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úsměvy
Informační časopis pro stomatologickou praxi

15. 8. - 14. 10. 2022
Diagnostika a protetika

CEREC Tessera

™

Pokročilý lithium disilikát

Vyhrává v rychlosti, pevnosti i estetice
Pro více informací kontaktujte svého Dentsply Sirona distributora.

Hu-Fa linka Otrokovice

577 926 226 - 9

CEREC Tessera inzerce 235x240 22089.indd 1
objednavky@hufa.cz

člen

10.06.2022 15:35

Srdečně Vás zveme 25. ročník oblíbené mezinárodní konference
DENTAL SHOW 2022 12. listopadu
také tentokrát ve Vašem počítači, tabletu či telefonu on-line od 8:00 - 16:45 hodin
PROGRAM LÉKAŘI:
08:00 – 09:00

Registrace účastníků, přihlášení do aplikace

09:00 – 10:30

Přeplnění kořenového kanálku přes apex včetně dalších komplikací
Dr. Michal Ganowicz DDS, PhD, privátní klinika Varšava, Polsko

10:30 – 10:45

Přestávka

10:45 – 11:45

10 nejlepších klinických rad, jak se vyhnout selhání při anestezii dolní čelisti
Agniezska Pacyk, PhD, Universita Lodz

15:45 – 16:45

Digitální otiskování v ordinaci – praktické poznatky
ze 4 leté praxe.
Rychle, bezchybně, efektivně. Proč se vyplatí
každé stomatologické praxi.
Jiří Sedláček, JS Lab Brno

16:45

Závěr konference, vylosování tomboly

PROGRAM SESTRY:

informace již brzy na našich webových stránkách v odkazu níže

11:45 – 12:30

Přestávka

12:30 – 14:00

Nová generace bělení – správná volba zajišťující profesionální výsledky
Renato Miotto Palo, DDs, MSc, PhD, endospecialista, University of Sao Paulo

14:00 – 15:30

Bioaktivní materiály – jak správně zvolit pro různé klinické situace.
Renato Miotto Palo, DDs, MSc, PhD, endospecialista, University of Sao Paulo

15:30 – 15:45

Přestávka

Přednášky zahraničních školitelů budou
tlumočeny do češtiny zkušeným překladatelem.

Hu-Fa
Dental

informace a přihlášky najdete ZDE: bit.ly/dentalshow2022
PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Michal Ganowicz DDS PhD, Varšava,
Polsko
Specialista na konzervativní stomatologii a
endodoncii. Ve své každodenní praxi provádí
endodontickou a konzervativní léčbu, přímou
i nepřímou, včetně okluze a temporomandibulárních kloubů a také profylaxi. Během prvních
8 let své kariéry provedl na Katedře konzervativního zubního lékařství na Varšavské výzkum
zahrnující zubní epidemiologii, endodoncii, bělení zubů a další. Je autorem a spoluautorem
mnoha vědeckých a vzdělávacích publikací,
pořádá přednášky a praktické workshopy pro
zubní lékaře, dentální hygienistky i studenty.

Agnieszka Pacyk, PhD, Polsko
V roce 1993 absolvovala Lékařskou akademii v polské Lodži. Již více než
dvacet let přednáší a pořádá workshopy v Polsku i v zahraničí. Téměř 15
let zastávala pozici manažerky pro střední a východní Evropu ve společnosti
Dentsply Company a uváděla inovativní dentální materiály na polský a mezinárodní trh, např. kompomery a kompozitní materiály.
V roce 2005 obhájila s vyznamenáním disertační práci na téma polymerizace kompozitních materiálů. 12 let působila jako učitelka na Lékařské univerzitě v Lodži. Její zapojení a zkušenosti ocenili studenti a ocenili ji titulem
„Nejlepší akademický učitel“ v letech 2015/2016 a 2019/2020. Je hrdou
členkou PTS (Polish Dental Association) a International College of Dentists.
Je autorem mnoha článků z oblasti kompozitních materiálů a bondovacích
systémů.
Spoluautorka kurzu o lokální anestezii ve stomatologii „Nebolí to“.

Vzdělávání
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

www.hufa.cz/vzdelavani/

Renato Miotto Palo, DDs, MSc, PhD,
Brazílie
Specialista pro endodoncii. Dosažené
vzdělání: certiﬁkát z endodoncie - University of Sao Paulo - Bauru - Brazílie, Magisterské studium endodoncie - Sao Paulo
State University - Sao Jose dos Campos
- Brazílie, doktorát z endodoncie - Státní
univerzita Sao Paulo - Araraquara - Brazílie, výzkum pod vedením Dr. Cornelise
Pameijera - emeritního profesora, University of Connecticut - USA. Dlouhá léta se
věnuje přednáškové a publikační činnosti.

Hu-Fa
Dental

Vstupte do světa
dentálních profesionálů a digitalizace

Kardiopulmonální resuscitace a řešení urgentních stavů
v ordinaci stomatologa

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

Implantologický kurz
pro začínající implantology

Péče o nástroje a ruce v zubní ordinaci - vyhláška a
praxe

Velmi prakticky zaměřená přednáška je určena zubním lékařům a jejich asistentkám.
Detailně se zaměříme na „rodinné stříbro“ každé zubní ordinace, tedy na péči o
nástroje. Dozvíte se praktické rady a tipy, jak se starat nejen o nejnovější, nákladné
instrumentárium, ale také jak navrátit lesk letitým kouskům, na které nedáte
dopustit.
Přednášející: Pavel Moučka
Kdy: 21. října 2022
Kde: Olomouc
Informace ZDE: bit.ly/3I7DyzO

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

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 ﬁxace celokeramické korunky
na zavedený implantát.

Podrobné informace o systému najdete ZDE:

bit.ly/GCAadva

Přednášející:
MDDr. Ondřej Kříž
Dentální klinika Supradent
v Brně

JEDINÁ
antivirová a antibakteriální
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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.

máta, lahev 500 ml

299 Kč

máta, lahev 6x 500 ml

2. požádejte pacienta,
aby 30 s. převaloval
Xyntrus v ústech
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Ke každým 3 lahvím
získáte 50 ks
objednacích kartiček
pro pacienty

ZDARMA.

1 495 Kč (500 ml = 249 Kč)

3. teprve poté začněte
s ošetřením
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ZDE:
bit.ly/XyntrusB
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Detailní informace
najdete na internetu
1. odměřte 10 ml
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NOVÝ ORDINAČNÍ PROTOKOL = NOVÝ STANDARD PŘED KAŽDÝM OŠETŘENÍM
pro minimalizaci přenosu virových a bakteriálních onemocnění

lahev 500 ml:
50 dávek á 10 ml
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4 KROKY
k vybělení
1.
2.
3.
4.

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

Sleva
25%

Opalescence GO 6%
- univerzální předplněné nosiče s bělícím gelem

1. Vyjměte z balení.

2. Vystřeďte na zubní
oblouk.

3. Jemně přisajte nebo
polkněte.

“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 ﬂuoridy) a 20% vody snižují citlivost
Doba 1 aplikace: 60-90 minut/ den.
Doba bělícího cyklu: 5-10 aplikací.

4. Ostraňte vnější nosič.

5. Je-li třeba, jemně
upravte.

6. Nechte působit 60-90 minut.

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

Výhradní dovozce v ČR a SR

The Ultradent Logo
G uidelines f or us e and placement of t he Ult radent t rademark

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.

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.

Více o bělení na
www.opalescence.cz

f

@OpalesceCZSK
@beleni_opalescence_cz_a_sk
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PROFESIONÁLNÍ DOMÁCÍ BĚLENÍ S DLOUHODOBOU VÝDRŽÍ ODSTÍNU

Opalescence PF 10% / 16%

• Denní bělení OpalescenceTM PF 16%
• 16 % karbamidu peroxidu
• doba 1 aplikace: 4-6 hodin/ den

• 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.

• 20 % vody chrání před dehydratací zubů a návratem k

původnímu odstínu

• formula PF chrání před citlivostí zubů při a po bělení
• pH 6,9 nenarušuje sklovinu
• příchuť: máta, meloun, bez příchutě
• doba bělícího cyklu: 5-10 aplikací
• 1/3 –1/2 stříkačky na 1 nosič

• Noční bělení OpalescenceTM PF 10%
• 10 % karbamidu peroxidu
• doba 1 aplikace: 8-10 hodin/ noc
pacient kit | 1 711,-**
doktor kit | 1 841,-**
refill - 40 x 1,2 ml | obj. č. 505394 | 7 003,-**

• Balení Pacient Kit: 8x 1,2 ml stříkačka Opalescence PF, 1x

25 ml bělící zubní pasta Opalescence, 1x krabička na nosiče,
1x kartička vzorník odstínu
• Balení Doktor Kit: 8x 1,2 ml stříkačka Opalescence PF, 2x
folie Soft Tray, 1x 1,2 ml LC Bloc-Out Resin, 1x 25 ml bělící
zubní pasta Opalescence, 1x krabička na nosiče, 1x kartička
vzorník odstínu
• Balení refill: 40x 1,2 ml stříkačka Opalescence PF

1 840,-**
1 980,-**
7 530,-**

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,

TIP

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

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

• Bělící zubní pasta Opalescence Originál
• 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou (splňuje specifikace ADA)
• Balení: 12x 100 ml, 24x 30 ml

250,-**

133 g | 233,-**

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

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

89,-**

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

95,-**

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

Opalustre

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

• 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: 4x 1,2 ml materiálu,

K izolaci měkkých tkání použijte OpalDam – viz katalog UD str. 21

20 kanyl White Mac, 10 kalíšků se štětinami
Opal Cup a 10 leštících kalíšků Opal Cup.

**
kit | obj. č. 500554 | 4 008,-**

4 310,-**

mini kit | obj. č. 505554 | 2 232,-**

2 400,-**

refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500555 | 2 576,-**

2 770,-**

PŘED

Název: Opalustre TM a Opal Cupst TM.
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.

Fluoridový lak

TIP

Enamelast TM

• Pomáhá chránit a posilovat zuby dětí, dospívajících i dospělých.
• 5 % fluoridu sodného (22 000 ppm fluoridových iontů).
• Zvýšená retence.
• Dlouhodobé uvolňování a nadprůměrné vstřebávání fluoridových iontů.
• Hladká textura po aplikaci, na zubech téměř neviditelný.
• Nedávivé složení.
• Příchutě*: lesní ovoce Walterberry, pomerančový krém, žvýkačka,

chladivá máta, karamel a bez příchutě.

Blistr 200x 0,4 ml | 11 383,-**
Blistr 50x 0,4 ml | 3 329,-**
Stříkačky 2x 1,2 ml – pouze příchuť Walterberry | 344,-**
Stříkačky 20x 1,2 ml - pouze příchuť Walterberry | 3 004,-**

PO

Jediný fluoridační lak vhodný i pro děti mladší
1 roku: chraňte zuby dětí od samého začátku.

TIP
Výborný pro
remineralizaci skloviny
při počínajících kazech.

stříkačka

12 240,-**
3 580,-**
370,-**
3 230,-**

Název: Enamelast TM.
Určený účel: fluoridační lak. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného
určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/enamelast-walterberry-single-50x0-4-ml.
* příchutě Walterberry, pomeranč, karamel mohou mít delší dodací lhůtu.
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Jediné HYDROFILNÍ pryskyřičné pečetidlo fisur

RETRAKTOR TVÁŘÍ, RTŮ A JAZYKA

UltraSeal XT Hydro

UMBRELLA TM

• Thixotropní pečetidlo na bázi pryskyřice Bis-GMA.
• Pokročilá adhezivní technologie – vynikající dlouhodobá retence.
Fluorescentní - viditelné při
• Hydrofilní chemie - nevadí vlhkost na okluzi.
• Úžasná pevnost vazby - vyšší než u skloionomerních cementů. každé kontrole pod UV světlem
• Otěruvzdorné - plnění 53%; radioopákní.
• Uvolňuje fluoridy.
• Dostupné v barvách: natural a opákní bílá.
• Balení Kit obsahuje: 1,2 ml stříkačka UltraSeal XT Hydro,

• Jak zvolit velikost Umbrelly?
• Pokud pacient potřebuje velikost otiskovací lžíce 2-3, zvolte Umbrellu Medium.
• Pokud pacient potřebuje velikost otiskovací lžíce 4-6, zvolte Umbrellu Large.
• Pokud si neste velikostí jisti, zvolte Umbrellu Large

TIP
Bezpečná při ordinačním
bělení, nesklouzává, nepřekáží!

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

SLEVA

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

žádný mikroprůsak

utěsněné okraje

mikroprůsak

TIP
pečetidlo se odlupuje
od okrajů

Více info: eu.ultradent.blog/dental-sealant-with-hydrophilic-adhesive-technology.

2. Naneste pečetidlo
UltraSeal XT Hydro.

SLEVA
10 %

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

intro kit | 1 760,-

1 590,-

refill - 4x 1,2 ml | 3 480,-

3 140,-

10 %

Název: UltraSeal XT TM hydro TM 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.

Umbrella Soft Tissue Retractor Medium 20 ks | 1 250,- | obj. č. 504871

1 130,-

Umbrella Soft Tissue Retractor Medium 40 ks | 2 490,- | obj. č. 505162

2 250,-

Umbrella Soft Tissue Retractor Large 20 ks | 1 250,- | obj. č. 505257

1 130,-

Umbrella Soft Tissue Retractor Large 40 ks | 2 490,- | obj. č. 505258

2 250,-

Název: Umbrella TM
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-20-ks.

InterGuard

Jediné leptadlo, kterým nemůžete přeleptat

Ultra-Etch

• Chrání mezizubní prostory před

iatrogenním poškozením při preparaci.

• 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!
• Balení: Ultra Etch Indispense 30 ml,

• 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.

UltraEtch Refill 20x 1,2 ml

IndiSpense - 30 ml | obj. č. 500685 | 2 390,-**

2 570,-**

intro kit - 4x 1,2 ml + 20 kanyl | obj. č. 500163 | 1 293,-**

1 390,-**

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

1 000,-**

Název: Ultra-Etch TM.
Určený účel: leptadlo. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání,
včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/ultra-etch-indispense-30-ml.

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

1 360,-**

refill - 10 ks | 1 265,-**

1 360,-**

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/interguard-ochrana-2-x-5-ks.
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Kit 50594×:
34 990 Kč
41 150,1 × 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

• 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

Kit 505972:
38 190 Kč
47 630,1× 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

TIP: s VALO LED lampou ušetříte – zpolymerujete spolehlivě za 3 sekundy

1

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

novinka

mm

2

32 790 Kč
Kit 505919:
40 950,1 × VALO LED lampa
1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku
1 × držáček na lampu
1× ochranný štítek
1 × vzorkové balení ochranných návleků

LED polymerační lampy

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.
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Kit 505971:
33 690 Kč
42 110,1 × VALO Grand šňůrová LED lampa
1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku
1 × držáček na lampu
1× ochranný štítek
1 × vzorkové balení ochranných návleků

POLYMERAČNÍ ČOČKY PRO VALO/ VALO GRAND

Polymerační čočky:
Bodové polymerační čočky ( průměru 2,5mm): bodová
polymerace) kompozitu/ cementu přes translucentní protetiku
(např. zajištění pozice fazet, korunek, okluzí aj.). 2 čočky v balení.
504082 – VALO Grand Cordless/ šňůrová 1.520 Kč 1.900,1.520 Kč 1.900,505934 – VALO Cordless/ šňůrová

ProxiBall čočky:
vytvoří bod kontaktu pro matrici při dostavbách II. tř.
2 čočky v balení.
504081 – VALO Grand Cordless/ šňůrová 1.520 Kč 1.900,505936 – VALO Cordless/ šňůrová

Nepolymerační, diagnostické čočky:
Interproximální čočky: Transformuje modré světlo na 1mm bod
bílého světla. Pomáhá zviditelnit mezizubní kazy.
2 čočky v balení.
504658 - VALO Grand Cordless/ šňůrová 1.520 Kč 1.900,1.520 Kč 1.900,504629 - VALO Cordless/ šňůrová

transiluminační čočky:
prosvětlují zuby a dentální protetiku. Transformují modré
světlo na žluté/ červené spektrum a pomáhají zviditelnit
praskliny nebo defekty v zubech nebo výplních. 2 čočky
v balení.
504084 – VALO Grand Cordless/ šňůrová 1.520 Kč 1.900,505937 – VALO Cordless/ šňůrová

Black Light čočka (černé světlo):
Pomáhá vizualizovat ﬂuorescentní materiály.
1 čočka v balení.
504319 – VALO Grand Cordless/ šňůrová 1.780 Kč 2.220,505939 – VALO Cordless/ šňůrová
1.780 Kč 2.220,White Light čočka (bílé světlo):
Pomáhá určit přesný odstín/ barvu kompozita, funguje
jakoi přirozené světlo. Transformuje modré světlo na
řízené bílé světlo 5000 K. Pro výborné přizpůsobení barvy
kompozita k barvě zubů.
504628 – VALO Grand Cordless/ šňůrová 1.780 Kč 2.220,-

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.

