g | 2 310,- 1 540,-
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Filtek One Bulk Fill
• Bulk-fillový materiál (až 5 mm) s lepšími 

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

 * Platí do vyprodání zásob. ** Výrobek zdarma Vám bude doručen přímo od výrobce.

TIP

AKCE

Detailní informace o systému 

na bit.ly/filtekone

3 + 1

Evertic
• Světlem tuhnoucí kompozitum pro zhotovování estetických výplní ve frontálním  

i distálním úseku.
• Assortment kit obsahuje: 8x 3,5 g v barvách A1, A2, A3, A3,5, B2, C2, T a A3,5D.
• System kit / Evetric Bond obsahuje: 4x 3,5 g (2 x A2, 2 x A3), 6 g Evetric Bond.

AKCE AKCE
Kupte System kit  
a získáte Tetric EvoFlow 
ZDARMA! **

Kupte Assortment kit  
a získáte Evetric Bond  
a Eco-Etch ZDARMA! **

TE-Econom Plus
• Mikrohybridní fotokompozitum vhodné pro všechny indikace
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2 a C3.

ZDARMA
Te-Econom Flow ke 4 ks  
Te-Econom Plus

Filtek Z250
• Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí 

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

C2, D3, Incisal a Universal Dentin.

AKCE
3 + 1

Tetric PowerFill
• Světlem tuhnoucí bulkfill kompozit  

pro přímé výplně v distálním úseku.
• Odstíny: IVA, IVB, IVW.

AKCE
kupte 5 ks a dostanete  
2x Tetric PowerFlow  
zdarma! **

Tetric EvoCeram
• Nanohybridní kompozitum.

AKCE

AKCE

Kupte 5ks a dostanete 

2x Tetric EvoFlow 
zdarma! **

NEBO kupte 5ks a dostanete  

OptraGloss Composite set zdarma! **

kompule - 20x 0,2 g 1 973,-
stříkačka - 4 g

A1, 4 g - exp. 28.07.2022 | 1 973,- | obj. č. 52881A1

1 973,-

1 199,-*

Assortment kit - 8x 3,5 g | obj. č. 528501 5 590,-**
System kit 4x 3,5 g s Evetric Bondem | obj. č. 5285019 3 729,-**
refill - 3,5 g | 929,- 909,-

4 g 559,-

4 g 1 052,-

stříkačka - 3g 1 649,-**

stříkačka - 3 g 1 729,-**
kompule - 20x 0,2 g 2 529,-**

VÝPLNĚ
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Cention Forte
• Chemicky tuhnoucí, rtg kontrastní výplňový materiál 

s možností doplňkové fotopolymerace, který uvolňuje 
bioaktivní fluoridové, kalciové a hydroxidové ionty

AKCE
Kupte Cention Forte  
v celkové hodnotě  

nad 9 000 Kč vč. DPH  
a získáte Evetric Systém kit  

s bondem! **

G-aenial A'CHORD
• Univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů.
• Dostupné odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

 **  Výrobek zdarma bude dodán prostřednictvím výrobce.

AKCE

BALÍČEK

BALÍČEK

4 + 1 **

Výhodný balíček 3x 
G-aenial A´CHORD + 

5 ml G-Premio BOND **

Výhodný balíček 5x 
G-aenial A´CHORD + 

G2-Bond Universal  
Bottle Kit **

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

Duo Link Universal
• Duálně tuhnoucí cement pro fixaci všech nepřímých náhrad.
• K dispozici ve 2 odstínech - univerzální a mléčná bílá.

TheraCEM Ca
• Duálně tuhnoucí, samo-adhesivní, THERApeutický fixační cement v neutrálním odstínu.
• Obsahuje ionty kalcia, které trvale uvolňuje a podporuje tak regeneraci tkání.
• Indikován na fixaci korunek, můstků, inlayí, onlayí a čepů.
• Dostupný v jednom odstínu - Natural.

All-Bond Universal
• Univerzální pro totální leptání, samoleptání  

i selektivní leptání.
• Kompatibilní s chemicky, světlem i duálně 

tuhnoucími kompozitními pryskyřicemi  
a cementy.

• Vhodné pro všechny přímé i nepřímé  
bondovací techniky.

Primer Refill 6 g + 50 aplikátorů | obj. č. 528225

Starter pack - 20x 0,3 g + Primer 3 g + 25 aplikátorů | obj. č. 528221 2 419,-
refill - 50x 0,3 g | obj. č. 528223

Kit - 50x 0,3 g + Primer 6 g + 50 aplikátorů | obj. č. 528222

3 599,-

4 499,-

2 039,-

 stříkačka - 4 g | 1 760,- 1 250,-

stříkačka - 1 ml | 1 170,- 990,-

univerzální, 8 g | 2 150,- | obj. č. 530009 1 995,-
mléčný bílý, 8 g | 2 150,- | obj. č. 530010 1 995,-

8 g + 15 kanyl a špiček | 2 910,- | obj. č. 530034 2 670,-

4 ml | 2 420,- | obj. č. 530185 2 190,-

VÝPLNĚ A FIXACE

Název: TheraCem Ca 
Určený účel: Fixační cement. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/theracem-ca-8-g--15-kanyl-a-spicek.
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SeptoDisc
• Dokončovací a leštící disky pro kompozita.

* Platí do vyprodání zásob.

SLEVA
50 %

SeptoMatrix Sectional
• Anatomický tvarované sekční matrice pro výplně II. třídy.
• Sada obsahuje: 50 ks matric ve velikostech (15x L, 20x M,  

15x S) + 2 kroužky (tvrdý a měkký) + 8 ks trojúhelníkových  
silikonových koncovek.

SLEVA
30 %

SeptoCure
• Světlovodivý nástroj umožňuje efektivnější polymeraci kompozita diky světlu 

vedenému přes hrot nástroje.
• Usnadňuje dosažení správné adaptace kompozita na dno kavity, snížuje rizika vzniku 

okrajové netěsněnosti výplní v gingivální oblasti.
• Kompozita se na nástroj nepřilepí během polymerace.

SLEVA
30 %

SeptoContact
• Opakovaně použitelný, praktický nástroj určený pro snadnou rekonstrukci bodů kontaktu.
• Dvě velikosti - pro velké kavity (L) a pro malé kavity (S).
• Balení obsahuje: nástroje - 1x L a 1x S, každý s distálním a meziálním hrotem.

SLEVA
30 %

SeptoCompo Shape
• Silikonové nástroje pro modelování kompozitu.
• Poskytují hladký povrch, který výrazně zkracuje dobu konečného dokončování a leštění.
• K dispozici ve dvou verzích s tvrdými a měkkými koncovkami pro optimální  

výsledky v závislosti na tvrdosti používaného kompozitu.
• Koncovky jsou k dispozici ve čtyřech tvarech,  

které umožňují jejich výběr  
pro různé klinické případy.

SLEVA
30 %

TrollFoil
• Oboustranné artikulační fólie napnuté v rámu.
• Rozměr rámu: 76 x 19 mm. Modrá nebo červená barva.
• Tloušťka 8 mikronů

SLEVA
25 %

SeptoDiscs refill - 50 ks | 420,- 210,-*

sada 50 ks + 2 kroužky | 1 850,- | obj. č. 5302421 1 295,-*
refill matrice - 50 ks | 1 030,- 719,-*

SeptoCure - 2 nástroje | 880,- | obj. č. 5302688 619,-* SeptoContact - 2 ks | 1 580,- | obj. č. 5302689 1 099,-*

2 nástroje + 8 silikonových koncovek | 1 580,- | obj. č. 5302691 1 099,-* 100 ks | 800,- 599,-
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Neo Spectra ST Flow
• Zatékavý výplňový materiál.
• Odstíny stejné jako u Neo Spectra ST

AKCE
3 + 1 

(zdarma obdržíte 
odstín A2)

Neo Spectra ST
• Univerzální výplňový materiál.
• Dostupné odstíny: A1 (odpovídá A1, B1, C1), A2 (pro A2, B2, D2), A3 (pro A3, C2, D3, D4), A3.5 (pro A3.5, B3, 

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

ZDARMA
1x odstín A2 při koupi 3 balení  

dle Vašeho výběru

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

AKCE
3 + 1 

(zdarma je odstín 
universal)

Palodent
• Systém sekčních matric 

pro zhotovování anatomicky 
přirozených výplní kavit II. třídy.

