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Endodoncie

Biodentine

™

NOVÉ

Zvrátí
Nezvratné!*
Ireversibilní Pulpitida
Biodentine™ zachová pulpu, DOKONCE při výskytu symptomů
ireversibilní pulpitidy*
Biodentine™ přináší jedinečný přínos pro léčbu
až 85%** zubů vykazujících znaky ireversibilní pulpitidy:
● Terapie pro vitální pulpu umožňující úplné vytvoření dentinového můstku
● Minimálně invasivní ošetření pro zachování zubní struktury
● Okamžité uvolnění od bolesti pro Vaše pacienty
● Bio-Bulk-fill plnění pro snazší pracovní postup

Innovative by nature
Pro více informací navštivte naše webové stránky

www.septodont.com

* Pokud není možné dosáhnout hemostáze po kompletní pulpotomii, měla by následovat pulpektomie a ošetření kořenového kanálku,
v případě že lze zub rekonstruovat. (ESE Position Paper, Duncan et al. 2017) ** Taha et al., 2018
Hu-Fa linka Otrokovice

577 926 226 - 9
objednavky@hufa.cz

člen

Novinky

Seriál mailingů k materiálu Ribbond

Extrakční nástroje pro
každou situaci

Perfektní pro Vaši
ordinaci

Řešení kvality vzduchu
ve Vaší dentální praxi

Odkaz: bit.ly/ribbond

Odkaz: bit.ly/LMextrakce

Odkaz: bit.ly/Hdentapen

Odkaz: bit.ly/cistickaQ3

Zaznamenali jsme skvělé ohlasy na seriál
ryze praktických newsletterů, které jste
od nás předchozích týdnech pravidelně
dostávali. Pokud Vám některý z nich unikl, můžete si uceleně přečíst v odkazu
níže.

Tradiční luxační nože, speciální pro
úzké prostory, klasické páky, nástroje
pro separaci kořene i vyjmutí zalomené
špičky kořene. Atraumatické extrakce
s průkopníkem v nástrojové ergonomii
LM.

Vzdělávání

Velké množství aerosolů vytvářených
při ošetření, jako broušení, scaling
a podobně, zůstává ve vzduchu několik
hodin. Toto představuje obrovské
potenciální ohrožení zdraví zubního
lékaře i pacienta.

Nová generace elektronicky aplikovaných injekcí pro dentální anestezii.
Přizpůsobena potřebám vaší praxe,
naplní očekávání Vašich pacientů.

www.hufa.cz/vzdelavani/

Minimálně invazivní stabilizace zubních náhrad pomocí miniimplantátů

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

Miniimplantáty - ﬁnančně dostupné řešení pro široký
okruh pacientů. Seznámíte se nejen s využitím dentálních miniimplantátů ve Vaší ordinaci, jak vybrat vhodný
miniimplantát pro Vaše potřeby a mnoho dalšího.
Parodontologická i implantologická stomatologie prochází velmi dynamickým obdobím. Sílící tlak a požadavky na
Přednášející: MUDr. Juraj Kováč
biomateriály používané k regeneraci měkkých i tvrdých
tkání zvyšují úspěšnost chirurgických augmentačních
Kdy: 30. dubna 2021
technik. Oblíbený, informacemi našlapaný kurz, který je
Kde: Brno
doplněný také praktickým workshopem.
Další informace a přihlášky ZDE: bit.ly/39Xi75n
Přednášející: MUDr. Peter Augustín, Ph.D.
Kdy: 4. června 2021
Kde: Olomouc

Hu-Fa
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Možnosti ošetření anxiózních
pacientů v zubní ordinaci
Tato poutavá přednáška Vás vtáhne do problematiky
sedace v běžné stomatologické praxi. Paní docentka
Vás přehledně seznámí s používanými farmaky a jejich
vlastnostmi. Důležitou částí bude bude také monitoring pacienta a zvládnutí možných komplikací. Probere
také rozdíly v sedaci dětských a dospělých pacientů.
Přednášející:
Doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
Kdy: 28. května 2021
Kde: České Budějovice
Další informace: bit.ly/37CVZcV

nací k
n ih a 2
022

Další informace a přihlášky ZDE: bit.ly/3q8AZUN
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Připravili jsme pro Vás objednávkovou
knihu na rok 2022!
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k objednávce nad 15 000 Kč a nebo si ji můžete
zakoupit a 249 Kč.
LEDEN

/ JANUÁR

6
6

• Osvědčené týdenní kalendárium.
• Dostatek prostoru pro poznámky.
• Luxusní plnobarevné provedení.
• Formát A4, kvalitní vazba i desky.
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Poznámka: k dodání v dubnu 2021.
.cz
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STREDA

ÚTERÝ
UTOROK

PONDĚLÍ
PONDELOK

1. TÝDEN
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Nový systém pro vytváření kluzné
cesty

Nástroje používané k vytvoření kluzné cesty jsou technologickou výzvou. Jako první pronikají úzkými, zakřivenými a
často kalciﬁkovanými kanálky. Musí být tenké a pružné, ale
také odolné proti zalomení uvnitř kanálku. Přinášíme Vám
unikátní nástroj, který byl vytvořený technologií Amber HT
od společnosti Poldent, která zlepšuje vlastnosti NiTi slitiny
ond-onea vytváří bezpečný nástroj pro kluznou cestu.
• extrémně ﬂexibilní
• vysoce odolné proti únavě
• snadný průchod kanálkem
• bezpečná a rychlá příprava kluzné cesty

ONE
FOR THE
CHARISMA DIAMOND

Dodávány ve dvou délkách: 21 mm a 25 mm balení

kulzer.com/try-diamond-one

balení 3 ks
balení 6 ks

739 Kč
1.099 Kč

Detailní informace na internetu: bit.ly/endostarEP

ONE
FOR THE
CHARISMA DIAMOND

swiss
Quality

iamond-one

SWISS
MADE
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Vista-Tec ilGrande je mnohem víc než N
jenOelegantní ochranná pomůcka. Je to projev Vaší lásky k sobě samému,

k Vaší praxi a Vašim pacientům. Jeho široký, odolný, vyměnitelný polykarbonátový štít poskytuje vysokou úroveň ochrany proti postříkání kapalinou, zatímco prvotřídní optické vlastnosti poskytují přirozený výhled. Čelenka
umožňuje pohodlné nošení i v těch nejdelších pracovních dnech. Rám i čelenku lze pro maximální bezpečnost
autoklávovat.

ONE
FOR THE

BASICS

CHARISMA DIAMOND

BASICS

899,1.330,-

• extra velké štíty pro zvýšenou ochranu
• prvotřídní optická kvalita
• ultralehký design
• vyměnitelné štíty
• autoklávovatelný rám a čelenka
• optimalizovaný komfort a stabilita

9103272
9103273

1 649 Kč
1 349 Kč

1 770,1 450,-

A

K
NOVIN

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

ALL FOR THE
swiss

DETAILS

BASICS
ALL FOR THE

DETAILS

Vista-Tec ilGrande kit
náhradní extra velké štíty 5 ks

Quality

SWISS
MADE

Kultovní a elegantní obličejový štít Vista-Tec, oceňovaný zubními a zdravotnickými pracovníky již od roku 1989!
Nyní přepracovaný s vylepšenými ochrannými prvky. Ultralehký obličejový štít obsahuje odolný, vyměnitelný polykarbonátový štít, který poskytuje prvotřídní optické vlastnosti pro skvělý výhled a snižuje zbytečné namáhání očí
během delší pracovní doby. Vista-Tec laStoria je vybaven silikonovým čelenkou, která poskytuje optimalizovanou
Charisma Diamond ONE Shade
stabilitu a pohodlí.

Jeden odstín pro všechno!!!

• prvotřídní optická kvalita
• vyměnitelné štíty
Neuvěřitelně snadno
vyberetelaStoria
odstín tak,
Vdy trefíte ten správný odstín:9103274
Vista-Tec
kit
1 049 Kč
• ultralehký design
e materiál neviditelně splyne s restaurovaným zubem.
9103275
náhradní
ultra
lehké štíty 5 ks 889 Kč
• čelenka pro větší pohodlí aSnadné
stabilitu
opracování: Lusknutím prstu se stanete akademickým sochařem
Kit obsahuje: ultra lehký

díky vlastnostem a konzistenci materiálu
výsledek: vyjímečné mechanické vlastnosti
rám,aTrvalý
2 štíty
a čelenku.
empirické zkušenosti za 10 let zaručují věčnost vaší práce s minimem fraktur
Vzkoušejte si to sami s naší novou Charismou Diamond.
kulzer.com/try-diamond-one

Charisma Diamond ONE Shade
Jeden odstín pro všechno!!!
Vždy trefíte ten správný odstín: Neuvěřitelně snadno vyberete odstín tak,

ALL FOR THE

© 2020 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

snadno
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Vdy
trefíte ten
správný odstín:
že materiál
neviditelně
splyneNeuvěřitelně
s restaurovaným
zubem.
Snadné
opracování:
Lusknutím
se stanete akademickým
e
materiál
neviditelně
splyne prstu
s restaurovaným
zubem.
sochařem
díky vlastnostem
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materiálu.
Lusknutím
prstu se stanete
akademickým sochařem
Snadné
opracování:
Trvalý
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mechanické
vlastnosti a empirické zkušenosti
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materiálu
za 10výsledek:
let zaručují
věčnost mechanické
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Trvalý
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to
sami
s
novou
Charismou
Diamond.
a empirické zkušenosti za 10 let zaručují věčnost vaší práce s minimem fraktur

DETAILS

528010 CHARISMA
ONE 4gCharismou Diamond.
1 300 Kč
Vzkoušejte
si to samiDiamond
s naší novou
528011 CHARISMA Diamond ONE 2x4 g + Gluma Bond Universal 4 ml 2 800 Kč
kulzer.com/try-diamond-one

1 130 Kč
970 Kč

High Quality

T-Gen

®

OssGuide is absorbed slowly and is maintained in the body for a
long period.
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

OssGuide is fast pro
hydrated and
not easily torn whilechirurgii
in use.
use
Vstřebatelná kolagenová
membrána
dentální
Convenience
TM

OssGuideTM can be used regardless of front and back side.

T-Gen
kolagenová membrána živočišného původu, typu I
Comparison with other product
AKCE
• pro řízenou kostní regeneraci v dentální chirurgii
• pro léčbu parodontálních defektů kostní dřeně
Interior Dissolution 3+1
Product
• pro defekty kostí a periimplantitidy
period
ZDARMA
• pro podporu regenerace kostí a měkkých tkání
OssGuide
After 3 months
®

Other product

Tensile Strength Test

Within 2 months

T-Gen®
• porézní struktura poskytuje vynikající propustnost krve
• rychlá adaptace díky hydroﬁlním vlastnostem
• snadná manipulace
• bariérová funkce 3-5 měsíců, po 4-6 měsících je plně absorbována
• vynikající pevnost v tahu
• velikosti 15×20 mm a 20x30 mm Osteoblast Cell Adhesion Test

Obj. kód: 5361319 15×20 mm
OssGuide

1 590 Kč
2 190 Kč

Other Product

Obj. kód: 5361320 20×30 mm

2 450,-

After the cultivation by U-2OS

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

Mám rád „tlusté“ membrány,
takže se mi s ní pracovalo dobře,
má výbornou adhezi a dobře se adaptuje.
MDDr. Robert Kheck

PROTOŽE I „POUHÝ MILIMETR“

Když se dílo
nezdaří

Přesné
umístění

MŮŽE ZNAMENAT SKUTEČNÝ ROZDÍL

WAM MD Guide je alternativní metodou k výrobě konvenčních chirurgických šablon.
Klinicky je výhodné, že neměníte současný chirurgický protokol nebo dentální implantologický systém.

Pomocí
MD Guide
bude implantát
zaveden přesně
tak, aby byl
paralelní
s budoucí
zubní náhradou.

Vrták MD Guide použijete místo vašeho pilotního vrtáku.
Pomocí vrtáku MD Guide vytvoříte pilotní štolu mesio-distálně tak, že vrták je automaticky zarovnán a vycentrován
na střed budoucí korunky a paralelně se sousedními zuby.
Pomocí virtuálních zubů MD Guide simulujete přítomnost budoucí náhrady.
obj. kód: 5710FCP WAM MD Guide Intro kit

11 990 Kč

14.020 Kč

Klinický případ: MUDr. Sekvard Radomír, Hrádek nad Nisou
Snímek 1:
Žena 42 let

zaveden implantát
Dentium
SuperLine Ø 4,3 mm,
délky 12 mm
v oblasti 36 z volné ruky
Implantát není paralelní
s korunkou zubu 35.

Hu-Fa
Dental

Snímek 2:
Muž 56 let

zaveden implantát
Dentium
SuperLine Ø 4,8 mm
délky 10 mm v oblasti
46 pomocí šablony
WAM MD Guide
Implantát je paralelní
s korunkou zubu 45.

MUDr. Sekvard

Snímek 3:
Muž 73 let

zaveden implantát
Dentium SuperLine
Ø 4,8 mm,
délky 12 mm v oblasti
46 pomocí šablony
WAM MD Guide
Implantát je paralelní
s korunkou zubu 45.

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

„Zatímco v prvním případě, kdy jsem
ještě neměl k dispozici sadu WAM MD
Guide jsem musel použít angulovaný
abutment 20°, ve dvou dalších případech jsem mohl použít
abutment rovný. Nástroje sady WAM
MD Guide mi dávají jistotu paralelity
a lepších podmínek pro následné protetické řešení. Nyní bych bez těchto
nástrojů již neimplantoval.“

VSTUPTE DO SVĚTA DENTÁLNÍCH PROFESIONÁLŮ A DIGITALIZACE

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGICKÁ INOVACE IMPLANTÁTŮ,
KTERÁ PŘEKVAPÍ SVOJÍ JEDNODUCHOSTÍ A LOGIKOU
GC Aadva představuje nekompromisní závazek společnosti GC ke kvalitě,
založený na desetiletích výzkumů a odborných znalostí.

GC Aadva geometrie implantátů je navržena pro rozvnoměrné rozložení mechanického napětí
po celé délce implantátů a samořezná funkce progresivního závitu implantátu
podporuje stabilní vložení implantátu a vytváří optimální primární stabilitu

GC Aadva GC Aadva s unikátním povrchem Aanchor® Surface Technology, jednotnou
platformou pro všechny abutmenty a barevným kódováním protetických
komponentů

GC Aadva GC Aadva chirugický set s ergonomickým designem pro optimální navigaci
v protokolu vrtání pro všechny typy implantátů

GC Aadva GC Aadva řešení pomocí digitální technologie CAD_CAM
Informujte se u svého obchodního zástupce ješte dnes anebo kontaktujte našeho specialistu:
Monika Lenochová, mobil: +420 777 003 363, mail: lenochova@hufa.cz

Opalescence GO rozjasní váš úsměv
Dejte vašim pacientům možnost smát se co nejčastěji.
Bez obav, bez rozpaků. Dejte jim Opalescence Go.

Opalescence GO 6%
univerzální předplněné nosiče s bělícím gelem

“Bělení za pochodu” – kdykoli a kdekoli.
• Jednorázové extra přiléhavé nosiče již předplněné gelem s 6%
peroxidu vodíku
• K okamžitému použití.
• Profesionální vybělení zubů i v distálním úseku
• Formula PF (dusičnan draselný a ﬂuoridy) a 20% vody snižují citlivost
• Doba 1 aplikace: 60-90 minut/ den.
• Doba bělícího cyklu: 5-10 aplikací.
• Žádné otisky, modely ani další laboratorní práce.
• Cenově dostupné.
• Vhodné i pro pacienty s rovnátky, na prodloužení trvanlivosti vyběleného
odstínu po předchozím bělení nebo na ustálení odstínu po ordinačním
bělení.
• Příchutě: máta, meloun

Pacient kit
(10 ks horní + 10 ks dolní)
1 550 Kč 2 060,-

sleva
25%

Širokospektrální polymerační lampy.

