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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

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: 11. listopadu 2022
Kde: Olomouc
Informace ZDE: bit.ly/3yD1gRw 

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

Zveme Vás na on-line konferenci s mezinárodní účastí

DENTAL SHOW 2022 v sobotu 12. listopadu 2022
od 8:00 ve Vašem počítači, tabletu nebo telefonu

Všechny přednášky budou probíhat v českém jazyce, připadně budou tlumočeny do češtiny zkušeným překladatelem.
Konference je ohodnocena kredity jak pro lékaře, tak certifi kátem pro asistentky v rámci systému vzdělávání.

V tuto chvíli ladíme poslední detaily programu a již brzy bude spuštěno přihlašování.

Poznačte si do kalendáře

<Žádná protínající vazba>

listopad 2022sobota
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Novinky na blogu

Dentální hygienistky 
nemají třetí ruku
Hygienistky pracují většinou samy bez 
jakékoliv asistence. Proto je pro ně dů-
ležité používat pomůcky, které jim možní 
provádět úkony snadněji. Umbrella po-
skytuje větší a přehlednější pracovní...

odkaz: bit.ly/39pfHhM

Jak může medicínské 
a kosmetické bělení zubů 
změnit život
Třicetiletá pacientka přišla do naší ordi-
nace a potřebovala urgentní stomatolo-
gické ošetření. Trápil ji odbarvený střed-
ní řezák, kvůli kterému se styděla usmát 
se. Vysvětlila nám své starosti a ...

Odkaz: bit.ly/3wjqsef

Laser v naší stomatologické ordinaci 
(ne)potřebujeme
Nějakou dobu jsem pozorovala práci kolegů, kteří používají diodové lasery 
pro různé zákroky. Abych byla upřímná, moc mě tato metoda nezaujala 
a v některých případech se ve mně ozýval protest...

Odkaz: bit.ly/3FQnUYr

Investujte 
do nemovitostí ve Španělsku
Hu-Fa Divize Travel si Vám dovoluje představit novou, rychle se rozvíjející 
sekci "Rent a reality", která využívá naší 8leté zkušenosti s nákupem 
a provozováním apartmánů na jihu Španělska, na pobřeží Costa del Sol,
v lokalitách Malaga, Marbella a Estepona.  Jedná se nejen o nádhernou 
tropickou evropskou lokalitu, kde svítí slunce 300 dní v roce, ale také 
o místo, kde jsou ceny realit velmi rozumné.

Jistě jste seznámeni s celoevropským trendem investicí volných fi nanč-
ních prostředků, včetně hypotečních úvěrů, do nemovitostí. Apartmány 
pak můžete využívat pro svou rekreaci, dovolenou Vašich nejbližších 
a v době, kdy není Vámi obsazen, pro pronájem. Na španělském trhu 
působíme více než 8 let. Zprvu jako pronajímatelé našich apartmánů
a v současné době se zaměřujeme také na prodej apartmánů v investič-
ně zajímavých lokalitách.

Nabízíme Vám kompletní služby s česky mluvícím zástupcem, který Vám 
na místě zajistí prohlídku předem vytipovaných lokalit a nemovitostí. 
Nabídku Vám bezplatně zašleme na základě Vašich přestav a požadavků. 
Současně jsou v naší nabídce veškeré právní, notářské a účetní služby, 
včetně možnosti zajištění hypotéky atd.

Costa del Sol neboli Slunečné pobře-
ží, kde svítí slunce 300 dní v roce, 
je turistickou destinací světového 
významu, která je vyhledávaná ze-
jména díky plážím, golfovým hřištím, 
bohaté historii, umění a kultury, ale 
také úchvatné horské krajině. Z České 
republiky je dobře dostupné přímými 
lety (3,5 hodiny) na letiště v Malaze. 
Možná právě Vy najdete druhý domov 
v této tropické zahradě jižní Evropy.

Kontaktujte nás      MUDr. Petr Veit     608 779 232

• KRÁSNÉ LOKALITY

• ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA

• ČESKY MLUVÍCÍ ZÁSTUPCE 
 NA MÍSTĚ

• PRÁVNÍ, NOTÁŘSKÉ 
 A ÚČETNÍ SLUŽBY

Rent a Reality



4 KROKY 
k vybělení

Více o bělení na 
www.opalescence.cz

f @OpalesceCZSK

@beleni_opalescence_cz_a_sk

+

Výhradní dovozce v ČR a SR
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Guidel ines for  use and placement  of  the Ul tradent  trademark

The Ultradent Logo

A UPI logo must appear on all ULTRADENT materials, including:

• The front of all publications
• Merchandise
• Advertising
• Stationery
• Promotional materials (posters, brochures, flyers)
• Contracts, terms and conditions, purchase order forms, invoices, etc.

Our logo is the primary element in our corporate 
company signature, and its consistent application 
strengthens the UPI identity throughout our 
communication materials.

Only an approved logo may be used to represent 
UPI, and its usage must adhere to the guidelines 
established in this style guide. Visit the Ultradent 
Resource Center for logo files. Contact the UPI 
MarCom Department with any questions about 
logo usage.

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

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

3. Jemně přisajte nebo 
polkněte.

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

6. Nechte působit 60-90 minut.

Opalescence GO 6%
- univerzální předplněné nosiče s bělícím gelem

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

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

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

Pacient kit      1 720 Kč   2 290,-
(10× dolní + 10× horní nosič + Opalescence zubní pasta 30 ml) 
Mini kit          910 Kč   1 210,-
(4× dolní + 4× horní nosič) / příchuť: máta, meloun   

Sleva 
25%
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ŠPIČKOVÉ ORDINAČNÍ BĚLENÍ K LÉČBĚ MEDICÍNSKÝCH ZMĚN ODSTÍNŮ ZUBŮ

Opalescence Boost 40%
• Jediný bělící gel s vysokou koncentrací peroxidu vodíku k ordinačnímu bělení na trhu.
• Bělící gel s 40 % peroxidu vodíku.
• Chemicky aktivován před použitím – k aktivaci nepoužívejte lampu ani laser.
• Patentované složení PF (dusičnan draselný + fluoridy) minimalizuje citlivost při a po bělení.
• Aplikace pouze na 2x 20 min při jedné návštěvě.
• Aktivuje se přímo ve stříkačce před použitím - po správném smíchaní je  

červená barva na zubech dobře viditelná.
• 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 Opalescence Boost rozhoduje zubní lékař.
• Balení Intro Kit: 4x 1,2 ml Boost 40%, 2x 1,2 ml OpalDam Green,  

2x IsoBlock, 20x kanyla Black Mini, 2x Luer Vac, 2x kanyla SurgiTip
• Balení Pacient Kit: 2x 1,2 ml Boost 40%, 1,2 ml OpalDam Green,  

1x IsoBlock, 10x kanyla Black Mini, 1x Luer Vac, 1x kanyla SurgiTip

Před

Po

PROFESIONÁLNÍ DOMÁCÍ BĚLENÍ S DLOUHODOBOU VÝDRŽÍ ODSTÍNU

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

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

• Noční bělení Opalescence® PF 10%
• 10 % karbamidu peroxidu
• Doba 1 aplikace 8-10 hodin

• Denní bělení Opalescence® PF 16%
• 16 % karbamidu peroxidu
• Doba 1 aplikace 4-6 hodin

• 20 % vody chrání před dehydratací zubů a návratem k původnímu odstínu
• Formula PF chrání před citlivostí zubů při a po bělení
• Příchuť: máta, meloun, bez příchutě
• Doba bělícího cyklu: 5-10 aplikací
• Dávkování: 1/3 – 1/2 stříkačky na 1 nosič

• Balení Pacient Kit: 8x 1,2 ml stříkačka Opalescence PF, 1x 25 ml bělící zubní pasta Opalescence,  
krabička na nosiče, kartička vzorník odstínů.

• Balení Doktor Kit: 8x 1,2 ml stříkačka Opalescence PF, 2 folie Soft Tray, 1x 1,2 ml LC Bloc-Out Resin,  
1x 25 ml bělící zubní pasta Opalescence, krabička na nosiče, kartička vzorník odstínů.

• Balení refill: 40x 1,2 ml stříkačka Opalescence PF

PRO HLADKÉ, ČISTÉ, ZÁŘIVÉ ZUBY!