The Ultradent Logo

SLEVA
20%

Hu-Fa Výhradní dovozce v ČR a SR

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

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

POCÍTÍTE ROZDÍL

SPRÁVNÁ KONZISTENCE PRO SPRÁVNOU PROCEDURU

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.

Mísící poměr prášku a gelu závisí na požadované proceduře.
Ať už potřebujete jakoukoli konzistenci,

Překrytí pulpy

Perforace dna
dřeňové dutiny

Pulpotomie

MTAFLOW bude účinný, bez hrudek a snadno přesně dávkovatelný.

Resorpce

Apexiﬁkace

Apikální uzávěr

Zaplnění
konce kořene

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.
TM
TM

NOVINKA
WHITE
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.

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

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.

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

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

Sleva*
25%

503980 MTAFlow kit 3.960 Kč 5.280,-

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

505980 MTAFlow White kit 3 980 Kč 5.300,-

Sleva*
25%

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

Ultrapak

®

splétané vlákno

Snadné zavedení
Vynikající absorpce
Snadné
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Bezkonkurenční retrakce
Vynikající
Vynikající
absorpce.
absorpce.

Retrakční vlákno Bezkonkurenční
Ultrapak
– originál
je
jen jeden
Bezkonkurenční
retrakce.
retrakce.
Snadné zavedení.
Vynikající absorpce.
Bezkonkurenční retrakce.

Vlákno
Vlákno
ze 100%
100%
ze 100%
bavlny
bavlny
propletené
propletené
Ultrapak
Ultrapak
kontroluje
kontroluje
krvácení
krvácení
a tvorbu
aatvorbu
kontroluje
krvácení
tvorbu
Vlákno
ze
bavlny
propletené
do tvaru
tvaru
do tvaru
uzavřeného
uzavřeného
tubulu
tubulu
se
se běhemsulkulárních
sulkulárních
tekutin
tekutin
u subgingiválních
uu subgingiválních
subgingiválních
do
uzavřeného
tubulu
se během
během
zavádění
zavádění
stlačí,stlačí,
takžetakže
se dobře
napě-napě- preparací
preparací
a preparací
aapreparací
vVlákno
blízkosti
vzevblízkosti
gingivy.
100%
bavlny gingivy.
propletené
preparací
preparací
blízkosti
gingivy.
zavádění
stlačí,
takže se
sedobře
dobře
napěchuje
chujechuje
do sulku.
do sulku.
Poté Poté
díky řízené
díky řízené
expanzi
expanzi
do tvaruvrtáčku
uzavřeného
tubulu se během
Neuvízne
Neuvízne
na
diamantovém
na
diamantovém
vrtáčku
Neuvízne
na
diamantovém
vrtáčku
do
sulku.
Poté
díky
řízené
expanzi
zavádění stlačí, takže se dobře napěoptimálně
optimálně
odtáhne
odtáhne
tkáně.
tkáně.
nebonebo
zaváděči.
zaváděči.
do sulku. Poté díky řízené expanzi
nebo
zaváděči. chuje
optimálně odtáhne tkáně.
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Balení: Sada 4 ks
Ultrapak vlákno 1 × 00,0,1,2 + stojánek 1 480 Kč
Refill:
1× Ultrapak vlákno 0
1× Ultrapak vlákno 1
1× Ultrapak vlákno 2
1× Ultrapak vlákno 3
1× Ultrapak vlákno 00
1× Ultrapak vlákno 000

Snadné zavedení.
Vynikající absorpce.
Bezkonkurenční retrakce.

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.

370 Kč
370 Kč
370 Kč
370 Kč
400 Kč
470 Kč

490,490,490,490,530,620,-

Hu-Fa
Dental

Sleva
25%
Ultrapak kontroluje krvácení a tvorbu
sulkulárních tekutin u subgingiválních
preparací a preparací v blízkosti gingivy.
Neuvízne na diamantovém vrtáčku
nebo zaváděči.

1 970,-

K dispozici
K dispozici
v šesti
v šesti
univerzálních
univerzálních
velikostech
velikostech
a bez
a bez
adrenalinu
adrenalinu

K dispozici v šesti
univerzálních velikostech
a bez adrenalinu

Výhradní dovozce v ČR a SR

NaviTip® SidePort 29ga®

NaviTip® SidePort 31ga®

Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS,
MTAFlow, MTAFlow White

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)

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

o ze 100% bavlny propletené
aru uzavřeného tubulu se během
ění stlačí, takže se dobře napědo sulku. Poté díky řízené expanzi
Balení: 20× kanyla 1
álně odtáhne tkáně.

Ultrapak kontroluje krvácení a tvorbu
sulkulárních tekutin u subgingiválních
preparací a preparací v blízkosti gingivy.
Neuvízne
diamantovém vrtáčku
290
Kč 1na
720,nebo zaváděči.

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.

K dispozici v šesti
univerzálních velikostech
Aplikační kanyla pro endodontické ošetření
a bez adrenalinu
17, 21, 25 a 27 mm

NaviTip® 29ga, 30ga

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

Sleva
25%

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

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

multifunkční kanyla: čistí, oškrabuje a vyplachuje
pevná kanyla 30ga (0,30 mm)
17 nebo 25 mm

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

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

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.

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.
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Kompozit Mosaic
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Dokonale vyvážený kompozit
Dokonale vyvážený kompozit

P
P

25%
25%
SLEVA
SLEVA

Výkon
Výkon

Mosaic Intro kit stříkačky:
Mosaic
kit stříkačky:
1× 4 g Intro
stříkačka
od každého odstínu:
1×
4 g stříkačka
od každého
odstínu:
A1, A2,
A3, EN(sklovina
neutrál),
A1,
A2,
A3,
EN(sklovina
neutrál),
ET(sklovina translucentní), 1 × Mosaic
ET(sklovina
translucentní), 1 ×504801
Mosaic 9 030 Kč
vzorník odstínů
vzorník odstínů
504801 9 030 Kč

12 040,12 040,-

Mosaic Intro kit kompule:
Mosaic
kit kompule:
10× 0,2Intro
g kompule
od každého odstínu:
10×
0,2A3,
g kompule
A1, A2,
EN, ET, od každého odstínu:
A1,
A3, vzorník
EN, ET, odstínů 504802 5 420 Kč
1× A2,
Mosaic
1× Mosaic vzorník odstínů 504802 5 420 Kč

7 220,7 220,-

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

2 410,2 410,1 460,1 460,-

1 810 Kč
1 810 Kč
1 100 Kč
1 100 Kč
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NOVINKA
NOVINKA

Nitinolové kroužky
Nitinolové
kroužkyslitina niklu a titanu udržuje přítlak během ošetření
• Super-elastická
• Super-elastická
slitina
niklu a titanu udržuje přítlak během ošetření
a redukuje cyklické
namáhání
a
redukuje
cyklické
namáhání
• Kroužky vydrží více než 1000 použití
•
než sklem
1000 se
použití
• Kroužky
Nylonovévydrží
hrotyvíce
plněné
nezlámou snadno a nezbortí se během preparace
•
Nylonové
hroty
plněné
sklem
se
nezlámoupásek
snadno
a nezbortí se
během preparace
• Obrysy kroužku bezpečně drží matricový
v přirozeném
anatomickém
tvaru
•
kroužku
bezpečně
matricový
pásek
v přirozeném
tvaru
• Obrysy
Provedení
dovoluje
použití drží
při výplních
MOD
a jiných
dostavebanatomickém
II. tř.
• Provedení dovoluje použití při výplních MOD a jiných dostaveb II. tř.
• Umožní ideální separaci u sousedících dostaveb
• Umožní ideální separaci u sousedících dostaveb
Matricové pásky
Matricové
pásky
• Anatomicky
tvarované pro dosažení ideálního bodu kontaktu
•
Anatomicky
tvarované
dosažení
ideálního
bodu kontaktu
• Zakřivení okrajové
linie pro
redukuje
nutnost
dokončovací
operací
• Zakřivení okrajové linie redukuje nutnost dokončovací operací
• Snadné nasazení, umístění a odstraněn při zachování přehlednosti operačního pole
• Snadné nasazení, umístění a odstraněn při zachování přehlednosti operačního pole
Klínky
Klínky
• Stlačitelný střed umožní anatomické přizpůsobení matrice
•
střed
anatomické
matrice
• Stlačitelný
Pevný klínek:
lepšíumožní
separace
při méněpřizpůsobení
traumatickém
podráždění papily
•
lepšíklínku
separace
při ménědesignu,
traumatickém
podráždění
papily
• Pevný
Snadnéklínek:
zavedení
díky dutému
v případě
potřeby lze
použít několik klínků najednou
•
Snadné
zavedení
klínku
díky
dutému
designu,
v
případě
potřeby
lze
použít několik klínků najednou
• Barevné značení usnadňuje rozpoznání velikosti klínků
• Barevné značení usnadňuje rozpoznání velikosti klínků
Karuselový zásobník:
Karuselový
• přehledný,zásobník:
šetří čas
•
šetří čas
• přehledný,
snadno se desinﬁ
kuje desinfekcí na povrchy
• snadno se desinﬁkuje desinfekcí na povrchy
Balení:
Balení:
504831 HALO Originál Kit s nástroji: 2 x– universal kroužky, 25 x– 7.5 originál matrice, 25x – 6.5 originál matrice,
504831
Originál
Kit 25
s nástroji:
2 x– universal
x– 7.5matrice,
originál 25
matrice,
– 6.525originál
matrice,
25 – 5.5HALO
originál
matrice,
– 4.5 originál
matrice, kroužky,
25 – 3.525
originál
– velké25x
klínky,
– střední
klínky,
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
25 – malé klínky, 1 – kleště, 1 - pinzeta
504832 HALO Originál Kit bez nástrojů: 2 x– universal kroužky, 25 x– 7.5 originál matrice, 25x – 6.5 originál matrice,
504832
Originál
Kit 25
bez–nástrojů:
2 x–matrice,
universal
25 x– matrice,
7.5 originál
25x –25
6.5– originál
25 – 5.5HALO
originál
matrice,
4.5 originál
25kroužky,
– 3.5 originál
25 –matrice,
velké klínky,
střední matrice,
klínky, 25 – malé klínky
25 – 5.5 originál matrice, 25 – 4.5 originál matrice, 25 – 3.5 originál matrice, 25 – velké klínky, 25 – střední klínky, 25 – malé klínky
504833 – HALO Firm bez nástrojů: 2x Univerzální kroužky, 4x 20 ks pevných matric3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm,
504833
HALO- Firm
nástrojů:
2x 1Univerzální
kroužky,
4x 20 ks pevných matric3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm,
3x 25 ks–klínků
malé,bez
střední
a velké,
Halo otočný
zásobník
3x 25 ks klínků - malé, střední a velké, 1 Halo otočný zásobník

Sleva 7%
Sleva 7%

při objednávce
při objednávce
dalších 2 produktů
dalších 2 produktů
Ultradent
Ultradent
15 206 Kč** 16 350,15 206 Kč** 16 350,10 342 Kč** 11 120,10 342 Kč** 11 120,10 342 Kč** 11 120,10 342 Kč** 11 120,-

**
**

Název
Název
Halo-matricový
Halo-matricový
systém.
systém.
Určený
Určený
účelmatrice
účelmatrice
propro
kompozitní
kompozitní
výplně..
výplně..Zdravotnický
Zdravotnický
prostředek.
prostředek.
Čtěte
Čtěte
pečlivě
pečlivě
návod
návod
k použití
k použití
a informace
a informace
o bezpečném
o bezpečném
používání,
používání,
včetně
včetně
úplného
úplného
určeného
určeného
účelu.
účelu.
Dostupný
Dostupný
nana
www.hufa.cz
www.hufa.cz

Univerzální nanohybridní kompozit
Univerzální nanohybridní kompozit

Název
Název
MOSAICTM
MOSAICTM
. Určený
. Určený
účel:
účel:
nanohybridní
nanohybridní
kompozit
kompozit
proprokompozitní
kompozitní
výplně.
výplně.Zdravotnický
Zdravotnický
prostředek.
prostředek.
Čtěte
Čtěte
pečlivě
pečlivě
návod
návod
k použití
k použití
a informace
a informace
o bezpečném
o bezpečném
používání,
používání,
včetně
včetně
úplného
úplného
určeného
určeného
účelu.
účelu.
Dostupný
Dostupný
nana
www.hufa.cz
www.hufa.cz

MOSAIC je vysoce modelovatelný
MOSAIC je vysoce modelovatelný
V průběhu vrstvení máte úplnou kontrolu nad nanášením.
V průběhu vrstvení máte úplnou kontrolu nad nanášením.
• hladká, pružná konzistence
• hladká, pružná konzistence
• snadno se odděluje a nelepí se na nástroj
• snadno se odděluje a nelepí se na nástroj
• po vytvarování nestéká, ani se nebortí
• po vytvarování nestéká, ani se nebortí
• má dostatečný pracovní čas při okolním světle
• má dostatečný pracovní čas při okolním světle
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Světlem tuhnoucí adhesivum s 0,2 % chlorhexidinu

Primer pro zirkonovou nebo kovovou protetiku.

Peak Universal Bond

Peak TM-ZM

• Vhodný 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.
• Doporučení: při technice Self-Etch s Peak Universal Bondem použije vždy Peak SE Primer!
• Balení:
• Peak Universal Bond lahvička 4 ml
• Peak Universal Bond Refill

• Unikátní směs monomerů fosfátu včetně MDP monomeru.
• Zesílená pevnost vazby k pryskyřičným cementům.
• Vysoká pevnost vazby k zirkonu, alumině a kovu.
• Upozornění: nepoužívejte se samoadhezivními

pryskyřicemi nebo RMGI.

Pro dosažení nejvyšší pevnosti vazby
doporučujeme použít

• Balení:
• Kit Peak-ZM primer na zirkon a kov:

primer Peak – ZM

spolu s pryskyřičným cementem

stříkačka 2x 1,2 ml stříkačka,
20x kanyla Black Mini Brush
• Peak-ZM primer na zirkon a kov:
1x 4 ml lahvička

(4x 1,2 ml Peak Universal Bond)

• Další balení : bit/ly/ultradent2020,

TIP

PermaFlo DC.

katalog Ultradent 2020

lahvička - 4 ml | obj. č. 504543 | 1 934,-**

2 080,-**

stříkačky - 4x 1,2 ml | obj. č. 504553 | 2 306,-**

2 480,-**

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/peak-universal-bond-lahvicka-4-ml.

4 ml - lahvička | obj. č. 502463 | 3 562,-**

3 830,-**

2x 1,2 ml - stříkačky + 20 kanyl | obj. č. 502464 | 2 120,-**

2 280,-**

Název: PEAK TM -ZM
Určený účel: primer pro zirkonovou nebo kovovou protetiku. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/peak-zm-zirconia-primer-4-ml.

Jednorázové matrice

Izolace při dentálních výkonech

Omni-Matrix

DermaDam™ a DermaDam™ Syntetický

• Rychlé, bezpečné, hygienické.
• Délku matrice nastavíte otáčením kónického držáčku.
• Po dokončení práce matrici snadno sundáte.
• Nemusíte čistit od zbytků tkání, krve, kompozitu, nemusíte sterilizovat.
• Matrice s křidélky pro lepší fixaci pozice.
• Matrice bez křidélek umožní snadné zavedení klínku.
• Kovové matrice s křidélky/bezkřídlé: 48 ks v balení,

oranžové – 6,5x 0,025 mm,
zelené – 6,5x 0,038 mm
a fialové – dětské – 5,2x 0,038 mm.
• Mylarové matrice
s křidélky/bezkřídlé: 48 ks
v balení, červené – 6x 0,064 mm.

kovové - 48 ks | 2 762,-**

2 970,-**

mylarové - 48 ks | 3 190,-**

3 430,-**

Název: OMNI-MATRIX TM
Určený účel: jednorázové metrice 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.