Mini kit
(4 ks horní + 4 ks dolní)
820 Kč 1 090,-

UKA
ZÁR T!!
5 LE
VALO
Cordless
sleva 15%

VALO GRAND,
VALO šňůrová
sleva 20%

Grand

Elegantně silné
• vícepásmové LED diody se spektrem vlnových délek 380 – 520 nm
pro úplnou polymeraci všech dentálních materiálů
• dokonale kolimovaný svazek světelných paprsků
• 3 polymerační režimy: standard (1 000 mW/cm2), vysoký (1 400 mW/cm,
u VALO Grand 1600mW/cm2), extra vysoký – emulace plasmového režimu
(3 200 mW/cm2)
• zkrácená doba polymerace – šetří Váš čas (3 sekundy na vrstvu)
• vysoká odolnost proti poškození pádem a poškrábání
• vhodná také pro ordinace dětských lékařů a ortodoncie
Tip: s VALO LED lampou ušetříte– zpolymerujete spolehlivě za 3 sekundy1
1 dbejte doporučení výrobců kompozitních materiálů ohledně množství energie v J potřebné k polymeraci

Cordless

Corded

Kit 505919: 1 x VALO LED lampa, 1 x napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku, 31 590 Kč
1 x držáček na lampu, 1x ochranný štítek, 1 x vzorkové balení ochranných návleků
39 490,Kit 50594x: 1 x VALO Cordless LED lampa, 4 x akumulátory,1 x nabíječka akumulátorů,
1 x napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku, 1 x držáček na lampu,
1 x vzorkové balení ochranných návleků

33 290 Kč
39 100,-

Kit 505972: 1 x VALO Grand Cordless LED lampa, 4 x akumulátory,1 x nabíječka
38 100 Kč
akumulátorů, 1 x napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku, 1 x držáček na lampu, 47 630,1 x vzorkové balení ochranných návleků
Kit 505971: 1 x VALO Grand šňůrová LED lampa, 1 x napájení s univerzálními koncovkami 33 690 Kč
pro nabíječku, 1 x držáček na lampu, 1x ochranný štítek, 1 x vzorkové balení ochranných 42 110,návleků

Více info o úspěšné rodině VALO polymeračních lamp čtěte na:
https://ultradentproductseu.blog/

Hu-Fa
Dental

Výhradní dovozce v ČR a SR

Vyberte si svou cestu k pevnějšímu bondu
Jediný bond s chlorhexidinem (0,2%) – ke zvýšení dlouhodobé pevnosti bondu

VYBERTE SVOU CESTU

Peak Bond
504553
Reﬁll 4×1,2ml stříkačka
1.680 Kč 2.230,stříkačka:
pohodlné, přesné nanášení pomocí
kanyl, bez rizika křížové kontaminace

NEOPLACHUJTE

Všechny cesty vedou k Peak Universal Bond.

504543
Reﬁll 4 ml lahvička
1.410 Kč 1.870,lahvička:
stejné chemické složení jako
stříkačkové balení,
lahvička se speciálním zpětným
ventilkem chrání obsah
před degradací

®
LEPTADLO
LEPTAD
T LO ULTRA-ETCH
TAD
ULLTRA-E
UL
TRA-ETCH

PRIMER PEAK® SE

PEAK UNIVERSAL
BOND
®

505135
PeakSE primer 4×1,2 ml stříkačka
samoleptací primer
1.420 Kč 1.890,-

1–3

*Chlorhexidin pomáhá snižovat degradaci kolagenu v hybridní vrstvě vyplývající z MMP enzymatické
aktivity

sleva
25%

Jednoduchý. Spolehlivý. Pro všechny materiály (dentin, sklovina, kov, keramika, kompozit i zirkon).
• Nejvyšší pevnost bondu k dentinu i sklovině 1-4
• Ideální jak pro techniku Total-Etch, tak pro techniku Self-Etch.
• Nízký obsah plniva (7,5%) a minimální tlouštka ﬁlmu 2μm zaručí tenký stejnoměrný povrch.
• Peak Universal Bond zajistí úplnou impregnaci pryskyřicí bez mezer, což snižuje možnou citlivost zubů
po výkonu.
• Pro přímé i nepřímé rekonstrukce, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření
• Etylalkohol jako rozpouštědlo – pomalejší, nižší degradace

Peak Universal Bond zajistí pevnou, trvalou vazbu, ať již si zvolíte samoleptání nebo techniku totálního leptání.

Výhradní dovozce v ČR a SR

Hu-FaVáže se na dentin, sklovinu,
Dental
•
•
•
•

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

1

konzistence a viskozita, kterou jste vždy chtěli
1. Carrilho MRO, Carvalho RM, de Goes MF, et al. Chlorhexidine preserves dentin bond in vitro.
3.

. 2007;86(1):90–94. 2. Clinicians Report, Volume 5, Issue 8, August 2012.

Ultra-Etch
– absolutní špička mezi leptadly
již více než 25 let.

79

Sleva
25%

35% kyselina fosforečná pro ideální leptání
• unikátní samolimitující chemie: leptá jen do hl. 1,9µm –nepřeleptá1
• penetruje do nejmenších nejmenších fisur, ale nestéká na vertikálních površích
• výrazná modrá barva: vidíte, kde leptáte
• neobsahuje polymery: důkladně a beze zbytku opláchnete, nezanechává rezidua
• ideální viskozita: tixotropní, snadno proteče kanylou
• expirační doba 48 měsíců
Obj. kód Balení

bit.ly/ultra-etch

Akční cena Běžná cena

500164

Refill 4 x 1,2 ml

660 Kč

870 Kč

500163

Intro kit 4 stříkačky

940 Kč

1.250 Kč

500685

IndiSpence 30 ml

1.740 Kč

2.320 Kč

500168

Refill 20 x 1,2 ml

2.020 Kč

2.690 Kč

500167

Econo kit 20 stříkaček

2.510 Kč

3.340 Kč
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JEDINÝ MTA, KTERÝ PROTEČE TENKOU KANYLOU

SPRÁVNÁ KONZISTENCE PRO SPRÁVNOU PROCEDURU

MTAFlow

• MTAFlow – unikátní mineral trioxid aggregate cement na opravy.
• Snadno a rychle namícháte správnou hladkou konzistenci 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.
• 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

Překrytí pulpy

Pulpotomie

Perforace dna
dřeňové dutiny

Resorpce

Apexifikace

Apikální uzávěr

konzistenci, MTAFLOW bude účinný, bez hrudek a snadno přesně dávkovatelný.

• V jednom balení je materiál na cca 8 - 10 aplikací.
• MTAFlow kit obsahuje: 1× 2 g prášek, 1× 2 ml gel, 1 ks odměrky s 2 odměrnými konci,

1 ks míchací podložky, 20 ks kanyly Black Micro, 10 ks stříkačky Skini, 10 ks uzávěru Luer Lock, průvodce
technikou míchání a návod.

SLEVA
15%

TIP
bit.ly/mtaflow
Zaplnění konce
kořene

kit | 4 740,- | obj. č. 503980

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.

4 030,-

Bezkonkurenční aplikace do jakéhokoliv
kořenového kanálku

NaviTip® aplikační kanyly

•Tenké rigidní kanyly z nerezové oceli s pružnou špičkou –

dopraví endodontický materiál do každého kanálku.
• Přesné dávkování materiálu k apexu.
• Snadné zavedení kanyl do zakřivených kanálků.
• Barevně odlišené pro rychlou orientaci.
• V délkách 17, 21, 25 a 27 mm.
• 29G (0,37 mm): optimální pro EndoRez,
UltraCal XS, File-Eze.
• 30G (0,31 mm): optimální pro hypochlorid sodný,
roztok EDTA18%, Citric Acid 20%,
roztok chlorhexidinu, UltraEtch.

Nejtenčí výplachová kanyla na světě

Použijte k aplikaci Citric Acid

NaviTip SidePort 31G

NaviTip FX 30G ®

®

• Dostupná v délkách 21 nebo 25 mm.
• Optimální pro: hypochlorid sodný, roztok

• Multifunkční kanyla: současně čistí, oškrabuje

EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu,
Ultra-Etch.

a vyplachuje kanálek.

• Pevná kanyla 30G dostupná v délkách 17 nebo 25 mm.

SLEVA

SLEVA

15%

15%

SLEVA
15%

20 ks | 1 510,-

1 290,-

20 ks | 1 590,-

1 360,-

17 mm - 20 ks | 1 660,- | obj. č. 501452

1 420,-

50 ks | 3 260,-

2 780,-

50 ks | 3 410,-

2 900,-

25 mm - 20 ks | 1 590,- | obj. č. 501454

1 360,-
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Unikátní systém kořenových čepů

UniCore

• Systém kořenových čepů a předvrtávačů pro minimalizaci fraktury kořene.
• Předvrtávač použijete min. 15x (Gutaperča, Thermafil) nebo 5x na

odstranění již zavedených kořenových čepů.

• Čep ze skleněných vláken výjimečně pevný po celé délce.
• Čep vede světlo – polymerace duálně tuhnoucích cementů do hloubky.
• Čep není nutno silanizovat, pouze dezinfikovat.
• Radioopákní.
• Snadná údržba - krabičky jednoduše autoklávujte.
• Starter Kit obsahuje: 2 předvrtávače - velikosti č. 1 a 2 a 10 čepů

(po 5 ks vel. 1 a 2).

• Full Kit obsahuje: 4 předvrtávače - velikosti č. 1 (0,8 mm), č. 2 (1,0

SLEVA

mm), č. 3 (1,2 mm), č. 4 (1,5 mm) a 20 čepů (po 5 ks vel. 1, 2, 3, 4)

15%
starter kit | 4 510,- | obj. č. 507132

3 840,-

full kit | 9 030,- | obj. č. 507120

7 680,-

čepy - 5 ks | 1 500,-

1 280,-

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

810,-

předvrtávače ø 0,8 mm až 1,5 mm - 1 ks | 950,-

File-Eze

• 19% EDTA viskózní gel - efektivně lubrikuje nástroje pro opracování kanálků, napomáhá chelataci.
•NEOBSAHUJE peroxid vodíku – vhodný při následném použití světlem tuhnoucích pryskyřičných plniv (např. Endo-REZ).
• Rozpustný ve vodě - snadno se vyplachuje.
• Geniálně přesná a jednoduchá aplikace v kombinaci s NaviTip kanylou.
• Balení Intro kit obsahuje: 4 x 1,2 ml File-Eze, 20 kanyl NaviTip.
• Balení Mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml materiálu ve stříkačce a 10 kanyl NaviTip.

UPOZORNĚNÍ

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

Používejte při opracování kanálku a tvarování V-zón
(např. EndoEze AET pouze s nerezovými nástroji).
Nepřetlačujte materiál přes apex.
Nepoužívejte místo roztoku EDTA
(poslední výplach k otevření dentinových tubulů).
intro kit | 1 820,- | obj. č. 501075

SLEVA

1 550,-

mini kit | 610,- | obj. č. 501022

520,-

refill - 4 x 1,2 ml | 950,- | obj. č. 500297

810,-

IndiSpense - 30 ml | 2 280,- | obj. č. 500682

15%

1 940,-

Účinné odstraní smear layer, redukuje biofilm

EDTA 18%

• 18% EDTA roztok - otevírá dentinové tubuly.
• Přesná a cílená aplikace pomocí kanyl NaviTip.

1. Kanálek po opracování před
použitím EDTA.

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

Rychlejší, bezpečné bělení nevitálních zubů

TIP
Použijte jako poslední výplachovou
kapalinu před použitím
chlorhexidinu (pokud je třeba
CHX použít). Ponechte v kanálku
30 - 60 sekund, pak opláchněte
fyziologickým roztokem nebo
sterilní vodou.

Opalescence Endo

• Viskózní lepkavý gel s 35% peroxidu vodíku se zaručenou koncentrací, nestéká.
• Technika „walking bleach“ na 3 - 5 dnů.
• Pohodlně aplikujte ze stříkačky do dřeňové dutiny zubu, snadno se odstraní.
• Rychlé výsledky s větší trvanlivostí vyběleného odstínu.
• Opalescence Endo Kit obsahuje: 2 x 1,2 ml bělícího gelu ve stříkačce a 20 kanyl

Black Mini.

TIP
K dočasnému uzavření kavity použijte
dočasný karboxylátový cement bez

SLEVA

15%

15%
400,-

Před bělením

eugenolu UltraTemp Regular.
Je kompatibilní s peroxidem vodíku.

SLEVA

30 ml | 470,- | obj. č. 500162

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

Po bělení

UPOZORNENIE

kit | 2 320,- | obj. č. 501270

1 980,-

refill - 2 x 1,2 ml | 2 080,- | obj. č. 501323

1 770,-

Pouze pro bělení

nevitálních zubů!

Porcelain Etch:
síla je v preparaci
Beautiful Access,
Practical Isolation, in a

501108 Porcelain Repair Kit:
1,2 ml Porcelain Etch
1,2 ml Ultradent Silane
1,2 ml EtchArrest
1,2 ml Peak Universal Bond
1,2 ml PermaFlo Dentin Opaquer
1,2 ml OpalDam
20 x kanyla Black Mini Brush
20 x kanyla BlackMicro
20 ks kanyl Micro 20ga
20 x kanyla Inspiral Brush 3 880 Kč 5 170,-

Povrch keramiky před leptáním

tion

•
•
•
•
•
•
•
•

500405 Porcelain Etch Kit:
2x1,2ml Porcelain Etch
2x1,2ml Silan
20x kanyla Black Mini Brush
20x kanyla Inspiral Brush 1 950 Kč 2 590,500406 Porcelain Etch Reﬁll:
2x1,2ml stříkačka

690 Kč

920,-

501019 Porcelain Etch + Silane
2x1,2ml stříkačka
20x kanyla
940 Kč

1 250,-

application of
d 5-second cleaning
cid

a
k
n
i
v
o
The
n new Umbrella

™

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

Way!

Pufrovaná 9% kyselina ﬂuorovodíková
Pro intraorální i extraorální leptání keramiky
Vytvoří optimální texturu povrchu na silikátových keramikách
Snadné kontrolované dávkování a aplikace ze stříkačky
Dostatečně viskózní, nestéká
Nezabarvuje kompozity ani pryskyřičné cementy
Dosahuje nejvyšší možné pevnosti vazby keramika-pryskyřice
90 sekund leptání, oplach, 60 sekund Ultradent® Silane

Sleva
25%

soft tissue retractor was developed to make patient comfort its key

ofluoric acid,
component. See the benefits that go beyond a simple retraction of the soft tissues:
based ceramics
d followed
Výborný
praktická
izolace
Theby new Umbrella™ soft tissue retractor
waspřístup,
developed
to make
patient comfort its key
he highest
• –
Naturally
and gently
keeps
the mouth propped open, which means no pulling
pohodlná
pro
pacienta
component. See the benefits that go beyond a simple retraction of the soft tissues:
ved.

Sleva
15%

•
•
•

•
•
•

ement

bond

•
•
•
•

STEP 1.

STEP 1.

Simply press the tabs on the
Umbrella™ soft tissue retractor
together to prepare it for
insertion.

STEP 2.

STEP 2.

•

or stretching
the lips
Už
žádnéofvyklouznutí
z úst během výkonu.
Jednoduše
a drží.
Nepřekáží
přifor
ošetření.
Provides relief tonasadíte
gaggers, as it–doesn’t
initiate
the gag reflex
most patients

Naturally and gently keeps the mouth propped open, which means no pulling
Drží
Can
beústa
kept in
place
when jemně
checking a
thepřirozeně
bite, or usefulotevřená,
in conjunction with a
or
stretching
ofsprávně
the lips
bez
jakéhokoli
natažení
nebo
stlačení
rtů
bite block, while the tongue comfortably rests behind the
tongue guard
Provides relief to gaggers, as it doesn’t initiate the gag reflex for most patients
variety ofs dávivým
procedures
like class
II restorations,
•Adapted
Vhodnáfor
proapacienty
reﬂexem,
poskytuje
úlevu sealants,
Can be kept in place when checking the bite, or useful in conjunction with a
•orthodontic
Může být ponechána
v
ústech
i
při
kontrole
skusu,
nebo
může být použita spolu
bonding, whitening, etc.
bite
block, whileskusu,
the tongue
comfortably
behind
the tonguejazyka
guard
s blokátorem
kdy jazyk
pohodlně rests
odpočívá
za chráničem
Opens
the
space
between
the
lips
and
cheeks
in
a
way
that
encourages
saliva
• Určenafor
proapoužití
procedurách,
je zhotovenísealants,
výplní ve frontálAdapted
varietypři
ofrůzných
procedures
like class jako
II restorations,
i distálním
úseku
chrupu,
inlayí, onlayí,
korunek,access
fazet, pečetění
toním
accumulate
away
from
dentition—thus
improving
for HVE ﬁsur,
orthodontic
bonding, whitening, etc.
přímé i nepřímé ortodontické bondování, bondování lingválních retainerů,
Easily
placed by you or výkonech,
the patient
stomatochirurgických
snímkování,
ordinačním
bělení
aj.
Opens
the space between the lipsotiskování,
and cheeks
in a way that
encourages
saliva
• Otevírá prostor mezi rty a tvářemi tak, že sliny se hromadí mimo chrup – účinnějto accumulate away from dentition—thus improving access for HVE
ší odsávání
•
Snadno
nasadí
ošetřující
i pacient
Easily placed
by you
or the lékař
patient

STEP 3.