• Pět velikostí matric  
3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm,  
6,5 mm a 7,5 mm

AKCE 4+1
Kroužek v hodnotě 
3 682 Kč zdarma 
při objednání 4 x 

50 ks matric!

ProTaper NEXT
• Všestranný endodontický 

systém pro ošetření většiny 
kořenových kanálků.

AKCE
3 + 1 (zdarma 

získáte set X1-X3, 
25 mm)

ProTaper Gold
• Endodontický systém pro 

efektivní a bezpečnou 
preparaci kanálků.

AKCE
3 + 1 

(zdarma získáte 
set SX/F3,  
25 mm)

ProTaper Ultimate
• Nejnovější systém kořenových 

nástrojů z rodiny ProTaper.
• Sekvence strojových nástrojů - 

21, 25 nebo 31 cm.

AKCE
3+1 (zdarma 
získáte sekvenci 

25 mm)

stříkačky, 2x 1,8 g 1 464,-

LV / HV stříkačka  1 180,-
LV/HV kompule, 16x 0,25 g 1 574,-

15x 0,25 g 1 694,- 1 664,-matrice, 50 ks

3 ks 1 788,- 6 ks 2 168,- sekvence, 5 ks 2 101,-
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Exa Special
• Žluté leštící gumy speciálně vyrobené pro leštění mikrofilních kompozit.
• Doporučené otáčky: 5.000 ot./min. Balení 12 ks.

Diamantové pásky s pilkou
• Diamantové pásky a separační pilka  

v jednom pro anatomickou konturaci  
aproximálních oblastí.

• Opakovaně použitelné,  
lze autoklávovat.

• 2 hrubosti: jemné  
(30 µm - červené -  
57FXDS3) a superjemné  
(15 µm - žluté - 57CXDS3).

Occlusal Shaper
• Brousek pro tvarování okluze, pro všechny výplňové materiály  

(včetně zirkonu).
• Doporučené max.otáčky:

- C972 - 30.000 / optim. 8.000-15.000
- F972 - 40.000 / optim. 10.000-20.000

C972.315.020

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

Vrtáček ED kariézní 
• Speciální vrták pro odstranění kariézního dentinu, 

znemožňuje odstranění tvrdé zubní tkáně.
• K dispozici v ISO: 014, 016 a 018.

Kenda CGI
• Leštící systém pro kompozita, kompomery a skloionomery.
• Technika 3 kroků: bílá - opracování,  

zelená - leštění, růžová - vysoký lesk.
• Balení: 12ks - sortiment

POMŮCKY PRO VÝPLNĚ

12 ks | 1 ks = 43 Kč | 609,- 519,-

10 ks | 1 490,- 1 290,-

C972.315.020 - 5 ks - velmi jemný | 1 ks = 70 Kč | 415,- | obj. č. 570972C20 350,-
F972.315.020 - 5 ks - jemný | 1 ks = 70 Kč | 415,- | obj. č. 570972F20 350,-

12 ks | 1 ks = 43 Kč | 609,- 519,-

5 ks | 1 ks = 152 Kč | 895,- 760,-

sada 12 ks | 489,- | obj. č. 564009 449,-
refill - 12 ks | 489,- 449,-



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

Parcan N
• 3% roztok NaOCl pro výplachy 

kořenových kanálků během 
a na konci instrumentace.

SLEVA
15 %

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

592614 EndoMatic motor     21 990 Kč  23 980,- 

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

  

  

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

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

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

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

BioRoot ™
 
RCS  Úspěch jménem BioRoot RCS .

Endodoncie

  

  

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

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

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

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

BioRoot ™
 
RCS  Úspěch jménem BioRoot RCS .

Endodoncie

  

  

BioRoot RCS Úspěch jménem BioRoot RCS

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

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

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

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

BioRoot ™
 
RCS  Úspěch jménem BioRoot RCS .

Endodoncie

  

  

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

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

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

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

BioRoot ™
 
RCS  Úspěch jménem BioRoot RCS .

Endodoncie

Název: BioRoot RCS Určený účel: Bioaktivní minerální výplň kořenového kanálku. Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz

530392    15 g + 35 pipet   5 690 Kč   6 690,-

  

  

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

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

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

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

BioRoot ™
 
RCS  Úspěch jménem BioRoot RCS .

EndodoncieSleva 
15%

  

  

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

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

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

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

BioRoot ™
 
RCS  Úspěch jménem BioRoot RCS .

Endodoncie

stříkačky 5 ml  - 100 ks | 479,- 439,- 250 ml | 870,- | obj. č. 530295 739,-
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Endostar ENDObox 
• Praktický box z eloxovaného hliníku pro skladování a sterilizaci nástrojů na opracování 

kořenového kanálku.
• Součástí boxu je i měřítko pro stanovení délky nástrojů a také místo pro ukládání 

použitých nástrojů.
• Vybavený ENDObox obsahuje: 9 nástrojů Endostar E3 Azure (Basic, Big a Small 

Aplical) a 18 ručních pilníků z oceli a nikl-titanu a 1 Canal locator.

ZDARMA
ke každému Endoboxu s nástroji získáte  

jeden prázdný pro Vaše  
kořenové nástroje.

Cognoscin mátový
• Sprej pro orientační zkoušku vitality zubu.

Forendo Paste
• Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi silikonového oleje pro léčbu 

kořenového kanálku.

TheraCal PT
• Bioaktivní, duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem  

pro ošetření při částečné nebo úplné pulpotomii.
• Udržuje vitalitu zubu tím, že funguje jako bariéra a ochrana pulpy.
• Schopnost TheraCalu PT uvolňovat vápník a schopnost vytvářet alkalické pH, 

umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit.
• Schopnost duálního tuhnutí poskytuje možnost okamžitého umístění výplňového 

materiálu.

Calasept Plus
• Hydroxid vápenatý ve stříkačce  

s vysokým obsahem kalcia >41 % (pH 12,4).
• Balení obsahuje 4 x 1,5 ml  

a 20 elastických plastových aplikátorů.

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

SLEVA
15 %

Název: TheraCal PT. 
Určený účel: Duálně tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný křemičitan vápenatý pro pulpotomii. Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na 
www.hufa.cz/theracal-pt-4-g--15-kanyl.

s nástroji | obj. č. 5911803 4 430,-
bez nástrojů | obj. č. 5911802 2 100,-

75 ml | 305,- | obj. č. 100026 279,-

2,2 g + 20 kanyl | 2 070,- | obj. č. 531250 1 870,-

4 g + 15 kanyl | 2 650,- | obj. č. 530065 2 390,-

4 x 1,5 ml + 20 aplikátorů | 1 610,- | obj. č. 52109100 1 450,-

bílý - 40 g | 459,- | obj. č. 5304520 390,-
růžový - 40 g | 459,- | obj. č. 5304521 390,-

ENDODONCIE



Pomocí Physics Forceps provedete atraumatickou extrakci 
a eliminujete zlomeniny kořene. Zachováte bukální kost i 
kortikální ploténku a můžete okamžitě umístit implantát. Lze je 
použít na jakýkoliv zub v téměř jakémkoliv stavu.