Bělicí pasty Opalescence
• Jedinečná směs tri-oxidu křemičitého aktivně odstraňuje povrchové skvrny.
• Odstranění povrchových skvrn zesvětlí zuby o dva odstíny za jeden měsíc.
• Výjimečné vstřebávání fluoridu sodného, pomáhá lépe chránit před kavitami a posiluje sklovinu.
• Sladidlo Xylitol pomáhá snižovat riziko zubního kazu.
• Bezpečná pro každodenní, dlouhodobé použití, vhodná pro celou rodinu. 

Vhodná i pro nebělené zuby.
• Neobsahuje Triclosan.

• Bělicí zubní pasta Opalescence Original 
4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou (splňuje specifikace ADA).

 
• Bělicí zubní pasta Opalescence Sensitivity Relief pro citlivé zuby 

5% dusičnanu draselného pro snížení citlivosti zubů – např. po bělení

TIP
Chcete bělit a máte citlivé zuby? 

Začněte používat bělicí zubní 
pastu Opalescence již 14 dní před 
bělením. Pomůže vám snížit nebo 

odstranit citlivost.

Ordinační bělení Opalescence Boost lze použít k ošetření zubů pro následující indikace:  
zabarvení zubů v důsledku endodontického ošetření, zabarvení v důsledku pulpálního krvácení (materiály, ošetření, nekróza pulpy), 
resorpce kořene, tetracyklinové a minocyklinové zuby, amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, fluoróza, alkaptonurie, vrozená 
erythropetická porfyria, vrozená hyperbilirubinémie, Turnerova hypoplasie aj. Zdravotnický prostředek tř. IIa, CE platné do r. 01-2024.  
Více informací o produktu u Vašeho obchodního zástupce. Před použitím si přečtěte návod k použití.

Název: OpalescenceTM BoostTM. 
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.

intro kit | obj. č. 504750 | 5 311,-** 5 710,-
pacient kit | obj. č. 504751 | 2 651,-**

refill - 20 x 1,2 ml  | obj. č. 504754 | 15 596,-**

2 850,-

16 770,-

pacient kit | 1 711,-** 1 840,-
doktor kit  | 1 841,-**

refill  - 40 x 1,2 ml  | 7 003,-**

1 980,-

7 530,-

133 g | 233,-** 250,-
12x 133 g | 1 ks = 225 Kč | 3 000,-

Original, 28 g | obj. č. 500402 | 83,-**

2 700,-

89,-
Sensitivity, 28 g | obj. č. 503472 | 88,-** 95,-



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.

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

505980   MTAFlow White kit   4.770 Kč   5.300,-

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

TM

TM

WHITE

  1× MTAFlow White prášek (2g)     

  1× odměrka s 2 odměrnými konci 

  1× průvodce technikou míchání,           

Mísící poměr prášku a gelu závisí na požadované proceduře. Ať už potřebujete jakoukoli konzistenci, MTAFlow/ MTAFlow White bude účinný, bez hrudek a snadno přesně dávkovatelný.

• 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 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.

MTAFlow/ MTAFlow White: jediné MTA, který proteče kanylou NaviTip 29ga. 
Snadno a rychle namícháte správnou hladkou konzistenci. Nyní můžete velmi přesně 
dávkovat až k apexu pomocí kanyly NaviTip 29ga, ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná.

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

Apexifi kace Apikální uzávěr
Zaplnění 

konce kořene 
Překrytí pulpy Pulpotomie

Perforace dna 
dřeňové dutiny

Resorpce

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

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

Sleva* 
25%

Opravný mineral-trioxid- agregate cement pro endodontická ošetření 
nad klinickou linií. Nezabarvuje. 
Vhodný zejména do estetické zóny.

Mineral trioxid aggregate cement na opravy, snadno a rychle hladká konzistence 
pro každou proceduru. 
Nyní můžete velmi přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly Navi Tip 29ga, 
ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná.
MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení1.
Obsahuje oxid bismuthu.
1. Sarkar NK, Caicedo R, Ritwik P, et al. Physicochemical basis of the biologic properties of mineral trioxide 
aggregate. J Endod. 2005;31:97–100.

Mísící poměr prášku a gelu závisí na požadované proceduře. Ať už potřebujete jakoukoli konzistenci, MTAFlow/ MTAFlow White bude účinný, bez hrudek a snadno přesně dávkovatelný.

503980   MTAFlow kit   3.960 Kč   5.280,-
Sleva* 
10%

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



Snadné zavedení.
Vynikající absorpce.

Bezkonkurenční retrakce.

 
 

Snadné zavedení.

Ultrapak®

  

splétané vlákno

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

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

K dispozici v šesti 
univerzálních velikostech
a bez adrenalinu

Snadné zavedení.
Vynikající absorpce.

Bezkonkurenční retrakce.

 
 

Ultrapak®

  

splétané vlákno

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

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

K dispozici v šesti 
univerzálních velikostech
a bez adrenalinu

Balení: Sada 4 ks 
Ultrapak vlákno 1 × 00,0,1,2 + stojánek 1 480 Kč 1 970,-

Refi ll: 
1× Ultrapak vlákno 0 370 Kč 490,- 
1× Ultrapak vlákno 1 370 Kč 490,-
1× Ultrapak vlákno 2 370 Kč 490,-
1× Ultrapak vlákno 3 370 Kč 490,-
1× Ultrapak vlákno 00 400 Kč 530,-
1× Ultrapak vlákno 000 470 Kč 620,-

Retrakční vlákno Ultrapak – originál je jen jeden

Snadné zavedení   
Vynikající absorpce 
Bezkonkurenční retrakce

Výhradní dovozce v ČR a SRHu-Fa
Dental

Snadné zavedení.
Vynikající absorpce.

Bezkonkurenční retrakce.
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do tvaru uzavřeného tubulu  se během 
zavádění stlačí, takže se dobře napě-
chuje do sulku. Poté díky řízené expanzi 
optimálně odtáhne tkáně. 

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

K dispozici v šesti 
univerzálních velikostech
a bez adrenalinu

Snadné zavedení.
Vynikající absorpce.

Bezkonkurenční retrakce.

 
 

Ultrapak®

  

splétané vlákno

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

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

K dispozici v šesti 
univerzálních velikostech
a bez adrenalinu

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

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

Sleva 
25%

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

NaviTip® SidePort 31ga®

Aplikační kanyla pro aplikaci kaplin: hypochloridu sodného, 
roztoku EDTA18%, Citric Acid 20%, roztoku chlorhexidinu, 
UltraEtch
2 otvory po stranách brání protlačení výplachové kapaliny 
přes apex
21 nebo 27 mm
31ga (0,28mm) 

Balení: 20× kanyla   1 330 Kč   1 770,-
           50× kanyla   2 900 Kč   3 860,-

Název: NaviTip® SidePort 30ga®. Určený účel: aplikační kanyla pro endodontické 
materiálály Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

NaviTip FX 30ga® 
Aplikační kanyla  pro Citric Acid
 
multifunkční kanyla: čistí, oškrabuje a vyplachuje 
pevná kanyla 30ga (0,30 mm)
17 nebo 25 mm

Balení: 20× kanyla 17 mm   1 420 Kč   1 890,-
            20× kanyla 25 mm   1 330 Kč   1 770,-

Název: NaviTip® FX®. Určený účel: aplikační kanyla pro endodontické materiálály 
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, 
včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

NaviTip® SidePort 29ga® 
Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS, 
MTAFlow, MTAFlow White

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

Balení: 20× kanyla   1 290 Kč   1 720,-

Název: NaviTip® SidePort 29ga®. Určený účel: aplikační kanyla pro endodontické materiálály. 
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, 
včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

 NOVINKA

NaviTip® 29ga, 30ga  
Aplikační kanyla pro endodontické ošetření
17, 21, 25 a 27 mm
29ga (0,33mm): pro EndoRez, UltraCal XS, 
File-Eze a MTAFlow/ MTAFlow White
30ga (0,30mm): hypochlorid sodný, 
roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, 
roztok chlorhexidinu, UltraEtch

Balení: 20× kanyla   1 260 Kč   1 680,-
           50× kanyla   2 770 Kč   3 690,-

Název: NaviTip®. Určený účel: aplikační kanyla pro endodontické materiálály 
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného 
určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Sleva 
25%25%25%

Sleva 
25%25%25%
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ADHEZIVNÍ SYSTÉM

Peak Universal
• Peak Universal Bond - světlem tuhnoucí adhesivum s 0,2 % chlorhexidinu.
• Pro všechny dentální materiály (dentin, sklovina, kov, keramika, kompozit i zirkon).
• Nejvyšší pevnost vazby k dentinu (71,3 MPa) a ke sklovině (51,7 MPa).
• Pro techniku Total-Etch, i Self-Etch.
• Nízký obsah plniva (7,5 %) a minimální tlouštka filmu 2 μm.
• Pro přímé i nepřímé rekonstrukce, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření.
• Etylalkohol jako rozpouštědlo.
 