STEP 4.

STEP 5.

STEP 3.

STEP 4.

STEP 5.

Check that the patient’s tongue
Use the tabs to center the
Ask the patient to place the tip
Choose one side of the
Umbrella
rtů a jazyka
univerzální
5 ks
290 Kč is resting comfortably behind
retractor
with the
patient’s
of their tongue on the roof of 504870
mouth- in
which toretraktor
start, and
the guard, ensuring easy
mouth.
their mouth.
then comfortably insert the
504871
Umbrella
990 Kč 1access.
160,other -side
of the retraktor
retractor rtů a jazyka univerzální 20 ks
into the cheek.
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Sealer kořenových kanálků pro dlouhodobou úspěšnou
endodoncii

EndoREZ

• První hydroﬁlní self-priming pryskyřičný sealer (UDMA) na světě.
• Výborně zatékavý do apikální třetiny i do tubulů a aplikuje se kanylou.
• Biokompatibilní, 3D plnění, výborné těsnění.
• Stejné radioopacity jako gutaperča.
• Váže se ke kompozitům/materiálům na dostavbu jádra na bázi pryskyřice.
• Dostatečně dlouhý pracovní čase na zaplnění kanálku.
• Balení Mini Obturation Kit: 2 ml EndoREZ, 10 kanyl Mixing Tip,

Díky obsahu nanočástic se
adaptuje do stěn kanálku
jako žádný jiný sealer.

Proniká hluboko do
dentinových tubulů.

Předvídatelný výsledek
snadno kontrolovatelný
na RTG snímku.

10 Skini stříkaček, sortiment 12 kanyl NaviTip 29G.

• Balení Obturation Kit: 5ml EndoREZ, 20 kanyl Mixing Tip, 20 Skini

Plnění kanálku pomocí
kanylya Navi-Tip.

stříkaček, sortiment 20 kanyl NaviTip 29G a 120 EndoRez gutaperčových čepů s konicitou .02, .04 nebo .06 dle Vašeho výběru.
• Chcete vědět víc?Zajímá Vás jak EndoREZ funguje? bit.ly/endorezv
obturation mini kit | obj. č. 505904 | 2 213,-**

2 380,-

obturation kit .02 | 5 599,-**

5 370,-

obturation kit .04/.06 | 5 199,-**

5 590,-

refill - 10 g + 20 kanyl | obj. č. 505900 | 3 599,-**

3 870,-

Maximální pevnost, minimální otěr

Jeden materiál – více možností použití:

PermaFlo DC

• Duálně tuhnoucí, radioopákní - pracovní čas 3 - 5 min, úplně ztuhne cca za 10 min.
• Pryskyřice Bis-GMA – neobsahuje Bisphenol A ani jej nevytváří jako vedlejší produkt.
• Thixotropní – snadno protéká kanylou.
• Nejtenčí tloušťka filmu – 9 µm (pro kompozitní fixační pryskyřice).
• Plněn ze 70% své hmotnosti částicemi 1,5 µm = vysoce odolný proti otěru.
• Nízká smrštivost (cca 5%).
• Podrobný návod a obsah balení fixačního kitu i post kitu

1. Fixace protetiky
* doporučené adhezivum pro fixaci je
Peak Universal Bond

2. Fixace kořenového čepu

3. Dostavba jádra

v katalogu Ultradent 2020 na str. 85.

• Odstíny: A2, A3.5, Translucent a Opákní bílá.
Dostavby
kořenového jádra:
vytvoříte velmi pevnou
náhradu - při žvýkání
nepraskne.

refill - 12 g + 40 kanyl | 2 623,-**

2 820,-

Jediný hydroxid vápenatý,
který můžete dávkovat kanylou

UltraCal XS 35%

• Kanylou zaplníte kanálek bez mezer a bublin.
• Vysoké pH 12,5 ničí bakterie.
• K přeléčení kořenových kanálků

Důkladně rozpouští
a odstraňuje hydroxid vápenatý

TIP
Použijte vždy, když
nemůžete kanálek vysušit
(mokvání, krvácení).

(mokvání, krvácení – použijte vždy, když kanálek nelze vysušit a následně ani plnit).
• Podporuje hojení kosti.
• Úspora materiálu – žádné zbytky po míchání na podložce.
• Balení kit obsahuje: 4 x 1,2 ml stříkačku a sortiment 20 kanyl NaviTip.
• Balení mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml stříkačku a sortiment 10 kanyl NaviTip.

Citric Acid 20%

• 20% roztok kyseliny citronové.
• Neutralizuje vysoké pH hydroxidu vápenatého.
• Odstraňuje smear layer ze stěn kanálku.
• Otevírá dentinové tubuly a lubrikuje.

TIP
K bezproblémovému
odstranění CaOH z kanálku
použijte Citric Acid +

kanylu NaviTip FX.

TIP
Ucpala se Vám někdy kanyla
NaviTip 29ga UltraCalem XS? Před
použitím UltraCal XS propláchněte
kanylu roztokem hypochloridu
sodného nebo chlorhexidinu.
Problém tímto vyřešíte.
kit | obj. č. 501027 | 2 074,-**

2 230,-

refill - 20 x 1,2 ml | 1 ks = 195 Kč | obj. č. 505117 | 3 265,-**

3 510,-

30 ml | obj. č. 500329 | 1 163,-**

1 250,-

GEMINI – DIODOVÝ LASER S DUÁLNÍ VLNOVOU
DÉLKOU NA MĚKKÉ TKÁNĚ. JEDINÝ SVÉHO DRUHU.
Pulsní výkon 20 W
– nejvyšší na trhu
• super pulsní výkon 20W (peak) pro rychlejší hladký
řez a lepší termální relaxaci
• vhodný také pro dekontaminaci a desinfekci
měkkých tkání
• duální vlnová délka 810 a 980 nm pro optimální
absorpci melaninu, hemoglobinu a vody
• podsvícení špičky zajišťuje lepší viditelnost
v místě zákroku
• 20 předvolených procedur s přednastaveným
výkonem usnadňuje použití
• předvolené procedury i pro dentální hygienistky
• bezdrátový nožní pedál a provoz na baterie dovoluje pohodlné přemístění mezi jednotlivými uživateli
• autoklávovatelný násadec lze mezi jednotlivými
procedurami snadno sterilizovat
navrženo a montováno v USA z komponentů USA + import

Gemini pracuje s krátkými, účinnými pulzy výkonu.
které dovolují měkkým tkáním se během procedury
účinněji chladit.
Super-pulzní výkon znamená méně seškvařené
tkáně, měně tepelného poškození, rychlejší hojení,
předvídatelné výsledky a větší komfort pacientů při
zachování rychlosti a/nebo účinnosti procedury.

508990 Gemini laser Kit:
1x napájecí zdroj, 1x nožní pedál, 1x násadec,
10x5mm špička, 3x ochranné brýle

208.990 Kč

245.340,-

Sleva
15%
Využití laseru Gemini ve vaší ordinaci:

4. Gingivoplastika V.tř.

1. Žlábkování
– nepotřebujete
zavádět retrakční
vlákno před
otiskováním

3. Odkrytí implantátů

5. Frenektomie

7. Ošetření aftů
a herpes
Hu-Fa
Dental

2. Gingivektomie

6. Vytažení
špičáku při
ortodontické
léčbě

Hu-Fa Výhradní dovozce v ČR a SR
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Tečka za plněním kanálků: zvyšte pravděpodobnost úspěchu ošetření

Nutná podmínka při ošetření kořenových kanálku lege artis

PermaFlo Purple

DermaDam

• Flow kompozit k zapečetění a identifikaci endodonticky ošetřených kanálků.
• Indikátor dna pulpy.
• Vysoká pevnost bondu.
• Minimalizace post endodontických rizik, mikroprůsaků.
• Neprosvítá přes výplně.

1. Ošetřený zaplněný kanálek
(plněné Endo Rez) leptejte
Ultra-Etch a opláchněte
(technika T-E) nebo naneste
Primer SE (technika S-E) .

• Kofferdam k izolaci, nepudrovaný, vysoce odolný proti protržení.
• DermaDam medium (0,20 mm) nebo heavy (0,25 mm).
• DermaDam synthetic (0,20 mm) pro pacienty s alergií na latex (pouze na objednání,

dodací lhůta cca 6 týdnů).

3. Naneste první tenkou vrstvu
PermaFlo Purple (cca 1 – 1,5
mm silnou). Polymerujte 20
sekund, případně naneste
druhou tenkou vrstvu. Koronární
pečetění je hotovo, účinné
a snadno identifikovatelné
během jakékoli rekonstrukce,
minimalizuje riziko perforace
dna pulpy.
Varianta: PermaFlo Purple
naneste pouze na vstupy do
kanálků.

2. Naneste bond (např. Peak LC
Universal Bond).

TIP
K aplikaci použijte kanylu Micro 20G
(katalog UD str. 125)

medium - 36 ks | obj. č. 500311 | 1 172,-**

1 260,-

heavy - 36 ks | obj. č. 500314 | 1 516,-**

1 630,-

Těsnění / tmel

OraSeal

• Zvyšuje ochranu před bakteriemi a průsaky při endodoncii, spolehlivě utěsňuje

DermaDam, přilne i ve vlhkém prostředí (sliny, voda) a vyblokuje podsekřiviny při
otiskování. Není třeba polymerovat, snadno jej odstraníte
• OralSeal Kit obsahuje: 2 x 1,2 ml OraSeal tmel, 2 x 1,2 ml OraSeal těsnění
a 20 kanyl White Mac Mini.

OraSeal kit | obj. č. 500352 | 1 274,-**

Purple - 2 x 1,2 ml + 20 x kanyla Micro 20 ga | obj. č. 500962 | 1 442,-**

1 550,-

OraSeal těsnění - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500351 | 921,-**

990,-

OraSeal tmel - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500353 | 921,-**

990,-

Endo-Eze kanyly

Indikátor kazu a kalcifikovaných vstupů do kanálku

Seek / Sable Seek

• Indikátory zubního kazu, které barví kariézní dentin.
• Ideální pro použití v obtížně viditelných místech, pro hledání vstupů do kořenových kanálků.
• Předejdete nadměrné preparaci nebo naopak nedostatečné preparaci kazů.
• Seek - barví kariézní dentin červeně.
• Sable Seek - barví kazivý dentin zelenočerně a je ideální pro práci blízko pulpy, díky

své kontrastní barvě.
• Intro kit obsahuje: 4 x 1,2 ml stříkačku a 20 ks kanyl Black Mini Brush.

• Pružné, pevné kanyly různých průměrů (18G – 31G).
• Plastová krytka na kanyle brání deformaci/zakřivení

kovové části během přepravy.

• Snadno ohebné – přizpůsobíte zakřivení kanálků.
• Optimální pro nanášení fixačních materiálů a vody/

vzduchu (např. PermaFlo DC, Triway Adapter).

• Endo-Eze Irigator – ohebná tupá

kanyla 27G, která se neucpává.

• Kanyly jsou NESTERILNÍ!

20 ks 18 - 22G | 456,-**
100 ks 18 - 22G | 2 027,-**
1. Aplikujte Seek/Sable Seek
pomocí kanylky s kartáčkem.
Opláchněte vodní sprchou za
současného odsávání. Uvidíte
demineralizovaný dentin v místech
se špatnou viditelností.

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

1 370,-

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

Irrigator 27G - 20 ks | obj. č. 500207 | 400,-**

490,2 180,430,-

Obrovská úspora času při odsávání a sušení kanálků

Luer Vacuum Adapter + Capilary Tips
• Rychle a účinně odsaje iriganty a debrit.
• Šetří čas a snižuje spotřebu papírových čepů.
• Optimální s Capilary Tips – kónickými,

pružnými kanylami, s nimiž
se dostanete hluboko do kanálku.
• Capilary Tips v průměrěch 0.014“ (fialová)
a 0,019“ (zelená).
Seek - intro kit | obj. č. 500209 | 1 581,-**

1 700,-

Luer adaptér - 10 ks | obj. č. 500230 | 372,-**

400,-

Seek - refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500210 | 1 042,-**

1 120,-

Capillary tips 0,35 mm - 20 ks | obj. č. 500341 | 512,-**

550,-

Sable Seek - intro kit | obj. č. 500233 | 1 581,-**

1 700,-

Capillary tips 0,48 mm - 20 ks | obj. č. 500186 | 512,-**

550,-

Sable Seek - mini kit - 2 x 1,2 ml + 10 kanyl | obj. č. 501021 | 725,-**
Sable Seek Refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500234 | 1 042,-**

780,-

Capillary tips 0,35 mm - 50 ks | obj. č. 503099 | 1 051,-**

1 130,-

1 120,-

Capillary tips 0,48 mm - 50 ks | obj. č. 501425 | 1 014,-**

1 090,-

Dlouhodobý
efekt s vysokou
účinností
Velmi vysoká
koncentrace >41%
hydroxidu vápenatého v
kombinaci s optimálním
uvolňováním ionů
vápníku vytváří extrémně
účinný a dlouhotrvající
antimikrobiální efekt.

Jemnější
konzistence
Nový výrobní proces
přináší s Calaseptem
Plus konzistenci, která
umožňuje umístění
hydroxidu vápenatého
pomocí Flexi-Tip, malé a
flexibilní plastické jehly.

Přesná a hluboká
aplikace pomocí
Flexi-Tip

Autoklávovatelná FlexiTip v kombinaci s jemnou
konzistencí, šetří čas
a umožňuje přesnou a
hloubokou aplikaci.

Jeden produkt pět indikací

Víceúčelový Calasept
Plus může být použitý pro
dočasné kořenové výplně,
překrytí pulpy, ochranu
pulpy, izolaci v hlubokých
kavitách a pro postupnou
exkavaci kavit.

Calasept® Plus
Hydroxid Vápenatý

Konzistence nového Calasept Plus umožňuje aplikaci hydroxidu
vápenatého pomocí malé a flexibilní plastové jehly, Flexi-Tip (vnější
rozměr 0,6 mm). Autoklávovatelná Flexi-Tip v kombinaci s jemnou
konzistencí šetří čas a napomáhá přesné a hluboké aplikaci.
Obj. číslo Popis produktu
52109100 Calasept Plus 4U, 4 stříkačky á 15 ml
52109107 Calasept Plus Flexi-Tip, 100 ks

Cena
1 160 Kč 1 540 Kč
2 380 Kč

NEŽ ZAČNETE S ENDODONCIÍ
Calcetin Cavity Liner

• Pasta hydroxidu vápenatého v praktické stříkačce s endo-kanylami.
• Vysoký obsah hydroxidu vápenatého.
• Jednoduchá aplikace materiálu bodově na dno kavity.
• K okamžitému použití, forma balení umožňuje jen minimální kontakt se vzduchem.
• Indikace: přímé a nepřímé překrytí pulpy, pulpitis, apexifikace a apexogeneze.
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Dam-It kofferdamové blány
• Neuvěřitelně flexibilní (až 700% originální

velikosti) kofferdamové blány
z latexu nebo bez latexu.
• Ideální ochrana při endodontických
a subgingiválních zákrocích
a také na výplně a bondování.
• Zelená nebo modrá barva poskytuje
vynikající přehlednost v pracovním poli.
• Středně silné, bez pudru,
velikost 15 x 15 cm

SLEVA
15%

240,-

7 g | obj. č. 5304550

DC Kältespray

375,-

36 ks - latexové zelené / modré | 439,-

Cognoscin mátový

• Mrazící spray pro zjišťování vitality

• Oblíbený produkt nyní s mátovou příchutí

zubů, dosahuje teploty -45 °C.

pro příjemnější pocit během ošetření.

• Přípravek je určen pro orientační zkoušku vitality zubu.
• Pomocí trysky je možné aplikovat sprej přímo na zub,

případně na vatovou peletku, kterou následně přitisknete
na vyšetřovaný zub.

AKCE
4+1
ZDARMA!

5 x 200 ml | 1 ks = 96 Kč | 600,- | obj. č. 530322

480,-

200 ml | 120,- | obj. č. 530322

109,-

259,-

75 ml | 305,- | obj. č. 100026

Světlem tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný liner na bázi křemičitanu
vápenatého.