8333-2022-04_PhysicsForceps_HUFA_Smile_235x310mm_CZ.indd   1 2022-04-05   11:09:17



35

Kleště Physics Forceps
• Atraumatický extrakční systém, který poskytuje jednoduchou, předvídatelnou 

a nekonvenční metodu extrakce zubů bez ohledu na dosavadní zkušenosti lékaře z jeho 
praxe nebo stav zubu a současně poskytuje pozitivní zkušenost pro pacienta.

• Funguje jako elevátor s využitím pákové mechaniky, eliminuje nutnost pevného uchopení, 
kroucení, kývání a tahání rukou. K extrakci stačí pouze mírný pohyb zápěstím.

• Základní standard set obsahuje 4x kleště: horní levé, univerzální dolní, horní anterior, 
horní pravé, ochranné kapny zelené (48 ks) a instruktážní DVD.

SLEVA VÍCE INFORMACÍ
25 % bit.ly/PhysicsForceps

Hemocollagene
• Sterilní houbičky s kolagenem k zastavení krvácení  

po chirurgických zákrocích.
• Rozměr: 15x15x8 mm, baleno jednotlivě v blistru.

SLEVA
15 %

Scandonest 3%
• Anestetikum na bázi 3% mepivacainu, bez vazokonstriktoru pro specifické lékařské situace.
• Neobsahuje methylparaben - brání alergickým reakcím u citlivých pacientů.

Kolagenní membrána
• Vstřebatelná kolagenová membrána pro dentální chirurgii

T-Gen® kolagenová membrána živočišného původu, typu I
• pro řízenou kostní regeneraci v dentální chirurgii
• pro léčbu parodontálních defektů kostní dřeně
• pro defekty kostí a periimplantitidy
• pro podporu regenerace kostí a měkkých tkání

T-Gen®

• porézní struktura poskytuje vynikající propustnost krve
• rychlá adaptace díky hydrofilním vlastnostem
• snadná manipulace
• bariérová funkce 3-5 měsíců, po 4-6 měsících je plně absorbována
• vynikající pevnost v tahu
• velikosti 15×20 mm a 20x30 mm
• kmenových buněk U-2OS se dle SEM (scanning electron microscopy) potvrzuje,  

že kostní buňka je třetí den od aplikace dobře adherována a replikována na povrchu 
T-Gen®.

SLEVA
15 %

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.

*** Léčivo - Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékárny.

CHIRURGIE

Název: T-Gen. 
Určený účel: Řízená tkáňová regenerace u periodontálních defektů. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod 
k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.  
Návod: www.hufa.cz/kolagenni-membrana-t-gen-tg-1-15x20mm.

Název: Physics Forceps. 
Určený účel: Extrakční nástroj. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/www.hufa.cz/kleste-physics-forceps-horni-
prave

horní levé univerzální dolní horní pravéhorní anterior

jednolivé kleště | 13 090,- 9 820,-
Standard set | 52 990,- | obj. č. 57110S 39 750,-

24 ks | 2 210,- | obj. č. 530240 1 780,-

50 x 1,7 ml | obj. č. 460012 ***

15 x 20 mm | 1 590,- | obj. č. 5361319 1 350,-
20 x 30 mm | 2 590,- | obj. č. 5361320 2 190,-

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



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
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 LM

A
rt

e

LMErgoMax

596840S

596840M        

LM-Arte Set obsahuje:
1x LM-Arte Applica, 1x LM-Arte Condensa,  1x 
LM-Arte Fissura, 1xLM-Arte Misura a 1x LM-Arte 
Eccesso v LM-Servo 5 kazetě

LMErgoSense 6 369 Kč

5 629 Kč

5 699 Kč*

4 999 Kč*LMErgoSense

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

LMErgoMax

*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%

* Sleva platí v období od 1. 5. do 31. 5

. 2
02

2

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     1 299 Kč   1 449,-
LM ErgoSense 1 ks      1 469 Kč   1 639,-

Sady StyleItaliano:
LM ErgoMax 5 ks      7 650 Kč   8 519,-
LM ErgoMax 8 ks  11 699 Kč     12 999,-
LM ErgoSense 5 ks     8 490 Kč   9 429,-
LM ErgoSense 8 ks  12 099 Kč     14 459,-

CHYTRÝ DESIGN HROTU
Zaoblený hrot LM Dual Gracey™ má dvě 
eliptické řezné hrany - mesiální a distální 
hranu. Tato konstrukce umožňuje ošetření 
jak mesiálních, tak distálních povrchů zubů. 
Dolní dřík je při odstraňování zubního ka-
mene rovnoběžně s povrchem zubu, což je 
zvláště výhodné při subgingiválním přístupu. 
LM Dual Graceys™ jsou vhodné pro vertikál-
ní, horizontální a šikmé čistící techniky.

LM DUAL GRACEY
Syntette Anterior 

Mini Syntette Anterior

Syntette 

Mini Syntette

• jedinečný hrot
• ergonomická rukojeť
• bez ostření
                               LM Dual Gracey™ kombinují výhody univerzální kyrety 
                            a Gracey kyrety v jednom. 
Tyto nástroje jsou určeny pro odstranění supra a subgingiválního zubního kamene 
ze všech povrchů zubů. Tento koncept umožňuje použití méně nástrojů. 
Tradiční sada čtyř Graceys může být nahrazena pouze dvěma nástroji
LM Dual Gracey™:  Syntette™ a Syntette™ Anterior.

LM INOVACE

Syntette 
nebo 
Mini Syntette

Syntette Anterior 
nebo
Mini Syntette Anterior

platí 1. 6. - 30. 6. 2022

SLEVA 
25%

* Sleva platí v období od 1. 6. až 30. 6

. 2
02

2

Detailní informace o produktu a video najdete na internetu ZDE:   bit.ly/DualGracey

LM ErgoMax 1 ks 1 125 Kč 1 499,-
LM ErgoSense 1 ks 1 289 Kč 1 719,-
LM ErgoSense 1 ks 1 769 Kč 2 359,-
Sharp Diamond
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Hydrogum 5
• Vynikající bezprašný alginát s vysokou 

objemovou stálostí 5 dnů.
• Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin), 

překvapivě přesný.
• Ovocná chuť, fialová barva,  

antidávivá složka.

Speedex
• C-silikonová otiskovací hmota vhodná 

pro obě metody otiskování.
• Balení set: 910 ml Putty,  

140 ml Light Body,  
60 ml aktivátoru.

Zetaplus
• C-silikonový otiskovací materiál.

oxasil
• Ručně míchatelný C-silikonový otiskovací materiál.

Variotime
• A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace.
• Putty - k ručnímu míchání a nebo pomoci stroje Dynamix (putty, monophase a heavy tray).
• Krém - medium flow, light flow a extra light flow

Futar
• A-silikonové hmoty pro registraci mezičelistních vztahů.
• Futar / Futar Fast - tvrdý silikonový otisk.
• Futar D / Futar D Fast - extra tvrdý silikonový otisk.
• Verze fast nabízí rychlejší tuhnutí, idální pro částečné otisky.

OTISKOVÁNÍ

ZDARMA
krém 2x 50 ml ke každému 

balení Dynamix nebo 

dvěma balením EasyPutty

453 g | 439,- | obj. č. 540169 369,-
12x 453 g | 1 ks = 329 Kč | 5 028,- 3 948,- aktivátor - 60 ml | 739,- | obj. č. 540026

set | 1 619,- | obj. č. 5400340 1 449,-
putty - 910 ml | 1 269,- | obj. č. 540032

light / medium body - 140 ml | 529,-

1 139,-

469,-

659,-

intro kit | 1 249,- | obj. č. 540205 1 049,-

Putty / Soft Putty - 900 ml | 530,- 479,-
Light / Very Light - 140 ml | 320,-

Activator Paste - 60 ml | 260,- | obj. č. 5402532

289,-

235,-

Easy putty - 2 x 300 ml | 1 450,- | obj. č. 540401 1 290,-
krém 2 x 50 ml | 880,-

Dynamix - 2 x 380 ml | 3 300,-

790,-

2 980,-

Futar / Futar Fast, 2 x 50 ml + 6 kanyl | 1 470,- 1 290,-
Futar D / Futar D Fast, 2 x 50 ml + 6 kanyl | 1 470,- 1 290,-
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Zrcátka zubní ASA
• Kvalitní, oblíbená nezvětšovací zrcátka italského výrobce.
• Dodávaná ve dvou velikostech - č. 4 a č. 5.