• Nepudrovaný kofferdam k izolaci, vysoce odolný proti protržení.
• Vhodný i pro začínající stomatology nebo pro studenty stomatologie.
• DermaDam medium 0,20 mm 15x 15 cm, 36 ks
• DermaDam heavy 0,25 mm 15x 15 cm, 36 ks
• Dermadam synthetic 0,20 mm 15x 15 cm – 20 ks

v balení (pouze na objednání,
dodací lhůta cca 6 týdnů)

medium - 36 ks | obj. č. 500311 | 1 302,-**

1 400,-

heavy - 36 ks | obj. č. 500314 | 1 535,-**

1 650,-

Název: DermaDam™ a DermaDam™ Syntetický.
Určený účel: izolace při dentálních výkonech. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/dermadam-medium-36-k.

Těsnění a tmel pod kofferdam

Dentinový liner a báze

OraSeal

Ultra-Blend Plus

• 1. Zvyšuje ochranu před bakteriemi a průsaky při endodoncii.
• 2. Spolehlivě utěsňuje DermaDam, utěsní i protržení,

• Světlem aktivovaný, RTG kontrastní liner s hydroxidem vápenatým v urethan1. Zvyšuje ochranu před

přilne pod slinami či kapalinami.
bakteriemi a průsaky při
• 3. Vyblokuje podsekřiviny při otiskování.
endodoncii.
• 4. Nutné utěsnění kofferdamu při ordinačním bělení
(jestliže se místo pryskyřičné gingivální bariéry používá kofferdam).
• Není třeba polymerovat, snadno jej odstraníte.
• OralSeal Kit obsahuje: 2x 1,2 ml OraSeal tmel, 2x 1,2 ml
OraSeal těsnění a 20 kanyl White Mac Mini.
2. Spolehlivě utěsňuje
Dermadam, přilne i ve
vlhkém prostředí
(saliva, voda).

OraSeal kit | obj. č. 500352 | 1 451,-**

1 560,-

OraSeal tmel - 4x 1,2 ml | obj. č. 500353 | 1 070,-**

1 150,-

OraSeal těsnění - 4x 1,2 ml | obj. č. 500351 | 1 070,-**

1 150,-

dimetakrylátové (UDMA) bázi.

• Nerozpustí se časem.
• Vysoce plněný.
• Dostupný v barvách: dentin a opákní bílá.
• Kit obsahuje: 2x 1,2 ml Ultra-Blend Plus Dentin, 2x 1,2 ml Ultra-Blend Plus Opákní bílá,

20x kanyla Black Micro, 20x kanyla Black Mini.

TIP
Použijte k překrytí
MTAFlow při překrytí
pulpy před zhotovením
výplně.

3. Vyblokuje podsekřiviny
při otiskování.

Název OraSeal™.
Určený účel: těsnění a tmel pod kofferdam. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/oraseal-kit.

kit | obj. č. 500415 | 2 753,-**

2 960,-

refill 4x 1,2 ml | 1 934,-**

2 080,-

Název UltraBlend™ Plus.
Určený účel: Liner a báze. Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném
používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na
www.hufa.cz/ultra-blend-plus-kit.
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Leptadlo a silan na keramiku

Duálně tuhnoucí kompozitní fixační a dostavbová pryskyřice

Ultradent PORCELAIN ETCH a SILANE

PermaFlo TM DC ®

TM

• Porcelain Etch: Pufrovaná 9% kyselina fluorovodíková.
• Silane: Silan po leptání keramiky.

• Pro intraorální i extraorální leptání keramiky.
• Nestéká - 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:

Povrch keramiky před leptáním

• Pryskyřice Bis-GMA – neobsahuje Bisphenol A.
• Duálně tuhnoucí, radioopákní - pracovní čas 3 - 5 min, úplně ztuhne cca za 10 min.
• Nejtenčí tloušťka filmu ze všech kompozitních fixačních pryskyřic – 9 µm.
• Plněná ze 70 % své hmotnosti částicemi 1,5 µm = vysoce odolná proti otěru.
• Nízká polymerační smrštivost. Radioopákní.
• Míchání v duální stříkačce, nanášení kanylou – úspora materiálu.
• Vysoká pevnost vazby ke sklovině, k dentinu, vysoká pevnost v tlaku.
• Odstíny: A2, A3.5, Translucent a Opákní bílá.

2x 1,2 ml Porcelain Etch, 2x 1,2 ml Silane,
20 kanyl Black Mini Brush
a 20 kanyl Inspiral Brush.

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

Porcelain Etch Kit | obj. č. 500405 | 2 678,-**

2 880,-

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

1 390,-

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

1 020,-

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

820,-

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/porcelain-etch-kit.

UltraCal XS

1. Fixace protetiky

2. Fixace kořenového čepu

refill - 12 g + 40 kanyl | 2 920,-**

3. Vynikající materiál pro dostavby
kořenového jádra

3 140,-

Název: PermaFlo TM DC.
Určený účel: duálně tuhnoucí kompozitní fixační a dostavbová pryskyřice. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě
návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na
www.hufa.cz/permaflo-dc-a2-12-g.

Roztok kyseliny citronové k čištění a kondiciování kořenových kanálků

Citric Acid TM 20%

• Lze dávkovat kanylou NaviTip 29ga.
• Vysoké pH 12,5.
• Léčí infikované kanálky, podporuje hojení kosti.

• Rozpouští a odstraňuje hydroxid vápenatý a smear layer.
• Otevírá dentinové tubuly a lubrikuje.

• Balení obsahuje: 4x 1,2 ml stříkačka, 20x kanyla NaviTip – sortiment
• Refill: 20x 1,2 ml stříkačka

TIP
Aplikujte pomocí kanyly NaviTip FX.

refill - 4x 1,2 ml | 1 ks = 310 Kč | obj. č. 500606 | 1 525,-**

1 640,-

refill - 20x 1,2 ml | 1 ks = 195 Kč | obj. č. 505117 | 3 357,-**

4 040,-

Název: UltraCal TM XS.
Určený účel: Pasta s obsahem 35% hydroxidu vápenatého. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/ultracal-xs-4-x-1-2-ml.

30 ml | obj. č. 500329 | 1 293,-**

1 390,-
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SYSTÉM PRO LEŠTĚNÍ KOMPOZITŮ

SYSTÉM PRO LEŠTĚNÍ KERAMIKY

Jiffy™ Composite Polish

Jiffy™ Natural Universal Intraorální kit

• Pro intraorální leštění jakýchkoli kompozitů.
• Ohebné kotouče ve tvaru spirály se snadno přizpůsobí všem zubním povrchům.
• Leštící kartáček zkrouceného tvaru pro okluzní povrchy.
• K dispozici s autoklávovatelnými hliníkovým stojánkem*
• Balení Jiffy TM pro leštění kompozitů obsahuje: 1x spirálový lešticí nástroj Jiffy

Střední, 1x spirálový lešticí nástroj Jiffy Jemný, 1x kroucený lešticí kartáček Jiffy
Střední, 1x tkroucený lešticí kartáček Jiffy Jemný, 1x stojánek

SLEVA

• Pro intraorální leštění jakéhokoli keramického materiálu

SLEVA
10 %

včetně zirkonu, lithiumdisilikátu a porcelánu.
• Ohebné kotouče naimpregnované diamantovou drtí střední a jemné zrnitosti ve tvaru spirály
se snadno přizpůsobí anatomii zubu, poddajné výčnělky dosáhnou tam, kam kalíšky a špičky
nemohou.
• K dispozici s autoklávovatelným hliníkovým stojánkem*.
• Balení Jiffy TM Natural Universal Intraorální leštící kit obsahuje: 2x 14 mm kotouče Jiffy
RA Střední Natural Universal, 2x 14 mm kotouče Jiffy RA Jemný Natural Universal
a stojánek.

10 %

kit | 5 440,- | obj. č. 506304

4 895,-

kit | 4 290,- | obj. č. 506080

Název: Jiffy TM Natural.
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/jiffy-composite-polish-kit-al-stojan-4ks.

3 860,-

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

Systém šablon pro přímé kompozitní výplně

UVENEER® / UVENEER® EXTRA

• Polymerace kompozitu přes šablony brání vytvoření inhibiční vrstvy.
• Hotová výplň se nemusí leštit (zaleští se pouze okraje).
• Šablony lze autoklávovat a používat opakovaně.
• Uveneer ®: 32 šablon pro frontální úsek horní i dolní čelisti ve velikosti M, L.
• Přirozená anatomie zubu.
• Balení Uveneer kit obsahuje: po 8 ks horní i dolní od každé velikosti

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

• Uveneer Extra ®: set šablon pro frontální úsek horní čelisti (13-23)

ve velikosti XL, L, M, SQ (čtvercová).

• Vysoce přirozené kontury kompozitní výplně včetně primární i sekundární anatomie.
• Balení Uveneer Extra – úplný kit obsahuje:

po 6 ks horní od každé velikosti XL, L, M, SQ (čtvercová).

• Uveneer L/M kit obsahuje: 6 ks horní L a 6 ks horní M.
• Uveneer SQ/XL kit obsahuje: 6 ks horní SQ a 6 ks horní XL.
Uveneer kit | obj. č. 50UVKV3 | 11 123,-**

11 960,-

Uveneer Extra kit | obj. č. 50UVKEV1 | 15 522,-**

16 690,-

Uveneer Extra sada L/M | obj. č. 50UVKELMV1 | 9 002,-**

9 680,-

Uveneer Extra sada SQ/XL | obj. č. 50UVKEXLSQV1 | 9 002,-**

9 680,-

Název UVENEER ® / UVENEER ® EXTRA.
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/uveneer-extra-full-kit-24-ks.

PermaShade TM LC

Polykarboxylátový cement bez eugenolu pro provizorní fixace i výplně

nebo jiných nepřímých fazet.
• Nízká polymerační smrštivost brání prasknutí fazety vlivem vnitřního pnutí.
• Dostupné ve čtyřech variantách odstínů VITA™*:translucentní, opákní bílý, A2 a B1.

• 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.

• Pro permanentní fixaci translucentních fazet z porcelánu, zirkonu, kompozitu

refil - 4x 1 g | 2 502,-**

2 690,-

Název: PermaShade TM LC.
Určený účel: světlem tuhnoucí pryskyřice na fixavi fazet. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/permashade-lc-veneer-cement-kit.

UltraTemp TM

5 ml + 20 kanyl | obj. č. 505916 | 1 953,-**

2 100,-

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

systém edelweiss: komplexní řešení pro vaše pacienty
edelweiss dentistry CAD/CAM Blocks

PREFABRIKOVANÉ, LASEREM SINTROVANÉ MONOBLOKY ČEP A JÁDRO, OKLUZE A FAZETY Z VYSOCE PLNĚNÉHO KOMPOZITU.
přední horní
INTRODUCTION

Edelweiss kořenové čepy s jádrem: post endodontické ošetření

SLEVA

Biokompatibilní se zubní tkání
Lze snadno upravit stejně jako dentin

Kit 20%

5017000 Kit Post and Core (čepy s jádrem, kompozita, Veneer bond, aplikační kanyly)
Reﬁl: 2× čep s jádrem, velikosti S nebo M, horní nebo dolní

Reﬁll
3+1 zdarma

premolár horní

molár horní a dolní

edelweiss dentistry presents a break
through in the fabrication of CAD/CAM ma
terials. Through a process of laser sintering
and vitrification, edelweiss has developed
state of the art CAD/CAM blocks. Through
this process, the finished product consists
of a single glass-phase embedded in a res
in matrix. As a result, the esthetic proper
ties are similar to that of feldspathic glass
ceramic without having the brittleness of
pure ceramics. The base material of the
edelweiss block is glass, in which crystals

přední dolní

Blocks

premolár dolní

-

-

are joined by controlled laser sintering. T
edelweiss CAD/CAM block is mainly co
posed of silica and barium glass with a ve
small portion of resin, almost combining
added advantages of ceramic and po
mer materials into one block. The addit
of zinc oxide nanoparticles and fluor
provides antibacterial properties, a uniq
feature of the edelweiss block. The stren
a n d o p ti c a l p r o p e r ti e s a r e s i m i l a r to t
ceramics but maintaining the flexibility
repairability of polymer based materials.

molár horní a dolní

Product B
CAD/CAM
Block

edelweiss
CAD/CAM
Block

Edelweiss Okluze VD: estetický okluzální uzávěr
Dokonale těsnící, vysoce estetický uzávěr korunky po endodontickém ošetření
brání mikroprůsakům.
Vhodné jako overlay při velkých kavitách a zvyšování vertikální vzdálenosti.

univerzální čep pro zuby
se zbývajícími stěnami

SLEVA
Kit 20%

Reﬁll
3+1 zdarma

5013720 Starter kit okluze VD
Okluze VD set 4 ks/ 8 ks
Okluze VD reﬁll 1 ks

Edelweiss fazety: estetické úpravy tvaru, velikosti a barvy zubů:

edelweiss CAD/CA
light reflection sh
weiss blocks are
more natural appe
ium oxide and bar

SLEVA

Anatomické úpravy /rekonstrukce jednotlivých zubů i celého čelistního oblouku
Lze dodat i v prodliužených délkách ( na objednávku)

Kit 20%

Reﬁll
3+1 zdarma

5013710 Starter kit fazety
5013700 Advanced kit fazety + okluze, Fazety set 6 ks/ 8 ks fazety reﬁll 1 ks

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 ﬂuoridu
Odstíny:
T-blok: sklovina translucentní, C – blok: A0, A1, A2, A3.
Lze použít pouze sklovinu translucentní a Edelweiss kompozitem do požadovaného odstínu.
Balení 5x blok, rozměry: 12 × 14 × 18 mm nebo 10 × 12 × 16 mm

SLEVA

DIRECT SYSTEM

Kit 20%

Reﬁll
3+1 zdarma

Nature
artificielle

5019100
A0
sklovina translucentní

Edelweiss Pediatrické korunky pro dočasné zuby
Antibakteriální, vysoce odolné proti usazování plaku.
Biokompatibilní, se stejnou abrazivitou jako přirozené zuby, nepoškozuje protilehlé zuby
ve skusu. Pro zachování dočasných zubů s rozsáhlými nebo hlubokými kazy
a správný vývoj trvalého chrupu.
Provedení: S, M, L.
Odstíny: translucentní sklovina, dentinový odstín A0; A1; A2; A3; A3,5
5017270 – Kit: (60× pediatrická korunka, kompozita, Veneer bond)
Reﬁll: 1x korunka

Edelweiss kompozita: vysoce plněná nanohybridní kompozita

SLEVA

5019101
A1
A0 chroma

VENEER
OCCLUSIONVD
COMPOSITE
DIRECT
SYSTEM
POST &
CORE
PEDIATRIC CROWN
VENEER
CAD/CAM
BLOCK
5019102
OCCLUSIONVD
A2 – A1 5019103
A3 – A2
chroma
chroma
COMPOSITE
POST & CORE
PEDIATRIC CROWN
CAD/CAM BLOCK

Kit 20%

Reﬁll
3+1 zdarma

MORPHOLOGIE
En c o m pa r a i s o n ave c s o n éq u i va l e nt e n d e ntu re
p e r m a n e n te, l ’é m a i l d e s d e n t s te m p o r a i r e s e s t
re l ati ve me nt f i n et d’é pa i s seu r u n i for me. L’épa i sseu r de l a denti ne entre l a c ha m bre pu l pa i re et l a

face interne de l’émail est faible du fait de la hauteur
Pro ﬁxaci Edelweiss čepů, okluzí VD, fazet, intraorální opravy kompozitní i keramické
des cor nes pu l pa i res et du volu me i m por ta nt de la
c h a m b re. Le co l l et d eSLEVA
s m o l a i re s te m po ra i re s e s t
protetiky i kompozitní výplně
étra ng lé com pa ré au x mol a i res per m a nentes. Les
Balení: kompule 10×0,3g
rac i nes des dents tem pora
i resllsont pl u s long ues
Reﬁ
et plu s ef f i lées propor tionnel lement à la ta i l le de la
Odstíny: A0; A1; A2; A3; A3,5; Sklovina translucentní
2+1 zdarma
couronne. Les racines des dents tempora ires sont
Balení: stříkačky 1,5g (pro barevné efekty)
d i ve rg e nte s po u r pe r m et tre l’é r u pti o n d e s d e nt s
permanentes, a près leur résorption physiologique.
Odstíny: modrý efekt, opákní bílá, ledový efekt

L a mor pholog ie corona i re présente des s u r faces
plus larges au niveau des zones proximales. Tenant
Více informací o produktech Edelweiss: u vašich obchodních zástupců nebo www. hufa.cz
com pte de l’en sem ble de ces facteu r s, edel wei s s
Název: Systém Edelweiss . Určený účel: fazety, okluze + kompozita. Kořenové čepy s jádrem, CAD-CAM bloky.
a d éve l o p p é l e s c o u r o n n e s PE D I AT R I C C R OW N
pou r répond
Kompozita a Veneer bond Edelweiss. návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného
účelu.re au x besoi n s fonction nel s et esthétiq ues en i m i ta nt l a for me et l a fonction des dents
Dostupný na www.hufa.cz
n atu re l l e s. Le s c o nto u r s a u n i vea u d e s c u s p i d e s

INDICATIONS
• Restau ration s a ntér ieu res et postér ieu res
• Dys ch rom ies des dents tem pora i res
• Défor m ation s mor pholog i q ues con g é n i ta les
et m a l for m ation s des i nc i s i ves tem pora i res
• Dents tem pora i res af fectées pa r des défau ts
de développement loc a l i sés ou généra l i sés
• M au va i se q u a l i té de l’ém a i l
• Au g mentation de l’acti v i té c a r ieu se
• S u i v i des tra i tements pu l pa i res
• Re s t a u r ati o n s d e s d e nt s te m po r a i re s a p rè s

5019104
A3.5– A3
chroma

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!