TheraCal LC

• Určený pro použití na přímé a nepřímé překrytí pulpy, jako ochranný

liner pod kompozita, amalgámy, cementy a další výplňové materiály.

• Ideální, unikátně stabilní a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionomerů.
• Zajišťuje znatelné uvolňování vápníku a jeho alkalické pH stimuluje tvorbu

hydroxy-apatitu, čímž vytváří tvrdý ochranný můstek již po 28 dnech.

• Základní balení obsahuje: 4 x 1 g materiálu a 50 kanyl 19G.

1) Před umístěním
2) TheraCal LC aplikujte
TheraCal LC je nutné
přímo na exponovanou
dosáhnout hemostáze. pulpu a polymerujte
jej světlem v 1 mm
vrstvách.

3) Leptejte, oplachujte
a aplikujte bond.

4) Dokončete opravu
zubu.

• Jak stimuluje TheraCal tvorbu dentinu?
• Unikátní složení hydrofilní pryskyřice TheraCalu LC umožňuje vstřebávání

dentinových tekutin, což vede k uvolňování kalciových a hydroxidových iontů,
které stimulují pulpální a dentinové buňky k tvorbě nového dentinu. Okamžitou
reakcí na aplikaci je tvorba hydroxyapatitu přímo pod vrstvou TheraCalu LC
zajišťující dokonalý uzávěr. Již po 28 dnech vytvoří tvrdý ochranný můstek
sekundárního dentinu. Díky tomu je skvělým materiálem pro klinické případy
přímého překrytí pulpy.

4 x 1 g + 50 kanyl | 3 430,- | obj. č. 530188
1 g + 15 kanyl | 1 090,- | obj. č. 530189

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

3 090,980,-

Hřejivá fleecová unisex vesta AlexFox.
Při objednávce nad 20 000 Kč.

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

KOŘENOVÉ NÁSTROJE
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Dřeňové jehly Edenta

Endostar S-File

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

• Nejúčinnější ruční nástroje s velmi vysokou řeznou schopností pro instrumentaci

kořenového kanálku.

• Precizní tvar vyrobený z nerez oceli.
• 2 řezné hrany pod úhlem 90°, neaktivní hrot.
• Milimetrová stupnice vyleptaná na ostří nástroje umožňuje snadno stanovit pracovní délku.
• Ergonomické, barevně značené, autoklávovatelné.
• Dostupné: v délkách: 21 mm, 25 mm, 28 mm a 31 mm; a v průměrech ISO:

006 - 140 a sortimentních sadách: 015-040, 045-080 a 090-140 v každé délce.

SLEVA
20%

blister - 6 ks | 1 ks = 15 Kč | 109,-

93,-

138,-

refill / sada - 6 ks | 170,-

ProTaper Gold

ProTaper Next

neaktivní hrot.
• Výborné mechanické vlastnosti, úžasná pružnost, zvýšená odolnost proti cyklické únavě.
• Perfektně se přizpůsobí i velmi zakřiveným kanálkům.
• Kratší dřík jen o délce 11 mm umožňuje lepší přístup k zubům.
• Nástroje ProTaper Gold "shaping" (SX, S1 a S2) rozšiřují kořenové kanálky a jsou
určeny pro techniku "brushing".
• Nástroje ProTaper Gold "finishing" (F1-F5) jsou pružnější a slouží pro opracování
a dokončení kořenových kanálků.

• Riziko poškození nástroje je výrazně nižší a ještě lépe zachovávají původní anatomii kanálku.
• Kratší klinická sekvence = méně nástrojů = kratší pracovní čas.
• Speciální čtvercový průřez nástroje umožňuje vytlačování detritu v průběhu opracování.

• Jednoduché a plynulé opracování kořenových kanálků.
• Skvělá řezná schopnost nástroje a nízké rotační tření mezi břitem a dentinem,

• Nová generace Protaperů určená pro endo-odborníky hledající všestranný, flexibilní

systém pro ošetření většiny kořenových kanálků.

TIP
Nepotřebujete objednat
také papírové

nebo
gutaperčové čepy?

1 599,-

3 ks | 1 770,-

1 999,-

6 ks | 2 188,-

WaveOne Gold

• Jedinečný rotační pohyb nástroje je určen k řezání při pohybu

proti směru hodinových ručiček. Následuje krátký pohyb ve směru
hodinových ručiček a znovu záběr proti směru hodinových ručiček.
Tři takové záběry dopředu a dozadu znamenají, že se nástroj otočí
o 360°.

papírové čepy, 180 ks | 877,-

839,-

gutaperčové čepy, 60 ks | 593,-

563,-

MTwo

• Jednoduchý a bezpečný systém opracování kanálků - jedna sekvence pro všechny kanálky.
• Žádná zbytečná ztráta zubních tkání - odstraní pouze tolik tkáně, kolik je potřeba.
• K dispozici v pracovních délkách: krátké 21 mm, krátké 25 mm, dlouhé 25 mm

a dlouhé 31 mm.

• Pouze jeden nástroj preparuje celý kanálek.
• Reciprokační pohyb (nejdřív dopředu a pak mírně zpět).
• Vynikající flexibilita a odolnost díky slitině M-Wire.
• NiTi slitina gold má o 50 % vyšší rezistenci proti únavě materiálu.
• K dostáni ve 4 velikostech a 3 délkách (21, 25 a 31 mm).
glider, 3 ks | 1 771,-

1 599,-

sortiment, 4 ks | 2 579,-

2 349,-

refill, 6 ks | 3 752,-

3 399,-

primary, 6 ks | 3 752,-

3 399,-

papírové čepy, 180 ks | 915,gutaperčové čepy, 60 ks | 579,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

2 133,-

nástroje, 6 ks | 2 370,-

869,-

papírové čepy, 144 ks | 850,-

799,-

549,-

gutaperčové čepy, 60 ks | 730,-

690,-

Praktický antižeton do nákupního vozíku.
Při objednávce nad 3 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony
skořicové nebo zázvorové.

Při objednávce nad 3 000 Kč.

EndoStar E3 Azure je inovativní systém vytvořený technologií Azure HT, jejímž cílem bylo vytvořit kořenové nástroje,
které jsou extrémně ﬂexibilní a odolné proti zlomení i v těch
nejsložitějších klinických případech.

OTESTUJTE BEZ RIZIKA!
Objednejte si 4 balení a 5-té dostanete
ZDARMA!
Otestujte ho a pokud byste nebyli spokojeni,
můžete nám 4 originální neporušené balení
vrátit a my Vám vrátíme peníze.

Nemusíte nijak měnit své zajeté postupy ani endo-kolénko, systém
podporuje jak rotační, tak reciproční nebo i kombinovaný způsob
opracování kořenových kanálků.

EndoStar E3 Azure

• Nabízí efektivní a snadné použití, rychlé a bezpečné opracování kanálku.
• Jsou extrémě ﬂexibilní - sledují i nejkřivější cestu kanálkem a minimalizují tím
riziko perforace nebo via falsa.
• Zajišťují bezpečnost - mají zvýšenou odolnost proti zalomení
v porovnání s běžnými nástroji.
• 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.

AKCE
4+1

Dr. Amr Elwi
běžné ceny

sada 3 ks 870 Kč
reﬁll 6 ks 1 290 Kč
Detailní informace o EndoStar E3 Azure a popis všech balení najdete na internetu ZDE:

Endomatic

Endostar ENDObox

Bezdrátový endomotor a apexlokátor v jednom pro ještě bezpečnější endodontické ošetření.
• Poloha kořenového nástroje je zobrazována na displeji.
• Při přiblížení k apexu se chod endomotoru automaticky zpomalí
a při dosažení apexu endomotor automaticky zastaví nástroj a nebo zapne opačný chod.
• Automatické spuštění při zasunutí nástroje do kanálku a vypnutí při jeho vytažení.
• Díky širokému rozsahu kroutícího momentu a volby rychlosti je kompatibilní
s různými systémy kořenových nástrojů dostupných na trhu.
• Pracuje jak v rotačním režimu, tak recipročním.
Automaticky přepíná mezi těmito režimy s ohledem na zatížení nástroje.
• Odolný povrch endomotoru pro snadnou údržbu, kolénko může být autoklávováno.
• Kroutící moment: 0,4 Ncm - 5,0 Ncm,
• Rychlost: 100 ot / min ~ 1 000 ot / min.
592614 Endomatic motor

bit.ly/E3Azure

Praktický box z eloxovaného hliníku
pro skladování a sterilizaci nástrojů na opracování kořenového kanálku.
Součástí boxu je i měřítko pro stanovení délky
nástrojů a také místo pro ukládání použitých nástrojů. Zvolte si variantu s nástroji nebo bez 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.

5911802 ENDObox stojánek
5911803 ENDObox s nástroji

23 990 Kč

ZDARMA

4 sady
EndoStar E3 Azure 3 ks
v hodnotě

3 480 Kč

1.750 Kč 1.930,3.295 Kč 3.660,-

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

Unicone PLUS

K-File

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.

• Délky: 21, 25, 28 a 31 mm.

• Systém pro opracování kořenových kanálků recipročním pohybem.
• Nástroje jsou vylepšeny o tepelnou úpravu, která umožňuje předtvarování nástroje;

• Ruční ocelový nástroj k opracování kořenového

kanálku od výrobce Medin.

TIP
K-File najdete na straně 43 -

bit.ly/medinkatalog

TIP
Vše o Unicone Plus v české brožuře - bit.ly/uniconepb
sada I nebo sada II, 3 ks | 1 271,-

1 149,-

sada III, 4 ks | 1 325,- | obj. č. 144451335

1 195,-

sada | 264,-

239,-

refil, 6 ks | 2 544,-

2 290,-

refill - 6 ks | 270,-

239,-

Navigator EVO

• Systém pro opracování kořenových kanálků.
• Nástupce systému WIZARD Navigator.
• Vyšší flexibilita a delší životnost díky tepelně zpracovanému nitinolu.
• Neaktivní špička pro snadné vedení v kořenovém kanálku.
• Efektivně odvádí detrit, lze použít opakovaně a je sterilizovatelný.
• Dostupný v pracovních délkách 21, 25 a 31 mm.

TIP
Brožura s detailními informacemi na

bit.ly/evoletak
sety, 6 ks | 1 425,-

1 290,-

refill - 6 ks | 1 500,-

1 350,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Praktický antižeton do nákupního vozíku.
Při objednávce nad 3 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony
skořicové nebo zázvorové.

Při objednávce nad 3 000 Kč.

PT 5
Piezoelektrický přístroj pro bezbolestné parodontologické ošetření
s veškerými Endo funkcemi.
• Přístroj zajišťuje bezbolestné odstranění zubního kamene pomocí krouživých vibrací
za použití titanových koncovek až do hloubky 14 mm.
• Titanové koncovky jsou měkčí než povrch zubu a dochází tak daleko šetrnějšímu ošetření
než běžným scalerem.
• Navíc obsahuje veškeré Endo funkce – vyplachování kanálků, endo scaling,
odstraňování kalciﬁkací, hledání vstupů do kanálků, reendo
odstraňování zalomených nástrojů.
Speciﬁkace:
Frekvence: 28.000 – 42.000 Hz
Amplituda: 20-60 µm

Obj. kód: 592615 53.990 Kč

Balení obsahuje:
2 ks LED světelných
autoklávovatelných násadců
(do 135 oC)
10 titanových koncovek
2 momentové klíče
2 nádržky na roztoky
dotykový panel s voděodolným provedením
59.990,-

Endo Scaling – Rychlé a úplné
Po endo scalingu není na povrchu kořene žádná
smear vrstva, pouze pár drobných zbytků
Hodnocení PT5
Komplexní přístroj pro každodenní využití. Jednak v léčbě a prevenci parodontopatii – šetrné odstranění zubního kamene jak nad
dásní, tak pod dásňového komplexu bez použití anestézie a poškození měkkých tkáni. Funguje bez vibrací a nepříjemného pocitu
při čištění – velký komfort pro pacienta. Rozrušování kamene je
výrazně účinnější a rychlejší v porovnání s klasickým ultrazvukem,
takže ﬁnální ošetření je rychlejší.
Další využití má v endodoncii při hledání vstupu do uzavřených
kořenových kanálků bez nebezpečí via falsy!
Zprůchodnění obliterovaných kanálků a taktéž odstranění cizích
těles. Možnost vyplachovaní kanálků, lepší opracování a odstranění infekci v kanálcích, a tudíž menší bolestivost po endo ošetření u
pacientů a nižší incidence možnosti reendodoncie.
Výborné osvětlení LED pro dobrou přehlednost. Příjemný do ruky.
Výhoda dvou zdrojů kapaliny.
Velmi jednoduché ovládání a citlivost i přes rukavice nebo mokré
ruce.

Endo Scaling

Odstranění kalciﬁkací
a špatných výplní

Hledání vstupu
do kanálků

Reendo, odstraňování
cizích těles

Krouživé vibrace o šíři 20-60 µm (1/3 tloušťky lidského vlasu)
rozptylují sílu nárazu mezi koncovku a zub a zajišťují současně
scaling i polishing v rozsahu 360o

Kompletní informace o přístroji PT 5 najdete na internetu ZDE: bit.ly/WoodpeckerPT5

MUDr. Andrea Veitová, specialistka pro parodontologii

Scaling Tip kit

Sada obsahuje tři nejpoužívanější titanové koncovky: P59, P50L,
P50R ve sterilizačním boxu.
593181 1 990 Kč 4 990,* koncovky Woodpecker PT5 jsou kompatibilní také s Woodpecker PT3, PT-A a s přístroji systému
EMS (např. EMS-700 a novější modely)

SLEVA
60%

VÝPLACHY - DEZINFEKCE - LÉČBA
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Canal +

Parcan N

• Gelový přípravek na bázi EDTA.
• Odstraní smear vrstvu, usnadní penetraci do

• Nový 3% roztok NaOCl pro výplachy kořenových kanálků.
• Ideální k výplachům a čištění kořenových kanálků během a na konci instrumentace.
• Silný bublinkový efekt - nečistoty vyšumí, usnadní a urychlí čištění kanálku.
• Připravený k použití - vždy přesná koncentrace NaOCl, bezpečný a čerstvý roztok.

kalcifikovaných kanálků.

• Lubrikuje endodontické nástroje, gel se snadno

beze zbytku odstraní jednoduchým omytím

stříkačka 5 g + 5 kanyl | 1 400,- | obj. č. 530281

1 260,-

FileCare EDTA

• Chelatační činidlo, které redukuje napětí kořenových nástrojů a umožňuje účinější

čištění kanálků a snadnější preparaci.

• Odstraňuje smear vrstvu, zdokonaluje penetraci endodontických léčiv a výplňových

materiálů do tubulů.
• Funguje jako lubrikant
a usnadnuje vyplachování
díky pěnivému efektu.
• Obashuje 15% EDTA
a 10% urea peroxid gel.

760,-

250 ml | 850,- | obj. č. 530295

CanalPro výplachové roztoky
• CanalPro EDTA
• 17% roztok EDTA (Ph 8,5)

pro ošetření kořenového kanálku.

• Zvyšuje účinek dezinfekčních roztoků.
• Zlepšuje adhezi kořenových

výplňových materiálů.

5 x 3 ml | 1 ks = 438 Kč | 2 500,- | obj. č. 571307

2 190,480,-

3 ml | 510,- | obj. č. 571307

Calcetin

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

• CanalPro CHX 2%
• 2% roztok chlorhexidin-diglukonátu

k proplachování a čištění systému
kořenových kanálků.
• Ideální jako finální výplach
před plněním kanálku.
• Desinfikuje kanálek účinný hlavně
proti bakteriím E.fekális a houbám.

CanlPro EDTA 17% - 500 ml | 2 369,- | obj. č. 530530

2 139,-

CanalPro CHX 2% - 500 ml | 1 809,- | obj. č. 530525

1 629,-

uzávěr pro plnění stříkaček | 329,- | obj. č. 5305190

259,-*

Forendo Paste
579,-

2 x 2 g | 610,- | obj. č. 5304554

• Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi silikonového oleje.
• Baktericidní - bakteriostatická - pH >12 - rentgenokontrastní - netuhnoucí.
• Pro dočasnou a střednědobou léčbu kořenového kanálku.

TIP

Cresotin No. 2

• Antiseptický přípravek k léčbě infikovaného

kořenového kanálku při komplikované pulpitídě,
během apikoektomii, k léčbě kořenového kanálku
parodontologických pacientů a taktéž při resekci
kořenového apexu.
• Silné antiseptické působení, mumifikační vlastnosti
a kompletní sterilizace kořenového kanálku.
• Účinně snižuje bolest zubu, protizánětlivé
a antialergické účinky.
• Pohodlná aplikace pomocí pipety.