SLEVA
25 %

vel. 4

Vel. 5

Pinzety ASA 
• Pinzety pro  

dokončovací práce.
• Typ Londýn - College.

SLEVA
20%

zahnutá lomená

3-vrstvé ústenky
• Třívrstvá chirurgická ústenka  

z polypropylenové netkané  
textilie s integrovanou výztuží.

SLEVA
54 %

Válečky Euronda
• Bavlněné válečky jsou vyrobené ze 100% čisté bavlny, kompaktní a vysoce absorbční.
• Dodávány v délce 37 mm ve třech průměrech: 8 mm, 10 mm a 12 mm.

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.

Návleky na obuv
• Pevné a kvalitní igelitové návleky na obuv.
• Modrá barva.

Hu-Fa Omalovánky
• 100 listů různých motivů pro Vaše malé pacienty.
• Trhací blok formátu A5 s opakujícími se 10ti 

různými motivy.

HYGIENA

vel. 4 - 12 ks | 1 ks = 33 Kč | 529,- | obj. č. 2000014 396,-
vel. 5 - 12 ks | 1 ks = 33 Kč | 529,- | obj. č. 2000015 396,-

Pinzeta ASA zahnutá č.1 - 15 cm | 259,- | obj. č. 270600 209,-
Pinzeta ASA lomená č.3 - 16 cm | 259,- | obj. č. 270602 209,-

50 ks - modré | 1 ks = 3,18 Kč | 349,- 
obj. č. 3001761 159,-* 300 g | 260,- 239,-

1 balení - 250 ks | 330,- 295,- igelitové - 100 ks | 130,- | obj. č. 300446 119,- 100 listů | 55,- | obj. č. 598007 49,-
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Rotační nástroje

Sekudrill 2 l
• K dezinfekci a čištění stomatologického rotační-

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

• Účinná látka: propylenglykol hydroxid draselný.

SLEVA
10 %

Incidin liquid
• K přímému použití pro rychlou 

dezinfekci předmětů  
a ploch postřikem.

• Vhodný pro ošetřování 
nerezových povrchů, 
stomatologická křesla a těžko 
dostupná místa.

SLEVA
10 %

ANIOSGel 800
• Gelový plně virucidní alkoholový přípravek pro 

hygienickou i chirurgickou dezinfekci rukou.
• Bez parfemace a barviv, i pro citlivou pokožku.

SLEVA
10 %

Aniosafe Manuclear
• Mycí emulze pro hygienu rukou a celého těla.
• Obohaceno o zvlhčující složky
• Schopnost ochrany proti mikrobiální 

kontaminaci
• Dermatologicky testováno
• Vhodné pro děti mladší 3 let, pro časté 

mytí rukou a očistu celého těla
• Bez parfemace a barviv

DENTASEPT Aspiration AF+
• Dezinfekční a mycí přípravek pro sací systémy.

* Platí do vyprodání zásob.

ZDARMA

SLEVA

dávkovací  
ASP System  
v hodnotě 739 Kč  
ke každému  
5 l balení

52 %

TOPWASH PROFESSIONAL
• Speciální receptura pracího gelu s unikátní kombinací enzymů a rozpustností ve 

vodě, vhodný pro bílé i barevné prádlo (se složkou pro ochranu barev).
• V kombinaci TopWash + TopSoft získáte měkké, voňavé prádlo.

2 l | 649,- | obj. č. 410187 579,-

600 ml | 229,- | obj. č. 410136 205,-
5 l | 1 309,- | obj. č. 410134 1 179,-

500 ml - s pumpičkou | 179,- | obj. č. 41012941 159,-
5 l | 1 659,- | obj. č. 4101294 1 490,-

500 ml s pumpičkou | 209,- | obj. č. 4101885 189,-
5 l | 1 239,- | obj. č. 4101886 1 115,-

5 l - exp. 30.09.2022 | 2 389,- | obj. č. 4101291 1 499,-*

prací gel, 10,8kg | obj. č. 4100114 2 179,-
aviváž, 10 l | obj. č. 4100125 929,-



40

Nástroje

Gigasept Instru AF
• Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů 

nástrojů a je obzvláště vhodný  
pro ultrazvukové čističky.

Dezinfekční ubrousky

Zeta 3 Wipes Pop-Up soft
• Bezaldehydové desinfekční ubrousky téměř bez alkoholu.
• Vhodné pro nejcitlivější povrchy, větší rozměr a pevnější materiál ubrousku.
• Účinnost: baktericidní, virucidní vč. H1N1, H5N1, rotavitry atd.

Gigazyme Actifoam+
• Dezinfekční a čistící pěna na reprocessing chirurgických nástrojů.
• Velmi hustá a stabilní pěna, bez nutnosti ředění – ihned k použití.
• Pohodlná aplikace pomocí lahve 750 ml se zpěňovačem.
• Účinnost: Baktericidní, levurocidní, omezeně virucidní, tuberkulocidní, 

mykobaktericidní.

Jak na to?
• Použité nástroje vložte do dekontaminační nádoby a naneste na jejich povrch 

souvislou vrstvu pěny, poté nádobu uzavřete. Před předsterilizační přípravou 
z nástrojů důkladně opláchněte zbytky pěny a organické zátěže a pokračujte 
v reprocessingu.

SLEVA
30 %

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.

Dezinfekční ubrousky

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.

• Ubrousky lze jednotlivě odtrhnout  
a ihned použít. Doba expozice  
jen 1 minutu.

• Sortiment 3 typů: klasik,  
s vůní květi nebo s vůní citrónů.

Sací zařízení

Aspirmatic
• Přípravek pro každodenní hygienické ošetření 

odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu.
• Rozpouští hleny, vhodný pro všechny druhy 

materiálů, biologicky odbouratelný.
• Doba působení je 30 min.

SLEVA
15 %

Rotasept
• Přípravek na dezinfekci a čištění  

všech typů rotačních nástrojů.
• Používá se neředěný, nástroje se 

neoplachují, vhodný  
i pro ultrazvukové čističky.

• Účinnost - fungicidní, virucidní  
(včetně HBV, HIV), baktericidní

SLEVA
15 %

2 l | 1 410,- | obj. č. 410060 1 269,-
5 l | 3 160,- | obj. č. 410061 2 840,- 100 ks | 289,- | obj. č. 410392 259,-

750 ml | 640,- | obj. č. 4100312 449,-

ID 212 - 2,5 l | 1 999,- | obj. č. 4101420 1 799,-
ID 212 Forte - 2,5 l | 1 989,- | obj. č. 4101421 1 849,-

náplň - 110 ks | 219,- 199,-
dóza - 110 ks | 289,- 269,-

2 l | 1 489,- | obj. č. 410114 1 269,- 2 l | 989,- | obj. č. 410034 839,-

DEZINFEKCE



Savky Monoart
• Jednorázové flexibilní savky z průhledného PVC s fixní nebo sundávací koncovkou.
• Barvy (fixní koncovka): čirá, bílá, transparentní modrá, zelená, červená, fialková, 

limetka, oranžová, růžová, žlutá, vínová a platinum.
• Barvy (snímatelná koncovka): čirá, zelená,  

modrá, žlutá, růžová, oranžová,  
fialová, vínová, limetková,  
neprůhledná bílá barva.

