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Informační časopis pro stomatologickou praxi

Hu-Fa
úsměvy OTISKOVÁNÍ

2. 3. - 30. 4. 2020

occlufast+

také termochromatický

Occlufast + je nová řada A-silikonů pro 
přesnou a precizní registraci skusu.

Your key to a restoration that fits!

Více informací
najdete na straně 19

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

člen



2Novinky

Okamžité protetické řešení 
v jedné návštěvě
Prefabrikovaný monoblok kořenového čepu s do-
stavbou jádra, který lze upravovat stejně jako
dentin. Díky translucenci umožňují čepy periapikál-
ní polymeraci světlem. Šetří čas i peníze.

Odkaz: bit.ly/OpalescenceGOOdkaz: bit.ly/CepyEdelweiss Odkaz: bit.ly/peakUbond

Profesionální bělení za pochodu
Náš úsměv o nás řekne víc, než cokoliv jiného - je 
to první věc, které si lidé na nás všimnou. Dejte 
Vašim pacientům možnost rozjasnit a zesvětlit 
jejich úsměv. Pohodlně, snadno a na dlouhou dobu.

Spolehlivé bondování
Ať už chcete vsadit na jistotu s technikou totálního 
leptání a nebo využíváte pohodlí samoleptání, na 
Peak Universal Bond se můžete vždy spolehnout! 
Funguje se všemi materiály bez ohledu na techniku.

Možnosti ošetření anxiózních 
pacientů v zubní ordinaci
Tato poutavá přednáška Vás vtáhne do problematiky 
sedace v běžné stomatologické praxi. Paní docentka 
Vás přehledně seznámí s používanými farmaky a jejich 
vlastnostmi. Důležitou částí bude bude také monito-
ring pacienta a zvládnutí možných komplikací. Probere 
také rozdíly v sedaci dětských a dospělých pacien-
tů. Neopomene ani právní aspekty sedace a nutnou 
dokumentaci, která se k ní váže a spoustu dalších 
nezbytných informací a praktických tipů. Navíc v prů-
běhu kurzu budete mít možnost otestovat analgoseda-
ci pomocí „rajského plynu“ ENTONOX®.

Přednášející: 
Doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
 Kdy: 9. října 2020
 Kde: Praha

Další informace:   bit.ly/37CVZcV

Využití obličejového oblouku 
a semi-adaptabilního artikulátoru 
v ordinaci zubního lékaře
Tento praktický kurz je určen pro celý stomatologický 
tým - tedy jak pro zubní techniky, tak pro lékaře.
Přinášíme Vám možnost, naučit se pracovat s kvalit-
ními a dostupnými artikulátory a obličejovým oblou-
kem, což Vám napomůže snížit problémy při artikulaci 
náhrad před předáním a předejít stížnostem pacientů 
u rozsáhlejších protetických prací. Během kurzu se 
nejen seznámíte s problematikou artikulátorů a obli-
čejových oblouků, ale hlavně se prakticky naučíte, jaké 
výhody Vám jejich využití přináší a jak s nimi pracovat.

 Přednášející: MDDr. Petr Jirásek 
                        a Bc. Libor Orava
 Kdy: 18. září 2020
 Kde: Brno

Další informace a přihlášky ZDE:  

Hu-Fa
Dental

Vzdělávání www.hufa.cz/vzdelavani/

Intraligamentární anestezie
V průběhu kurzu si osvojíte princip, indikace a kon-
traindikace, správnou techniku, příčiny neúspěchu 
a selhání i možné komplikace ILA. Dále pak možnosti 
použití u dětí a rizikových pacientů. Součástí kurzu je 
také nácvik aplikace tlakovými stříkačkami typu pisto-
le, pera a přístrojovou aplikaci anestezie na zvířecích 
čelistech.

 Přednášející
 MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D.

 Kdy: 23. října 2020
 Kde: Přerov

Další informace a přihlášky ZDE:  bit.ly/37runa6

Podkládání a rebaze snímatelných 
náhrad
Prakticky orientovaná přednáška pro stomatology, 
napěchovaná užitečnými informacemi, zaměřená na 
opravy snímacích náhrad, se kterými se dnes a denně 
setkáváte ve své praxi.