Pro zabránění vzniku zánětů a pro léčbu infikovaných kořenových kanálků, abscesů,
periapikálních lézí, perforaci, exsudaci, kořenových resorbcí, traumatických zranění,
stimuluje apexifikaci a apexogenezi.

goo.gl/kVq2UL
15 ml | 420,- | obj. č. 5304565

399,-

1 649,-

2,2 g + 20 kanyl | 1 940,- | obj. č. 531250

* Nabídka platí pouze do vyprodání skladových zásob

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Praktický antižeton do nákupního vozíku.
Při objednávce nad 3 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony
skořicové nebo zázvorové.

Při objednávce nad 3 000 Kč.

LÉČBA - PLNĚNÍ
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Septomixine

Papírové čepy

léčbu periapikálních afekcí a infikovaných kanálků.
• Spojení antibiotik a antimycotik s širokým spektrem
zabraňuje rezistenci mikroorganismů.
• Dexametason potlačuje zánětlivé a alergické projevy, aniž by ovlivnil obranyschopnost organismu.

absorpčního materiálu, s konicitou .02 (200 ks), .04
(100 ks) a .06 (100 ks)
• Každý čep je ručně zarolován, čímž dosahuje přesnou
velikost a tvrdost.
• K dispozici i jako kalibrované.
• Konicita .02 (200 ks) v sadách 15 - 40 a 45 - 80
nebo jednotlivě ve velikostech 008 - 140.
• Konicity .04 a .06 (100 ks) v sadě 15 - 40 nebo
jednotlivě.

• RTG kontrastní pasta s obsahem antibiotik pro

• Barevně značené papírové čepy vyrobené z vysoce

99,-

nekalibrované - 200 ks / 100 ks | 115,-

1 660,-***

7,5 g | 1 790,- | obj. č. 530234

Gutta Cut GP

• Bezdrátový guttacutter v moderním ergonomickém designu.
• Flexibilní design hrotu pro hladký řez.
• Jednoduché ovládání pouze pomocí jediného tlačítka.
• Bezpečný - okamžité zahřátí a schlazení řezacího hrotu během méně než 1 sekundy.
• K dispozici tři velikosti hrotu -

velký 2,0 mm; střední 1,2 mm
a malý 0,5 mm.
• Napájen dvěma AA bateriemi.

169,-

kalibrované - 200 ks / 100 ks | 219,-

TIP

Vyžádejte si zapůjčení demo přístroje u
svého obchodního zástupce k vyzkoušení
ve vlastní praxi!

Zasuňte gutaperčový čep do kořenového kanálku.
Předehněte si koncovku Gutta Cutteru
a jednoduše čep zkraťte na požadovanou délku.

Gutaperčové čepy

• Barevně značené gutaperčové čepy z nejkvalitnějších

radioopákních materiálů.

• V konicitě .02 (120 ks) v sadách 015-040, 045-080

a 090-140 nebo jednotlivě ve velikostech 008 - 140.

• V konicitách .04 a .06 (60 ks) sada 15 - 40 nebo

jednotlivě.

• K dispozici klasické čepy a nebo kalibrované (znače-

ní na 16, 18, 20, 21, 22 a 24 mm).

klasické - 120 ks / 60 ks | 126,-

109,-

kalibrované - 120 ks | 230,-

209,-

R4+

• Nový přípravek finálnímu výplachu kořenového kanálku s obsahem 2% chlorhexidinu.
• Vylepšené patentovaným povrchově aktivním činidlem (smáčedly), které usnadňuje

větší infiltraci buněčné stěny bez snížení účinnosti CHX.

• Ideální k závěrečnému výplachu

a v závěru instrumentace
při endodontickém ošetření.
• Obsažený 2% chlorhexidin
poskytuje v závěru ošetření
čistící efekt pří finálním výplachu
• Patentované povrchové
modifikátory vylepšují zatékání
do nejužších míst kanálku,
čímž výrazně vylepšují
a posilují výsledný efekt
výplachu a čištění.

R4+, 13 ml | 2 530,- | obj. č. 530292

3 690,-

Gutta Cut GP | 4 590,- | obj. č. 540067

R4, 13 ml | 1 840,- | obj. č. 530293

2 290,1 670,-*

Gutta Cutter R1 Plus

• Praktická endoměrka a zkracovač gutaperčových čepů v jednom.
• Zajistí čistý řez všech průměrů a délek gutaperčových čepů na trhu.
• Antikorozní, oboustranný řezací kotouč umožňuje řezání v obou směrech.
• Posuvné měřítko v délce 30 mm.
• Laserové značení zaručuje

trvanlivost a dlouhou životnost.

• Vyrobeno z hliníku,

autoklávovatelné.

TIP
Přehrajte si video:
bit.ly/GuttaCR1

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

1 690,-

* Nabídka platí do vyprodání zásob

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fleecová unisex vesta AlexFox.
Při objednávce nad 20 000 Kč.

*** Léčivo - Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékárny

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

DPEX III Plus
Multifrekvenční apexlokátor s přesnými výsledky
měření i ve znečištěném kořenovém kanálku.
• Přesnější - citlivější - stabilnější - s odolnějšími sponami.
• Spolehlivé výsledky bez ohledu na typ zubu.
• Měření probíhá v reálném čase na rozdíl od pouhého RTG snímku.
• Zobrazování na ostrém a dobře čitelném barevném displeji.
• Zvuková signalizace usnadňuje orientaci, možnost regulace hlasitosti.
• Provoz na baterii, váha 385 g.
• Své zákazníky má ve 131 zemích celého světa.
592616 Woodpecker Apelokátor III Plus 6 900 Kč

Endoaktivátor Endo 1
Šikovný pomocník pro ultrazvukovou aktivaci
materiálů pro výplachy kořenového kanálku.
• Hladká aktivační špička zhotovená z jednoho kusu kovu je odolná
proti zalomení.
• Bezdrátový design, jednoduché ovládání jedním tlačítkem.
• Násadec je možné autoklávovat.
• Je vybaven rozhraním
pro připojení k Apex Locatoru,
které umožňuje měření
délky kořenového
kanálku při současném
vyplachování kanálku.
• Hmotnost: 99 g
• Vysoká frekvence 45 KHz
Balení obsahuje:
1 x ultrazvukový aktivátor
1 x napájecí adaptér
1 x podstavec nabíječky
1 x ultrazvukový hrot E90
2 x ultrazvukový hrot E93
1 x Endo klíč
59318EN1 6 490 Kč 6 990,-

D7 LED

Endostar Sonic Files

• Snímatelný násadec vyrobený ze speciálního, odolného plastu je vybaven LED
osvětlením pro skvělou přehlednost v pracovním poli.
• Komfotní a bezbolestné ošetření pro pacienty.
• Široká škála koncovek, autoklávovatelný násadec, nádobka na pracovní roztok.
Výkon 3 - 20 W
Frekvence 28 kHz +/- 3 kHz
Váha 1,27 kg
rozměry 241 x 193 x 97 mm
592613 11 990 Kč

• Mohou být použity také při odstraňování zlomených nástrojů
z kořenového kanálu.
• Sonic Files lze použít pouze s ultrazvukovými zařízeními.
• Vyrobeno ze speciální nerezové oceli.
• Nástroje jsou autoklávovatelné.

Výkonný scaler se subgingivání (perio),
supragingivální a endo funkcí

Nástroje pro aktivaci výplachových roztoků
a dezinfekci kořenových kanálků.

K dispozici ve třech průměrech - 25, 30 a 35 á 6 ks nebo jako
sada á 6 ks.
Délka: 33 mm.

Balení obsahuje:
• hlavní jednotku přístroje
• násadec
• napaječ
• nožní pedál
• koncovky: GD1, GD4, GD5, GD6, PD1,
PD3, PD4D, ED1
• stojánek na koncovky
• 2 klíče
• těsnění
• dvě nádobky na tekutinu (350 ml a 500 ml)
• příslušenství

6 ks 150 Kč

PLNĚNÍ
Biodentine

• Oblíbený bulk-fillový biokompatibilní a bioaktivní materiál pro náhradu dentinu v

korunkové i kořenové části zubu.

• ROZŠÍŘENÁ INDIKACE: Nyní Biodentine™ zachová pulpu, DOKONCE při

výskytu symptomů ireversibilní pulpitidy!Schválena možnost ošetření
pro ireversibilní pulpitidu! A to ve všech případech, kdy je možné dosáhnout
hemostáze. Pokud není možné dosáhnout hemostáze po kompletní pulpotomii,
měla by následovat pulpektomie a ošetření kořenového kanálku.
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TIP
NOVÁ INDIKACE! Pulpotomie + Biodentine™ může ušetřit až 85% zubů vykazujících znaky
ireversibilní pulpitidy! Detaily: bit.ly/Hufabiodentine

• Remineralizuje dentin a má unikátní léčivý vliv na pulpu.
• Vyniká dlouhodobými pečetícími vlastnostmi bez nutnosti preparovat povrch díky

přirozené mikromechanické vazbě.

• Zamezuje opětovnému vzniku kazů v hlubokých kavitách díky své alkalické pH 12.
• Indikace:
• v kořeni: překrytí perforací kořene a pulpální dutiny,

vnitřní/vnější resorbce zubu, apexifikace,

• v korunkce: hluboké/rozsáhlé kavity, trvalé dentinové výplně,

přímé překrytí pulpy, pulpotomie,

• ošetření klinických chyb: via falsa, perforace cavuum pulpae.
15 x 0,7 g | 7 290,- | obj. č. 530387

6 490,-

5 x 0,7 g | 2 820,- | obj. č. 530395

2 540,-

BioRoot RCS

• Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně.
• Vynikající přilnavost k dentinu a gutaperčovým čepům.
• Hydrofilní - BioRoot RCS hermetický zapečetí i v přítomnosti vlhkosti.
• Bioaktivní obturace - stimuluje regeneraci kosti a podporuje periapikální hojení.
• Antimikrobiální - pH >11, uvolňuje hydroxid vápenatý.
• Čisté minerální složení - nezabarví zuby.
• Bez pryskyřice = nulové smrštění - vyrobený z čistého křemičitanu vápenatého.
• Skvělá zatékavost - utěsní i všechny vedlejší kanálky.
• Výška radioopacity 5 mm Al pro jasnou viditelnost na rentgenových snímcích.

TIP
Jaká je výhoda BioRoot RCS před ostatními sealery?

Díky křemičitanu vápenatému se BioRoot RCS nesmršťuje. Proto nabízí dokonalejší
zapečetění, bez nutnosti použití teplé guta techniky. Navíc BioRoot RCS nabízí unikátní
kombinaci vlastností: BioRoot má mikrobiální vlastnosti bez rizika podráždění, je bioaktivní
a vylepšuje periapikální hojení, je snadno a rychle použitelný.

prášek - 15 g + tekutina - 35 ks | 6 490,- | obj. č. 530392

5 790,-

Root Canal Sealer

Endomethasone N

tivní plnění kořenových kanálků.
• Složení: prášek – zink-oxid, kalcium-fosfát, barium-sulfát, tekutina – eugenol, kanadský balzám.
• Sada obsahuje 15 g prášku a 7,5ml tekutiny.

paraformaldehydu a dexametasonu.
• Set obsahuje 14 g prášku
a 10 g tekutiny.

• Radioopákní, bakteriostatický materiál pro defini-

sada | 2 360,- | obj. č. 530250
tekutina - 7,5 ml | obj. č. 530251

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

• Oblíbená RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu

2 570,-

prášek - 14 g | 2 210,- | obj. č. 530237

1 990,-

2 099,-

prášek - 42 g | 4 110,- | obj. č. 530235

3 699,-

900,-

tekutina - 10 ml | 950,- | obj. č. 530241

850,-

Při objednávce nad 20 000 Kč.

• Rotační plniče ze švýcarské oceli.
• Varianta S - s bezpečnostní spirálou zabraňují zlomení

kořenového nástroje a poškození kořene. V případě
zaseknutí nástroje dojde k rozmotání bezpečnostní
spirály, což zamezí zalomení nástroje
a vyvíjení nadměrného tlaku na kořen zubu.

set | 2 850,- | obj. č. 530236

Hřejivá fleecová unisex vesta AlexFox.

Plnič rotační ED

bezpečnostní plnič - 4 ks | 1 ks = 69 Kč | 320,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

270,-

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

RE-ENDO
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FibreKleer 4x Tapered

• Kompozitní čepy ze skelných vláken s minimálním rizikem zlomení kořene.
• Vysoce radioopákní, vysoká pevnost v ohybu.
• Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375mm a 1,50mm.
• Intro Kit obsahuje: 15 čepů (od každé velikosti 5 ks) a 3 předvrtávače (od každé

velikosti 1 ks).

Evolution čepy

• Innovativní systém čepů s anatomickým designem, s korunkovou částí tvoří monoblok.
• Vyrobeny ze skelných vláken zpevněných epoxidovou pryskyřicí, radioopákní.
• Diamantové předvrtávače přesně odpovídají velikostem čepů.
• Čepy jsou dodávány ve 3 velikostech, zvlášť pro horní a dolní zuby frontálního

úseku a pro premoláry.

• Sada obsahuje: 12 ks čepů pro horní a 12 ks čepů pro dolní čelist, 5 předvrtá-

vačů a obrázkový návod v českém jazyce.

intro kit | 4 443,- | obj. č. 104380

3 999,770,-

čepy - 10 ks | 810,-

1 681,-

předvrtávač - 1 ks

Endostar GUTTAcleaner

cementy na bázi zink-oxid eugenolu
i fenol-pryskyřice.
• Obsahuje ethyl a amyl acetát, díky kterému
změkčí výplně a umožní jejich snadnější
a rychlejší odstranění.
• Šetří čas, zvyšuje klinickou
efektivitu a snižuje rizika
během mechanické
reendodoncie.

z gutaperči a výplňových materiálů na bázi
oxidu zinečnatého a eugenolu při rea post-endodontických ošetřeních.
• Skvělý pomocník v případě obtížně odstranitelných výplní ze zakřivených kořenových
kanálků a také pro velmi dobře zkondenzované a příliš ztuhlé výplně.
• Oblíbený také pro čištění dentálních
nástrojů od gutaperči.
• Stačí dvě kapky a dvě minuty a můžete
začít odstraňovat změkčenou gutaperčovou výplň.

13 ml | 1 530,- | obj. č. 530317

• Pro rozpuštění kořenových výplní

1 380,-

Endostar ReEndo set

• Skvělé v odstraňování starých výplní kořenového kanálku z gutaperči.
• Sada rotačních nástrojů se skládá ze 4 nástrojů různých velikostí.
• Nástroje jsou poměrně agresivní a měly by být používány se standardními endodon-

tickými motory pracujícími 150 - 300 ot. / min.

878,-

refil, 5 ks | 1 099,- | obj. č. 562149S

Endosolv

• Univerzální rozpouštědlo 2 v 1 pro endodontické

4 995,-

sada | 6 240,- | obj. č. 562140

• Odstraňují starou gutaperčovou výplň s velkou účinností.
• Pokud se nezdeformují, lze použít velikosti 1 a 2 až 10-krát, velikosti 3-4 až 5-krát.
• Balení obsahuje po jednom nástroji ve velikostech: č. 1 - 12/30, č. 2 - 08/30, č.

10 ml | 430,- | obj. č. 5911801

399,-

Mtwo Retreatment Files

• Nástroje pro reendodoncii s 16 mm dlouhou pracovní částí.
• Účinné odstranění gutaperčových výplní.
• Který zvolit?
• - R 15/.05 (bílé) pro úzké kořenové kanálky
• - R 25/.05 (červené) pro široké

a středně široké kanálky

3 - 6/30 a č. 4 04/30

AKCE
1+1
ZDARMA

2x sada | 1 300,-

650,-

15/.05 (bílá), 6ks | 2 380,- | obj. č. 5634515

1 699,-*

25/.05 (červená), 6ks | 2 380,- | obj. č. 5634525

1 699,-*
* Nabídka platí do vyprodání zásob

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Praktický antižeton do nákupního vozíku.
Při objednávce nad 3 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony
skořicové nebo zázvorové.

Při objednávce nad 3 000 Kč.