Kelímky Monoart
• Jednorázové výplachové 

kelímky barevně korespondující 
s ostatním materiálem zn. 
Monoart.

• Barvy: zelené, limetka, modré, 
světle modré, žluté, oranžové, 
růžové, červené a fialové.

Monoart Respirační maska Euronda FFP2
• Ochranné masky FFP2 s indexem prodyšnosti vyšším než standard  

a filtrační kapacitou vyšší než 99 %.
• Od tradičního italského  

výrobce Euronda v zářivých  
barvách řady  
Monoart - lila  
a limetka.

Rukavice nitril Flower
• Modrá barva, velikosti XS - L.

100 ks | 115,- 95,-
10x 100 ks | 1 ks = 85 Kč | 1 060,- 850,-

barevné - 1000 ks - 200 ml | 970,- 899,-
bílé - 1000 ks - 166 ml | 799,- | obj. č. 4000890B 749,-

lila, 10ks | 490,- | obj. č. 30043333 439,-
limetka, 10ks | 490,- | obj. č. 30043334 439,-

100 ks 299,-
10x 100 ks | 1 bal = 269 Kč | 2 990,- 2 690,-

Monoart® 
Kupte si dvě balení Monoart Towel-Up 
a získáte 10 ks Monoart respiračních 
masek FFP2 (lila nebo limetka).
Kvalitní ochranné roušky pro pacienta z čisté celulózy se spodní nepropustnou polyetylenovou vrstvou.
V praktickém hygienickém balení s opakovaně uzavíratelným systémem.
Reliéfní vzor napomáhá lepší absorbci, fólie chrání spolehlivě pacientův oděv.
Barvy: oranžová, růžová, žlutá, modrá, zelená, limetka, lila, černá, platinum (šedá), sv. modrá, blue lagoon, vínová a bílá.
Rozměry: 33 × 45 cm. Balení obsahuje: 10 × 50 ks.

BARVY

10 ks 
ZDARMA2 × 50 ks + 10 ks respirátorů FFP2   1 210 Kč   1 700,-



Domina Plus B  DXP   
obj. č. 5931161    97.990 Kč     116.990,-

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

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

ZDARMA
K autoklávu 

Domina Plus B DXP 
získate zdarma svářečku 

New Seal 
a Destilátor v celkové 
hodnotě 23.580 Kč.

DOMINA PLUS B

Název: Domina Plus B Určený účel: Vodní parní sterilizátor. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/domina-plus-b-dxp

Bonart ART-E1
Vysokofrekvenční kauter (357 kHz) pro řezání a koagulaci měkké tkáně. Používání 
přístroje pro koagulaci a řezání tkání omezuje pooperační bolesti, otoky a infekci. 
Nachází uplatnění při odstranění hyperplastické gingivy, zpřístupnění subgingivál-
ního kazu a hemokoagulaci. Součástí přístroje je sada 7 různých typů elektrod pro 
řez a koagulaci. Pohodlné ovládání nožním pedálem.

Maximální výkon:  50 W; Pracovní frekvence: 357±50 kHz.
Rozměry:  23 x 22.5 x 8.5 cm; hmotnost: 3,4 kg.

Tři režimy:
CUT  - tento režim slouží jak k koagulaci tak k řezání, ideální pro většinu   
   klinických aplikací.
COAG1  - tento režim slouží jak k koagulaci tak k řezání, efektivní program 
    pro koagulaci, který umožňuje i řezání.
COAG2  - tento režim slouží ke koagulaci a zástavě krvácení, vhodný i pro rány  
    většího rozsahu (prům. 1,6 mm).

Bonart ART-E1 elektrokauter vč.7 elektrod, obj. kód: 991066   18 990 Kč   19 990,- 

náhradní elektroda 1 ks                599 Kč

Název: Bonart ART-E1 Určený účel: Elektrokauter. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. 
Dostupný na www.hufa.cz/bonart-art-e1-elektrokauter-vc-7-elektrod

Elipar™ DeepCure-L
Bezdrátová polymerační lampa, pohodlná, lehká do ruky s intuitivním 
ovládáním.
Vlnová délka je 430–480 nm, intenzita světla dosahuje 1470 mW/cm2.
Světlovod s černou povrchovou úpravou lze sterilizovat v autoklávu.
Jedinečný nastavitelný časovač osvitu - je jen na Vás, jak dlouho potřebujete 
polymerovat.
Kapacita baterie je 180 dvaceti sekundových osvitů, doba nabíjení 
cca 120 minut.

Název: Elipar™ DeepCure-L Určený účel: Polymerační lampa. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k 
použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. 
www.hufa.cz/elipar-polymerizacni-lampa-deep-cure-l

Elipar DeepCure L
obj. kód: 593044 27 249 Kč

Chcete 
získat Elipar lampu 
ZDARMA? 
Stačí, když nakoupíte materiály 3M 
v celkové hodnotě 31 500 Kč. 
Obraťte se na svého obchodního 
zástupce Hu-Fa Dental, 
rád Vám pomůže s výběrem.

T1       T2       T3      T4        T5       T7      T9



Workshop 
DIGITÁLNÍ OTISKOVÁNÍ
Připravili jsme pro Vás jedinečnou možnost dozvědět 
se informace o intraorálních skenerech a vyzkoušet i 
skenování! Možná i Vy kolem sebe Vnímáte skuteč-
nost, že Vaši kolegové přechází na digitální otisky a 
přemýšlíte, zda to třeba není také správná cesta pro 
Vaši praxi.

Přednášející: Jiří Sedláček
Kde: v různých regionech ČR

Informace ZDE: bit.ly/digiotisk

Záruka 
3 roky

Ovládání
v češtině

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

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

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

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

Informace o AoralScan: bit.ly/aoralscan3

Servis
v ČR

Vyladěný intraorální skener 3
Menší, lehčí a ještě rychlejší
• menší, zaoblená hlavička
• větší skenovací zrcátko
• vylepšený software v češtině

Pořízení intraorálního skenneru není otázka
„JESTLI”, ale „KDY”.

NESTŮJTE STRANOU, ZAČNĚTE TEĎ!





Euroform ocelové
• Klasické euroform oblouky z nerezové oceli.
• Kulaté oblouky v 5-ti průměrech: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
• Obdelníkové oblouky v 6-ti velikostech: .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / 

.018x.025 / .019x0.25 / .021x.025.

MIMS zámky
Kvalitní bezniklové zámky.
• Tvarovaná báze s mřížkou (mesh 100) pro snadné umístění a vynikající retenci.
• Rotace je umístěna do báze každé brekety a je anatomicky vytvarována  

(mesiální-distální/okluzální-gingivální) pro přesné umístění na každý zub.
• Horní řezáky a třenové zuby jsou nakloněny v "plus" rotaci nabízející ideální kontaktní 

bod a zvyšující okluzální stabilitu.
• K dispozici jednotlivě nebo v sadách, ve velikostech  

.018, .022 nebo kombinované .018/.022.
• Sady jsou naplněny v praktických platíčkách.
• Dodávané jako typ Roth nebo MBT,  

s háčky nebo bez háčků.

 * Nabídka platí do vyprodání 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.

SLEVA
15 %

Balíček pro domácí orto hygienu
• Kompletní systém pro dokonalou domácí hygienu pacientů s fixním aparátem.
• Obsahuje: ortodontický kartáček se dvěma konci, cestovní kartáček, 4 tablety pro 

odhalení plaku, vosk v krabičce, přesýpací hodiny na 3 minuty, zrcátko a malou ústní 
vodu Swirl.