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.

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

Přednášející: Jiří Sedláček
Kde: v různých regionech ČR

Informace ZDE:

bit.ly/digiotisk

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.

Záruka
3 roky

Servis
v ČR

Ovládání
v češtině

Informace o AoralScan:

bit.ly/aoralscan3

AMALGÁMY
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Pistole na amalgám

SPHERODON-M Duett

• Kvalitní amalgámové pistole z nerozbitného,

• Smíšený non gama-2 amalgám se 40% obsahem

chemicky odolného plastu.

stříbra v balení typu Duett.

• Chemické složení: Ag 40 %, Sn 32 %, Cu 28 %.
• Balení obsahuje: 100 tablet á 390 mg,

SLEVA

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

20 %

rovná - 1 ks | 309,- | obj. č. 5940711

249,-

zahnutá - 1 ks | 309,- | obj. č. 5940712

249,-

1 650,-

100 ks | 1 790,- | obj. č. 510019

Kapslovaný amalgám

• Kapslovaný amalgám v samoaktivačních kapslích

s vysokým obsahem mědi (30 %).

• Bez gamma2 fáze, bez zinku.
• Složení: 43 % Ag, 25 % Sn, 30 % Cu.

SLEVA
SLEVA

15 %!

15 %
43% - č.1/2 - 50 ks | 950,- | obj. č. 5101070

799,-

43% - č.1 - 50 ks | 1 250,- | obj. č. 5101071

1 060,-

43% - č.2 - 50 ks | 1 610,- | obj. č. 5101072

1 370,-

43% - č.3 - 50 ks | 1 980,- | obj. č. 5101073

1 690,-

Safargam NG2

• Slitina pro dentální amalgám bez gama-2 fáze.
• Složení: Ag - 42 %, Sn - 32 %, Cu - 26 %, bez obsahu Zn.

kapsle č.1 - 50 ks | 1 159,- | obj. č. 400050

990,-

kapsle č.2 - 50 ks | 1 940,- | obj. č. 400051

1 390,-

Amalgamátor GM-50

• Multifunkční amalgamátor / třepačka

různých druhů kapslí.
• 9 volitelných úrovní rychlostí
míchání po dobu 1 až 30 sekund.
• Výkon max 4800 ot./min.
• Rozměry: 210 x 165 x 190 mm;
hmotnost: 3 kg.

| 9 990,- | obj. č. 540066

7 990,-

Amalgam reducer

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

12 ks | 1 ks = 45 Kč | 629,-

540,-

PROVIZORIA
MD-Temp Plus

• Provizorní výplňový cement pro hermetické uzavření kavity.
• Tuhne v kontaktu se slinami a konečné tvrdosti dosáhne do 1 hodiny po aplikaci.
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Cavit

• Provizorní výplňový materiál, se zvýšenou adhezí a různými stupni tvrdosti.
• Cavit-G (zelený): nejměkčí, odstranitelný vrtáčkem.
• Cavit (červený): vysoce pevný, pro výplně okluzně zatížených kavit.
• Cavit-W (modrý): se sníženou pevností ale vyšší adhesí

Cavit-G (zelený), 28 g | 508,- | obj. č. 53025G

470,-

bílý - 40 g | 510,- | obj. č. 5304520

439,-

Cavit (červený), 28 g | 508,- | obj. č. 53025C

470,-

růžový - 40 g | 510,- | obj. č. 5304521

439,-

Cavit-W (modrý), 28 g | 508,- | obj. č. 53025W

470,-

Coltosol F

RelyX Temp NE

• Jednosložkový, provizorní výplňový cement tuhnoucí ve vlhkém prostředí.
• Bez eugenolu, s obsahem fluoridů.

• Provizorní upevňovací cement na bázi zink oxidu bez obsahu eugenolu.
• Konečnou tvrdost lze snížit přidáním vazelíny.
• Balení: 2 tuby - 36 g báze, 16 g katalyzátor.

38 g | 409,- | obj. č. 530060

359,-

3x 38 g | 1 ks = 325 Kč | 1 149,- | obj. č. 530064

999,-

Provizorní korunky

36 g + 16 g | 997,- | obj. č. 530399

929,-

ImplantLink Semi

• Ochranné, polykarbonátové provizorní korunky.
• Pro dlouhodobější aplikace.
• Set obsahuje 180 ks.

• Duálně tuhnoucí semi-permanentní cement pro implantologii.
• Classic - cement pro standardní povrchy, odolává žvýkacím silám (85 MPa).
• Forte - se zesílenou adhezí a odolností vůči tlaku (100 MPa), varianta pro náhrady

s menším adhezním povrchem.

TIP
Dualní tuhnutí:

- chemicky - 2 - 3 minuty
gelová fáze, 3 minuty tuhnutí,
- světlem - 2 - 3 minuty
gelová fáze, 20 sekund
polymerace lampou.
sada | 2 490,- | obj. č. 580016
refill - 5 ks | 140,-

2 120,125,-

Classic - 5 ml + 10 kanyl | 1 850,- | obj. č. 530144

1 650,-

Forte - 5 ml + 10 kanyl | 1 960,- | obj. č. 530145

1 750,-

VÝPLŇOVÉ CEMENTY A POMŮCKY
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GC skloinomery prášek + tekutina

GC skloionomerní cementy v kapslích

• GC Fuji II LC Improved 3-2 - balení obsahuje odstíny A2, A3, B3.
• GC Fuji IX GP 3-2 - balení obsahuje odstíny A2, A3, B3.
• GC Fuji IX GP 1-1 - balení obsahuje odstín A2 nebo A3.
• GC Fuji IX GP EXTRA 1-1 - balení obsahuje odstín A2 nebo A3.

• GC Fuji II LC Improved - odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.
• GC Fuji IX GP/FAST - odstíny: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4, A1 - FAST.
• GC Fuji IX GP Extra - odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.
• Kompletní nabídku akcí na kapsle najdete

v akčním letáku GC na bit.ly/hufaakce

Fuji II LC, 3-2 balení | 9 871,- | obj. č. 530005

8 400,-

Fuji IX GP, 3-2 balení | 7 048,- | obj. č. 530038

5 990,-

Fuji II LC, 50 ks | 5 570,-

4 070,-

Fuji IX GP, 1-1 balení | 2 947,- | obj. č. 530030

2 490,-

Fuji IX GP Extra, 50 ks | 5 483,-

4 020,-

Fuji IX GP Extra, 1-1 balení | 3 276,-

2 790,-

GC Fuji IX GP / Fast, 50 ks | 4 757,-

3 500,-

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

Míchací bločky

521101

• Míchací bloky na míchání

stomatologických materiálů.

521109

521102

69,-

5 x 5 cm papír - 100 listů | 77,- | obj. č. 521102
C972.315.020 - 5 ks - velmi jemný | 1 ks = 70 Kč | 415,- | obj. č. 570972C20

350,-

10 x 10 cm papír - 100 listů | 139,- | obj. č. 521101

119,-

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

350,-

8 x 8 cm PVC - 100 listů | 129,- | obj. č. 521109

109,-

Selective Brush

Míchací kanyly

• Aplikační štětečky pro cílenou aplikaci bondů, leptadel a tekutin.

• Kvalitní míchací kanyly pro univerzální použití v ordinaci - univerzální, intraorální

a extra tenké pro endo.

jemné

střední

Intraorální

Endo

Univerzální

univerzální - 50 ks | 1 ks = 13 Kč | 790,- | obj. č. 54039A

650,799,820,-

100 ks | 225,-

199,-

intraorální - 50 ks | 1 ks = 16 Kč | 980,- | obj. č. 54039D

4x 100 ks | 1 ks = 1,75 Kč | 900,- | obj. č. 521143x

699,-

endo - 50 ks | 1 ks = 16,50 Kč | 1 020,- | obj. č. 54039E

ADHEZIVA
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Gluma Bond Universal

G-Premio Bond

G-Bond

total-etch, selective-etch, self-etch.
• Vhodný pro všechny dentální materiály bez nutnosti
aktivátoru s dvojím vytvrzením.

režimy leptání.
• Pro přímý bonding, pro provádění oprav a řešení
hypersenzitivity.

adhezivum, které využívá principy jak chemické, tak
mikromechanické vazby.
• Starter kit obsahuje: 5 ml bondu, 50 mikroštětčků,
1 mikro-aplikátor a míchací misku.

• Jedna lahvička pro všechny bondovací techniky:

4 ml | obj. č. 5210610

1 840,-

• Jednosložkový univerzální bond, kompatibilní se všemi

5 ml | 2 996,- | obj. č. 5211462

2 420,-

3x 5 ml | 1 ks = 2 050 Kč | 7 672,- | obj. č. 5211464

6 150,-

• Jednosložkové, samoleptací, světlem tuhnoucí

starter kit - 5 ml | 4 108,- | obj. č. 521147

2 340,-

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.

3M™ Scotchbond™
Universal Plus
Adhezivum
První radioopakní
univerzální adhezivum
na světě.

4 ml | 2 420,- | obj. č. 530185

2 190,-

CHCI
VYZKOUŠET

Scotchbond Universal Plus je zdravotnický
prostředek. Povinné informace naleznete
po načtení QR na stránce.

DOSTAVBY
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Fast Splint (FIBER FORCE)

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

Plochý splétaný pásek bílé barvy
(nejoblíbenější)

umožňují použít libovolný počet vláken,
snadno se tvarují.

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

Splétaný copánek s kruhovým
profilem

pásek bílý - 0,5 x 150 mm, 2 ks | 2 280,- | obj. č. 588015

1 950,-

splétaný copánek - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks | 2 280,-

1 950,-

UD vlákno - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks | 2 280,-

1 950,-

Název: Fiber Force.
Určený účel: Dlahování a výztuže. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného
určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/fast-splint-pasek-bily-2x0-5x150mm-2-ks.

Core-Flo DC / DC Lite

Core-Flo DC
• Duálně tuhnoucí, radioopákní materiál, obsahující
fluorid, ideální pro dostavby, cementaci čepů a také jako
výplňový materiál pro náhradu dentinu.
Core-Flo DC Lite

• Má nižší viskozitu a je dodáván v duálních stříkačkách -

není třeba aplikační pistole.

• Dostupné ve dvou odstínech:

Natural/A1 a opákní bílý.

DC refill - 8 g + 15 kanyl | 1 850,-

1 650,-

DC Lite refill - 8 g + 15 kanyl | 1 850,-

1 650,-

DC opákní bílá 8 g + 15 kanyl, exp. 30.11.2022 | 1 850,- | obj. č. 520307O

920,-*

Retopin

Innopost Carbon a Innopost Quartz

• Parapulpární retenční

• Anatomicky tvarované kořenové čepy s minimálním požadavkem na preparaci zubních tkání.
• K dispozici v průměrech: 0,9 mm, 1,0 mm a 1,2 mm.
• Innopost Carbon - z karbonových vláken pro distální úsek, RTG kontrastní.
• Innopost Quartz - z křemenných vláken, do frontálního úseku.

čepy s vícenásobně
použitelným mandrelem.
• Dodávané v titanové
nebo pozlacené variantě.
• Na ohýbání čepů slouží
ruční zavaděč.

RTG znatelný (ne kontrastní).

Gold set - 25 ks | 1 309,- | obj. č. 561003

1 119,-

Gold refill - 100 ks | 2 389,- | obj. č. 561004

2 029,-

Titan set - 25 ks | 1 639,- | obj. č. 561001

1 399,-

Innopost Carbon - 10 ks + vrták | 1 500,-

1 200,-

Titan refill - 100 ks | 2 829,- | obj. č. 561002

2 399,-

Innopost Quartz - 10 ks + vrták | 1 900,-

1 520,-

FIXACE
TheraCEM Ca

DuoLink Universal

• Duálně tuhnoucí,

• Kompozitní, duálně tuhnoucí fixační cement pro keramické a kompozitní náhrady.
• Nezpůsobuje podbarvení protetických prací.
• Odstíny: univerzální a mléčný bílý.

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.

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

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.

GC Fuji Plus

• Skloionomerní RTG kontrastní fixační cement zesílený pryskyřicí.
• Odstíny: A3, transparentní a žlutý, verze EWT má o 1 minutu delší pracovní čas
• Set obsahuje: 15 g prášku A3, 7 ml tekutiny a 6,5 ml Fuji Plus Conditioner.

mléčný bílý, 8 g | 2 150,- | obj. č. 530010

1 995,-

univerzální, 8 g | 2 150,- | obj. č. 530009

1 995,-

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
kapsle - 50 ks | 5 676,-

3 990,-

set | 4 434,- | obj. č. 530029

3 650,-

prášek - 15 g | 2 279,-

1 980,-

tekutina - 8 g | 1 466,- | obj. č. 530025

1 290,-

Relyx U200

• Samoadhezivní, duálně tuhnoucí, univerzální pryskyřičný cement.
• Clicker - praktická forma (cca 80 dávek).
• Automix - pro aplikaci v kombinaci s intraorální nebo endodontickou koncovkou.
• Dostupný v odstínech:

A2 univerzální, A3 opákní
a transparentní.

25 %

Doplňkové balení, 3,4 g + kanyly | 5 076,-

3 799,-*

Breeze

• Samoadhezivní pryskyřičný cement pro tmelení fixních protetických rekonstrukcí

a kořenových čepů.

• Odstíny: A2, opákní bílý a transparentní.
• Intro Kit obsahuje: 5 x 7,8 g Automix stříkaček (3 x A2, transparentní a opákní

bílý), 40 kanyl a 40 endo-špiček.

clicker - 11 g | 4 696,-

4 369,-

Intro kit | 5 446,- | obj. č. 104370

4 999,-

automix - 8,5 g | 3 341,-

3 109,-

refill - 4 ml + 12 kanyl | 1 243,-

1 159,* Akce platí do 31. 8. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Všestranný
pro adhezivní
fixaci
Variolink® Esthetic
– Flexibilní řešení pro všechny typy náhrad
a materiály
– Vyvážený a jasný barevný koncept pro
působivé estetické výsledky

[1] Gianasmidis A, DZW 2016 (39), p. 18–19, additional data on file.

– Uživatelsky přívětivé zpracování díky
flexibilní konzistenci dle situace [1]

Variolink Esthetic LC a DC jsou zdravotnické prostředky. Všechny informace o správném použití naleznete v
návodu k použití, které jsou k dispozici v části s dokumenty ke stažení na webových stránkách společnosti
Ivoclar Vivadent AG https://downloadcenter.ivoclar.com/.

ivoclar.com

Making People Smile

JEDINÝ,
skutečný a původní ORIGINÁL
• neuvěřitelně ﬂexibilní
• tkané pomocí patentované křížové (zámek-steh) vazby
• super snadné použití
• výjimečné výsledky
Ribbond je dlahovací páska vyrobená ze stejných, vysoce
pevných polyetylénových vláken používaných pro výrobu
neprůstřelných vest.
Co všechno budete potřebovat pro práci s páskou Ribbond?
Instrumentárium:
Výhodou Ribbondových vláken je, že na rozdíl od křehkých skleněných
vláken je extrémně nepravděpodobné, že se vlákna Ribbond během
klinického použití rozbijí.
Nevýhodou je, že materiál je obtížně řezatelný a většina nůžek jej nerozstřihne. Z tohoto důvodu budete potřebovat speciální Ribbond nůžky,
které jsou součástí Mini a Starter kitu, jedná se o jednorázovou investici.
Žádné další speciální instrumentárium není vyžadováno.
Pro manipulaci s nezvhlčenou páskou využijete kovovou pinzetu, kterou
běžně ve své praxi používáte.