 Přednášející: MUDr. Jana Krňoulová, PhD.
 Kdy: 29. května 2020
 Kde: České Budějovice

Další informace a přihlášky ZDE: bit.ly/38IHYtT

bit.ly/36tUGLu

Konzervativní parodontologická 
léčba, 15-ti leté zkušenosti 
s dlahováním zubů
Velmi žádaný praktický kurz s přednáškou Vás naučí 
nejen stabilizovat zuby tzv. Splint technikou a dozvíte 
se celou řadu dalších zajímavých a praktických 
informací.

 Přednášející: MUDr. Peter Augustín, Ph.D.
 Kdy: 2. října 2020
 Kde: Hradec Králové

Další informace:  bit.ly/2WKaEk0

Kvalitní fi xace. Jak na to?
Cílem přednášky je racionalizovat fi xace, rozdělit je 
přehledně podle materiálu a typu protetické práce 
a typu fi xace i fi xačního materiálu tak, abychom došli 
k přehledným protokolům, které jsou obecně platné 
a zajistí nejlepší možnou vazbu protetických prací 
k tvrdým zubním tkáním.

 Přednášející: MDDr. Barbora Vágnerová
 Kdy: 16. října 2020
 Kde: Ostrava - Mariánské hory

Další informace:  bit.ly/38EEMQ3
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GC Tech.Europe N.V. · Member of GC Group 
Researchpark Haasrode-Leuven 1511 · Interleuvenlaan 13 · B-3001 Leuven

Tel. +32 16 74 26 00 · Fax +32 16 40 02 14  
gctech@gceurope.com · www.gctech-europe.com

GC Tech.Europe N.V.

Elite P&P je univerzální, okamžitě a snadno použitelná řada otiskovacích A-silikonů. 
Nabízí tři viskozity: putty, light a regular, splňují požadavky stomatologů v různých 
klinických situacích.
Elite P&P je zvláště doporučován pro aktuální uživatele C-silikonů, 
kteří by chtěli přejít na přesnější, vysoce výkonný systém otiskování.

Výhody
• Vysoká přesnost při reprodukci detailů
• Vysoká odolnost proti roztržení
• Vynikající obnovení z deformace
• Vysoká rozměrová stabilita

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ 
ZAHÁJENÍ PRODEJE 
IMPLANTAČNÍHO SYSTÉMU GC 
Aadva
Kdy a kde
PRAHA, Hotel Panorama,
Milevská 7, Praha 4
pátek 5. června 2020
11:30 - 19:30 hod.
Cena
Tuto slavnostní událost jsme pro Vás připravili zcela ZDARMA. 
Přesto je nutné, abyste se přihlásili formulářem uvedeným níže.

Program
11:30 – 12:00   Prezence účastníků
12:00 – 12:05   Ing. Pavel Veit: Přivítání účastníků a úvodní slovo
12:05 - 12:20   Roger Farhadian: Proč právě Aadva Implantační systém?
12:20 - 14:20   PhD, DMD Juraj Brozović: GC Aadva v moderní implantologii
14:20 - 14:45   Přestávka
14:45 - 16:30   PhD, DMD Juraj Brozović: Aplikace v komplikovaných případech
16:30 - 17:00   Zkušenosti českých lékařů se systémem GC Aadva
17:00                Občerstvení formou bohatého rautu
18:00                Barmanská show

O systému
GC Aadva je produktová řada nejvyšší kvality vyhovující nejmodernějším technolo-
giím a vyvinuta s ohledem na synergii se současnou protetikou na implantáty. Uni-
kátní povrch implantátů GC Aadva byl vyvinut pomocí osvědčené technologie. Jeho 
vlastnosti, které zvyšují a stimulují osseointegraci, jsou vytvářeny díky homogennímu 
pískování s vysokou čistotou částic oxidu hlinitého a leptáním kyseliny (povrchová 
technologie Aanchor®).

Geometrie implantátů je navržena pro rovnoměrné rozložení mechanického napětí po 
celé délce implantátů a samořezná funkce progresivního závitu implantátu podporuje 
stabilní vložení implantátu a vytváří optimální primární stabilitu. Pro zjednudušení chi-
rurgického a protetického postupu má GC Aadva jednotnou platformu pro všechny 
abutmenty. GC Aadva nabízí univerzálnost abutmentů pro cementované i šroubované 
práce a umožňuje zubnímu lékaři zajistit dlouhodobou funkci a optimální estetiku zubní 
náhrady pro pacienta.