DOSTAVBY, FIXACE A PROVIZORIA
Core-Flo DC / Core-Flo DC Lite

• Duálně tuhnoucí materiál, obsahující fluorid, ideální pro dostavby, cementa-

ci čepů a také jako materiál pro náhradu dentinu.
• Core-Flo DC: aplikuje se pomocí pistole, skvěle zatéká, drží tvar, odstíny: Natural/A1 (A) a Opaque bílý (O) a kontrastním Modrém odstínu (B).
• Core-Flo DC Lite: aplikuje se přímo z duální stříkačky, má samonivelační schopnost a vynikající manipulační vlastnosti, odstíny: Natural/A1 a Opaque bílý.
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Relyx U200

• Samoadhezivní, duálně tuhnoucí, univerzální pryskyřičný cement.
• Vynikající a dlouhodobě stabilní síla vazby k dentinu, sklovině a náhradám.
• Během aplikace je hydrofilní - dobře přilne ke strukturám zubu a toleruje vlhkost při aplikaci,

během polymerace se změní na hydrofóbní - odolává náročnému prostředí v ústech.

• Clicker - praktická forma (cca 80 dávek).
• Automix - pro aplikaci v kombinaci s intraorální nebo endodontickou koncovkou.
• Dostupný v odstínech: A2 univerzální, A3 opákní a transparentní.

ZDARMA
Protemp Crown

zkušební balení v hodnotě

3 951 Kč při koupi
2 balení Relyx
U200 Clicker nebo
Automix.
DC - 8 g + 15 kanyl | 1 760,-

1 590,-

clicker - 11 g

4 537,-*

DC Lite refill - 8 g + 15 kanyl | 1 760,-

1 590,-

automix - 8,5 g

3 228,-*

SpeedCEM Plus

• Samo-adhezivní, RTG kontrastní, samo-tuhnoucí cement na pryskyřičné bázi s mož-

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

Variolink Esthetic DC

• Variolink Esthetic je estetické duálně tuhnoucí upevňovací kompozitum na definitivní

cementování náročných keramických a kompozitních náhrad.

• Výborná stálost odstínu a vyvážený systém efektních odstínů vytvářející přirozenou

fluorescenci.

• Snadné, přesné odstraňování přebytků.
• Ideální pro - definitivní cementování sklokeramických, lithium disilikátových sklokeramických

a kompozitních náhrad (inlejí, onlejí, částečných korunek, korunek, můstků).

ZDARMA

• Odstíny: Light+, Light, Neutral, Warm, Warm+.

ke každému refill balení
profylaktická pasta Proxyt
medium, bez fluoru, 80 g **

ZDARMA
Adhese Universal
System Kit VivaPen
v hodnotě 2 879 Kč
k objednávce 3 balení
Variolink Esthetic DC
v odstínech dle
Vašeho výběru **

3 489,-*

9 g + Proxyt, 80 g

RelyX Temp NE

• Provizorní upevňovací cement na bázi zink oxidu bez obsahu eugenolu.
• Má extrémně tenkou tloušťku vrstvy pro přesně padnoucí provizorní náhrady.
• Snadno se odstraňuje, protože zbytky cementu zůstávají z větší části v provizoriu.
• Konečnou tvrdost lze snížit přidáním vazelíny.
• Balení: 2 tuby - 36 g báze, 16 g katalyzátor.

3 049,-*

DC - 5 g

MaxCem Elite

• Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnoucí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta.
• Pro fixaci keramických, kompozitních a kovových náhrad.
• Nadstandardní pevnost vazby ke sklovině, dentinu, všem druhům keramiky, ke zlatu
• a kovům.
• Odstíny: bílý, opákní, čirý a žlutý.

SLEVA
20%

36 g + 16 g | 1 120,- | obj. č. 530399

969,-*

refill - 2 x 5 g | 3 300,-

** Zboží zdarma obdržíte dodatečně přímo od výrobce Ivoclar-Vivadent

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fleecová unisex vesta AlexFox.
Při objednávce nad 20 000 Kč.

2 640,* Akce platí do 31. ledna 2021

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

elements IC
™

Kombinuje tepelný zdroj Downpack s Backfill
jednotkou pro vytlačování gutaperči

Induktivní dobíjení:

bez elektrických konektorů mezi násadci a základnou

Nejméně 16 kanálků na jediné
nabití jednotky Backfill při implicitně

nastavené teplotě zařízení a doporučeném nastavení
(v porovnání s elementsfree je to více než dvakrát tolik)

3D plnění

Vysoce kvalitní trojrozměrné plnění kanálků

Ergonomie

pohodlný úchop a výborné vyvážení

Plné nabití za méně
než 3 hod.
rychlejší použití

Obturační systém elements™ lC:
(973-0600-TYPEF)

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

VÝPLNĚ
All-Bond Universal

• Spojuje spolehlivost totálního leptání, pohodlí

samoleptání a flexibilitu selektivního leptání.

• Skutečně nevyžaduje žádný dodatečný chemický

aktivátor narozdíl od jiných konkurenčních
systémů pro přímé bondování
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Single Bond Universal

Gel etchant

ať již preferujete techniku Total-Etch, Self-Etch či
Selective-Etch.
• Pro všechny adhezivní techniky, pro všechny povrchy
(suchý i vlhký leptaný dentin, sklovina), pro všechny
adhezivní indikace.

určená k leptání dentinu
a skloviny.
• Jasná fialová barva, příjemná viskozita,
snadno se oplachuje.

• Efektivně použijete ve všech aplikačních technikách,

TIP

• 37.5% kyselina fosforečná

SLEVA
20%

ZDARMA

Detailní informace
na internetu ZDE:
bit.ly/ABUniversal

Ke každé lahvičce získáte
Sof-Lex XT oranžové hrubé,
50 ks v hodnotě 835 Kč

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

1 890,-

4 ml | 2 210,- | obj. č. 530185

Charisma Diamond ONE

• Jeden odstín na všechno!
• Materiál neviditelně splyne s restaurovaným zubem.
• Pevná konzistence, minimální lepivost, vynikající

leštitelnost.

• Další informace najdete na straně 3.

1 300,-

obj. č. 528010

5 ml | obj. č. 530203

2 463,-*

30 g + 2 intraorální stříkačky + 30 koncovek
1 914,- | obj. č. 584632

Charisma Opal

Charisma Classic

ním i laterálním úsek.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL,
C2, CO, OD, OL a OM.

• Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2,

• Oblíbený univerzální kompozit pro výplně ve frontál-

• Mikrohybridní kompozitum pro monochromatické

rekonstrukce, snadná a rychlá modelace.
OA2, OA3 a OA3,5.

ZDARMA

ZDARMA

ke 4 stříkačkám
Charisma Opal získáte
1 stříkačku Charisma
Opal Flow (A3)
v hodnotě 640 Kč

k 6 stříkačkám Charisma
Classic získáte 4 ml Gluma
Bond Universal
v hodnotě 1 800 Kč

990,-

4g

610,-

classic - 4 g

SPHERODON-M Duett

Filtek Supreme Flow

Filtek Bulk Fill Flow

stříbra v balení typu Duett.
• Má vynikající stabilitu a zvýšenou odolnost proti korozi.
• Chemické složení: Ag 40%, Sn 32%, Cu 28%.
• Balení obsahuje: 100 tablet á 390 mg, 100 rtuťových sáčků á 400 mg, kapsle
pro opakované použití
a pinzetku.

zit s nízkou viskozitou a výbornými estetickými vlastnostmi.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3 opákní, B1, B2,
C2, D2, W - bílý, XW – extra bílý.

• Odstíny: A1, A2, A3, Univerzální

• Smíšený non gama-2 amalgám se 40% obsahem

1 531,-

• Světlem tuhnoucí, rentgenokontrastní zatékavý nanokompo-

• Zatékavý výplňový materiál se snadnou a rychlou

aplikací, 4 mm hloubka polymerace, vysoká pevnost.

ZDARMA

ke 3 balením získáte
skvělý krém

na ruce
Prodermadent
v hodnotě
490 Kč

100 ks | 1 530,- | obj. č. 510019

1 395,-

AKCE

AKCE

3+1
Kupte 3 balení stříkaček v odstínu
dle Vašeho výběru a získejte další balení
stříkačekZDARMA v odstínu A3! **

3+1
Kupte 3 balení stříkaček v odstínu
dle Vašeho výběru a získejte další balení
stříkačekZDARMA v odstínu A3! **

2x2g

1 617,-*

2x2g

** Výrobky zdarma obdržíte přímo pod společnosti 3M

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fleecová unisex vesta AlexFox.
Při objednávce nad 20 000 Kč.

1 971,-*
* Akce platí do 31. ledna 2021

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

s

Nejprve
zatékavý,
pak
tvarovatelný

SJEDNOCUJE ZATÉKAVOST
A TVAROVATELNOST
• Unikátní a inovativní – Ohřátím se materiál stává zatékavým
pro pohodlné nanášení a hned poté tvarovatelným
(technologie viskozity ovlivněné teplem)
• Vysoce kvalitní nanášení – Optimálně zatéká k okrajům
a do podsekřivých oblastí
• Šetří čas – Nejsou nutné žádné krycí vrstvy
• Jednoduchá manipulace – Vrstva silná 4 mm a nanášení
bez bublin pomocí tenké kanyly

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

• Nanohybridní výplňový materiál čistě na bázi keramiky.
• Nejnižší polymerační smrštění (1,25 % objemu) a obzvláště nízká míra smršťovacího napětí.
• Inertní, tudíž vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím.
• Výborná estetika, jednoduché leštění do vysokého lesku a vysoká povrchová tvrdost.
• Kompatibilní se všemi konvenčními vazebnými prostředky.
• K dispozici v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2,

OA3.5, BL, 2 x Incizální mixed, GA3.25 a GA5.

• Sady: stříkačky 5 x 3 g nebo kompule

Admira Fusion Flow

• Zatékavý světlem tuhnoucí nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER
• Extrémně nízké polymerační smrštění (2,75% objemu).
• „Zatékavý dle potřeby“, tzn. zatékavý a v případě potřeby stabilní.
• Sada stříkaček: 5 x 2g ( A1, A2, A3, A3.5,WO), vzorník odstínů.

SLEVA
30% na sadu!

75 x 0,2 g (A2, A3, GA3.25, A3.5,
Admira Fusion X-tra Univerzální odstín),
Futurabond U SingelDose 20x a vzorník odstínů.

SLEVA
30% na sady
AF sada stříkačky - 5 x 3 g | 10 890,- | obj. č. 52221S

7 570,-

AF sada kompule - 75 x 0,2 g | 10 890,- | obj. č. 52222S

7 570,-

AF stříkačka - 3 g

2 020,-

AF Flow sada - 5 x 2 g | 6 550,- | obj. č. 5222FS

4 590,-

AF kompule - 15 x 0,2 g

2 020,-

AF Flow stříkačky - 2 x 2 g

2 390,-

VisCalor bulk

• Termoviskózní kompozitní materiál typu

bulk-fill.
• Materiál se ohřátím stává zatékavým
pro nanášení a ihned poté tvarovatelným
(termoviskózní technologie).
• Optimální zatečení k okrajům a do podsekřivých oblastí – minimalizuje riziko okrajových
netěsností.
• 4 mm silná vrstva bez krycích vrstev.
• Nanášení bez bublin.
• Tenká kanyla – ideální pro špatně přístupné
oblasti
• Odstíny: A1, A2, A3, U.
• Sada VisCalor obsahuje: dávkovač nebo
nahřívač a 80 x 0,25 g (16 x univerzální,
16 x A1, 16 x A2, 32 x A3).

FuturaBond U

BALÍČEK
Úspora 50% při koupi sady

s dávkovačem a 30% při koupi sady
s nahřívačem

Set s dávkovačem | 26 990,- | obj. č. 524100

17 910,-

Set s nahřívačem kapslí | obj. č. 524101

16 090,2 080,-

refill - 16 x 0,25 g

Ionolux

• Světlem tuhnoucí skloionomerní výplňový cement s individuálně upravitelnou

dobou zpracování.

pro spolehlivé bondování.

• Určen pro všechny techniky leptání, univerzální pro všechny druhy kompozit.
• Nanáší se pouze v jedné vrstvě, celková doba zpracování je pouhých 35 vteřin.

3 150,-

50 ks | obj. č. 530356U

10 990,-

200 ks | obj. č. 530355U

V-Posil

• Vysoce hydrofilní A-silikon pro maximální přesnost.
• Více informací o akci

a podrobnosti
o výrobku najdete
ve VOCO letáku
na bit.ly/hufaakce

• Vhodný pro estetické výplně bez kondicionování nebo bondování.
• Nelepí se na nástroj a snadno se modeluje.
• Sada 150 ks obsahuje: 150 x A3 + EXTRA 50 ks odstínu A3 navíc.

kapsle A3 - 150 ks + 50 ks | 22 000,- | obj. č. 5301163A3

• Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum v jednotlivých dávkách - vždy čerstvá směs

16 070,-*

SLEVA
15%

Úvodní sada - Putty Fast/Light Fast - ruční | 5 310,- | obj. č. 5204290A

4 510,-

Úvodní Sada - Putty Fast /Light Fast - strojové | 8 895,- | obj. č. 5204290PL

7 560,-

Úvodní sada - Heavy Soft Fast / Light Fast | 8 895,- | obj. č. 5204290AA

7 560,-

Úvodní Sada - Mono Fast / Light Fast | 8 895,- | obj. č. 5204290ML

7 560,-

Light Fast, 2 x 50 ml, exp. 30.06.2021 | 1 750,- | obj. č. 5204297

1 199,-*

* Nabídka platí do vyprodání zásob

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fleecová unisex vesta AlexFox.
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

POMŮCKY PRO VÝPLNĚ
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myClip 2.0

Unica

TIP

• Vše v jednom - sekční matri-

Detailní informace najdete

cový kroužek s integrovanými
kleštěmi pro vynikající body
kontaktu u kavit II.třídy
• Balení obsahuje: 1 ks
myClip 2.0, 3 páry koncovek,
5 ks LumiContrast sekčních
matric, Premolar 0.04 mm/5
mm, 5 ks LumiContrast
sekčních matric, Molar 0.04
mm/6,4 mm, 10 ks dřevěných klínků Pinky 11 mm (XS)
a 10 ks dřevěných klínků 12
mm (S).

v přiloženém letáku

• Unica je matrice pro frontální výplně třídy III, IV, V, přímo vrstvené kompozitní fazety

a úpravy tvaru.

• Intro kit obsahuje: 35 ks matric Unica, 40 ks myWedge XS, 40 ks myWedge S,

40 ks myWedge M, 1 x 3 ml myCustom Resin, 7 ks kanyl pro myCustom Resin
a myQuickmatrix Forceps.

TIP
Detailní informace najdete

v přiloženém letáku!

sada | 5 690,- | obj. č. 5213191

4 840,-

refill - 2 ks myClip 2.0 + 2 páry koncovek | 7 990,- | obj. č. 5213195

6 790,-

náhradní koncovky - 6 párů | 2 640,-

2 450,-

Hawe Adapt

0,030 mm

• Ocelové, avšak měkké a dobře

0,038 mm

tvarovatelné matrice
do postranního úseku.
Díky tvaru se dobře adaptují
gingiválně a vytváří
dobrý bod kontaktu.
Dodávané ve 3 tloušťkách:
0,030 mm - 0,038 mm
a 0,045 mm.

intro kit | 8 890,- | obj. č. 5213421

7 590,-

refill - 12 ks | 1 210,- | obj. č. 5213422

1 029,-

refill - 50 ks | 3 530,- | obj. č. 5213423

2 999,-

Dřevěné klínky Hawe

• Optimálně anatomicky tvarované dřevěné klínky pro perfektní adaptaci matric k zubu.

0,045 mm

381,-

100 ks

2 396,-

1 000 ks

MetaFix matrice

• Matrice pro II. třídu - MO/OD/MOD kompozitních výplní v laterálním úseku chrupu.
• Kruhový pásek matrice o síle 0,038 mm pro pevné umístění bez deformace.
• Integrovaný systém upínání pro snadné a pevné napnutí
• Anatomický design vhodný pro lepší adaptaci v oblasti krčku a u hlubokých kavit
• K dispozici ve třech velikostech - malé, střední a velké.
0,030 mm - 30 ks

234,-

0,038 mm - 30 ks

209,-

0,045 mm - 30 ks | 457,-

411,-

Amalgamátor GM-50

• Multifunkční amalgamátor / třepačka různých druhů kapslí.
• Masivní, pevná základna zabraňuje pohybu zařízení během míchání
• 9 volitelných úrovní rychlostí míchání po dobu 1 až 30 sekund.
• Kompaktní design, jednoduché ovládání, snadný na údržbu.
• Výkon max 4800 ot./min.
• Rozměry: 210 x 165 x 190 mm;

hmotnost: 3 kg.