• Peak SE Primer – samoleptací primer
• V JetMix stříkačce: vždy čerstvý, nedegraduje.
• Primer s nejnižším pH na trhu (pH 1,2) - pevná vazba i ke sklovině
• Doba použitelnosti po smíchání: 120 dnů
• Doporučení: při technice self–etch  

s Peak Universal Bondem použijte vždy Peak SE Primer! 

SLEVA
15 %

Základní sada na opravu keramiky

Porcelain Etch & Silane
• Porcelain Etch: Pufrovaná 9% kyselina fluorovodíková.
• Silane: Silan po leptání keramiky.
 
• Pro intraorální i extraorální leptání keramiky.
• Velmi silná vazba kompozitu ke keramice.
• Nezabarvuje kompozity ani pryskyřičné cementy.
• 90 sekund leptání, oplach, 60 sekund Ultradent® Silane.
• Vhodné i na lithium-disilikátovou protetiku (IPS e.max®).
• Balení Porcelain Etch Kit obsahuje: 2x 1,2 ml Porcelain Etch,  

2x 1,2 ml Silan, 20 kanyl Black Mini Brush  
a 20 kanyl Inspiral Brush.

NEJZATÉKAVĚJŠÍ FLOW KOMPOZIT NA TRHU

PermaFlo
• První vrstva při zhotovení kompozitních výplní na dno kavity.
• Ideální pro dostavby chrupu v pediatrii a ošetření mikrokavit.
• Pro upevnění transparentních inlejí, onlejí a fazet, přímé fazety a výplně I.- V. třídy.
• Výborná tekutost, světlem tuhnoucí, radiopákní.
• Plněn z 68 % nanočásticemi o velikosti 7 μm.
• Universal Kit obsahuje: 8x 1,2 ml stříkačka PermaFlo (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, 

Translucent, Dentin Opaquer), 1,2 ml Ultra-Etch, 1,2 ml PQ1, 20 kanyl Black Mini, 
20 kanyl Micro 20G, malý stojánek.

• Dostupné odstíny: A1, A2, A3,  
A3.5, A4, B1, Translucent,  
Dentin Opaquer, Pink, Purple.

InterGuard
• Chrání mezizubní prostory před iatrogenním poškozením při preparaci.
• Umožní rychlejší a bezpečnější preparaci.
• Nebrání v dosahu nástrojů.
• Skvělé pro tunelové preparace, pro ochranu přilehlých zubů při abrazi vzduchem.
• Autoklávovatelný.
• Dvě výšky: 4 mm nebo 5,5 mm.
• Kit obsahuje: 5 ks od každé velikosti 

Název: Adhezivní systém Peak Universal Bond a Primer. 
Použití: světlem tuhnoucí adhezivum. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně 
úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz

Název: Porcelain Etch a Silane. 
Účel použití: sada na leptání a opravy keramiky. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Název: InterGuard. 
Účel použití: Chránič mezizubních prostorů. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace  
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz

Název: PermaFlo. PermaFlo Dentin Opaquer. PermaFlo Purple. PermaFlo Pink. 
Účel použití: Zatékavý kompozit. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz

stříkačky - 4x 1,2 ml | 2 480,- | obj. č. 504553 2 110,-
lahvička - 4 ml | 2 080,- | obj. č. 504543

Peak SE Primer Refill - 4x 1,2 ml  | 2 100,- | obj. č. 505135

1 770,-

1 790,-

Silane refill - 2x 1,2 ml | obj. č. 500410 | 763,-**

Porcelain Etch Kit | obj. č. 500405 | 2 678,-** 2 880,-
Porcelain Etch + Silane - 2x 1,2 ml + 20 kanyl | obj. č. 501019 | 1 293,-**

Porcelain Etch - 2x 1,2 ml | obj. č. 500406 | 949,-**

1 390,-

1 020,-

820,-

Pink - 2x 1,2 ml | obj. č. 500963 | 1 553,-**

refill - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | 1 572,-** 1 690,-
Dentin Opaquer - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | obj. č. 501005 | 1 609,-**

Purple - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | obj. č. 500962 | 1 600,-**

1 730,-

1 720,-

1 670,-

kit - 2x 5 ks | obj. č. 503097 | 1 265,-** 1 360,-
refill - 10 ks | 1 265,-** 1 360,-



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

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

Grand CordedCordlessGrand CordedCordless CordlessCordlessGrand CordedCordless

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

Kit 50594×:  
1 × VALO Cordless LED lampa
4 × akumulátory
1×nabíječka akumulátorů
1×napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku
1 × držáček na lampu
1 × vzorkové balení ochranných návleků

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

Kit 505971:  
1 × VALO Grand šňůrová LED lampa
1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku
1 × držáček na lampu
1× ochranný štítek
1 × vzorkové balení ochranných návleků

BĚŽNÝ KONKURENT 

S K U T E Č N Á  
V E L I K O S T

POKRYTÍ MOLÁRU 
O VELIKOSTI 
10 MM

 
 

P L O C H A  
P O K R Y T Í

 

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

WHAT ARE YOU MISSING?

107   
mm 2

78   
mm 2

PLOCHA 
POKRYTÍ

SKUTEČNÁ 
VELIKOST

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

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.

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 VALO VALO 
Cordless Cordless Cordless 

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

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

sleva 20%sleva 20%sleva 20%

32 790 Kč
 40 950,-

34 990 Kč
 41 150,-

38 190 Kč
 47 630,-

33 690 Kč
 42 110,-



Photos courtesy of  
Photos courtesy of  

Photos coutesy of
Dr. Rafael Beolchi
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Precizní vyváženost

             

 
 

 
   

 

Porovnání lesku kompozitů:

Kompozit Mosaic 
vyleštěný po 
zhotovení výplně

Kompozit Mosaic 
po čištění 
kartáčkem 
po 10 000 
cyklech

Kompozit jiného 
výrobce vyleštěný 
po zhotovení 
výplně

Kompozit jiného 
výrobce po čištění 
kartáčkem 
po 10 000 
cyklech

             

 
 

 
   

 

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

Photos courtesy of  
Photos courtesy of  

504801   9 030 Kč     12 040,-

504802   5 420 Kč       7 220,-

1 810 Kč       2 410,-
1 100 Kč       1 460,-

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

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

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

Photos coutesy of
Dr. Gaetano Paolone

Ná
ze

v 
M

OS
AI

CT
M

 . 
Ur

če
ný

 ú
če

l: 
na

no
hy

br
id

ní
 ko

m
po

zit
 p

ro
  k

om
po

zit
ní

 v
ýp

ln
ě.

  Z
dr

av
ot

ni
ck

ý 
pr

os
tře

de
k.

 Č
tě

te
 p

eč
liv

ě 
ná

vo
d 

k 
po

už
ití

 a
 in

fo
rm

ac
e 

o 
be

zp
eč

né
m

 
po

už
ívá

ní
, v

če
tn

ě 
úp

ln
éh

o 
ur

če
né

ho
 ú

če
lu

. D
os

tu
pn

ý 
na

 w
w

w
.h

uf
a.

cz

Balení: 
504831   Halo Kit s nástroji: 2×– universal kroužky, 25×– 7.5 originál matrice, 25× – 6.5 originál matrice, 25 – 5.5 originál matrice, 
25 – 4.5 originál matrice, 25 – 3.5 originál matrice, 25 – velké klínky, 25 – střední klínky, 25 – malé klínky,  1 – kleště, 1  - pinzeta

Halo Kit bez nástrojů: 2×– universal kroužky, 25×– 7.5 originál matrice, 25× – 6.5 originál matrice, 25 – 5.5 originál matrice, 
25 – 4.5 originál matrice, 25 – 3.5 originál matrice, 25 – velké klínky, 25 – střední klínky, 25 – malé klínky

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

Matricové pásky
• Anatomicky tvarované pro dosažení ideálního bodu kontaktu
• Zakřivení okrajové linie redukuje nutnost dokončovací operací
• Snadné nasazení, umístění a odstraněn při zachování přehlednosti operačního pole

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

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

 NOVINKA
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Další balení: ptejte se svého obchodního zástupce.