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

Transitional composite brid
waiting to eventually
Detailní informace o produktu

“A case that was accomplished using Ribbond to splint periodontally involved teeth that were then built-up
with composite resin for esthetic and functional enhancement. The patient was then referred to the periodontist for evaluation and treatment. The splinting allowed for a more stable periodontal situation if surgery is
warranted,
and the esthetic advantage of the Ribbond became evident in the frontal view. We have found
“A case that was accomplished using Ribbond to splint periodontally involved teeth that were then built-up
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Case
photos
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Ribbond to be an excellent splint material for periodontal and orthodontic splints, the fact
thatand
it works
so well
Arthur R. Volker DDS
in these transitional bonding cases is just another arrow in the quiver for Ribbond.”

Transitional
old případ /Dr. E.T.Carlson
Klinický případ /Dr.
A.R.Volker composite bridge for an 18 year
Klinický
waiting
to
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an
implant.
and photos courtesy of:
Periodontální dlahování CaseArthur
Ribbond můstek během jedné návštěvy
R. Volker DDS

Pre-Treatment
Film
Pre-Treatment
Film
Rtg snímky

Pre-Treatment
Presentation
Pre-Treatment
Presentation
Stav
před
použitím
Ribbond

Použití Ribbond pro vytvoření můstku

Hotový Ribbond můstek

Post-Treatment Presentation

Stav po použití
Ribbond
Post-Treatment
Presentation

Ribbond THM

Case by:
Eric T. Carlson, D.D.S.
Northwest Family Dental Center
www.northwestfamilydentalcenter.com

Tloušťka:
0,18 mm, dostupný ve třech šířkách - 2 mm, 3 mm a 4 mm.
Starter kit obsahuje: 3x 22 cm vláken o šiřkách 2, 3 a 4 mm, Ribbond nůžky a měkkou cínovou
fólii pro měření v ústech (68 cm vyjde na cca. 20 dlah špičák-špičák).
Mini kit obsahuje: 1x 22 cm vlákna šíře 3 mm, Ribbond nůžky a měkkou cínovou fólii
pro měření v ústech.
Reﬁll kit obsahuje: 3x 22 cm vlákna v jedné šířce.
starter kit|Obj. kód: 588030

7.090 Kč

8.350,-

mini kit

3.890 Kč

4.540,-

5.990 Kč

6.640,-

|Obj. kód: 588031

reﬁll 3 × 22 cm
(šířky 2, 3 nebo 4 mm)

Nejvíce zřejmý rozdíl mezi Ribbond a jinými vláknovými výztužemi je jeho ovladatelnost. Ribbond nemá prakticky žádnou paměť a netřepí se, když je přiadaptován na zuby.
Název: Ribbond. Určený účel: Dlahování zubů, výztuže. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.
Dostupný na www.hufa.cz/ribbond-thm-starter-kit-sada.

Skvelá dvojka.

Initial™ LiSi Block
a G-CEM ONE™

GCEEO Czech Republic
V Olšinách 82, 100 00 Praha 10
Tel.+420 274 771 965
info.czech@gc.dental
https://europe.gc.dental/cs-CZ

InitialTM LiSi Block

G-CEM ONETM

Initial LiSi BlockTM je nový lithium disilikátový blok pro zhotovení náhrady
během jedné návštěvy u stomatologa.
Jedná se o plně krystalizovaný lithium disilikátový blok, který poskytuje
optimální fyzikální vlastnosti bez vypalování. Tento jedinečný blok je vybaven patentovanou technologií HDM (High Density Micronization) pro
CAD / CAM stomatologii, která zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení, hladké okraje a konečné estetické výsledky. Díky tomu je ideálním
a časově úsporným řešením pro ošetření v křesle během jedné návštěvy.
Initial LiSi BlokTM může dramaticky zkrátit dobu pracovního procesu: není
třeba vypalovat, glazovat, charakterizovat a chladit. To ušetří až 40% času*
potřebného k vytvoření dostavby a také zkracuje dobu u křesla pro vás
i vašeho pacienta. Musíte jen vyfrézovat, vyleštit a umístit!
Pro Initial LiSi bloky je doporučena adhezivní ﬁxace, ideálním materiálem
je G-CEM ONETM, který využijete pro mnoho dalších indikací.

G-CEM ONETM je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement
s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Usnadní
všechny vaše postupy během cementování a poskytuje předvídatelné
výsledky a spokojenost. G-CEM ONETM lze díky GC Touch Cure použít
pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.
Dosahuje optimální pevnosti vazby pro retentní a neretentní preparace díky
jedinečné GC Touch Cure kapacitě volitelného G-CEM ONETM Adhesive
Enhancing Primer.
G-CEM ONETM má univerzální použití, zajišťuje vynikající pevnost vazby
k zubu a všem povrchům a substrátům: sklovině, dentinu, oxidu zirkoničitému, kovu, sklokeramice, hybridní keramice.

InitialTM LiSi Block

G-CEM ONETM

Nové lithium disilikátové bločky pro zhotovení náhrady během
jedné návštěvy.
Aesthetic kit obsahuje: GC Initial LiSi Block, CEREC,
vel. 14, 5× 1 bloček v odstínech A1 HT, A2 HT, A2 LT, A3 HT, A3 LT;
GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, 1 lahvička v 5 odstích (LP Neutra
L-NFL 4 g, Lustre Body A, L-A 4 g, Enamel Effect L-3 4 g, Enamel
Effect L-2 4 g, Enamel Effect L-OP 4 g); 8 ml Lustre Paste ONE/NF
Diluting liquid 8ml, Lustre Paste ONE/NF Refresh liquid;
GC Initial štětec 00 LP, GC Initial štětec 02 LP, míchací nádobka.

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 - 2× 4,6 g G-Cem One, 15 kanyl, 5 endo špiček.
Reﬁlly dostupné v odstínech: A2, AO3, WO a translucent.

Aesthetic kit
reﬁll, 5 bločků

12 800 Kč
3 390 Kč

AKCE
4+1

Starter Kit
Reﬁll, 4,6 g
Twin reﬁll, 2x 4,6 g

2 100 Kč
1 600 Kč
3 100 Kč

1 700,3 300,-

Equia ForteTM HT

EverX FlowTM

Bulkﬁllový sklohybridní výplňový materiál

Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny
určený pro náhradu dentinu.

Ke každému Promo Packu
A2 nebo A3 Vám přidáme
Intro Pack zdarma

Clinic Pack 200 ks
Promo Pack 100 ks
Intro Pack 20 ks
Fill 50 ks

15 000 Kč
8 050 Kč
2 400 Kč
4 250 Kč

17 357,10 256,2 9625 257,-

52880B - stříkačka 2ml, odstín Bulk
52880D - stříkačka 2ml, odstín Dentin

1 600 Kč 1 869,1 610 Kč 1 869,-

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
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MaxCem Elite

FibreKleer 4X Tapered Post

• Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnoucí kompozitní fixační cement typu

pasta-pasta v duální stříkačce.

• Pro fixaci keramických, kompozitních a kovových náhrad.
• Odstíny: bílý, opákní, čirý a žlutý.
• Standard kit obsahuje: 5 x 5 g stříkaček (2x čirá, bílá, bílá opakní, žlutá) a kanyly

SLEVA

• Skelnými vlákny vyztužené kónické kompozitní čepy.
• Velikosti: 1,25 mm (černý), 1,375 mm (fialový)

25 %

a 1,50 mm (zelený).

SLEVA
30 %
refill - 2 x 5 g | 3 404,-

2 390,-

standard kit | 6 579,- | obj. č. 530056

4 690,-

Elastic Cromo

669,-

10 ks | 886,-

Repin

• Alginátová, elastická, otiskovací hmota

• Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota pro otisky

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

individuálních lžiček, provizorní fixace korunek a můstků
nebo jako parodontální obvaz.

SLEVA
30 %

SLEVA
30 %

450 g | 195,- | obj. č. 100121

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.

139,-

SLEVA
20 %

425 g | 355,- | obj. č. 100052

249,-

OptiDisc

• Disky pro tvarování, dokončování

a leštění kompozit, keramiky, pryskyřice,
skloionomerů, 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
1x dlouhý a 1x krátký mandel
ke 4 balením OptiDisc

AKCE
2+1

refill - 2 x 2 g | 2 546,-

2 037,-*

refill - 80 / 100 ks

1 001,-*
* Akce platí do 31. 8. 2022.

Trojefekt rychlosti, pevnosti a estetiky

představuje CEREC Tessera™
Pokročilý lithium disilikát

Rychlost, pevnost, estetika – pokaždé jste si museli
vybrat ze dvou vlastností. Dnes, s pokročilou
krystalickou strukturou – lithium disilikátů + virgilite –
CEREC Tessera CAD/CAM bloky jsou optimalizované
k nekompromisní výkonnosti pro všechny tři vlastnosti.
Až o 44% rychlejší celkový čas zpracování*
>700 MPa biaxiální pevnost
1,0 mm redukce při preparaci

4,5

minutové
vypálení

700

www.dentsplysirona.com/CERECTessera
* 4,5minutové vypalovací časy dostupné v CEREC SpeedFire.
Vylepšené časy vypalování jsou taktéž dostupné v tradičních keramických pecí

AKCE

3+1

Cerec Tessera HT, MT nebo MT/LT
(obj.č. 5365431215-5365431675/4 ks v balení)
Číslo nabídky: CEEP3317
Platnost od 16. 8. do 23. 9. 2022

12 045 Kč (vč. DPH)
Ušetříte 4 015 Kč

Pro bližší informace o všech akčních nabídkách Dentsply Sirona se obraťte na svého obchodního zástupce.

MPa

Moje výplň:
Přirozeně
kompatibilní!
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Admira Fusion – První čistá
keramika na přímé výplně.
Nic než působivé výhody:
1) Bez klasických monomerů, takže žádné zbytkové monomery!
2) Bezkonkurenčně nízká míra polymeračního smršťování!
3) Univerzální škála použití a naprosto běžná manipulace!

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Německo · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dentalNázev: Admira Fusion Určený účel: Světelm tuhnoucí, rentgen
kontrastní, nano-hybridní výplňový materiál na bázi ORMOCERů. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného
určeného účelu. Dostupný na www.voco.com.
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Admira Fusion

• Nanohybridní výplňový materiál na bázi keramiky.
• K dispozici v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,

SLEVA
30 % na sady

B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3.5, BL, 2 x Incizální mixed,
GA3.25 a GA5.
• Sady: stříkačky 5x 3 g nebo kompule 75x 0,2 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira
Fusion X-tra Univerzální odstín), Futurabond U SingelDose 20x a vzorník odstínů.

FuturaBond U

• Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum v jednotlivých

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

AF sada stříkačky - 5x 3 g | 11 290,- | obj. č. 52221S

7 890,-

AF sada kompule - 75x 0,2 g | 11 290,- | obj. č. 52222S

7 890,-

AF stříkačka - 3 g

2 170,-

50 ks | obj. č. 530356U

AF kompule - 15x 0,2 g

2 170,-

200 ks | obj. č. 530355U

Retraction paste

ušetříte 12 %

11 990,-

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

OA2, BL a WO.

SLEVA

Při nákupu 200 ks balení

3 430,-

GrandioSO Heavy Flow

• Retrakční pasta k rozšíření a izolaci sulku.

SLEVA

SLEVA
32 % při nákupu
GrandioSO Heavy
flow Set 5x 2

Při zakoupení 100 ks balení

ušetříte 25 %

100 ks | obj. č. 5200302

6 510,-

25 ks | obj. č. 5200301

2 170,-

Calcicur

2 300,-

2x 2g

CleanJoy tuby

• Kalcium hydroxid na přímé překrytí pulpy

• Profylaktická pasta pro odborné čištění

a dočasné plnění kořenových kanálků.

a leštění zubů s obsahem fluoridu a xylitolu

• Hrubosti: hrubá, střední a jemná.
• Příchutě: karamel,

SLEVA
33 % na sadu

máta nebo třešeň.

• Sada obsahuje 3x100g

ve 3 hrubostech
ve zvolené příchuti.

780,-

100 g

1 550,-

sada, 3x 100 g | 2 310,-

3x 2,5 g | obj. č. 530107A

3 230,-

100 g, zelená, jemná, máta - exp. 28.02.2023 | 780,- | obj. č. 5411300

589,-*

100 g, žlutá, střední, máta - exp. 28.02.2023 | 780,- | obj. č. 5411301

589,-*

* Platí do vyprodání zboží se zkrácenou expirací.

VÝPLNĚ
G-aenial A'CHORD

G-aenial Universal Injectable

• Univerzální výplňový kompozit.
• Dostupné odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5,

• Vysoce odolný výplňový kompozit s výjimečnou pevností a odolností proti opotřebení.
• Sada obsahuje: 3x 1 ml v odstínech A1, A2 a A3, 5 ml G-Premio Bond a 30

A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

aplikačních špiček.

• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, AO1, AO2, AO3, CV, JE, BW, XBW, AE.

SLEVA
25 %

1 350,-

stříkačka - 4 g | 1 792,-

Filtek One Bulk Fill

• Bulk-fillový materiál (až 5 mm)

se zvýšenou opacitou pro estetické výplně.
• Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.
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SLEVA
22 %

940,-

stříkačka - 1 ml | 1 202,-

Gradia Direct

TIP
Detailní informace o systému
na bit.ly/filtekone

• Mikrohybridní kompozitum

do frontálního i distálního úseku.

• Odstíny ANTERIOR -

kompule - 20x 0,2 g

1 973,-

standardní - XBW, BW, A1,
A2, A3, A3,5, A4, B1, B2,
B3, C3, CV a CVD;
vnitřní speciální - AO2, AO3
a AO4; vnější speciální DT, CT, GT, NT, WT a CVT.
• Odstíny POSTERIOR - standardní P-A1, P-A2, P-A3 a P-A3,5;
vnější speciální - P-WT a P-NT.
• Odstíny X - standardní - X-A1, X-A2,
X-A3, X-A3,5 a X-AO2.

stříkačka - 4 g

1 973,-

anterior / posterior / direct X - 4 g | 1 779,-

AKCE
3 + 1 **

TE-Econom Plus

990,-

Charisma Opal

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

• Univerzální kompozit pro výplně ve frontálním i laterálním úsek.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2,

CO, OD, OL a OM.

AKCE
5+ 1

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

stříkačka - 4 g

Charisma Classic

• Mikrohybridní kompozitum pro monochromatické rekonstrukce.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3

a OA3,5.

579,-

AKCE
5+1

1 030,-*

stříkačka - 4 g

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.

AKCE
4+1

1 ks za 1 064 Kč

ZDARMA
Charisma Opal Flo
ke každému balení kit

stříkačka - 4 g

635,-*

4 g - stříkačka | obj. č. 528010

1 330,-*

One Kit 2x 4 g + 4 ml CHBU + 1,8 g Ch.Opal Flow | obj. č. 528011

3 400,-*

* Akční nabídka platí do 30. 9. 2022. ** Akce platí do 31. 8. 2022.

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

15%
tí

Kuličkové cpátko
1,5 - 2,5 mm
59471DDS
Pro modelaci kompozit

Modelovací nástroj MH
59708DDSD
Pro kondenzaci velkých
aproximálních výplní.
Válcovitou koncovku
bezpečeně vysunete
i po zpolymerování.

22

20

pla

SLEVA

od

1. - 31. srpn

a

Cpátko/ modelovací
nástroj
59482DDS

Mini lopatka/
hladítko
59444DDS

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

Pro nanášení
a konturování
kompozitu.

1.599 Kč

1.599 Kč

1.599 Kč

1.599 Kč

1.879,-

1.879,-

1.879,-

1.879,-

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

iLED

O-Light II lampa

Tužková polymerační LED lampa
pro polymeraci všech fotocitlivých materiálů.

Výkonná polymerační lampa s režimem
pro 1 vteřinovou polymeraci.

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

Konstantní výkon,
360o polymerace, ergonomická.
Čočka 10 mm - dokonalá polymerace
v distálním úseku.