SLEVA

SLEVA

17 %

20 %

SI Brushes
• Interdentální kartáčky pro čištění mezizubních prostor a v okolí ortodontických 

zámků a oblouků.
• Balení sortiment obsahuje: 5 ks + kryt v sortiment všech velikostí.
• Jednotlivé velikosti: růžové 4 mm, oranžové 4,5 mm, červené 5 mm, modré 6 mm  

Wa žluté 7 mm.

SLEVA
17 %

Ortho kartáček na cesty
• Speciální ortodontický kartáček se štětinami ve tvaru V.
• Zajistí dokonalou hygienu Vašich pacientů kdykoliv mimo domov.
• Díky praktickému pouzdru jsou štětiny chráněny před deformací.
• Nesmí chybět v žádném batohu ani kabelce.

SLEVA
20 %

kulaté - 100 ks | 1 259,- 999,-
obdélníkové - 10 ks | 289,- 239,-

sada - 10 ks | 540,- 450,-
sada - 20 ks | 1 080,-

sada Roth 022 s háčky na 3 jen horní - 10 ks | 540,- | obj. č. 4300831

900,-

270,-*

30 g | 1 549,- 1 290,-
200 g | 7 349,- 6 290,- 1 balíček | 289,- | obj. č. 430050 239,-

sortiment, 5 ks + kryt | 119,- | obj. č. 4300940 99,-
jednotlivé velikosti, 5 ks + kryt | 119,- 99,-

1 ks | 40,- | obj. č. 430057 32,-
100 ks | 1 ks = 29 Kč | 4 000,- | obj. č. 430057 2 900,-

2. 5. - 24. 6. 2022
ORTHO SPECIÁL

3

Hu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 - 9
objednavky@hufa.cz

Hu-Fa
Dental

Informační časopis pro stomatologickou praxi

Hu-Fa
úsměvy
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Covid-19 testy  
na detekci protilátek
• Kvalitativní membránový imunotest  

pro detekci protilátek COVID-19  
v plné krvi, séru nebo plazmě, složky IgG a složky IgM.

SLEVA
34 %

Componeer fazety M
• Prefabrikované nanohybridní kompozitní fazety, které 

spojují výhody přímých kompozitních oprav s výhodami 
prefabrikátů.

SLEVA
47 %

myCustom Resin
• Světlem vytvrzovaná, tekutá pryskyřice k fixaci 

kofferdamu, ochraně měkkých tkání, fixaci matric  
a podobně.

SLEVA
46 %

PermaFlo DC
• Duálně tuhnoucí kompozitní 

fixační a restorativní pryskyřice 
s multifunkčním použitím.

SLEVA
52 %

ELITE P&P
• Univerzální A-silikonová otiskovací hmota s krémy pro 

ruční míchání v poměru 1:1.
• Intro kit obsahuje: 2 × 250 ml  

putty Soft Normal  
a 2 × 60 ml  
ligt body normal  
v tubách.

* Nabídka platí pouze do vyprodání zásob.

SLEVA
60 %

Incidin Alcohol Wipes
• Ubrousky k okamžitému použití  

k dezinfekci zdravotnických  
prostředků.

SLEVA
47 %

Aniosyme XL3
• Přípravek k vysoce účinnému  

čištění a dekontaminaci  
instrumentaria.

SLEVA
15 %

Endostar  
guttaperčové čepy
• Kalibrované guttaperčové čepy  

s konicitou.

SLEVA
32 %

Monoprint supra
• Monofázová, silikonová  

otiskovací hmota.

SLEVA
55 %

EndoREZ  
obturation kit
• Dvousložkový, duálně tuhnoucí  

materiál pro výplně kořenových  
kanálků.

• Obsahuje: 8 g EndoREZ, 20 míchacích kanyl,  
20 stříkaček Skini, 20 kanyl NaviTip 29G a 120 ks 
EndoREZ čepů.

SLEVA
29 %

Násadec Maxso  
1:1 rovný
• Nesvětelný násadec  

s tlačítkovým upínáním vrtáčků  
(HP), bez chlazení, autoklávovatelný do 135 °C.

SLEVA
50 %

White Mac kanyly
• Bílé, zahnuté aplikační kanyly s velkým průměrem  

(2,0 mm) k nanášení vysoce  
viskózních materiálů.  
Použití s: Consepsis Scrub,  
Opalustre, OraSeal těsnění  
a tmel, UltraTemp

SLEVA
59%

VÝPRODEJ

1ks - exp. 30.05.2022 | 150,- | obj. č. 5931155 99,-*
M, horní, EWO č. 11 - 2 ks - exp. 30.08.2022  
3 179,- | obj. č. 5211327 1 679,-*

3 ml + 10 kanyl - exp. 30.09.2022 | 1 490,- 
obj. č. 5213199 799,-*

odstín transparent - 12 g - exp. 30.09.2022 
2 910,- | obj. č. 505914 1 390,-*

Intro kit - exp. 30.10.2022 | 1 959,- | obj. č. 5401810 809,-*
Putty Soft Normal, 2x 250 ml - exp. 30.10.2023 
1 999,- | obj. č. 5401809 799,-* 100 ks - exp. 31.10.2022 | 319,- | obj. č. 4101181 169,-*

1 l - exp. 31.12.2022 | 539,- | obj. č. 4101881 459,-*
5 l  - exp. 31.10.2022 | 2 349,- | obj. č. 4101882 1 999,-*

06/050, 60 ks - exp. 30.11.2022 | 249,- 
obj. č. 59170650 169,-* 2x 50ml - exp. 30.11.2022 | obj. č. 540160 1 970,-*

obturation kit. 06 - exp. 30.12.2022 | 5 760,-  
obj. č. 505903 4 090,-* rovný násadec 1:1 | 4 790,- | obj. č. 5929070 2 390,-* 50 ks | 1 450,- | obj. č. 501361 599,-*
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* Nabídka platí pouze do vyprodání zásob.

Ultra-Mixer kanyly 
• Ultradent míchací kanyla pro  

materiály v duální stříkačce jako  
je UltraTemp, EndoREZ  
nebo PermaFlo DC.

• Vhodná pouze pro původní stříkačky.

SLEVA
45 %

VALO bodová polymerační čočka
• Vhodné pro přichycení porcelánových fazet a korunek, 

bondování čepů a pro transiluminaci.

SLEVA
51 %

IsoBlock
• Pomůcka pro fixaci skusu 

a ochranu jazyka.

SLEVA
56 %

Opalescence obal  
na stříkačky

SLEVA
68 %

Jiffy kombi sada
• Abrazivní impregnované  

silikonové kalíšky, disky  
a špičky ve 3 hrubostech.

SLEVA
53 %

UniCore předvrtávač
• UniCore předvrtávač  

č. 0 - 0,6 mm pro systém 
kořenových radioopákních čepů 
ze skelných vláken UniCore.

SLEVA
59 %

Plastové stříkačky
• Pro výplachy, s luer lock  

zakončením.

SLEVA
40%

Charisma vzorník SLEVA
56 %

PermaFlo
• Flow kompozit v barvě A1.

SLEVA
30 %

LM Kyreta Gracey 7/8 ErgoSence
• Velmi kvalitní Gracey kyreta finského výrobce firmy LM.

SLEVA
48 %

Respirační maska s ventilem FFP2
• Respirační masky  

s výdechovým mentilem FFP2,  
vyrobené v ČR.

SLEVA
47 %

Brousek dia MEDIN
• Balení obsahuje 5 ks.