25% 
SLEVA

12 990 Kč   16 350,-

  8 890 Kč   11 120,-

20% 
SLEVA



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.
• Nezpůsobuje citlivost, šetrný k pulpě, nedráždí.
• Výborně těsní, snadno se odstraňuje.
• Pracovní čas: 2-3 min.

ZVLHČOVACÍ PRYSKYŘICE PRO SNAŽŠÍ PRÁCI S KOMPOZITY

Composite Wetting resin
• Světlem tuhnoucí hydrofobní pryskyřice usnadňuje modelaci tužších kompozit.
• Plněná ze 45 %, neobsahuje rozpouštědla.
• Zabraňuje lepení kompozitu na nástroj.
• Zpracovávaná kompozita nijak negativně neovlivňuje.
• Extrémně dlouhá expirační doba 40 měsíců.

Indikátor kazu a kalcifikovaných vstupů do kanálku 

Seek / Sable Seek
• Indikátor zubního kazu, který barví kariézní dentin.
• Předejdete nadměrné preparaci nebo naopak  

nedostatečné preparaci kazů.
• Ideální pro použití v obtížně viditelných místech,  

pro hledání vstupů do kořenových kanálků.
• Seek - barví kariézní dentin červeně.
• Sable Seek - barví kazivý dentin  

zelenočerně a je ideální pro práci blízko  
pulpy, díky své kontrastní barvě.

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

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

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

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: Composite Wetting Resin™. 
Účel použití: zvlhčovací pryskyřice pro snazší práci s kompozity. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod  
k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Název: Sable™ Seek™ a Seek™. 
Účel použití: indikátory kazů. Zdravotnický prostředek.  
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání,  
včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz
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READERS’ CHOICE AWARD
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D I R E C T  C O M P O S I T E  T E M P L A T E  S Y S T E M S

UVKEV1 Uveneer Extra Kit 
  6  x Extra Large upper anterior templates
  6  x Large upper anterior templates
  6  x Medium upper anterior templates
  6  x Square upper anterior templates

UVKEXLSQV1    Uveneer Extra XL & SQ Kit 
  6  x Extra Large upper anterior templates
  6  x Square upper anterior templates

UVKELMV1       Uveneer Extra L & M Kit 
  6  x Large upper anterior templates
  6  x Medium upper anterior templates

UVKV3 Uveneer Kit 
 16  x Medium upper and lower arch templates
 16  x Large upper and lower arch templates

Medium and Large templates provide 2 central incisors, 2 lateral incisors, 
2 canines, and 2 premolar templates for both the upper and lower arches.

Simple and Versatile

What doctors are saying:

“Terrific tool to quickly and easily create beautiful  
anterior restorations.”

“In a single day I was able to do 11 mock-up veneers that were 
not part of the original schedule, resulting in several new cases 
being accepted. I wouldn’t want to work without them now.” 

-Dr. Gary M. Radz, DDS

-Dr. Chad Wagener, DDS
“Uveneer makes the practice of the anterior esthetic dentistry 
easier, faster, and better.” 

-Dr. George Freedman, DDS

“The simplicity of Uveneer is absolutely remarkable. Why didn’t 
I think of this?”

-Dr. John C. Comisi, DDS, MAGD

  facebook.com/groups/uveneer

  facebook.com/uveneerdentist

Join the Uveneer Facebook group to share cases, learn techniques, and ask Dr. Sigal Jacobson questions!
Follow Us! 

Follow the Uveneer template brand for news, updates, and videos.

U LT R A D E N T. C O M / E U
© 2020 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

UPP 451-EU  01-2020

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

50UVKV3    11.960 Kč   11.123 Kč**  

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.

Clinical Guide

3.
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D I R E C T  C O M P O S I T E  T E M P L A T E  S Y S T E M S

UVKEV1 Uveneer Extra Kit 
  6  x Extra Large upper anterior templates
  6  x Large upper anterior templates
  6  x Medium upper anterior templates
  6  x Square upper anterior templates

UVKEXLSQV1    Uveneer Extra XL & SQ Kit 
  6  x Extra Large upper anterior templates
  6  x Square upper anterior templates

UVKELMV1       Uveneer Extra L & M Kit 
  6  x Large upper anterior templates
  6  x Medium upper anterior templates

UVKV3 Uveneer Kit 
 16  x Medium upper and lower arch templates
 16  x Large upper and lower arch templates

Medium and Large templates provide 2 central incisors, 2 lateral incisors, 
2 canines, and 2 premolar templates for both the upper and lower arches.

Simple and Versatile

What doctors are saying:

“Terrific tool to quickly and easily create beautiful  
anterior restorations.”

“In a single day I was able to do 11 mock-up veneers that were 
not part of the original schedule, resulting in several new cases 
being accepted. I wouldn’t want to work without them now.” 

-Dr. Gary M. Radz, DDS

-Dr. Chad Wagener, DDS
“Uveneer makes the practice of the anterior esthetic dentistry 
easier, faster, and better.” 

-Dr. George Freedman, DDS

“The simplicity of Uveneer is absolutely remarkable. Why didn’t 
I think of this?”

-Dr. John C. Comisi, DDS, MAGD

  facebook.com/groups/uveneer

  facebook.com/uveneerdentist

Join the Uveneer Facebook group to share cases, learn techniques, and ask Dr. Sigal Jacobson questions!
Follow Us! 

Follow the Uveneer template brand for news, updates, and videos.

U LT R A D E N T. C O M / E U
© 2020 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

UPP 451-EU  01-2020
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• set šablon pro frontální úsek horní i dolní čelisti ve velikosti M, L (celkem 32 šablon)
• Uveneer brání vytvoření inhibiční vrstvy během polymerace, 
 povrch kompozitu je po vytvrzení tvrdý, lesklý
• Po vytvrzení výplň nemusíte leštit, zaleští se pouze okraje
• S Uveneer můžete použít jakýkoli oblíbený kompozit
• Uveneer ze zpolymerovaného kompozitu lehce uvolníte
• Používáte opakovaně
• Šablony můžete autoklávovat (bez podstavce, v autoklávových sáčcích)

Balení: Uveneer kit: po 8 ks horní i dolní od každé velikosti (14-24, 34-44, celkem 32 ks)

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

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

50UVKVEV1   16.690 Kč    15.522 Kč**

 kompozitní výplně včetně primární  a sekundární anatomie.
Lépe přizpůsobíte velikost a tvar potřebám pacienta
Výplň/ fazeta vyžaduje po polymeraci minimální úpravu 

Šablony lze použít pro úpravu/opravu jednoho či více zubů

set šablon pro frontální úsek horní i dolní čelisti ve velikosti M, L (celkem 32 šablon)

Šablony můžete autoklávovat (bez podstavce, v autoklávových sáčcích)

Balení: Uveneer kit: po 8 ks horní i dolní od každé velikosti (14-24, 34-44, celkem 32 ks)

Název UVENEER®. Určený účel: šablony pro přímé kompozitní výplně.  Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz 

Při objednávce 
dalších 

2 produktů 
Ultradent 

7% sleva.**

 1. Před ošetřením 2. Výběr velikosti a tvaru 
šablony Uveneer

3. Konturování gingiválního
okraje laserem Gemini

4. Izolace okolních zubů, 
po leptání s Ultra-Etch 
a oplachu aplikace adhezi-
va Peak-Universal Bond

5. nanesení cca 2mm 
kompozita (Mosaic) 
na vnitřní plochu 
šablony

6. Přitlačení šablony 
Uveneer na zub, usazení, 
vycentrování, odstranění 
přebytků kompozita 
z okrajů

7. Polymerace kompozitu 
polymerační lampou VALO 
10 sekund přes šablonu 
Uveneer

8. Okamžitý výsledek po 
polymeraci, před zaleště-
ním okrajů

9. 2 týdny po ošetření

5 ml + 20 kanyl | obj. č. 505916 | 1 953,-** 2 100,- 2 x 1,2 ml | obj. č. 503059 | 1 516,-** 1 630,-

intro kit - 4x 1,2 ml + 20 kanyl | 1 767,-** 1 900,-
refill - 4x 1,2 ml | 1 181,-**

Sable Seek mini kit - 2x 1,2 ml + 10 kanyl | obj. č. 501021 | 828,-**

1 270,-

890,-
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INTRAORÁLNÍ LEŠTÍCÍ NÁSTROJE NA KOMPOZITA

Jiffy leštící nástroje
• Vynikající nástroje pro úpravu a leštění kompozitních materiálů.
• Lešticí kalíšky s flexibilním tenkostěnným designem ideální pro leštění v blízkosti dásně.
• Impregnované diamantovým práškem, neobsahují latex.
• 3 hrubosti - 63 μm - zelené, 45 μm - žluté, 4 μm - bílé.
• 3 tvary - kalíšek, disk, špička.
• K opakovanému použití: znečištěný povrch lze několikrát „revitalizovat“ diamantovým 

vrtáčkem.
• Autoklávovatelné - doporučujeme nejdříve odstranit debris ultrazvukem.