2 pracovní režimy: Turbo a Normal
Vysokokapacitní baterie až 500
polymeračních cyklů při plném nabití.
Konstantní intenzita světla nezávislá
na úrovni nabití baterie.
Vlnová délka: 420 - 480 nm
Hmotnost: 278g
LED lampa

592618 (bílá)
592620 (ﬁalová)

5 990 Kč
5 990 Kč

Široké polymerační spektrum,
spolehlivá polymerace všech materiálů.
®

WOODPECKER

Obj. kód: 592626

7.490 Kč

7.990,-

Návleky na lampu iLED 100 ks
Obj. kód 592618N 299 Kč
Název: iLED Určený účel: Polymerační lampa. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/
woodpecker-dte-iled-lampa-bila

Název: O-Light II Určený účel: Polymerační lampa. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.
Dostupný na www.hufa.cz/woodpecker-dte-o-light-ii-lampa

PROFYLAXE
Fluoride gel
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Prophy pasta Gelato

• 60ti sekundový fluoridační gel pro ordinační použití.
• Účinkuje rychle, je snadno použitelný, bez lepku a barviv.
• Vstřebávání fluoridu během 1 minuty!
• Příchutě: jahoda, máta, třešeň, žvýkačka, pomeranč.

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

višnová - hrubá (100-125 mikronů).

• K dodání od 20. 9. 2022.

599,-

450 ml | 670,Název: Fluoride gel APF.
Určený účel: Gel pro fluoridaci zubů. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Xylitol žvýkačky

Woodpecker prášek Fast / Gentle Mini

• Až 100% redukce kazů díky snižení množství

• Profylaktický prášek k odstranění zubního plaku a zubního kamene.
• Fast obsahuje hydrogenuhličitan sodný, hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný.

plaku a kyselých bakterií.
• Vhodné pro diabetiky, neobsahuje aspartam.
• Příchutě: máta, pepermint, skořice, ovoce,
brusinky,zelený čaj a dětské
v příchuti jablko.
• Balení Xylitol sortiment
obsahuje: 200 sáčků
po dvou žvýkačkách
v různých příchutích.

Příchutě broskev, citron, jahoda.

• Gentle Mini obsahuje glycin, amorfní oxid křemičitý.

200x 2 ks, mix příchutí v zásobníku | 1 049,- | obj. č. 5980240

969,-

30 ks | 129,-

119,-

dětské jahoda / jablko, 30 ks | 129,-

119,-

Nejpokročilejší a kompletní ochrana

Listerine Total Care

1 149,-

340 g

Fast - 300 g | 560,-

499,-

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

499,-

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.

Good Morning Spray

• Antibakteriální sprej pro péči o snímací náhrady.
• Obsahuje chlorhexidin, vytváří antibakteriální efekt a vylep-

• Chrání před zubním plakem

šuje ústní hygienu.

a snižuje jeho usazování.

• Zpomaluje tvorbu plaku způsobenou ústními bakteriemi.
• Po řádném raním očištění náhrady, navlhčete základnu

• 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

náhrady 2-3 postřiky, poté ihned náhradu nasaďte.

• Poznámka: Aplikace spreje nenahrazuje čištění náhrady.

AKCE
1+1

5+1

1 000 ml | obj. č. 450669

199,-

6x 1 000 ml | 1 ks = 166 Kč | 1 199,-

995,-

100 ml | 880,- | obj. č. 882050

440,-**
** Platí jen do vyprodání zásob!

ENDODONCIE
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TrollByte Kimera

• Systém, který usnadňuje a urychluje pořizování rentgenových snímků.
• Kit obsahuje: 1 žlutý držák (pro horizontální Bitewingy a distální PA), 1 červený držák (pro

horizontální Bitewingy), 1 modrý držák (pro vertikální Bitewingy a frontální PA), skusový blok
a zaměřovací kroužek.
• Endo kit obsahuje: 1 držák pro vertikální snímky (modrý), 1 držák pro horizontální snímky
(žlutý), 2 endo bloky (zelený a červený), 1 zaměřovací kroužek.
• Dostupné pro všechny světové značky, například: Gendex, Planmeca, Carestream (Kodak), KaVo,
Myray, Sirona, Soredex (Gigora), Ray, Sopro (Action), Trophy, Vatech a mnoho dalších.

Endo kit | 6 090,-

4 570,-

Kit | 5 090,-

3 820,-

SLEVA
25 %

Calasept Plus

Rozřezávač korunek ED

SLEVA

• Hydroxid vápenatý ve stříkačce s vysokým

• Ideální pro řezání kovových korunek,

25 %

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

můstků a konstrukcí.

• Balení 5 ks, dřík do turbínky (FG),

doporučené otáčky: max. 160 000 ot/min.

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

1 340,-

4x 1,5 ml + 20 aplikátorů | 1 780,- | obj. č. 52109100

H31RPC 10/12 - 5 ks | 1 ks = 83 Kč | 485,-

415,-

C4AKL - 6 ks | 1 ks = 118 Kč | 695,-

590,-

Dřeňové jehly Edenta

Endostar ENDObox

• Praktický box z eloxovaného hliníku pro skladování a sterilizaci nástrojů na opracování

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

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.

93,-

blister - 6 ks | 1 ks = 15 Kč | 109,-

Endostar E3 Azure

• Nabízí efektivní a snadné použití, rychlé a bezpečné opracování kanálku.
• Jsou velmi flexibilní - sledují i nejkřivější cestu kanálkem

a minimalizují tím riziko perforace nebo via falsa.
• Díky upravené struktuře slitiny niklu a titanu je možné nástroje
před vložením do kanálku předem natvarovat. V autoklávu se pak
nástroje narovnají do své původní podoby.
sada, 3 ks

1 060,-

refill, 6 ks

1 570,-

5x kit 6 ks + Endoměrka | 8 240,-

6 280,-

5x kit 3 ks + Endoměrka | 4 630,-

4 240,-

570H31RPC10/12 Ideální pro řezání
kovových korunek,
můstků a konstrukcí.
Rozřezávač je velmi
aktivní a práce s ním
rychlá. Super dlouhá
životnost
(ø 010 a ø 012).

s nástroji | 5 000,- | obj. č. 5911803

3 750,-

bez nástrojů | 2 790,- | obj. č. 5911802

2 095,-

AKCE
Objednejte 4 balení
E3 Azure
a ZDARMA získáte
1 další balení
a praktickou Endoměrku.

Název: E3 Azure
Určený účel: Nástroje pro opracování kořenového kanálku Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/endostar-e3-azure-big-kit-21mm-3ks.

SLEVA
25 %

NOVINKA
Septodont
NaOCl 3%
výplachový
roztok

Parcan N
3% roztok NaOCl
pro vyplachování
kořenových kanálků

www.septodont.com

Thera řešení pro všechny
klinické situace

kompozit
TheraBase
TheraCal LC ®

TheraCal PT ®

• hluboká kavita
• exponovaná pulpa
• pulpotomie
Thera Base

TM

TheraBase Case
Dentistry courtesy of Dr. Raul Euan DDS
1

2

BASE AND LINER. THE THERA WAY.

3

LC

®

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

4

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

5

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

6

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

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

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

Světlem tuhnoucí
liner
Ordering Information
Pryskyřicí modiﬁkovaný liner na bázi
křemičitanu vápenatého pro přímé a
nepřímé překrytí pulpy. Ideální, unikátně stabilní
a odolná náhrada hydroxidu
1-800-247-3368
vápenatého a skloionomerů. TheraCal
LC má výraznou schopnost formovatwww.bisco.com
hydroxy-apatit. Díky tomu vytváří již
po 28 dnech tvrdý ochranný můstek
sekundárního dentinu. Díky světelnému tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu.
TheraBase Single Syringe Pack ..................................................................H-35001P
1 Syringe TheraBase (8g), Accessories, Instructions
Auto-Mix Cannula Tips (30).........................................................................X-81270P

Duálně tuhnoucí pryskyřice
modiﬁkovaná křemičitanem vápenatým
Biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice, která se používá k
ošetření obnažené pulpy a také při
částečném nebo úplném odstranění koronární pulpy. Udržuje vitalitu
zubu tím, že funguje jako bariéra a
ochrana pulpy. Schopnost TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet alkalické pH umožňují
jeho použití při preparaci hlubokých
kavit. Schopnost duálního tuhnutí
umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu.
530065

MC-2038TB

Samoadhezivní báze / podložka
uvolňující vápník
TheraBaseCa se chemicky váže
na strukturu zubu a uvolňuje a dobíjí ionty vápníku, čímž podporuje
vitalitu zubní dřeně. Díky duálnímu
tuhnutí spolehlivě polymeruje i v hlubokých kavitách, kam světlo nedosáhne. Je pevnější a odolnější než
jiné podložkové materiály, skloionomery a pryskyřicí modiﬁkované
skloionomery. Navíc je radioopákní,
což umožňuje snadnou identiﬁkaci
na rentgenových snímcích a poskytuje rychlou a efektivní diagnostiku.

Rx Only

530061

TheraBase CA 8 g + 15 kanyl

3 660 Kč 4 060,530188

TheraCal LC 4 x 1 g + 50 kanyl

3 240 Kč 3 600,530189

TheraCal LC 1 g + 15 kanyl

1 040 Kč 1 150,-

TheraCal PT 4 g + 15 kanyl

2 390 Kč 2 650,-

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

TRY NEW POSSIBILITIES.

KOMPLETNÍ
RECIPROKAČNÍ
SYSTÉM
NOVÝ MATERIÁL,
NOVÉ MOŽNOSTI.
Unicone

Unicone

Unicone PLUS

Unicone PLUS

2,5 ×

3,8 ×

CYKLICKÁ
ODOLNOST

FLEXIBILITA

Kompletní reciprokační systém.
Nová tepelná úprava.
Přizpůsobivost anatomii
kořenových kanálků.
Bezpečnost preparace.
Rychlejší preparace.
Možnost preparace složitějších
kanálků.
Naše produktové portfolio
zahrnuje širokou škálu rotačních
a stomatologických nástrojů.
Disponujeme unikátními nástroji
pro opracování kořenových
kanálků.

INOVACE
FLEXIBILITA ODOLNOST
www.medin.cz

Parcan N

• 3% roztok NaOCl pro výplachy kořenových kanálků

během a na konci instrumentace.

BioRoot RCS

Unicone PLUS

(bez smrštění), skvělá zatékavost, radioopákní.
• Balení obsahuje: 15g prášku a 35 ks pipet
s tekutinou.

• Nástroje jsou vylepšeny o tepelnou úpravu, která

• Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně.
• Hydrofilní, antimikrobiální, bez pryskyřice

SLEVA
15 %

• Systém pro opracování kořenových kanálků

recipročním pohybem.

umožňuje předtvarování nástroje; snadno se
přizpůsobí anatomii kořenového kanálku.
• Dodávány pouze v délce 25 mm a velikostech
ISO 020-040.
• Sada I: 6/020, 6/025 a 6/040.
• Sada II: 6/035, 4/035 a 4/040.
• Sada III: 6/025, 4/040, Unicone GP a W-File 010 L25.

TIP
Vše o Unicone Plus v české brožuře
- bit.ly/uniconepb

SLEVA
15 %

250 ml | 870,- | obj. č. 530295

790,-

15 g + 35 pipet | 6 690,- | obj. č. 530392

5 690,-

sada I nebo sada II, 3 ks | 1 450,-

1 230,-

sada III, 4 ks | 1 512,- | obj. č. 144451335

1 290,-

refil, 6 ks | 1 ks = 410 Kč | 2 898,-

2 460,-

WOODPECKER
®

Air-Polishing
& ultrazvukové periodontické ošetření
& endodontické ošetření
& údržba implantátů

PT-A
Klinický případ dentální hygienistky
Nikoly Švachové, Dis, Zlín.

Všestranný pomocník do každé ordinace pro účinné a komfortní odstranění plaku, pigmentů a zubního kamene.
Moderní ultrazvukový přístroj zajišťující bezbolestné odstranění zubního kamene (sub- i supragingiválního) pomocí krouživých vibrací
za použití titanových koncovek.
Titanové koncovky jsou měkčí než povrch zubu a dochází tak daleko šetrnějšímu ošetření než běžným scalerem. Navíc obsahuje veškeré Endo funkce.
Air-Polishing poskytuje přesné a cílené čištění všech povrchů bez poškrábání.
Předchází také poranění měkkých tkání. Anti-Blocking systém snižuje ucpávání trysky.
Důkladně odstraňuje plak a pigmentaci a redukuje jejich další usazování.
Velký, přehledný displej pro intuitivní ovládání. Automatické rozpoznávání čistícího programu.
Multifunkční nožní spínač. Bohaté příslušenství.

Obj. kód: 592625

87.990 Kč

102.490,-

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

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.

WOODPECKER
®

Endo Radar Plus

Bezdrátový endo motor se základnou pro snadné ovládání a nabíjení.
Bezuhlíkový, rychlost: 100 - 1 200 ot./min, krouticí moment: 1,5 mm 0,4-5,0 N.cm.
Super malinké endokolénko 6:1 pro snadný přístup v distálním úseku.
Možnost 11 uživatelsky deﬁnovaných režimů - naprogramujete si přesně podle požadavků
výrobce Vašich kořenových nástrojů. Přednastavených více než 30 nejrozšířenějších
systémů kořenových nástrojů. Dlouhá výdrž baterie.
Vestavěný apexlokátor pro bezpečné a rychlé endodontické ošetření.
Zobrazuje polohu nástroje v kanálku v reálném čase. Automaticky nástroj
zastaví nebo otočí zpět, jakmile nástroj dosáhne apexu, aby se zabránilo
perforaci. Poskytuje také funkci automatického spuštění a zastavení
v případě, že se nástroj dostane do/z kanálku.

Detailní informace najdete ZDE:

bit.ly/EndoRadarPlus

Obj. kód: 592611 21.990 Kč 22.990,-

K dodání od 09/ 2022

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

Akce platí od 1. - 30. září 2022

LiftOut S4

SLEVA
30 %
LiftOut C3

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

2.379 Kč 3.399,-

SlimLift S3

SLEVA
30 %

SlimLift C4

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

2.379 Kč 3.399,-

TwistOut S5

SLEVA
30 %

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

TwistOut C4

2.379 Kč 3.399,-

Root tip instruments

Root tip instruments

LM Root Tip Pick
Ergo Max 1.049 Kč 1.499,Ergo Sence 1.189 Kč 1.699,-

SLEVA
30 %
2.379 Kč 3.399,-

Pro vyjmutí zalomené špičky kořene
a pro všechny složitě dosažitelné oblasti.

LM RootOut

Určený pro jemnou separaci kořenů. Není
určen k odstranění zalomené špičky kořene.
Oceníte ergonomicky navrženou rukojeť pro
dobrý úchop

Všechny extrakční nástroje LM najdete na internetu v katalogu na stranách 54 - 56:

ANESTEZIE A CHIRURGIE
Keramický skalpel
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Suture+

• Keramický rotační nástroj do turbínky

• Černé, nevstřebatelné hedvábí s řeznou jehlou tvar HS 22.
• Balení obsahuje 12 ks á 45 cm.

(300.000 – 500.000 ot./min).
• Slouží k chirurgii měkkých tkání a je alternativou
klasického skalpelu nebo elektrochirurgie.

kratší - 1 ks | 1 859,- | obj. č. 561010

1 579,-

delší - 1 ks | 1 859,- | obj. č. 561014

1 579,-

12 ks | 1 289,- | obj. č. 300261

Scandonest 3%

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

50x 1,7 ml | obj. č. 460012

***

Gelatamp

1 099,-

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.

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

***

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

***

Septoject jehly

Septoject
• Tradiční jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentární anestezii.
• Rozměry: 27G - 21, 25 a 35 mm, 30G - 10, 12, 16, 21 a 25 mm.

• Antimikrobiální, hemostatické houbičky pro post-extrakční léčbu.
• Zůstává v alveolu a kompletně absorbují během 4 týdnů.

Setpoject XL

• Mají o 43,5 % větší lumen (průsvit), díky tomu anestetikum proniká do tkáně

pomaleji a pod menším tlakem.

• Rozměry: 27G - 21, 35 a 42 mm, 30G - 10, 12, 21 a 25 mm.