SLEVA
56 %

VÝPRODEJ

20 ks | 721,- | obj. č. 503035 399,-* 2 ks | 1 830,- | obj. č. 505934K 899,-* 10 ks | 440,- | obj. č. 500331 195,-*

10 ks | 440,- | obj. č. 508388 139,-* 20 ks, mix | 2 100,- | obj. č. 500848 990,-* předvrtávač ø 0,6 mm  - 1 ks | 980,- | obj. č. 507134 399,-*

 3 ml, 10 ks | 414,- | obj. č. 500600 249,-* 1 ks | 295,- | obj. č. 840073 129,-* A1, 2 x 1,2 ml - exp. 28.02.2023 | 1 560,- 1 090,-*

1 ks | 1 549,- | obj. č. 59207S 799,-* FFP2 - 1 ks | 150,- | obj. č. 30043323 79,-* Brousek dia T 5290, 1 ks | 91,- | obj. č. 146515290 40,-*



KYRGYSTÁN
Termín: 13. září - 23. září 2022 (11 dnů)
Doprava: letecky 
Ubytování: vybrané 3 - 5* hotely s polopenzí
Cena: 48 990 Kč (včetně poplatků)

Nenechte si ujít!
Nenechte si ujít: divokou a nespoutanou zemi 
plnou příjemných lidí, hor a neuvěřitelných 
scenérií

Kyrgyzstán je nádherná země, která díky snadné dostup-
nosti, odlišné kultuře, kouzelné přírodě a relativní vstříc-
nosti systému vůči turistům láká čím dál více lidí. Nabízí 
hory, drsnou přírodu, zelená údolí plná koní či krav a pas-
tevce v jurtách. Díky své hornatosti bývá označován jako 
Švýcarsko Asie. Dominantou je pohoří Ťan-Šan pokryté 
rozsáhlými ledovci s nejdelším sněhovo-ledovým splazem 
Inylchek.

TRAVELHu-Fa
DentalVážení přátelé cestování,

už jste přemýšleli, kam se s námi vydáte? Zima už je za námi a vzhledem k tomu, že je jarní sezóna trošku nejistá, přinášíme Vám zájezdy až na letní a podzimní měsíce. Máte vybráno? 
Neváhejte se přihlásit! Jsme si vědomi, že aktuální doba je plná změn, jsme připraveni na individuální přístup. Přinášíme Vám desetiletími prověřenou jistotu, u nás se nic nemění - naše 
zájezdy jsou odborné a proto si je můžete odečíst z daní. Kompletní a co nejvíce aktuální nabídku najdete na www.hufa.cz v odkazu Travel, kde se na daný zájezd můžete on-line přihlásit. 
Děkujeme, že nám zachováváte přízeň a těším se s Vámi brzy na shledanou!
Daniel Linnert

Nenechte si ujít! 
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 způso-
bem, jak se dostat do nejlepších výchozích pozic nespočtu 
turistických stezek a cyklotras v srdci Korutan, vhod-
ných jak pro sváteční turisty a rodiny s dětmi, tak pro 
milovníky náročných tras, vyžadujících určitou zdatnost 
a zkušenosti. 

Letní dovolená v Bad Kleinkirchheimu

RAKOUSKO
milovníky náročných tras, vyžadujících určitou zdatnost 

Termín: 16. - 23. července 2022 (8 dnů)
Doprava: vlastní
Ubytování: Panorama Pension Südhang (2 - 4 lůžkové pokoje s polopenzí) 
dospělý: 16 990 Kč / 699 € (za osobu)
dítě 0 - 3 roky: ZDARMA (rádi zajistíme zdarma dětskou postýlku)
dítě 4 - 6 let: 6 790 Kč / 279 € (za osobu)
dítě 7 - 15 let: 12 290 Kč / 509 € (za osobu)

bit.ly/34kWueJ

Termín: 28. září - 2. října 2022 (5 dnů)
Doprava: vlastní
Ubytování: Lotus Therme Hotel & Spa 5*  (2 lůžkové pokoje s polopenzí)
Cena: 13 990 Kč

bit.ly/2VKFTaZ

MAĎARSKO
~ HEVÍZ ~ Relaxace a cykostezky

Nenechejte si ujít:
koupání v termálních koupelech a jezeře, 
maďarská vína a speciality

Koupele Hevíz jsou jedny z největších a nejznámejších 
koupelových středisek v Maďarsku.
Leží v jihozápadním cípu Balatonu. Návštěvníci Hevízu 
jsou okouzleni jeho krásou, jedinečnou atmosférou a také 
přírodním divům - přírodním jezerem s termální vodou o 
rozloze 4,4 ha. Právě díky termálnímu jezeru patří Hevíz 
mezi nejvyhledávanější a největší koupelové střediska nejen 
v Maďarsku, ale v celé Evropě!



TRAVELHu-Fa
Dental

Nenechte si ujít!
 nejvyšší duny na světě v Sossusvlei (UNESCO), 
německou koloniální architekturu ve Swakop-
mund, národní park Skeleton Coast, rozsáhlou 
faunu a fl óru v NP Etosha

Kdyby vám někdo říkal, že Namibie patří k nejkrásnějším 
zemím světa, věřte mu. Je to tak. Strávíte zde čas „da-
leko od hlučícího davu“ a vrátíte se domů se spoustou 
rozmanitých a nezapomenutelných zážitků! Nádherná Na-
míbie nabízí jedinečnou přírodu, neopakovatelné písečné 
duny, divoké pobřeží Skeleton Coast i národní park Eto-
sha, který je ideálním místem pro safari. 

Nenechajte si ujsť:
bílé karibské pláže, arubské vnitrozemí

Ostrov Aruba má díky své poloze v jižním Karibiku vý-
borné klimatické podmínky po celý rok. Právě proto je 
Aruba vyhledávaným místem trávení dovolené především v 
zimních měsících! Odpočiňte si, nachytejte bronz, vypijte si 
koktejl v plážovém baru některého z luxusních hotelů nebo 
zkuste štěstí v některém kasinu. Přestože ostrov je podří-
zen turistům, pro které jsou vybudována luxusní letoviska, 
na severu ostrova a ve vnitrozemí se najdou místa dosud 
nedotčená civilizací s nádhernými přírodními scenériemi a 
členitými horami.

Termín: 23. 11. - 2. 12. 2022 (10 dnů)
Doprava: letecky 
Ubytování: Tamarinj Aruba s All Inclusive
Cena: 83 990 Kč (včetně poplatků)

ARUBA 
One Happy Island

NAMIBIE ... pouští a savanou

Termín: 29. 1. - 10. 2. 2023 (13 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: kvalitní 3-4* hotely s polopenzí
Cena: 95 990 Kč (včetně poplatků)

FILIPÍNY
Tisíce ostrovů
Termín: 15. - 28. dubna 2022 (14 dnů)
Doprava: letecky 
Ubytování: pečlivě vybrané 5-4* hotely
Cena: bude upřesněna

Nenechte si ujít! 
hlavní město Manilu, malebný záliv Honda Bay, 
nejdelší podzemní řeku (UNESCO), ostrovy 
a ostrůvky El Nido, Chocolate Hills

Na nejzápadnějším okraji Tichého oceánu - na Filipí-
nách, v zemi, která je známá svou neomezenou po-
hostinností a přátelskými úsměvy svých obyvatel - se 
elegantně rozptýlilo přes 7 000 ostrovů. Na těchto ost-
rovech rozmanitosti vás čekají nekonečné možnosti objevo-
vání a dobrodružství. Zachytí vaše srdce a nakrmí vaši duši. 
Místo je pro každého, kdo hledá něco nového, ale uklidňují-
cího, neobvyklého, ale fascinujícího.



HD-Sil 
• Speciálně vyvinutý laboratorní A-silikon se širokým využitím.
• Vhodný pro výrobu silikonových klíčů (matric) pro částečné i totální náhrady, 
 při opravách snímacích náhrad, při výrobě fi xních pryskyřičných korunek, 
 na vykrytí podsekřivin.
• Vyniká výbornou zpracovatelností - příjemně se míchá, nelepí se na prsty, mísí se 1:1.
• V případě potřeby jej lze po ztuhnutí snadno opracovat skalpelem.
• Je odolný teplu a tlaku - využijete jej při výrobě protéz i v tlakovém polymerátoru.
• Po použití se jednoduše sloupne a zanechává extra hladký a lesklý povrch - usnadňuje  
 další opracování zhotovené náhrady.