• Kit obsahuje: od každé barvy a každého tvaru jeden kus  
a také 2 Jiffy nástroje s karbidovými částicemi (kalíšek a špičku). HIT

Extrémní 
životnost

Jiffy leštící kartáčky
• Leštící kartáčky na kompozitní výplně – brilantní lesk bez námahy.  

Štětinky impregnované karbidem křemíku.
• Bezkonkurenční vyleštění každé okluzální nerovnosti.
• Autoklávovatelné

Jiffy HiShine
• Ultrajemný disk, kalíšek nebo špička k finálnímu doleštění.
• Zajistí hladký povrch a vysoký lesk.
• Impregnované diamanty a karbidem křemíku.

Ultra-Etch
• 35% kyselina fosforečná pro ideální leptání.
• Samolimitující chemie: leptá jen do hl. 1,9 µm - nepřeleptá!
• Penetruje do nejmenších fisur, ale nestéká na vertikálních površích
• Neobsahuje polymery, nezanechává rezidua.
• Tixotropní, snadno proteče kanylou.
• Expirační doba 48 měsíců! 

Intro kit obsahuje:  
4x 1,2 ml leptadla  
a 20 Blue Micro kanyl.

refill - 20 ks | 2 111,-** 2 270,-
Kit - 9 ks + 2 ks | obj. č. 500848 | 2 111,-** 2 270,-

kalíšek s karb. částicemi - 10 ks | obj. č. 500850 | 3 692,-** 3 970,-
špička s karb. částicemi - 10 ks | obj. č. 501009 | 3 692,-** 3 970,-

disk - 10 ks | obj. č. 503062 | 3 767,-** 4 050,-
kalíšek - 10 ks | obj. č. 503061 | 3 767,-**

špička - 10 ks | obj. č. 503060 | 3 767,-**

4 050,-

4 050,-

refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500164 | 930,-**

intro kit | obj. č. 500163 | 1 293,-** 1 390,-
IndiSpense - 30 ml | obj. č. 500685 | 2 390,-**

Econo kit - 20x 1,2 ml + 40 kanyl | obj. č. 500167 | 3 441,-**

2 570,-

3 700,-

1 000,-
Název: Jiffy™ HiShine 
Určený účel: intraorální leštící nástroje 
na kompozity. Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání, včetně úplného 
určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz

Název: Ultra-EtchTM. 
Určený účel: leptadlo. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, 
včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz
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Vertise Flow
• Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně třídy I. 

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

SLEVA
20 %

OptiDisc
• Disky pro tvarování, dokončování a leštění kompozit, keramiky, pryskyřice, skloiono-

merů, amalgámu a kovů.
• Průměry: 9,6 mm, 12,6 mm a 15,9 mm.
• Hrubosti: hrubý (80 ks) a střední,  

jemný, extra jemný (á 100 ks).

ZDARMA

AKCE

1x dlouhý a 1x krátký mandel  
ke 4 balením OptiDisc

2 + 1

OptiShade
• Kompozitní výplňový materiál.
• Dostupné odstíny:
• light - odpovídá: A1, B1, B2, C1 a D2.
• medium - odpovídá: A2, A3, C2, D3 a D4.
• dark - odpovídá: A3.5, A4, B3, B4, C3 a C4.
• bleach white - pro bělené zuby
• universal opaque SLEVA

25 %

 * Nabídka platí do vyprodání zásob.

Charisma Diamond ONE
• Kompozitní materiál pro výplně pomocí jediného odstínu, neviditelně splyne  

s restaurovaným zubem.
• Balení Kit obsahuje: 2x 4g Charisma Diamond One a Gluma Bond Universal 4ml.

ZDARMA

AKCE

Charisma Opal Flo  
ke každému balení kit

4 + 1 
1 ks za 1 064 Kč

SonicFill 3
• Materiál pro zhotovování  

kompozitních výplní  
v laterálním úseku.

• Odstíny: A1, A2, A3 a B1.

AKCE
2 + 1

Charisma Classic
• Mikrohybridní kompozitum pro monochromatické rekonstrukce.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2,  

OA3 a OA3,5.

AKCE
5 + 1

Cognoscin mátový
• Sprej pro orientační zkoušku vitality zubu.

Akce nelze vzájemně kombinovat.

refill - 2 x 2 g | 2 546,- 2 037,-

refill - 80 / 100 ks 1 001,-

kompule 20ks medium - exp. 05.01.2023 | 1 950,- | obj. č. 5263117

stříkačka - 4 g | 1 625,- 1 219,-
kompule - 10 ks (dark, b-white, u-opaque) | 1 299,-

kompule - 20 ks (light, medium) | 1 950,-

974,-

1 463,-

1 295,-*

4 g - stříkačka | obj. č. 528010 1 330,-
One Kit 2x 4 g + 4 ml CHBU + 1,8 g Ch.Opal Flow | 3 745,- | obj. č. 528011 3 400,-

kompule 20x 0,25 g 3 376,-

stříkačka - 4 g 635,-

stříkačky - 6x 4 g | 1 ks = 529 Kč | 3 810,- 3 175,-75 ml | 305,- | obj. č. 100026 279,-
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Ionolux
• Světlem tuhnoucí skloionomerní výplňový cement.
• Sortiment obsahuje: 10x A1, 10x A2, 30x A3.
• Refill v odstínech: A1, A2, A3, A3,5 a B1.

SLEVA
Ušetřete 16%  

nákupem balení po 150 ks

FuturaBond U
• Duálně tuhnoucí univerzální 

adhezivum v jednotlivých 
dávkách určené pro  
všechny techniky leptání, 
univerzální pro všechny  
druhy kompozit.

SLEVA
Při nákupu  

200 ks balení  

ušetříte 12 %!

Retraction paste
• Retrakční pasta k rozšíření 

a izolaci sulku.

SLEVA
Při zakoupení  
100 ks balení  

ušetříte 25 %!

V-Posil
• Hydrofilní A-silikonový otiskovací 

materiál.
• 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 %

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

Calcicur
• Kalcium hydroxid na přímé 

překrytí pulpy a dočasné plnění 
kořenových kanálků.

SLEVA
11 %

sortiment - 50 ks | obj. č. 530116S 6 390,-
kapsle - 20 ks | obj. č. 530116A2 2 710,-
kapsle - 150 ks 16 890,-

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

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

2x 2g 2 310,-
set, 5x 2 g | obj. č. 5228HS1 5 020,- 3x 2,5 g  | obj. č. 530107A 3 230,-
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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 (2x A2, 2x A3), 6 g Evetric Bond.

* Nabídka platí do 31. 7. 2022. ** Výrobek zdrama Vám bude doručen přímo od výrobce.

AKCEAKCE
Kupte System kit a získáte  
Tetric EvoFlow  

ZDARMA! **

Kupte Assortment kit  
a získáte Evetric Bond a Eco-Etch 

ZDARMA! **

Filtek One Bulk Fill
• Bulk-fillový materiál (až 5 mm) se zvýšenou 

opacitou pro estetické výplně.
• Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.

TIP

AKCE

Detailní informace o systému na  

bit.ly/filtekone

3 + 1

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 %

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

Scotchbond Universal Plus
• Rentgen kontrastní, univerzální adhezivum pro 

všechny přímé a nepřímé indikace lepení.