50 ks | 1 179,- | obj. č. 540218

999,-

Septoject, 100 ks | 440,-

390,-

20 ks | 539,- | obj. č. 540201

459,-

Septoject XL, 100 ks | 530,-

450,-

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

Dental
Putty

STABILIZACE
IMPLANTÁTU
IMPLANT
STABILIZATION

Nekolabující, plně syntetická náhrada kosti

PERIOAPIKÁLNÍ
DEFEKTY
PERIODONTAL
DEFECTS

POEXTRAČNÍ
VÝPLŇ
SOCKET
ZUBNÍHO
LŮŽKA
PRESERVATION

SINUS
LIFT OPERACE
SINUS
LIFT
PROCEDURES

• chemickým základem je kalcium fosfosilikát - CPS složený z minerálů běžně přítomných v lidském těle
• obsahuje vazebnou složku, která usnadňuje revaskularizaci, růst tkání a kostní regeneraci
www.biolandkorea.com
• bioaktivní regenerační materiál, který poskytuje i osteostimulační efekt

Aplikační formy

OssGuideTM

Běžné ceny

Akční ceny

3

5303905

stříkačka

1 x 0,5

cm

3 200 Kč

2 560 Kč

5303901

stříkačka

2 x 0,5

cm3

5 600 Kč

4 480 Kč

5303925

kompule

2 x 0,5

cm3

6 000 Kč

4 800 Kč

5303922

kompule

4 x 0,5

cm3

10 800 Kč

8 640 Kč

Kompule - umožňuje nanášení
materiálu přímo
do defektu, dvě velikosti
- 0,5 cm3 a 1 cm3.

Stříkačka - tmel
v jednorázové stříkačce
o objemu 0,5 cm3.

Absorbable Collagen Membrane For GBR

For Dental Surgery
OssGuideTM is high purified type I collagen membrane derived from porcine tissue for guided bone regeneration. It is used

Název: Novabone. Určený účel: Plně syntetická náhrada kosti. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod
použití for
a informace
používání,
včetněofúplného
určeného
as akcurtain
guidanceoofbezpečném
periodontium
in treatment
GBR etc
etc.,
beingúčelu.
used with bone graft material (BGM) or direct
Dostupný na www.hufa.cz/novabone-strikacka-0-5-cm3.
adhesion to damaged bone or periodontium.
Advantage of the Product
OssGuideTM has excellent tensile strength and is not easily torn.
OssGuideTM is absorbed slowly and is maintained in the body for a
long period.

High Quality

T-Gen

®

Vstřebatelná kolagenová membrána
pro dentální chirurgii

OssGuideTM has excellent flexibility and shows good performance on
adhesion
dh i and
d cohesion
h i tto th
the b
bones.
OssGuideTM is excellent for holding a shape.

Easy
Handling

use
T-Gen® kolagenová membrána živočišného původu,
typu I OssGuide is fast hydrated and not easily torn while in use.
Convenience
OssGuide can be used regardless of front and back side.
• pro řízenou kostní regeneraci v dentální chirurgii
• pro léčbu parodontálních defektů kostní dřeně
Comparison with other product
• pro defekty kostí a periimplantitidy
Tensile Strength Test
Interior Dissolution
• pro podporu regenerace kostí a měkkých tkání
Product
TM
TM

period

T-Gen®
Other product
Within 2 months
• porézní struktura poskytuje vynikající propustnost krve
• rychlá adaptace díky hydroﬁlním vlastnostem
Obj. kód: 5361319 15×20 mm
• snadná manipulace
• bariérová funkce 3-5 měsíců, po 4-6 měsících je plně absorbována
OssGuide
Obj. kód: 5361320 20×30
mm
• vynikající pevnost v tahu
Osteoblast Cell Adhesion Test
• velikosti 15×20 mm a 20x30 mm
OssGuide

After 3 months

1 350 Kč
Product
2Other
290
Kč

1.590,2 690,-

After the cultivation by U-2OS
osteoblast cell line,
line it is confirmed

Test adheze osteoblastů
by SEM that bone cell is well
adhered and replicated on
Po kultivaci linii osteoblastových buněk U-2OS se dle SEM
surface of OssGuide in day 3.
(scanning electron microscopy) potvrzuje, že kostní buňka je třetí den
od aplikace dobře adherována a replikována na povrchu T-Gen®.
TM

Klinický případ:

Mám rád „tlusté“ membrány,
takže se mi s ní pracovalo dobře,
má výbornou adhezi a dobře se adaptuje.
MDDr. Robert Kheck
Název: T-Gen. Určený účel: Kolagenová membrána pro dentální chirurgii. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/kolagenni-membrana-t-gen-tg-1-15x20mm.

OTISKOVÁNÍ
Panasil binetics putty

• Základní otiskovací hmota - fast s celkovém časem jen 4 minut, soft měkčí varianta

ideální pro parodontální případy.

• Starter set obsahuje: 380 ml otiskovací hmoty a 10 dynamických míchacích koncovek.

2x 380 ml | 5 390,-

4 310,-

starter kit | 3 190,-

2 550,-

SLEVA
20 %

Hydrogum 5

Panasil

• A silikonová otiskovací hmota.
• Putty - fast nebo soft (měkkčí varianta tmelu).
• Initial korekční hmota - regular, light nebo x-light.
• Monophase - středně viskozní monofázová hmota.

SLEVA
20 %

Putty - 900 ml | 3 060,-

2 450,-

Putty soft - 400 ml | 1 550,- | obj. č. 540186

1 240,-

Initial koreční hmota - 2x 50 ml | 1 600,-

1 280,-

Variotime

• Bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí 5 dnů.
• Ovocná chuť, fialová barva, antidávivá složka.
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• A-silikonový otiskovací materiál

pro veškeré indikace.

• EasyPutty - k ručnímu nebo

strojovému míchání.

• Heavy Tray (HT) - pro koreční otisk

ZDARMA
Variotime Flow Medium,
2x 50 ml ke každému

balení Putty nebo HT.

při použití jedné otiskovací hmoty.

453 g | 439,- | obj. č. 540169
12x 453 g | 1 ks = 329 Kč | 5 028,-

Otiskovací lžíce ASA

369,3 948,-

• Perforované lžíce bez retenčního okraje z nerezové oceli.
• Horní - XXS, XS, S, M, L, XL
• Dolní - XXS, XS, S, M, L, XL

1 ks | 169,-

SLEVA
20 %

135,-

Dynamix Putty / HT - 2x 380 ml

3 300,-

Easy putty - 2x 300 ml | obj. č. 540401

1 450,-

Míchací kanyly Kettenbach

• Míchací kanyly vhodné pro otiskovací hmoty Kettenbach.

modré, 50 ks | 1 570,- | obj. č. 5400890

1 099,-

červené, 50 ks | 1 570,- | obj. č. 5400891

1 099,-

červené, 100 ks | 2 850,- | obj. č. 540089

1 995,-

HYGIENA
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Headrest

• Krycí přehozy (papír/PE-fólie) pro opěradla zubních souprav.
• Rozměr 27 x 28 cm, balené v roli á 100 ks.
• V široké škále barev: bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle

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

220,-

100 ks | 250,-

Pinzety ASA

Savky flexibilní

• Bezlatexové savky s měkkým zakončením.
• Dodávané transparentní nebo bílé s modrou koncovkou.
• Délka: 155 mm.

143,-

100 ks | 159,-

Zrcátka zubní ASA

• Pinzety typ Londýn - College.

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

SLEVA
25 %

SLEVA
20 %

lomená

zahnutá

Vel. 5

vel. 4

zahnutá - 15 cm | 259,- | obj. č. 270600

209,-

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

396,-

lomená - 16 cm | 259,- | obj. č. 270602

209,-

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

396,-

Hu-Fa Omalovánky

Thienelino samolepky

• Veselé samolepky pro Vaše dětské pacienty

• 100 listů různých motivů pro Vaše malé pacienty.
• Trhací blok formátu A5

s různými motivy oblíbených
postaviček Thienelino.

s opakujícími se 10ti
různými motivy.

SLEVA
15 %

Veselé samolepky - mix motivů

100 listů | 55,- | obj. č. 598007

49,-

mix motivů - 100 ks | 250,- | obj. č. 598042

210,-*
* Nabídka platí jen do vyprodání zásob.

ZDARMA

DOMINA PLUS B

K autoklávu
Domina Plus B DXP
získate zdarma svářečku
New Seal
a Destilátor v celkové
hodnotě 23.580 Kč.

• 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.
Domina Plus B DXP
obj. č. 5931161 94.990 Kč

116.990,-

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

Destilátor Drink

Parní sterilizace

Helix Test

• Destilační přístroj pro výrobu destilované vody

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

parní sterilizátory od firmy Medistock.

• Test je nutné provádět denně před každou

sterilizací.

100 ks + nosič | 1 995,- | obj. č. 593101

1 695,-

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

destilátor Drink | 7 990,- | obj. č. 592277

6 790,-

Sterilizační sáčky a role

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

Obj. kód

Akční cena

Steril.sáčky 60x100 mm

594060

199 Kč

Steril.sáčky 90x250 mm

594062

379 Kč

Steril.sáčky 140x260 mm

594063

639 Kč

Steril.role 5,0 cm

594046

395 Kč

Steril.role 7,5 cm

594047

585 Kč

Steril.role 10 cm

594044

780 Kč

Steril.role 15 cm

594048

1 169 Kč

Steril.role 20 cm

594045

1 565 Kč

Steril.role 25 cm

594050

1 950 Kč

Steril.role 30 cm

594049

2 339 Kč

TISKOPISY
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Zdravotní záznam pro
stomatologii

500 ks | 1 ks = 1,90 Kč | 1 050,- | obj. č. 999300

Zdravotní záznam pro děti
a dorost

950,-

Průkazka o zdravotní péči

1 000 ks | 1 ks = 0,51 Kč | 550,- | obj. č. 999050

180,-

Registrační list I - II průpisový

510,-

Vyúčtování výkonů ve stom.
ambulanci

500 ks | 1 ks = 0,36 Kč | 200,- | obj. č. 999010

100 ks | 1 ks = 1,80 Kč | 200,- | obj. č. 999522

Obálka pro stomatologickou
dokumentaci

500 ks | 1 ks = 0,56 Kč | 310,- | obj. č. 999104

280,-

Poukaz na vyšetření / ošetření K

180,-

500 ks | 1 ks = 0,39 Kč | 215,- | obj. č. 999613

195,-

500 ks | 1 ks = 3,90 Kč | 2 100,- | obj. č. 999303

1 950,-

Laboratorní štítek

450,-

500 ks | 1 ks = 0,90 Kč | 500,- | obj. č. 999101

Sterilizační sáčky Lukasterik

A1 11 x 33 cm - 100 ks | 1 ks = 2,20 Kč
250,- | obj. č. 999321

220,-

B 14x33x5 cm - 100 ks | 1 ks = 4 Kč | 450,obj. č. 999432

400,-

C 25 x 55 x 10 cm - 100 ks | 1 ks = 13,50 Kč
1 500,- | obj. č. 999433

1 350,-

DEZINFEKCE
Sekusept aktiv

• K dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek z nerezu,

skla, gumy a plastu, dýchacích masek a nástrojů.

• Účinná látka: peroxoboritan sodný,

SLEVA
10 %

TAED (neobsahuje aldehydy).
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Incidin Alcohol Wipes

• Ubrousky k okamžitému použití k dezinfekci

zdravotnických prostředků.

• Široké spektrum účinnosti, včetně Noro virů,

v kombinaci s krátkou dobou expozice.

SLEVA
10 %

AKCE
5+1

999,-

1,5 kg | 1 109,- | obj. č. 410135
6 kg | 4 119,- | obj. č. 410096

325,-

100 ks | 359,- | obj. č. 4101181

3 699,-

6x 100 ks | 1 ks = 299 Kč | 2 154,- | obj. č. 4101181

Anios Surfanios Premium

Sekudrill 2 l

ploch a povrchů.
• Bez aldehydů, bez chlóru.

rotačního instrumentária z oceli,
tvrdokovu, diamantu, elastických
lešticích nástrojů, keramických
brusných tělísek a kořenových nástrojů.
• Účinná látka: propylenglykol hydroxid
draselný.

• Přípravek k dezinfekci a čištění podlah,

• K dezinfekci a čištění stomatologického

SLEVA

SLEVA

10 %

10 %

1 l | 399,- | obj. č. 410128
5 l | 1 509,- | obj. č. 410129

359,1 359,-

2 l | 719,- | obj. č. 410187

Aniosafe Manuclear
a celého těla.
• Dermatologicky testováno.
• Vhodné pro děti mladší 3 let,
pro časté mytí rukou a očistu
celého těla.
• Bez parfemace a barviv.

500 ml s pumpičkou | 209,- | obj. č. 4101885

649,-

ANIOSGel 800

• Mycí emulze pro hygienu rukou

5 l | 1 239,- | obj. č. 4101886

1 795,-

• Gelový plně virucidní

SLEVA
10 %

189,1 115,-

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

SLEVA
10 %

500 ml - s pumpičkou | 209,- | obj. č. 41012941

189,-

100 ml na cesty | 139,- | obj. č. 41012942

125,-

5 l | 1 559,- | obj. č. 4101294

1 399,-

DEZINFEKCE
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Gigazyme Actifoam+

Gigasept Instru AF

• Přípravek na dezinfekci a čištění všech

• Dezinfekční a čistící pěna na reprocessing

druhů nástrojů a je obzvláště vhodný
pro ultrazvukové čističky.

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 %
750 ml | 640,- | obj. č. 4100312

449,-*

2 l | 1 410,- | obj. č. 410060

1 319,-

5 l | 3 160,- | obj. č. 410061

2 940,-

Rotasept

Sací zařízení

rotačních nástrojů.
• Používá se neředěný, nástroje se neoplachují,
vhodný i pro ultrazvukové čističky.
• Účinnost - fungicidní, virucidní
(včetně HBV, HIV), baktericidní.

Aspirmatic
• Přípravek pro každodenní hygienické ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu.
• Rozpouští hleny, vhodný pro všechny druhy materiálů, biologicky odbouratelný.
• Doba působení je 30 minut.

Aspirmatic

• Přípravek na dezinfekci a čištění všech typů

Aspirmatic Cleaner

• Speciální přípravek podporující

účinek Asprimaticu k použití 1x týdně.

• Odstraňuje anorganické usazeniny,

jako je vodní kámen apod.

• Doba působení je 1 - 2 hodiny.

2 l | 1 070,- | obj. č. 410034

999,-

FD 350

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

Aspirmatic, 2 l | 1 489,- | obj. č. 410114

1 339,-

Aspirmatic Cleaner, 2 l | 1 339,- | obj. č. 410112

1 199,-

Mikrozid AF Liquid

• Přípravek pro dezinfekci postřikem na plochy a

předměty.

• Bez formaldehydu, jako účinné látky obsahuje alkoholy,

glutaraldehyd a kvarterní amonné soli.

1 l | 310,- | obj. č. 410029

290,-

náplň - 110 ks | 209,-

199,-

5 l | 1 280,- | obj. č. 410066

1 220,-

dóza - 110 ks | 289,-

269,-

10 l | 2 550,- | obj. č. 410065

2 420,* Akce platí pouze do vyprodání zásob.
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OrthoSpace kartáček

• Extrémně elastické a pevné gumičky, průměr 0,3 m.
• Balení: 1008 ks (sortiment barev nebo jednotlivé barvy).

• Speciální kartáček pro ortodontické pacienty kombinující klasický kartáček se

štětinami ve tvaru V a jednosvazkový kartáček.

SLEVA
759,-

1 008 ks | 889,-

15 %

Retainer Brite

40,-

1 ks | 45,- | obj. č. 430066

Mouthguard boxes

• Tabletky na čištění snímacích zubních aparátků s osvěžující příchutí.
• Efektivně ničí bakterie způsobující zubní plak a silný

• 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.

proti odolným skvrnám a nečistotám.

• Změnou barvy indikuje

konec čistícího procesu!

• Ideální pro snímací rovnátka

a chrániče zubů.

329,-

36 tablet | 409,- | obj. č. 431109

běžné - 10 ks | 210,-

190,-

perleťové - 10 ks | 210,-

190,-

CEREC Tessera

Euroform Nikl-Titan

Vosk pro pacienty v krabičce

• Nikl-titanové oblouky pro ortodontické použití.
• Kulaté oblouky v průměrech: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
• Obdélníkové oblouky ve velikostech: .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 /

™

• Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené orto aparátkem.
• Každá krabička obsahuje 5 proužků, balení obsahuje 100 krabiček.
• Dostupná balení: bez příchuti nebo mentol.

.019x.025 / .020x.020.

Pokročilý lithium disilikát

Vyhrává v rychlosti, pevnosti i estetice
Pro více informací kontaktujte svého Dentsply Sirona distributora.

kulaté oblouky - 10 ks | 309,-

259,-

obdélníkové oblouky - 10 ks | 479,-

399,-

Hu-Fa
Hu-Fa
linka linka
Otrokovice
Otrokovice
Hu-Fa linka Otrokovice

577577
926926
226226
- 9- 9
577 926 226 - 9

objednavky@hufa.cz
objednavky@hufa.cz
CEREC Tessera
inzerce 235x240 22089.indd 1
objednavky@hufa.cz

člen

100 krabiček á 5 ks | 2 849,-

2 279,-

10.06.2022 15:35

VÝPRODEJ
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DC aplicator

• Aplikační štětičky pro bondy,

leptadla a podobně.