Dostupný ve dvou tvrdostech:
• Modrý (shore A 80) - univerzální pro většinu indikací, 
 díky své pružnosti je vhodný pro rozsáhlé silikonové klíče.
• Hnědý (shore A 90) - zvlášť vhodný pro menší silikonové klíče,
 lze jej použít i pro registraci skusu.

• Vyniká výbornou zpracovatelností - příjemně se míchá, nelepí se na prsty, mísí se 1:1.

• Je odolný teplu a tlaku - využijete jej při výrobě protéz i v tlakovém polymerátoru.
• Po použití se jednoduše sloupne a zanechává extra hladký a lesklý povrch - usnadňuje  

Balení:  10 kg   3 990 Kč   4 690,-
              3 kg   1 350 Kč   1 590,-

Pro Vaši LABORATOŘ

SUPER artikulátorartikulátorartikulátor
Magnetický artikulátor malý
• Velmi praktický malý magnetický artikulátor.
• Nastavitelná výška, simulace žvýkacích pohybů.
• Možnost rozdělení horní a dolní čelisti pro modelaci.
• Dodáván se 4 podložkami.

obj. kód: 910376 

5 ks  2 745 Kč   3 245,- |1 ks = 549 Kč
1 ks     599 Kč     649,-

vel. S 489 Kč
vel. M 551 Kč
vel. L 584 Kč
vel. XL 685 Kč

Licí pryskyřice pro výrobu částečných fl exibilních snímacích náhrad.
Speciální termoplastický polyolefi n, který se lépe leští a dokončuje.                                                 
Je fl exibilní a ideální pro částečné náhrady.
Skvělá estetika  – hotová protéza je přirozeně transparentní a skvěle ladí s měkkými tkáněmi.
Žádný kov  – žádné neestetické spony poškozující sklovinu.
Hypoalergenní  – termoplast je bez obsahu monomerů, nevznikají alergické reakce.
Neporézní  – materiál je bez zápachu, nemá póry, nemění barvu, neabsorbuje vlhkost a pachy.

Odstíny: růžová 238 a růžová žilkovaná 245  
  (nejžádanější).
Dva průměry kartuší: 25 mm pro licí stroj Sabilex 
  a 22 mm pro licí stroj Flexite.
Tři velikosti: S, M a L.

Licí teplota: 240 oC. Zahřívací čas 15 minut.



Ing. Ivana Raschmannová
telefon: +420 576 771 402
mobil: +420 777 242 712

e-mail: raschmannova@seznam.cz
S ivana_raschmannova

Eva Šichnárková
mobil: +420 737 156 919

e-mail: eva.zuby@gmail.com

Lenka Svačinová
mobil: +420 732 736 904
e-mail: svacinova@hufa.cz
e-mail: zaklen@seznam.cz

Jana Kamel
mobil: +420 775 045 447 
e-mail: kamel@hufa.cz

Ing. Ladislav Rolenc
mobil: +420 723 312 221
e-mail: rolenc@hufa.cz

Markéta Petrů
mobil: +420 777 779 700

e-mail: petru@hufa.cz

Renata Rolencová
telefon: + 420 576 771 418
mobil: + 420 776 779 232
e-mail: rolencova@hufa.cz

S  renata_rolencova

prodej Zlínský kraj a MSprodej JM, OL, VYS prodej Jihočeský krajprodej Brno, Vysočina a JMTelemarketing prodej PrahaTelemarketing

Martin Kovář
mobil: +420 606 545 800

e-mail: kovar@hufa.cz

Ivo Just
mobil: +420 602 443 882 
e-mail: ivo.just@hufa.cz

Ing. Ivan Linhart
e-mail: linhart@hufa.cz

mobil: +420 604 655 161

Pavel Harbich
mobil: +420 776 029 008
mobil: +420 777 779 707

e-mail: harbichova@hufa.cz

Jana Dalajková
mobil: +420 603 294 565 

e-mail: jana_dalajkova@hufa.cz

Petr Neoral
mobil: +420 724 096 076
e-mail: neoral@hufa.cz

Dana Slaná
mobil: +420 773 456 011

e-mail: slana@hufa.cz

prodej Karlovarský, 
Plzeňský kraj

prodej Vysočina, Brno, 
J. Morava

prodej Olomoucký kraj prodej Moravskoslezský krajprodej Krkonoše 
a Liberecký kraj

prodej Zlínský kraj a MS prodej Praha, stř. Čechy

Marcela Rusová
mobil: +420 777 779 701 
e-mail: rusova@hufa.cz

Bohumil Hejtmánek
mobil: +420 603 294 718 

prodej východní Čechy

Vladimír Veselský
mobil: +420 774 132 622

prodej východní Čechy

ČR Obchodní zástupci

prodej Praha, Čechy
Telemarketing

pečující krém na ruce 
Silonda Care, 100 ml

nad 5 000 Kč

bavlněné tričko 
v zářivých barvách

nad 6 000 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!

myWedge klínky, 100 ks
v hodnotě 1 490 Kč

nad 10 000 Kč

kapsle na praní
Persil Power Caps, 26 ks

universal nebo color
nad 12 000 Kč

látková taška
Eko Hu-Fa

nad 3 000 Kč

Persil Power Caps, 26 ks

INZERÁT
DO ZUBNÍ ORDINACE V PROSTĚJOVĚ 

PŘIJMEME LÉKAŘE / LÉKAŘKU.
Přátelské prostředí, nadstandardní 

postupy, výborné materiálové 
a přístrojové vybavení, dobré fi nanční 
ohodnocení (vč. podílu z obratu ihned 

po nástupu a placených vzdělávacích akcí), 
dentální hygienistka součástí týmu. 

Vlastní laboratoř. Nejlépe na plný úvazek 
(není podmínkou), praxe vítána. 

V případě zájmu pro info, prosím, 

volejte 605 403 104.

Specialista pro imlantologii

Lenka Hufová
mobil: +420 732 213 695
e-mail: hufova@hufa.cz



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

• prismatických lupových brýlí 25 %

Obraťte se na svého obchodního zástupce! Rád Vám předvede sortiment lupových brýlí, vysvětlí případné 
Vaše dotazy a provede odborné zaměření, jež předchází každé objednávce lupových brýlí. 

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

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

akční ceny od 31.490 Kč

Nejnovější přírůstek do rodiny exkluznivních světelných 
systémů pro lupové brýle

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

Obj. kód: 910286     39.190 Kč   

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

čočka ošetřena

ubrouskem

Obj. kód: 5907027   
239 Kč

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

• 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.

Ubrousek proti mlžení brýlí
• I při použití roušky či respirátoru
• Opakovaně použitelný (až 200x)
• Poskytuje ochranu skel po dobu 6 - 8 hodin.

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

• prismatických lupových brýlí 25 %

Obraťte se na svého obchodního zástupce! Rád Vám předvede sortiment lupových brýlí, vysvětlí případné 
Vaše dotazy a provede odborné zaměření, jež předchází každé objednávce lupových brýlí. 

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

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

akční ceny od 31.490 Kč

Nejnovější přírůstek do rodiny exkluznivních světelných 
systémů pro lupové brýle

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

Obj. kód: 910286     39.190 Kč   

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

čočka ošetřena

ubrouskem

Obj. kód: 5907027   
239 Kč

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

• 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.

Ubrousek proti mlžení brýlí
• I při použití roušky či respirátoru
• Opakovaně použitelný (až 200x)
• Poskytuje ochranu skel po dobu 6 - 8 hodin.