SLEVA
25 %

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

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

refill - 3,5 g

3 729,-*

929,-

kompule - 20x 0,2 g 1 973,-
stříkačka - 4 g 1 973,- Doplňkové balení, 3,4 g + kanyly | 5 076,- 3 799,-

4 g 1 052,- 5 ml | 3 771,- | obj. č. 530300 2 829,- 4 g 559,-



18 LETNÍ AKCE

GC EQUIA Forte HT
• Bulkfillový sklohybridní výplňový materiál.
• Odstíny Fill: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4.

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.

G-aenial Universal Injectable
• Vysoce odolný výplňový kompozit s výjimečnou pevností a odolností proti opotřebení.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, AO1, AO2, AO3, CV, JE, BW, XBW, AE.

G-CEM ONE
• Samoadhezivní pryskyřičný fixační 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.
• Refill obsahuje - 4,6 g G-Cem One, 8 kanyl, 2 endo špičky.
• Twin refill obsahuje - 2x 4,6 g G-Cem One, 15 kanyl, 5 endo špiček.
• Refilly dostupné v odstínech:  

A2, AO3, WO  
a translucent.

Tetric PowerFill
• Světlem tuhnoucí bulkfill kompozit 

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

* Nabídka je platná do 31. 7. 2022. ** Výrobek zdarma Vám bude doručen přímo od výrobce.

AKCE
kupte 5 ks a dostanete  

2x Tetric PowerFlow 
ZDARMA **

Tetric EvoCeram
• Nanohybridní kompozitum.

AKCE

AKCE
Kupte 5 ks a dostanete 

2x Tetric EvoFlow 
ZDARMA **NEBO kupte 5 ks a dostanete 

OptraGloss  
Composite set  
zdarma! **

Fill, 50 ks | 5 257,-

Clinic Pack, 200 ks | 17 357,- 15 000,-
Promo Pack, 100 ks | 10 256,-

Intro Pack, 20 ks | 2 962,-

8 050,-

2 400,-

4 250,-  stříkačka - 4 g | 1 792,- 1 350,-

stříkačka - 1 ml | 1 202,- 1 050,-

Starter kit | 2 158,- 2 100,-
Refill, 4,6 g | 1 863,-

Twin refill, 2x 4,6 g | 3 555,-

1 600,-

3 100,-

stříkačka - 3g 1 649,-*

stříkačka - 3 g, odstíny A2 a A3 | 1 729,- 1 599,-
stříkačka - 3 g, ostatní odstíny

kompule - 20x 0,2 g

1 729,-*

2 529,-*
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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

Neo Spectra ST Flow
• Zatékavý výplňový materiál.
• Odstíny stejné jako  

u Neo Spectra ST
AKCE

3 + 1  
zdarma obdržíte odstín A2

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

ZDARMA
kroužek v hodnotě  

3 848 Kč při objednání 
4x 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 záskáte 
sekvenci 25 mm

LV / HV stříkačka, 3 g 1 209,-
LV / HV kompule, 16x 0,25 g 1 613,- stříkačky, 2x 1,8 g 1 501,-

15x 0,25 g 1 736,- matrice, 50 ks 1 739,-

3 ks 1 860,- 6 ks 2 233,- sekvence, 5 ks 2 101,-
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FenderMate D-Coat
• Matricový systém s vícevrstvým diamantovým povlakem.
• Tmavá matrice poskytuje lepší vizuální kontrast.
• Čtyři barvy pro snadné rozlišení mezi levou/pravou  

(zelená / modrá) a tloušťkou klínku  
(světlá = tenký, tmavá = střední).

SLEVA
20 %

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

SLEVA
20 %

Arkansaské kameny
• Jemnozrnné aluminium oxidové abrazivní kameny pro dokončování skloviny,  

preparaci zubů, kompozit a porcelánu.
• K dispozici do turbínky FG  

i do kolénka RA.

1 2 3 4 5 6

Alphaflex RA
• Leštící a dokončovací gumy vhodné pro opracování zlata, amalgámů a kompozit. 

Uchycení RA.
• Hnědé gumy (86003x) jsou určené na předleštění, zelené (86013x) pak na leštění 

do vysokého lesku

Flexi Snap
• Leštící disky, se kterými dosáhnete excelentního lesku bez zbytečně velkého 

odebrání hmoty.
• Dostupné ve dvou průměrech: 12 mm nebo 8 mm.
• Hrubosti: extra jemné (bílé)  

pro leštění  
do vysokého lesku,  
jemné (červené)  
pro předleštění,  
střední (modré)  
pro vyhlazení  
a hrubé (zelené)  
pro úpravu.

StripFix
• Dokončovací systém diamantových pásek v ergonomickém držáku.
• Hlavička s páskou je otočná a umožňuje zafixování ve 4 pozicích, lze používat také bez 

držátka (například ve frontálním úseku).
• Všechny komponenty StripFix systému jsou autoklávovatelné a opakovaně použitelné.
• Pásky jsou dodávány ve 4 hrubostech: SF-M (modrá) 45 μm / 0.13 mm, SF-F 

(růžová) 30 μm / 0.10 mm, SF-SF (žlutá) 15 μm / 0.08 mm a SF-SS (bílá) hladká 
bez diamantů, s pilkou, 0.04 mm.

• Sada obsahuje rukojeť a 4 pásky.

refill, 18 ks | 1 630,- 1 299,- 100 ks | 840,- 670,-

12 ks  | 1 ks = 50 Kč | 729,- 629,- 12 ks | 1 ks = 44 Kč | 629,- 528,-

sada - 8x 20 ks + 2 mandrely | 1 409,- | obj. č. 870129SO 1 199,-
refil - 50 ks | 429,- 379,-

sada | 1 579,- | obj. č. 570009 1 349,-
náhradní pilky, 10 ks | 1 890,- 1 699,-



SeptoDisc
• Dokončovací a leštící disky  

pro kompozita.

* Platí do vyprodání zásob.

SLEVA
50 %

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
37 %

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 %

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.

1.599 Kč
 1.889,-

Další nástroje z řady Dark Diamond si můžete prohlédnout v katalogu na internetu na stranách 47 a 48: bit.ly/katalogLM

1.599 Kč
 1.889,-

Modelovací nástroj MH
59708DDSD

Pro kondenzaci velkých 
aproximálních výplní. 
Válcovitou koncovku 
bezpečeně vysunete 
i po zpolymerování.

Kuličkové cpátko
 1,5 - 2,5 mm
59471DDS

Pro modelaci kompozit

1.599 Kč
 1.889,-

Cpátko/ modelovací 
nástroj 
59482DDS

Pro kondenzaci 
a modelaci kompozitu. 
Kónické koncovky jsou 
ideální pro tvarování okluzí.

1.599 Kč
 1.889,-

Mini lopatka/ 
hladítko
59444DDS

Pro nanášení 
a konturování 
kompozitu.

 15%
SLEVA platí od 1. - 31. srpna 2

02
2

LMErgoSense DARK DIAMOND
Nástroje LM-ErgoSense Dark Diamond s nepřilnavou 
povrchovou úpravou umožňují snadné umisťování a konturování 
kompozitních pryskyřic. 
Diamantu podobný povrch zmenšuje přilnavost a umožňuje 
příjemnou a precizní modelaci.

• Kondenzace a tvarování výplní bez lepení
• Povrch odolný proti poškrábání
• Snadno se čistí
• Kontrastní s výplní a bez odlesků
• Ergonomická rukojeť pro precizní práci

SeptoDiscs refill - 50 ks | 420,- 210,-*
mandrel - 1 ks | 280,- | obj. č. 5302687 250,- SeptoContact - 2 ks | 1 580,- | obj. č. 5302689 999,-*

2 nástroje + 8 silikonových koncovek | 1 580,- | obj. č. 5302691 1 099,-* SeptoCure - 2 nástroje | 880,- | obj. č. 5302688 799,-
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Míchací kanyly Kettenbach
• Míchací kanyly vhodné pro otiskovací hmoty Kettenbach.

SLEVA
30 %

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

krém Medium/
Light Flow  
2x 50 ml  

ke každému balení 
Dynamix, 2x 380 ml

Panasil Initial Contact
• A-silikonová otiskovací hmota - korekční krém.
• Tři různé stupně zatékavosti -  

regular, light a x-light.

SLEVA
15 %

Tropicalgin
• Alginátová otiskovací hmota s ovocnou příchutí  

a barevným indikátorem tuhnutí.

SLEVA
20 %  

při nákupu 12 ksSvětlem tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný liner na bázi křemičitanu 
vápenatého.