SLEVA
38 %

Build-It FR

HD 410

• Duálně tuhnoucí, skelnými vlákny vyztužený

• Dezinfekční prostředek

kompozitní dostavbový materiál.

SLEVA
38 %

na ruce pro hygienickou
a chirurgickou dezinfekci
rukou s obsahem
alkoholu.

SLEVA
25 %

599,-*

4x 100 ks | 960,- | obj. č. 3002290

Mosaic - sklovina neutrální

mini kít, 5x 4 ml - exp. 19.10.2022 | 2 916,obj. č. 104366

Mikrozid Sensitive ubrousky

• Kompozitní výplňový materiál.

SLEVA

až 50 %

36 %

4 g - sklovina neutrální - exp. 30.11.2022 | 2 410,obj. č. 504776

1 199,-*

4 g - A3 - exp. 12.12.2022 | 2 410,- | obj. č. 504763

1 399,-*

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

1 199,-*

• Výplňový kompozitní materiál.

SLEVA
48 %

• Třívrstvá chirurgická ústenka

z polypropylenové netkané
textilie s integrovanou výztuží.

• Laserem sintrované fazety

pro přímé opravy na křesle.

dóza, 200 ks - exp. 30.12.2022 | 620,obj. č. 4100653

3-vrstvé ústenky

500 ml - expirace 30. 5. 2024 | 399,- | obj. č. 4101840

Edelweiss fazety

• Dezinfekční ubrousky bez obsahu alkoholu.

SLEVA

OptiShade kompule

1 799,-*

399,-*

SLEVA
54 %

299,-*

SLEVA
56 %

P5 č. 15 S, 1 ks - exp. 01.01.2023 | 1 590,obj. č. 5013103

699,-*

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

a míchací podložku.

SLEVA
48 %

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

999,-*

Esemtan Waschlotion

50 ks - modré | 1 ks = 3,18 Kč | 349,- | obj. č. 3001761

159,-*

Matrice sekční Hawe Adapt

• Mycí emulze bez obsahu mýdla

• Transparentní sekční matrice, výška 6,5 mm

pro důkladné a šetrné mytí
před dezinfekcí rukou.

(modrý proužek).

• Ocelové, avšak měkké a dobře tvarovatelné matrice

2x 90 ml - exp. 30.01.2023 | 2 560,- | obj. č. 530311

Kyreta Gracey

• Kvalitní nástroje italského

výrobce Medical-ONE.

1 319,-*

SLEVA
50 %

do postranního úseku.

• Díky tvaru se dobře adaptují gingiválně a vytváří

SLEVA

dobrý bod kontaktu.

• Dodávané ve 3 tloušťkách:

46 %

0,030 mm - 0,038 mm
a 0,045 mm.

obj.: 250010 - 13/14 finish/standard

SLEVA
74 %
1 l - exp. 31.01.2023 | 260,- | obj. č. 4102570

139,-*

refill 6,5 mm, 100 ks | 4 576,- | obj. č. 580399

1 999,-*

Kyreta 13/14, 1 ks | 795,- | obj. č. 250010

399,-*

* Nabídka platí do vyprodání zásob.

VÝPRODEJ
Tempodent

• Provizorní výplňový materiál

pro tvorbu dočasných výplní.

SLEVA
40 %

51

SDI Permite

DENTASEPT Aspiration AF+

• Amalgám, složení:

• Dezinfekční a mycí přípravek

Ag 56 %, Sn 27,9 %,
Cu 15,4 %.
• Vel. 1, 400 mg,
PT, eko dóza.

pro sací systémy.

SLEVA
20 %

SLEVA
30 %

190,-*

50 g | 320,- | obj. č. 5304552

Endostar GUTTAcleaner

Čepice ochranná

• Pro rozpuštění kořenových

• Netkaná čepice se stahovací

výplní z gutaperči a na bázi
oxidu zinečnatého a eugenolu.

8 590,-*

300 ks | 12 353,- | obj. č. 5100785

gumičkou v modré barvě.

SLEVA
41 %

499,-*

1l - exp. 28.02.2023 | 619,- | obj. č. 4101292

GC Fuji ORTHO BAND Paste

• Modrý, pryskyřicí modifikovaný skloionomer

pro fixaci ortodontických kroužků v kartuších.

SLEVA

SLEVA

37 %

32 %

299,-*

10 ml - exp. 28.02.2023 | 440,- | obj. č. 5911801

SDI Luna

20 ks | 1 ks = 2,95 Kč | 100,- | obj. č. 30043312

Prosonic Micro 2

• Nanohybridní kompozitní výplňový materiál

• Sonický elektrický kartáček idální

ve stříkačce pro frontální i distální úsek.

na cesty, napájený bateriemi.

59,-*

SLEVA
34 %

SLEVA
50 %

2x 13,3 g - exp. 11/03/2023 | 6 359,obj. č. 530022

AdaptaPal

• Flexibilní adaptér pro snadné

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

3 990,-*

SLEVA
45 %

modrá - 6,3 / 11 mm

4 g, A3,5 - exp. 30.03.2023 | 1 935,obj. č. 51009A5

969,-*

LM Srpek LM23, ErgoSence
SLEVA

1 kartáček | 529,- | obj. č. 450761

Vrtáček kulička

• Počet břitů: 6, uchycení FG

s prodlouženým dříkem XL,
balení 5 ks, Medin.

349,-*

SLEVA
42 %

WAM Classic Tweezers

• Skvělá zkřížená pinzeta s velmi jemnými koncovkami.
• Za ještě nižší cenu vyprodáváme také DEMO kus,

který byl používán k předváděcím účelům.

30 %
Detail úchopu - WAM
Klasická pinzeta

Srpek LM23, ErgoSence | 2 139,- | obj. č. 59313SDS

1 499,-*

349,-*

4 ks | 640,- | obj. č. 4000772

SLEVA
až 54 %

vel. 014, 1 ks | 85,- | obj. č. 142512813

49,-*

pinzeta originál, 1 ks | 640,- | obj. č. 5710CT

390,-*

vel. 016, 1 ks | 85,- | obj. č. 142512823

49,-*

pinzeta DEMO, 1 ks | 640,- | obj. č. 5710CTD

290,-*

* Nabídka platí do vyprodání zásob.

Hu-Fa
Dental

TRAVEL

Vážení přátelé cestování,
už jste přemýšleli, kam se pojedete letos na podzim „ohřát“? Nesmírně rád se s Vámi potkám na karibské Arubě, kam vyrazíme na přelomu listopadu a prosince. V naší nabídce
nezapomínáme také na tradiční lyžařské zájezdy v Rakousku - momentálně pracujeme na upravené nabídce. A jarní měsíce příštího roku slibují exotiku - dobrodružné objevování
v Namíbii nebo na Filipínách. Máte vybráno? Neváhejte se přihlásit! Jsme si vědomi, že aktuální doba je plná změn, jsme připraveni na individuální přístup. Přinášíme Vám
desetiletími prověřenou jistotu, u nás se nic nemění - naše zájezdy jsou odborné a proto si je můžete odečíst z daní. Kompletní a co nejvíce aktuální nabídku najdete
na www.hufa.cz v odkaze Travel, kde se na daný zájezd můžete on-line přihlásit. Děkujeme, že nám zachováváte přízeň a těším se s Vámi brzy na shledanou!
Daniel Linnert

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!

MAĎARSKO

~ HEVÍZ ~ Relaxace a cykostezky
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

ARUBA

One Happy Island

Termín: 23. listopadu - 2. prosince 2022 (10 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: Tamarinj Aruba s All Inclusive
Cena: 79 990 Kč (včetně poplatků)

Nenechejte si ujít:

bílé karibské pláže, arubské vnitrozemí
Ostrov Aruba má díky své poloze v jižním Karibiku výborné 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 podřízen 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.

Nenechejte si ujít:
nejvyšší duny na světě v Sossusvlei (UNESCO),
německou koloniální architekturu ve Swakopmund, národní park Skeleton Coast, rozsáhlou
faunu a ﬂóru v NP Etosha
Kdyby vám někdo říkal, že Namibie patří k nejkrásnějším
zemím světa, věřte mu. Je to tak. Strávíte zde čas „daleko od hlučícího davu“ a vrátíte se domů se spoustou
rozmanitých a nezapomenutelných zážitků! Nádherná Namíbie nabízí jedinečnou přírodu, neopakovatelné písečné
duny, divoké pobřeží Skeleton Coast i národní park Etosha, který je ideálním místem pro safari.

NAMIBIE

... pouští a savanou

Termín: 29. ledna - 10. února 2023 (13 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: kvalitní 3-4* hotely s polopenzí
Cena: 99 990 Kč (včetně poplatků)

Hu-Fa
Dental

Nenechejte si ujít!

FILIPÍNY

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

Tisíce ostrovů

Na nejzápadnějším okraji Tichého oceánu - na Filipínách, v zemi, která je známá svou neomezenou pohostinností a přátelskými úsměvy svých obyvatel - se
elegantně rozptýlilo přes 7 000 ostrovů. Na těchto ostrovech rozmanitosti vás čekají nekonečné možnosti objevování a dobrodružství. Zachytí vaše srdce a nakrmí vaši duši.
Místo je pro každého, kdo hledá něco nového, ale uklidňujícího, neobvyklého, ale fascinujícího.

Termín: 15. - 28. dubna 2023 (14 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: pečlivě vybrané 5-4* hotely
Cena: bude upřesněna

Nenechejte si ujít!

• Corte - korsické Orlí hnízdo
• Porto Vecchio
• Bonifacio - legendární pirátské město
Korsika bývá někdy přezdívána Pohořím v moři a někdy
také Perlou Středomoří. Přezdívka Pohoří v moři je jednoduše vysvětlitelná, vždyť Korsika je s průměrnou nadmořskou výškou 568 m. n. m. zdaleka nejhornatějším ostrovem Středozemního moře. A proč „Perla Středomoří“?
Důvod této přezdívky už z atlasu nevyčteme. A člověk,
který tento podivuhodný ostrov nikdy nenavštívil, nikdy
zcela nepochopí.

TRAVEL

Perla středomoří

KORSIKA
Termín: 10. - 19. 6. 2023 (10 dnů)
Doprava: autobusem
Ubytování: Residence Marina d´Oru (bilo B - 30 m2, polopenze)
Cena: bude upřesněna
bit.ly/3A8tFwd

Země Vikingů

ISLAND
Termín: 9. - 15. září 2023 (8 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: kvalitní 3-4* hotely se snídaní
Cena: bude upřesněna

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

svet
ového formát
u

Špičkové artikulátory

Bio-Art artikulátory byly vyvinuty na základě výzkumů na významných
brazilských a mezinárodních dentálních školách a snoubí základní
vlastnosti požadované předními profesionály.
Zajišťují rychlost a vysokou kvalitu okluzálních, rehabilitačních,
estetických a funkčních prací.
Inovativní design, rozevření na 180° a magnetický systém upínání
činí práci rychlejší a praktičtější.

A7 Plus-E

A7 Fix

A7 Plus

Artikulátor: 2 890 Kč 3 200,-

Atikulátor: 6 750 Kč 7 500,-

Artikulátor: 5 100 Kč

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

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

Elite

Obličejový oblouk: 5 400 Kč 6 000,-

Artikulátory Vám rádi přijedeme ukázat a předvést! Požádejte svého obchodního zástupce.
Detailní informace v češtině o všech modelech najdete ZDE: bit.ly/BioArtArtikulatory

laboratorní

STOLY
52 900,-

42 990 Kč

Ukázky realizací

• stabilní celokovový rám stolu
• odolná pracovní deska
• nastavitelná výška stolu (82-90 cm)
• přirozené pracovní světlo
• výkonné odsávání s nízkou hlučností
• ergonomicky navržené prvky
• moderní nadčasový design
• v různých barvách a provedeních
• plně vybavený komplet za skvělou cenu

Vaše objednávky ODMĚNÍME
hodnotnými DÁRKY!

+
pečující krém na ruce
Silonda Care, 100 ml
nad 5 000 Kč

péče o Vaši toaletu
výrobky zn. Bref
nad 8 000 Kč

lahodná čerstvě
pražená káva z Babic
nad 11 000 Kč

Rent a Reality

Investujte
do nemovitostí ve Španělsku

• KRÁSNÉ LOKALITY

Přemýšlíte nad investicí volných ﬁnančních prostředků,
či pomocí hypotečního úvěru, do nemovitostí?
Doporučujeme Vám zvážit nádhernou tropickou, evropskou
lokalitu Costa del Sol na pobřeží jižního Španělska, kde jsou
nemovitosti dostupné stále ještě za rozumnou cenu a zároveň
nabízí 300 slunečných dnů v roce.
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.

• ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA
• ČESKY MLUVÍCÍ ZÁSTUPCE
NA MÍSTĚ
• PRÁVNÍ, NOTÁŘSKÉ
A ÚČETNÍ SLUŽBY

Kontaktujte nás

MUDr. Petr Veit

608 779 232

Obchodní zástupci

prodej Zlínský kraj a MS

prodej Krkonoše
a Liberecký kraj

Jana Dalajková
Ivo Just
mobil: +420 603 294 565
mobil: +420 602 443 882
e-mail: jana_dalajkova@hufa.cz e-mail: ivo.just@hufa.cz

Telemarketing

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

Telemarketing

prodej Olomoucký kraj

Pavel Harbich
mobil: +420 776 029 008
mobil: +420 777 779 707
e-mail: harbichova@hufa.cz

prodej Praha

Ing. Ivana Raschmannová
Markéta Petrů
telefon: +420 576 771 402
mobil: +420 777 779 700
e-mail: petru@hufa.cz
mobil: +420 777 242 712
e-mail: raschmannova@seznam.cz

prodej Praha, stř. Čechy

prodej Moravskoslezský kraj

prodej Karlovarský,
Plzeňský kraj

prodej Vysočina, Brno,
J. Morava

prodej Praha, Čechy
Telemarketing

Specialista pro imlantologii

Ing. Ivan Linhart
e-mail: linhart@hufa.cz
mobil: +420 604 655 161

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

Martin Kovář
mobil: +420 606 545 800
e-mail: kovar@hufa.cz

Dana Slaná
mobil: +420 773 456 011
e-mail: slana@hufa.cz

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

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

prodej Brno, Vysočina a JM

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

prodej JM, OL, VYS

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

prodej Zlínský kraj a MS

prodej Jihočeský kraj

prodej východní Čechy

prodej východní Čechy

Eva Šichnárková
mobil: +420 737 156 919
e-mail: eva.zuby@gmail.com

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

Vladimír Veselský
mobil: +420 774 132 622

Bohumil Hejtmánek
mobil: +420 603 294 718

ASH

Šedý carbonový rám

S těmito rámy pocítíte dotek soﬁstikovaného stylu s extrémním důrazem
na detail. Přináší tradiční linie a rozměry oblíbených modelů,
ovšem v neobvyklém, moderním, trendy vzhledu.
Galilejské lupy s vylepšenou PRO optikou i prizmatické binokuláry s kratším a lehčím
pláštěm XS Současný design, precizní provedení obrouček z odlehčeného materiálu
vyztuženého karbonovými vlákny
Dostupné ve všech zvětšeních – galilejské (2,0× - 3,5×) a prizmatické (3,5× - 5,0×)
Dvě velikosti 53-17 (S) a 55-17 (L) pro každý tvar obličeje
Jasné, zajímavé barvy – šedá, černo-červená nebo ﬁalovo-šedá kombinace.
Galilejské brýle od 31 490 Kč
Prizmatické brýle od 57 690 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 ﬁlter 525 nm
• Ovládání světla pomocí řídící jednotky nebo aplikace
v mobilu
• Ostře ohraničená kruhová plocha s jednotným jasem,
bez tvoření stínů
39.190 Kč

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.

Obj. kód: 910286

Ochranný štít pro lupové brýle

SLEVA na světelný systém při koupi

Laboratorně certiﬁkovaná ochrana očí a obličeje, která neovlivňuje ostrost, absolutně
nezkresluje, nemlží se a umožní Vám vykonávat Vaši profesi v maximálním bezpečí.

• galilejských lupových brýlí 20 %
• prismatických lupových brýlí 25 %

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.

Obj. kód: 5907102 1.599 Kč 1.790,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