SLEVA
20%
1 663,-

50 ks | 2 079,-

Arkansaské kameny

• Jemnozrnné aluminium oxidové abrazivní kameny pro rychlé a přesné dokončování

skloviny, preparaci zubů, kompozit a porcelánu.

• K dispozici do turbínky i do kolénka.

1

| 8 690,- | obj. č. 540066

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

7 790,-

Praktický antižeton do nákupního vozíku.
Při objednávce nad 3 000 Kč.

2

3

4

5

6

599,-

12 ks | 1 ks = 50 Kč | 709,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony
skořicové nebo zázvorové.

Při objednávce nad 3 000 Kč.

PROFYLAXE

31

Prášek classic PT-S1

Prophytex

polisheru k odstranění zubního plaku,
zubního kamene.
• Obsahuje: Hydrogenuhličitan sodný, hydrofobní oxid
křemičitý, sacharinát sodný s příchutí broskve.
• Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní.
• Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2,5
• Průměrná velikost částic 65 µm, příchuť: broskev

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

• Profylaxční prášek Woodpecker, používá se do Air

• Třívrstvé roušky pro ochranu

499,-

300 g | 560,- | obj. č. 59318S10

Prášek subgingival PT-S3

• Profylaxční prášek, používá se do Air polisheru

pro subgingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.
• Obsahuje: Glycin, amorfní oxid křemičitý.
• Šetrný glycerinový prášek nezpůsobuje žádné
poškození měkkých tkání, jeho použití je
bezbolestné.
• Mírně sladký, neobsahuje cukr.
• Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2
• Průměrná velikost částic 25 µm.

bílá - 40 ks | 350,- | obj. č. 3000300

315,-

modrá - 40 ks | 350,- | obj. č. 3000301

315,-

Skyce

ZDARMA

• Kamínky z krystalového skla, které se při-

bondují na labiální plochy horních frontálních
zubů bez předchozí preparace.
• K dispozici v čiré transparentní barvě
ve velikostech 1,8 mm nebo 2,5 mm.
• Intro kit obsahuje: 5 ks kamínků
ø 2,4 mm, 5 ks kamínků ø 1,9 mm,
6 g Heliobond a 2 g Total Etch.

ke dvěma

Intro kitům
získáte 2x refill,

tj. 10 čirých kamínků vel. 1,9 mm
v hodnotě 4 358 Kč. Zboží zdarma
bude dodáno přímo společností
Ivoclar-Vivadent

499,-

120 g | 560,- | obj. č. 59318S3B

Thienelino dětské ZK
• Tvarované štětiny kartáčku pro

správné vyčištění zadních zoubků.

• Anatomicky tvarovaná široká rukojeť

pro pohodlé neklouzavé uchopení.

• S motivem medvídka Otta, zakončen

přísavkou.

• Dostupné v barvách: modrá, zelená,

červená a růžová.

9 918,-*

2x Intro Kit + 2x Skyce refill | 14 276,- | obj. č. 5940363

Listerine Total Care
130,-

12 ks | 1 ks = 10,90 Kč | 140,-

Black Snake ZK

• Nové ZK od značky THIENELINO pro děti a dospívají-

cí od 7 let v provedení hada se skusem!

• Pohodlný poguzmovaný uchop, pružný krček,

• Chrání před zubním povlakem a snižuje jeho obsah.
• Udržuje zdravé dásně a posiluje zuby proti zubnímu kazu.
• Ničí bakterie i v mezizubním prostoru a držuje svěží dech po 24 hodin.
• Velmi vhodný pro ortodontické pacienty díky své schopnosti

proniknout do těžko přístupných míst a zabránit
demineralizaci zubní skloviny.
• Obohacený o fluorid sodný a chlorid zinečnatý.
• K balení 1 000 ml lze objednat pumpičku
a je tak ideální pro ordinační použití.

atraktivní design.

• Ideální ZK pro skupinovou profylaxi ve školách.
• V tyrkysové nebo červené barvě (vhodné pro

rovnátka).

HIT

TIP
Vyplachujte ústa
pacienta před každým
výkonem, Listerine zabíjí
viry a dezinfikuje ústa!

Využijte akční nabídku
při nákupu 6 lahví
listerine najednou.

6 x 1000 ml | 1 ks = 149 Kč | 1 074,- | obj. č. 450669

895,179,-

tyrkysová ZK - 1 ks | 27,- | obj. č. 4507427

24,-

Total Care - 1000 ml | obj. č. 450669

červený ZK ortho - 1 ks | 34,- | obj. č. 4507428

31,-

pumpička - 1 ks | 39,- | obj. č. 450667P

19,* Akce platí do 31. ledna 2021

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fleecová unisex vesta AlexFox.
Při objednávce nad 20 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

OTISKOVÁNÍ

32

Tropicalgin

Alginate mixer MX-300

• Nejoblíbenější alginátová

• Automatická digitální míchačka alginátových otiskovacích hmot.
• Šetří Váš čas - hmota namíchaná za 8 sekund.
• Šetří úsilí - jednotná konzistence poskytuje elasticitu a odolnost srovnatelnou se silikony.
• Šetří materiál - otisk je vždy precizní a bez bublinek.
• Rozměry: 205 x 245 x 300 mm, váha: 17 kg.
• Rychlost míchání: 3 600 ot/min.
• Prodloužená záruka 24 měsíců.
• Balení obsahuje: míchací přístroj,

otiskovací hmota.
• Rychlé tuhnutí - 60 sekund;
barevný indikátor tuhnutí.
• Skvělá příchuť a vůně tropického ovoce.

4 míchací nádobky s víčkem, plastovou
špachtli, čistící tyčinku, magnetický
košík pro uložení příslušenství
a skvělou dávkovací láhev na vodu.

ZDARMA
12 ks alginátové otiskovací

hmoty Hydrogum 5 nebo

Orthoprint v hodnotě
3 708 Kč / 3 348 Kč!

259,-

453 g | 279,- | obj. č. 540168
12 x 453 g | 1 ks = 239 Kč | 3 348,- | obj. č. 540168

2 868,-

27 990,- | obj. č. 540063

Hydrorise

• A-silikonový otiskovací materiál vhodný pro jakoukoliv techniku otiskování.
• Extrémně flexibilní, zvláště v podsekřivinách, kdy při vyjmutí z úst nedochází k defor-

maci otisku.

• Putty: dvojí rychlost tuhnutí - normal nebo fast.
• Krém: light v rychlosti tuhnutí normal nebo fast.

22 990,-

Express XT

• Vinylpolysiloxanová otiskovací hmota s vyváženým souborem klinicky potřebných vlastností.
• Žádné deformace otisku po ztuhnutí – 100% rozměrová stabilita.
• Díky hydrofílii a excelentním zatékavým vlastnostem docílíte dokonale reprodukova-

ných detailů.

• Nyní v akci 2 druhy tmelů pro strojové míchání - Penta H a Penta Putty.
• Penta - standardně tuhnoucí, skutečná konzistence putty, Penta H - více hydrofilní,

standardně tuhnoucí.

ZDARMA
ke 2 balení Penta tmelů získáte

1 balení krému Light Body

putty - 2 x 300 ml | 2 529,-

2 279,-

Penta H - 360 ml | obj. č. 540338

2 045,-*

krém - 2 x 50 ml | 1 489,-

1 339,-

Penta - 360 ml | obj. č. 540337

2 045,-*

oxasil

• Nový ručně míchatelný otiskovací materiál od vynálezce Optosil / Xantopren.
• Díky vysoce aktivnímu systému báze/aktivátor dosahuje oxasil krátké doby vytvrzování.
• Zajišťuje přesnou a trvalou reprodukci detailů s vynikající zpracovatelností během

doby tuhnutí.

• Oxasil zaručuje výjimečnou dlouhodobou rozměrovou stabilitu po dobu 21 dnů.
• Set obsahuje: putty (tmel) 900 ml, krém Light Flow 140 ml a aktivátor 60 ml.

ZDARMA
objednejte 2x set oxasil a získejte 4 g

Charisma Classic v hodnotě 610 Kč

set

1 080,-

Variotime

• A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace.
• Vynikající reprodukce detailů a dlouhá objemová stabilita.
• Umožňuje variabilní pracovní čas pro přípravu materiálu (1 - 2,5 minuty) při zachová-

ní vždy stejně krátké doby tuhnutí (2,5 minuty).

• Krémy k dispozici ve dvou stupních viskozity - medium flow a light flow.

ZDARMA
Ke 2 balením Variotime Easy Putty
získáte 1 balení Variotime Flow dle
Vašeho výběru v hodnotě 830 Kč

1 350,-

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

* Nabídka platí jen do 31. ledna 2021

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Praktický antižeton do nákupního vozíku.
Při objednávce nad 3 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony
skořicové nebo zázvorové.

Při objednávce nad 3 000 Kč.

LMErgoSense

Význam ergonomické rukojeti nástroje
Víte, že ruční nástroje držíte v ruce cca 2 000 hodin ročně? A v žádném případě není bezvýznamné, o jaký nástroj se jedná - jaký má průměr jeho rukojeť,
jakou má výhu, z jakého materiálu je jeho povrch. Podle nedávných studií věnujících se ergonomii ve stomatologii, trpí až dvě třetiny zubních lékařů
do určité míry bolestí zad, krku, ramen, paží a rukou... Nevidíte souvislost? Přečtěte si zajímavý článek na toto téma
ZDE:

bit.ly/LMergonomie

15%*
SLEVA

Vyberte si nástroje dle Vašich potřeb v českém katalogu LM Dental!
Nástroje si můžete vybírat v katalogu na internetu ZDE: bit.ly/katalogLM
Ceník najdete ZDE: bit.ly/CenikLM

24 MĚSÍCŮ ZÁRUKA

*akce platí na nástroje s rukojetí LM ErgoSence s vyjímkou nástrojů SharpDiamond, na objednávky uskutečněné 1. února - 1. března 2021.

• Plášť z nerezové oceli
• Celulární optika
• Keramická ložiska, tlačítkové upínání
• Clean-Head systém
• 4-bodový sprej (kolénka 1:5)
nebo 1-bodový sprej
(redukce a 1:1)

17.490 Kč

12.990 Kč

9.990 Kč

21.500,-

16.100,-

11.800,-

kód: 592M95L

kód: 592M25L

kód: 592M65

Kolénko M95L

Kolénko M25L

Rovný násadec
M65

• Světelné
• převod 1:5

2

X200X
osvětlení
AirLight Direct-LED+

• Světelné
• převod 1:1

VÝKON 27W
Objednejte si
2 turbínky X200X
a získejte ZDARMA
Polymerační lampu
Woodpecker iLED
v hodnotě 5 990 Kč

roky záruka

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

10.8 mm × 13.0 mm

výkon (W)

27

provozní tlak (PSI)

40-60

X200X 12 990 Kč 21.390 Kč
světelná turbínka pro přípojení
na světelné ryclospojky ﬁrmy KaVo®
(nutnost světelné hadice)

rychlost (otáčky/min) 430,000 (10%±)

LED žárovka
s optickými vlákny.

• Nesvětelný
• převod 1:1

Světelnost (LUX)

25,500

rotační nástroje

pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, max. 25 mm délka

SLEVA
40%

HYGIENA

34

Respirační maska s ventilem
FFP2 / FFP3

3-vrstvé ústenky General Public

• Třívrstvá obličejová rouška vyrobená ze 3 vrstev netkaných textilií

vyrobena v ČR ve spolupráci s Libereckou univerzitou.

• Klasické FFP2 a FFP3 respirátory s výdechovým ventilkem

• Vybavená elastickou gumičkou na upevnění za uši a nosním těsnícím

s osvědčeným, pohodlným a dobře padnoucím tvarem,
vyrobené v ČR.
• Materiál zhotovený ve spolupráci se Státním zdravotním
ústavem (SZÚ) a Státním ústavem jaderné, chemické
a biologické ochrany (SUJCHBO).
• Smyčkový upínací pásek pro rychlé, jednoduché a bezpečné
nasazení a sejmutí.
• Testováno a certifikováno podle EN149:200+A1:2009.
• FFP3 respirátor byl dodáván v době pandemie Ministerstvu
zdravotnictví a použit v první linii péče o COVID pacienty v ČR.
• FFP2respirátor je dle studií při použití ostatních ochranných
prostředků (brýle) plně dostačující, v případě, že se nejedná
o lékaře pohybující se v prostředí s vysokou koncentrací virů,
například u nakažených pacientů na JIP apod

páskem kopírující tvar nosu.

• Roušky splňují požadavek normy EN 14683:2019 + AC:2019.
• Vysoká filtrační schopnost a dobrá prodyšnost.
• Dostupné v bílé nebo modré barvě.

FFP2 - 1 ks | 149,- | obj. č. 30043323

135,-

50 ks - modré | 1 ks = 7,98 Kč | 399,- | obj. č. 3001761

319,-

FFP3 - 1 ks | 235,- | obj. č. 30043324

215,-

50 ks - bílé | 1 ks = 7,98 Kč | 399,- | obj. č. 3001762

379,-

Černé ústenky na gumičku

Ústenky s koloidním
stříbrem

• Jednorázové černé ústenky ideální např. pro ženy s make-upem.
• Kovový plíšek pro dokonalé vytvarování v oblasti nosu.
• Pohodlné černé gumičky.
• Certifikované pro použití ve zdravotnictví,

• Třívrstvé ústenky v bílé barvy

vybavené integrovanou plastickou
výztuží umožňující jejích dokonalé
anatomické vytvarování.
• Obsahuje koloidní stříbro,
které je známe pro své přírodní
antimikrobiální účinky.
• Dvě varianty - s gumičkou
a nebo s úvazem.

gumička - 100 ks | 1 ks = 13,20 Kč | 1 390,- | obj. č. 300176

349,-

černé - 50 ks | 399,- | obj. č. 3001764

Ochranné brýle MG-1

1 290,475,-

s úvazem - 50 ks | 1 ks = 9,50 Kč | 499,- | obj. č. 300177

Kelímky THIENEL

• Skla z leteckého polykarbonátu, rám z měkkého PVC.
• Velké zorné pole, krásně čirý výhled včetně ochranné vrstvy proti mlžení.
• Příjemně sedí, hermeticky těsní, velmi lehké a umožňují nosit dioptrické brýle.
• 3 transparentní barvy - modrá, zelená, růžová.
• Výrobce Woodpecker.

• Papírové kelímky s PE-vrstvou o obsahu 160ml s motivem medvídka Otto.
• Stabilní, pevné, odolné proti promáčknutí.
• Ideální do dětské ruky.

SLEVA
56%

MG-1 zelené 9999433

MG-1 růžové 9999431

1 ks | 250,-

109,-*

MG-1 modré 9999432

modré - 100 ks | 210,- | obj. č. 300191

179,-

růžové - 100 ks | 210,- | obj. č. 300192

179,* Nabídka platí do vyprodání zásob

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Praktický antižeton do nákupního vozíku.
Při objednávce nad 3 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony
skořicové nebo zázvorové.

Při objednávce nad 3 000 Kč.

DEZINFEKCE A STERILIZACE
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

229 Kč

Steril.sáčky 90x250 mm

594062

299 Kč

Steril.sáčky 140x260 mm

594063

499 Kč

Steril.role 5,0 cm

594046

339 Kč

Steril.role 7,5 cm

594047

439 Kč

Steril.role 10 cm

594044

590 Kč

Steril.role 15 cm

594048

885 Kč

Steril.role 20 cm

594045

1 190 Kč

Steril.role 25 cm

594050

1 490 Kč

Steril.role 30 cm

594049

1 830 Kč

35

Parní sterilizace

SLEVA

Helix Test

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

15%

sterilizátory od firmy Medistock.
• Test je nutné provádět denně
před každou sterilizací.

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

1 695,-

Parní sterilizace

EURO Bowie-Dick test

• Jednorázový balíček pro B-D zkoušku prověří v jediném testu při teplotě 134 °C

během 3,5 min.: průnik páry, sytost páry, obsah nekondenzujících plynů, teplotu a
skutečnou dobu sterilizační expozice.
• Vhodný pro velké parní sterilizátory (nad 50 l).

Dezinfekce ve spreji

CaviCide

• Postřiková dezinfekce

SLEVA

kompatibilní s většinou
povrchů, baktericidní
a virucidní účinnost.
Používá se neředěný.