TheraCal LC
• Určený pro použití na přímé a nepřímé překrytí pulpy, jako ochranný liner pod 

kompozita, amalgámy, cementy a další výplňové materiály.
• Stabilní a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionomerů.
• Zajišťuje znatelné uvolňování vápníku a jeho alkalické pH stimuluje tvorbu hydroxy-

apatitu, čímž vytváří tvrdý ochranný můstek již po 28 dnech.
Endomethasone N
• RTG kontrastní kořenová výplň  

bez obsahu paraformaldehydu  
a dexametasonu.

• Set obsahuje: 14 g prášku  
a 10 g tekutiny.

ZDARMA
modré, 50 ks | 1 570,- | obj. č. 5400890 1 099,-
červené, 100 ks | 2 850,- | obj. č. 540089 1 995,-

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

Dynamix - 2x 380 ml + 2x 50 ml M/L Flow | 4 180,-

880,-

3 300,-

Panasil Initial, 2x 50 ml + kanyly | 1 600,- 1 360,-

453 g | 379,- | obj. č. 540168 339,-
12x 453 g | 1 ks = 299 Kč | 4 548,- 3 588,-

4x 1 g + 50 kanyl | 3 600,- | obj. č. 530188 3 240,-
1g + 15 kanyl | 1 150,- | obj. č. 530189 1 040,-

set | 2 940,- | obj. č. 530236 2 590,-
prášek - 14 g | 2 270,- | obj. č. 530237

prášek - 42 g | 4 240,- | obj. č. 530235

2 040,-

3 820,-
tekutina - 10 ml | 980,- | obj. č. 530241 880,-

Název: THERACAL® LC
Určený účel: Pryskyřicí modifikovaný, 
křemičito-vápenatý liner pro ochranu pulpy. 
Zdravotnický prostředek.  
Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání, včetně úplného 
určeného účelu. Dostupný na  
hufa.cz/theracal-lc-set-4x1-g--50-kanyl-22g/.
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Intraligamentární pero ASA
• Celokovová stříkačka ve formě pera pro aplikaci  

intraligamentární anestezie.

SLEVA
20 %

Stojánek na jehly
• Ocelový stojánek na jehly pro karpulová anestetika.
• Použitelný také s injekčními jehlami typu Luer.

SLEVA
20 %

Nůžky na dáseň
• Vyrobeny z nerezavějící oceli.
• Útlá špička pro přesnou 

práci, velmi ostré.
• Dostupné s rovnou nebo 

zahnutou špičkou.
• Délka nůžek: 12 cm.

rovnézahnuté

SLEVA
20 %

Výplachové kelímky z opálového skla
• Kelímky z opálového skla jsou sterilizovatelné a lze je mýt v myčce nádobí.
• Díky kónickému tvaru se dají stohovat a tím šetří místo při skladování.
• Příjemně padnou do ruky, dobře se z nich pije, pacienti se nepolévají.
• Pro jeden den běžné stomatologické praxe je dostatečných 24 ks kelímků.
• Další krok ke snížení množství kontaminovaného odpadu a ekologickému chování.
• Balení: 12 ks

SoftClamp spony
• Univerzální kofferdamová spona  

na moláry a premoláry.

SLEVA
20 %

Apron č.3
• Pacientské bryndáky vyrobené z polyetylénu a savé měkké celulózy.
• Barvy: bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle oranžová, 

tmavě oranžová, šeříková, vínová, žlutá a růžová.

Thienelino dětské ZK
• Měkké, tvarované štětiny kartáčku pro správné vyčištění zadních zoubků.
• Pohodlná, široká rukojeť, přísavka na konci.
• Barvy: modrá, zelená, červená a růžová.

pero, 1 ks | 5 390,- | obj. č. 274738 4 320,- stojánek, 1 ks | 1 129,- | obj. č. 274821 899,-

rovné - 12 cm | 419,- | obj. č. 274001 335,-
zahnuté - 12 cm | 449,- | obj. č. 274002 359,-

12 ks | 1 ks = 205 Kč | 2 730,- | obj. č. 420068 2 460,-5 ks | 1 ks = 226 Kč | 1 414,- | obj. č. 591190 1 131,-

60 x 54 cm - 80 ks | 300,- 270,-
80 x 54 cm - 60 ks | 300,- 270,- 12 ks | 1 ks = 12 Kč 144,-
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Incidin Oxydes 6 l
• Koncentrovaný čisticí a dezinfekční prostředek  

pro běžné omyvatelné plochy a povrchy.
• Použitá kombinace aktivních látek,  

které postupně uvolňují aktivní kyslík,  
a detergentů je vhodná pro všechny  
obvyklé podlahové krytiny.

• Ideální pro režimy dezinfekce  
s pravidelným střídáním aktivní  
látky, bez parfemace.

• Ekonomický - připravuje  
se 1% roztok.

SLEVA
15 %

Incidin OxyWipe S
• Dezinfekční ubrousky pro všechny povrchy, i ty nejcitlivější.
• Bez obsahu alkoholu.
• Odstraňují vodní kámen - ideální na nerez, dřezy.
• Ekologické - šetrné k pokožce rukou i přírodě.
• Spektrum účinnosti: baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní 

na kvasinky, plně virucidní, sporicidní, noroviry, sporicidní 
Clostridium difficile do 15 minut.

SLEVA

AKCE

10 %
na 1 balíček

5 + 1

Dentasept Special Rotativ
• Dezinfekční a čistící prostředek pro vrtáčky, rotační a ostatní stomatologické 

instrumentárium před sterilizací
• Připraven k okamžitému použití,  

neředí se, expozice 15 min.
• Kompatibilní s většinou materiálů,  

vynikající účinnost.
• Vhodný i pro ultrazvukové čističky.

SLEVA
15 % Orotol Plus

• Nepěnivý bezaldehydový přípravek pro současnou 
dezinfekci, dezodoraci, čištění a údržbu všech zubolé-
kařských odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu.

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

Mikrozid AF ubrousky
• Dezinfekční ubrousky napuštěné dezinfekčním roztokem 

k okamžitému použití.
• Rychlá alkoholová dezinfekce - zdravotnický prostředek 

pro všechny oblasti se zvýšeným rizikem infekce: 
místa kontaktu s pacientem, vyšetřovací plochy, 
operační stoly a ohraničené pracovní plochy, povrchy 
zdravotnických prostředků.

• Účinnost: bakterie (vč.Tb), mikroskopické houby, viry 
HBV, HIV, HCV, Adeno-viry, Rota-viry,  
Papova-viry, Polio-viry.

• Rozměry:  
AF ubrousky - 14 x 17,5 cm,  
AF JUMBO ubrousky - 20 x 27 cm.

Euronda Tray Paper
• Zřasený savý papír propouštějící páru a plyny vhodný pro nástrojové tácky.
• Rozměr 28 x 18 cm, barvy: bílá, limetka,  

růžová, zelená, modrá, lila a žlutá.

6 l | 1 229,- | obj. č. 410349 1 049,-

100 ks  | 399,- | obj. č. 4101783 359,-
6x 100 ks  | 1 ks = 333 Kč | 2 394,- 1 995,-

2 l | 970,- | obj. č. 4101304 829,-

2,5 l | 1 769,- | obj. č. 410111 1 639,-

dóza JUMBO - 200 ks | 610,- | obj. č. 410063

náhradní - 150 ks | 349,- | obj. č. 410040 309,-
dóza - 150 ks | 429,- | obj. č. 410050

náhradní JUMBO - 200 ks | 480,- | obj. č. 410051

389,-

429,-

549,- 250 listů | 230,- 220,-
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Green & Clean SD
• Alkoholová dezinfekce ve spreji.
• Balení obsahuje: 2 x 750 ml dezinfekce a lahev  

s rozprašovačem.

* Nabídka platí jen do vyprodání nadměrných skladových zásob.

SLEVA
62 %

Edelweiss fazety
• Laserem sintrované fazety  

pro přímé opravy na křesle.

SLEVA
až 52 %

Laboratoř

SuperTec bazální desky 
• Světlem polymerující bazální desky pro výrobu  

funkčních otiskovacích lžic.
• V růžové barvě. SLEVA

35 %

Incidin Alcohol 
Wipes
• Ubrousky k okamžitému použití 

k dezinfekci zdravotnických 
prostředků.

SLEVA
47 %

Aniosyme XL3
• Přípravek k vysoce  

účinnému čištění  
a dekontaminaci  
instrumentaria.

SLEVA
20 %

Monoprint supra
• Monofázová, silikonová 

otiskovací hmota.

SLEVA
59 %

Mosaic - sklovina neutrální
• Kompozitní výplňový materiál.

SLEVA
42 %

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
36 %

PQ1
• Jednosložkový, rtg kontrastní, 

světlem tuhnoucí pryskyřičný 
bond na bázi ethanolu  
s univerzálním použitím.

SLEVA
44 %

PerioCare Periodontal Dressing
• Vysoce elastický parodontální obvaz.
• Balení obsahuje: 2x 90 ml materiálu v tubě a míchací 

podložku.

SLEVA
42 %

Esemtan H Waschlotion
• Mycí emulze bez obsahu mýdla  

pro důkladné a šetrné mytí  
před dezinfekcí rukou.

SLEVA
40 %

MaxCem Elite Chroma
• Samoadhezivní fixační duálně tuhnoucí kompozitní 

cement s barevným indikátorem.

SLEVA
32 %

2 x 750 ml + lahev - exp. 31.07.2022 | 1 049,-  
obj. č. 410378 399,-*

L3 č. 23 XS, 1 ks - exp. 01.08.2022 | 1 590,-  
obj. č. 5014129 759,-*
P5 č. 15 S, 1 ks - exp. 01.01.2023 | 1 590,- 
obj. č. 5013103 819,-* 50 ks horní | 2 960,- | obj. č. 850167H 1 929,-*

100 ks - exp. 31.10.2022 | 359,- | obj. č. 4101181 169,-* 5 l  - exp. 31.10.2022 | 2 629,- | obj. č. 4101882 1 879,-* 2x 50ml - exp. 30.11.2022 | 1 970,- | obj. č. 540160 809,-*

4 g - sklovina neutrální - exp. 30.11.2022 
2 410,- | obj. č. 504776 1 390,-*
4 g - A3 - exp. 12.12.2022 | 2 410,- | obj. č. 504763

4 g - A1 - exp. 28.02.2023 | 2 410,- | obj. č. 504761

1 590,-*

1 390,-*
obturation kit. 06 - exp. 30.12.2022 | 6 220,- 
obj. č. 505903 3 990,-*

2 x 1,2 ml + 10 kanyl - exp. 30.01.2023 
1 610,- | obj. č. 501053 899,-*

2x 90 ml - exp. 30.01.2023 | 2 560,- | obj. č. 530311 1 490,-* 1 l - exp. 31.01.2023 | 260,- | obj. č. 4102570 155,-*
refill - 2 x 5 g, čirý - exp. 31.01.2023 | 4 565,- 
obj. č. 53008C 3 099,-
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Lupové brýle ONE
• Prizmatické binokuláry s krátkým a lehkým pláštěm XS, zn. Univet.
• Ikonický design, precizní provedení  

ze slitiny titanu a leteckého hliníku.
• Zvětšení 3,5x, pracovní vzdálenost 400 mm.
• Prodej předváděcího kusu.
• Záruka 1 rok.

SLEVA
35 %

Matrice sekční Hawe
• Transparentní sekční matrice, výška 6,5 mm 

(modrý proužek).

SLEVA
52 %

Amelogen plus
• Univerzální Bis-GMA kompozit  

s mikročásticemi pro  
výplně i dostavby.

SLEVA
53 %

SDI Riva SC
• Samotuhnoucí skloinomerní 

výplňový cement, standardně 
tuhnoucí (6 min).

SLEVA
52 %

Endostar GUTTAcleaner
• Pro rozpuštění kořenových výplní  

z gutaperči a výplňových materiálů  
na bázi oxidu zinečnatého  
a eugenolu při re- a post- 
endodontických ošetřeních.

SLEVA
25 %

AdaptaPal
• Flexibilní adaptér pro snadné 

umístění savky do požadované 
pozice, prodlužují životnost hadice 
stomatologické  
soupravy.

SLEVA
45 %

modrá - 6,3 / 11 mm 
žlutá - 11 / 11 mm 
zelená - 4 / 6,5 mm

Fixus
• Kazeta do autoklávu pro 6 kusů vazivových nožů 

Luxator.

SLEVA
95 %

3-vrstvé ústenky
• Třívrstvá chirurgická ústenka 

z polypropylenové netkané  
textilie s integrovanou výztuží.

SLEVA
55 %

Otiskovací lžíce čiré
• Umělohmotné otiskovací  

lžíce z transparentního  
materiálu.

SLEVA
až 48 %

Nástroje  
Medical-ONE
• Kvalitní nástroje italského  

výrobce Medical-ONE.

* Nabídka platí pouze do vyprodání skladových zásob.

SLEVA
49 %

obj.: 250010 - 13/14 finish/standard

Scaling tip kit Woodpecker
• Balení obsahuje UZ koncovky  

P59, P50L, P50R
• Koncovky jsou určeny  

pro přístroje: PT-A, PT5  
a PT3.

SLEVA
40 %

prizmatické, 3,5x 400 mm, DEMO | 60 990,- | obj. č. 91POS3540D 39 650,-* refill 6,5 mm, 100 ks | 4 576,- | obj. č. 580399 1 999,-*

10x 0,3 g, A2 - exp. 28.02.2023 | 760,- | obj. 
č. 5080A2 340,-*

SC, 50 ks, A3 - 28.02.2023 | 4 160,-  
obj. č. 5336A3 1 990,-* 10 ml - exp. 28.02.2023 | 430,- | obj. č. 5911801 320,-*

4 ks, prům. 6,3/11mm, modré | 640,- 349,-* kazeta pro 6 Luxatorů | 2 030,- | obj. č. 222050 99,-*
50 ks - modré | 1 ks = 3,18 Kč | 349,- 
obj. č. 3001761 159,-*

ozubená, horní frontální, 12 ks | 229,- | obj. č. 2217CH 169,-*
ozubená, dolní levá, 12 ks | 249,- | obj. č. 2217LD

bezzubá, dolní vel. M, 12 ks | 179,- | obj. č. 2218MD

129,-*

99,-*

Kyreta 13/14, 1 ks | 795,- | obj. č. 250010 409,-*
Lžička oboustranná | 249,- | obj. č. 250065 129,-* 1 balení | 1 990,- | obj. č. 593181 1 190,-*



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
Dental

Vážení 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)
* nebo si zvolte vlastní termín v průběhu června - září
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)
* nebo si vyberte termín v průběhu září
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: 79 990 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.



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

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

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

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

• Světelný výkon - 38.000 lux, teplota denního světla
• Aseptické ovládání světla gesty rukou - bez dotyku
• Výdrž baterie 140 min, nabíjení 90 min, součástí balení jsou  
 2 baterie.  
• Hmotnost 36 g, UV fi lter 525 nm.
• Ostře ohraničená kruhová plocha s jednotným jasem,    
 bez tvoření stínů

wireless

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

Nejnovější přírůstek do rodiny exkluznivních světelných 
systémů pro lupové brýle

akční ceny od 28.590 Kč

Obj. kód: 910296   35.590 Kč

Look 
     Cool&

Název: eos HP wireless 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.

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

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

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. 

Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Poskytuje ochranu skel po dobu 6 - 8 hodin.

Obj. kód: 5907027   
219 Kč   239,-

čočka ošetřena

ubrouskem



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

e-mail: raschmannova@seznam.cz

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

AniosGel 800 
do kabelky

dezinfekce na ruce, 100 ml
nad 4 000 Kč

lahodné máslové
sušenky v plechové dóze

nad 7 000 Kč 

kapsle na praní
Persil Power Caps, 26 ks

universal nebo color
nad 12 000 Kč

praktický antižeton
do nákupního vozíku

nad 3 000 Kč

kapsle na praní
Persil Power Caps, 26 ks

Specialista pro imlantologii

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

pečující krém na ruce 
Silonda Care, 100 ml

nad 5 000 Kč

Vaše  objednávky ODMĚNÍME 
hodnotnými DÁRKY!

lahev na vodu Opalescence
BPA free, 500 ml

nad 7 000 Kč



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

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

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

JEDINÁ
antivirová a antibakteriální

ústní voda

S PROKÁZANOU ÚČINNOSTÍ

lahev 500 ml: 
50 dávek á 10 ml

Detailní informace 
najdete na internetu 

ZDE: 
bit.ly/XyntrusB3. teprve poté začněte 

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

1. odměřte 10 ml