20%

1 ks | 170,- | obj. č. 593115

136,-

Dezinfekční ubrousky

FD 350

• Dezinfekční ubrousky pro dezinfekci a

200 ml | obj. č. 100021

212,-

700 ml | obj. č. 100022

363,1 349,-

5 l | 1 417,- | obj. č. 100023

Dezinfekce rukou

Desderman Pure Gel
• Gelový dezinfekční přípravek na

bázi ethanolu určený na hygienickou a chirurgickou dezinfekci
rukou. Bez barviv a parfémů.
Účinný na široké spektrum
bakterií i virů

čistění otřením povrchů zdravotnických
prostředků.
• Vhodné např. pro podložky hlavy, držadla
operačních světel, násadce a kolénka,
obaly intraorálních snímků.
• Ubrousky lze jednotlivě odtrhnout a ihned
použít. Doba expozice jen 1 minutu.
• Sortiment 3 typů: klasik, s vůní květi nebo
s vůní citrónů.
náplň - 110 ks | 229,-

209,-

dóza - 110 ks | 299,-

269,-

Dezinfekce rukou

Septoderm

• Tekutý dezinfekční alkoholový přípra-

vek určený k hygienické a chirurgické
dezinfekci rukou a k dezinfekci pokožky
před operacemi a vpichy.
• Vyznačuje se rychlým a dlouho
přetrvávajícím účinkem s dobrou
odmašťovací schopností a výbornou
snášenlivostí s pokožkou.
• Účinné látky: etanol 45% hm., 2-propanol 30% hm. KAS 0,5% hm.

179,-

500 ml | 190,- | obj. č. 410339

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fleecová unisex vesta AlexFox.
Při objednávce nad 20 000 Kč.

500 ml | 200,- | obj. č. 4101660

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

160,-

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

VÝPRODEJ
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Take 1

• A-silikonová otiskovací hmota typu Tray, pro míchač-

ky, standardně tuhnoucí (RS).

Amelogen plus
stříkačky

SLEVA

Edelweiss kompozitum

39%

s Edelweiss fazetami a okluzemi.

• Nadčasový Bis-GMA

• Nanohybridní kompozitum vhodné pro kombinaci

kompozit s mikročásticemi,
univerzální, tužší, nelepivá
konzistence.

SLEVA

SLEVA

40%

53%

RS 2 x 362ml - exp. 28.02.2021 | 6 283,obj. č. 589178

BisCem

• Samoleptací, samoadhezivní,

duálně tuhnoucí kompozitní
fixační cement ve formě
pasta-pasta

3 799,-*

SLEVA
23%

• Charisma Flow - světlem

Prophy Pasta
CCS kalíšek

299,-*

SLEVA
52%

• Zelená profylaktická pasta

kompozitum A3.5 - 15 x 0,3 g - exp. 01.04.2021
2 130,- | obj. č. 5010241

GC EQUIA Forte

• Bulkový sklohybridní výplňový

materiál pro pacienty od 7 let.

999,-*

SLEVA
25%

o hrubosti 70 mikronů.
• Vhodná na diskolorované zuby nebo jako pasta pro
odstranění plaku.

8 g - opákní, exp. 30.08.2021 | 2 580,obj. č. 530004

Charisma

sklovina neutral, 2,5 g - exp. 31.03.2021 | 490,obj. č. 509039

1 990,-*

SLEVA

polymerující hybridní
až 40%
radioopákní flow kompozit.
• Charisma Opal - sub-mikrohybridní univerzální kompozitum pro výplně ve frontálním i laterálním úseku

kalíšky zelené - 144 x 2 g - exp. 31/05/2021
3 020,- | obj. č. 5310081

1 399,-*

Consepsis Scrub

SLEVA

• Chlorhexidinová pasta důkladně

21%

čistí, dezinfikuje
a obrušuje v jednom kroku.

200 ks + 4 ml Coat, exp. 13.06.2021
17 500,- | obj. č. 53351A2

12 990,-*

Synergy D6
Dentin A2/B2 4 g
• Univerzální nano-kompo-

zitní materiál ideální pro
připevnění fazet.

SLEVA
39%
Flow 1,8 g - B3, exp. 30.06.2021 | 530,obj. č. 5219B3

369,-*

Flow 1,8 g - Baseliner - exp. 30.06.2021 | 530,obj. č. 5219BS

369,-*

Opal 4g - OL, exp. 30.06.2021 | 990,- | obj. č. 5267OL

Tempsmart DC

• Duálně tuhnoucí kompozit pro

dočasné korunky a můstky v
duální stříkačce.

599,-*

SLEVA
35%

IndiSpense - 30 ml, exp. 30.06.2021 | 2 290,obj. č. 500689

Bisfil 2B

• Chemicky tuhnoucí, rtg

kontrastní hybridní kompozitum
pro výplně I. a II. třídy

1 799,-*

SLEVA
51%

Flow A2/B2 stříkačka 2,3g, exp. 30.06.2021
1 089,- | obj. č. 52111A2

659,-*

Enamel Universal, kompule 10x0,25g, exp. 30.07.2021
1 279,- | obj. č. 52113EU

769,-*

GC Tooth Mousse

• Bioaktivní, dentální ochranný

krém, který obnovuje
minerální rovnováhu v ústech
a stimuluje produkci slin.

SLEVA
38%

10 ml - A2, exp. 16.07.2021 | 1 990,obj. č. 520314A2

1 290,-*

univerzální - 10 g, exp. 31.07.2021 | 2 060,obj. č. 520105

999,-*

40 g - vanilka, exp. 30.06.2021 | 595,obj. č. 5303284

369,-*

* Nabídka platí do vyprodání zásob

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Praktický antižeton do nákupního vozíku.
Při objednávce nad 3 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony
skořicové nebo zázvorové.

Při objednávce nad 3 000 Kč.

VÝPRODEJ
MaxCem Elite
Chroma

SLEVA

• Samoadhezivní fixační duálně

28%

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

2 x 5 g - čirý - exp. 30.07.2021 | 4 154,obj. č. 53008C

Herculite XRV

• Mikrohybridní kompozitum pro

výplně ve frontálním i laterálním
úseku, krčkové eroze i přímé
fazetování.

2 995,-*

SLEVA
42%

Mosaic

37

SLEVA

• Vysoce modelovatelný

30%

kompozit s hladkou, pružnou
konzistencí, snadno
se odděluje a nelepí
se na nástroj.

stříkačka 4 g - A3.5 - exp. 30.07.2021 | 2 140,obj. č. 504764

Perma Evolution

1 499,-*

SLEVA

• Permanentní kořenový výplňový

35%

materiál bez obsahu iodoformu
a paraformaldehydu.
• Rentgenokontrastní, baktericidní.

Build-It FR blue

• Skelnými vlákny vyztužený

kompozitní dostavbový
materiál v modrém odstínu.

SLEVA
41%

4 ml+5 kanyl, Blue - exp. 10.08.2021 | 770,obj. č. 104361

449,-*

Visalys Temp

• Pevný materiál pro výrobu provizorních korunek

a můstků razidlovou metodou.

• Estetický, přirozeně

fluorescentní
a stálobarevný.

SLEVA
37%

dentin, C4 - exp. 30.08.2021 | 1 400,obj. č. 5209C4

799,-*

RelyX Unicem Aplicap

SLEVA

skyřičný cement pro definitivní
cementování korunek, můstků,
inlejí a onlejí z keramiky, kovů
nebo kompozit.

30%

• Samoadhezivní, univerzální pry-

Aplicap A1, 20 ks - exp. 27.09.2021 | 4 464,obj. č. 5332A1

K-Reamer Torpan

3 099,-*

35%

od firmy Maillefer.

1 249,-*

Ionofil Molar AC
Quick

SLEVA
33%

• RTG kontrastní skloionomerní

výplňový cement
chemicky
se vážící
ke sklovině
i dentinu.

SLEVA

• Ruční K-Reamer

12g + míchací kanyly, exp. 30.08.2021
1 950,- | obj. č. 541195

• Praktický stojánek pro skladování

a organizaci brousků a vrtáčků.

• Ze speciálního odolného čirého

1 799,-*

Wave-one nástroje primární

• Inovativní endodontický systém, který umožňuje

opracování kanálku jedním nástrojem. Přináší tak
zjednodušení práce, není potřeba žádná výměna
kořenových nástrojů.

SLEVA
35%

Quick A2, 48 ks - exp. 30.06.2021 | 4 190,obj. č. 5308A2

Roto-Stand

A1 - 50 ml + 15 kanyl, exp. 31.08.2021
2 870,-

2 799,-*

SLEVA
37%

025.08/21 mm, 3 ks | 1 810,- | obj. č. 592513

1 199,-*

Turbínka BeYes M800-S/PD
s rychlospojkou
• Vysoce výkonná světelná turbínka

s úžasnou intenzitou osvětlení.

plastu, s víčkem proti prachu.

• Mikrostrukturovaný povrch, kvalitní

keramická ložiska, trojbodový sprej.

• Standardní hlavička 12,5 mm,

výkon 25 W, rychlost 380 tis.ot/min.

• Demo přístroj - záruka 6 měsíců.

SLEVA
36%
80/25mm, 6ks | 622,- | obj. č. 571606

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

399,-*

pro HP/RA vrtáčky - 72 ks | 790,obj. č. 5710061

Hřejivá fleecová unisex vesta AlexFox.
Při objednávce nad 20 000 Kč.

499,-*

turbínka + rychlospojka | 10 880,obj. č. 592999D

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

6 990,-*

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

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

Hu-Fa
Dental

Kostarika
Daniel Linnert

TRAVEL

Tropická

Rájem na zemi je Kostarika nazývána pro svoji panenskou čistotu moře a
palmových hájů i pro vysoký standard poskytovaných služeb. Rozvinutá turistická infrastruktura, stabilní politická situace a přívětivost místních lidí z ní
dělají jednu z nejoblíbenějších destinací tropického světa.
POZNÁMKA: Země je pro turisty z celého světa otevřená. Od 1. listopadu již
pro příjezd není potřeba negativní PCR test, ten je vyžadován pouze v ČR po
návratu. Cenu testu (1 700 Kč) Vám proplatíme!
Termín: 9. - 19. února 2021 (11 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: pečlivě vybrané hotely (na závěr s All Inclusive)
Nenechte si ujít: NP Tortuguero, NP Arenal, Monteverde & Don Juan Coffee
Tour, visuté mosty v mlžných lesích, Guanacaste, NP Rincón de la Vieja, NP
Volcano Tenorio & Rio Celeste
Cena: 76 890 Kč (včetně poplatků)

Maledivy
relaxujte v ráji

Průzračná voda, bílé pláže, šumící palmy a jiskřivě modré nebe vyvolávají pocit
nekonečnosti, volnosti a klidu.
Z letadla se vám naskytne pohled na dechberoucí krásu přírody v modrých hlubinách oceánu, na blankytné ostrovy a ostrůvky. Místní laguny patří k nekrásnějším na světě, a proto není divu, že se Maledivy staly vyhledávanou turistickou
destinací.

Termín: 5. - 14. května 2021 (10 dnů)
Doprava: letecky (Emirates)
Ubytování: Cocoon Maldives 5* s All Inclusive
Nenechte si ujít: křišťálově čiré moře s bílými plážemi,
nebeský klid a ráj ostrova … co více dodat …
Cena: 74 990 Kč (včetně poplatků)

Rakousko
Bad Kleinkirchheim
Lyžování a relax

Lázeňské a sportovní zimní středisko ležící ve výšce 1100 m. n. m. nabízející
85 km sjezdovek. Největší atrakcí jsou kromě krásných sjezdovek také komplexy venkovních i vnitřních termálních bazénů s teplotami 36oC a množství
dalšího sportovního a relaxačního využití. Co může být nádhernější než sedět
v horké vodě a pozorovat lyžaře na svazích?
Termín: 6. - 13. března 2021 (8 dnů)
Ubytování:
• Panorama Pension Suedhang (polopenze)
• Apartmány Römerhof (beze stravy)
Nenechte si ujít: jarní lyžování a osvěžení v lázeňských komplexech
Cena: od 5 890 Kč

Patagonie
Země ohně a ledu

Patagonie je úžasný kraj rozkládající se v Chile a Argentině. Najdete zde
mohutné ledovce, krásné fjordy, sopky, žulové skály a nádherná jezera! V
Patagonii se ocitnete nejjižněji, jak je to jen na zeměkouli možné. A do Antarktidy je to odsud co by kamenem dohodil. Snoubí se zde drsná realita s
nevšední krásou a nabízí nezapomenutelnou dovolenou v zemi kontrastů a
nádherné divoké přírody. Patagonie je prostě splněný sen těch cestovatelů,
kteří mají rádi drsnou a divokou přírodu. A také se říká - kdo se tam jednou
podívá, propadne jí nadosmrti!
Termín: 13. - 24. dubna 2021 (11 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: kvalitní 3-4* hotely s polopenzí/ plnou penzí
Nenechte si ujít: Torres del Paine National Park, Los Glaciares National
Park, Isla Tierra del Fuego, King Penguin Park
Cena: 97 790 Kč (včetně poplatků)

Vaše
objednávky
ODMĚNÍME
hodnotnými
DÁRKY!

lahodné bonbony
Barkleys skořicové nebo
zázvorové
nad 2 500 Kč

Jsme v tom společně!
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Chováme se ohleduplně
k životnímu prostředí
Rádi bychom eliminovali spotřebu plastů
a tak od této chvíle budete dostávat
Vaše dodávky zboží od svého Hu-Fa
obchodního zástupce také v látkových
taškách.
Tašku si můžete nechat a nebo nám ji
můžete vrátit a my Vám v ní dovezeme
objednávku zase příště.

praktický antižeton
do nákupního vozíku
nad 3 000 Kč

nový, jedinečný
rozvěrač úst Umbrella 5ks
nad 7 000 Kč
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Veselé originální
Hu-Fa omalovánky
nad 5 000 Kč
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hřejivá ﬂeecová unisex
vesta AlexFox
nad 20 000 Kč

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

Obchodní zástupci

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

prodej Olomoucký kraj

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

prodej Praha, stř. Čechy

prodej Moravskoslezský kraj

prodej Karlovarský,
Plzeňský kraj

prodej Vysočina, Brno,
J. Morava

Telemarketing Čechy

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

prodej východní Čechy

Bohumil Hejtmánek
mobil: +420 603 294 718
Telemarketing

Telemarketing

prodej Praha

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

Ing. Ivana Raschmannová
telefon: +420 576 771 402
mobil: +420 777 242 712
e-mail: ivana.raschmannova@hufa.cz
S ivana_raschmannova

Markéta Petrů
mobil: +420 777 779 700
e-mail: petru@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

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

ITALSKÉ / MINIMALISTICKÉ / STYLOVÉ
Podporováno StyleItaliano

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

Look
Cool

&

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

3 letá

ZÁRUKA

Galilejské brýle zvětšení 2 - 3× 30 290 Kč
Galilejské brýle zvětšení 3,5×

33 590 Kč

SLEVA
na světelný systém

wireless
wireless

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

Nejnovější přírustek do rodiny exkluzivních
světelných systémů pro lupové brýle.

Obj. kód: 910296
eosHP wireless
30 590 Kč

Nejnovější přírůstek do rodiny exkluznivních světelných systémů pro lupové brýle
• Světelný výkon - 38.000 lux, teplota barvy - 5.700 K, odpovídá
dennímu světlu
• Aseptické ovládání světla gesty rukou - bez dotyku
• Výdrž baterie 140 min, nabíjení 90 min, součástí balení jsou 2 baterie

•
•
•
•

Ostře ohraničená kruhová plocha s jednotným jasem, bez tvoření stínů
Pracovní vzdálenost 35 cm, velikost světelného pole 7,5 cm
Hmotnost světla jen 36 g, UV ﬁlter 525 nm
Univerzální nebo magnetický úchyt

Ochranný štít pro lupové brýle
Laboratorně certiﬁkovaná ochrana očí a obličeje, která neovlivňuje ostrost,
absolutně nezkresluje, nemlží se a umožní Vám vykonávat Vaši profesi
v maximálním bezpečí
•
•
•
•
•
•

Speciálně vyvinutý pro použití s lupovými brýlemi i světelnými systémy
Vyměnitelný tvarovaný štít
Pohodlný, nastavitelný elastický pás
Žádné optické zkreslení
Anti-fog - plně funkční i při opakovanému omývání
Odolný proti nárazu při pádu

Obj. kód: 5907102, ochranný štít 1 599 Kč 1 790,-

Hu-Fa
Dental

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

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, mobil: +420 773 456 008, e-mail: stepanek@hufa.cz