Přednášející 
 PhD, DMD Juraj Brozović, specialista ve stomatochirurgii
 Narozen ve Splitu, specialista na ústní a čelistní chirurgii v soukromé stomato- 
 logické ordinaci – získal ocenění „prim. Dr. Vladimíra Mikoljiho“ během stáže 
 na Klinice ústní a čelistní chirurgie ve Fakultní nemocnici v Záhřebu.   
 Výzkumný pracovník na VŠ - Zubní lékařství Záhřeb. Lékařská univerzita 
 ve Splitu School of Medicine - částečný úvazek.

Autor vědeckých a klinických prací v mezinárodně uznávaných časopisech. Mezinárodní před-
nášející o pokročilých technikách augmentace a implantologie. Resorba - Key opinion leader. 
Autor řady vzdělávacích kurzů „Augmentace“, které se zabývají augmentací tvrdých i měkkých 
tkání. Zastánce mikrochirurgického přístupu ve stomatochirurgii. Člen výkonné rady Croatian 
Society for Oral Surgery Executive Board, Croatian Society for Dental Implantology a Croatian 
Medical Association.

Staňte se součástí slavnostního uvedení nového implantologického systému GC Aadva na čes-
ký trh, které se uskuteční v Praze za účasti nejen PhD, DMD Juraj Brozoviće, ale i českých 
stomatologů, kteří již se systémem pracují. Na závěr této společenské události jsme pro Vás 
připravili bohatý raut a také barmanskou show. Těšíme se na setkání s Vámi!

Nabízí tři viskozity: putty, light a regular, splňují požadavky stomatologů v různých 

PŘESNOST A VÝKON

SLEVA 
25%

5401810     P&P intro kit     1 390 Kč   1 879,-

Intro kit obsahuje:
2 × 250 ml putty, 
2 × 60 ml ligt body normal v tubách

Detailní informace a přihlášky najdete ZDE:   bit.ly/UvedeniAadva



4 Moderní postupyModerní postupyModerní postupy
atraumatické extrakceatraumatické extrakceatraumatické extrakce

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

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

extrakce jakéhokoliv zubuextrakce jakéhokoliv zubuextrakce jakéhokoliv zubu

Extrakce jakékoliv zubu (kromě retinovaných třetích molárů) v jakémkoli 
stavu snadná, předvídatelná a velmi efektivní. Jakýkoliv praktický zubní 
lékař může obecně každý zub, v jakémkoli stavu extrahovat za méně než 
4 minuty pouhým pohybem zápěstí.

Kleště Physics Forceps mají revoluční design čelistí a branží, který umož-
ňuje účinné atraumatické extrakce pouhým pohybem zápěstí na základě 
prvotřídního pákového efektu, kdy působí pouze jedna síla z kleští na lin-
guální nebo palatinální straně zubu nebo kořene. Technika práce s těmito 
kleštěmi eliminuje nutnost pevného uchopení, kroucení, kývání a tahání 
rukou.

Některé z mnoha výhod používání této techniky a kleští 
Physics Forceps zahrnují:
• Předvídatelné a efektivní extrakce 
• Zachování bukální kosti a kortikální destičky
• Zabránění vzniku mukoperiostálních laloků a odstranění kosti  
  z přístupu ke kořenům
• Téměř úplnou eliminaci fraktur hrotu kořene
• Pomoc při efektivních extrakcích v případech rekonstrukce celého 
  oblouku
• Podporu pro okamžité zavádění implantátu

 9.490 Kč  12.590,-jednotlivé kleště 33.990 Kč  50.990,-

MUDr. Ludmila Ošťádalová, Náměšť na Hané

„Kleště Physics Forceps opravdu umožňují na základě pákového efektu atraumatické extrakce pouhým pohybem zápěstí. Naprosto není nutný 
klasický pohyb kývání, kroucení spojený s taháním zubu. Extrakce se stává pro lékaře i pacienta mnohem méně náročná. Chvíli máte oba - 
pacient i lékař - pocit, že se nic neděje, že extrakce nijak nepokračuje. Opak je pravdou-zub se uvolňuje z alveolu pouhým pohybem zápěstí. 
Dokonce i extrakce masivních molárů se stává jednoduchou a velmi rychlou. Je téměř úplně eliminována možnost fraktury kořene a extrakce 
je svou technikou maximálně šetrná vůči kosti. Vyzkoušejte i vy a budete spokojeni stejně jako vaši pacienti.“

BUĎTE KE SVÝM PACIENTŮM, NA SVÉ RUCE A SVOJI PRAXI PŘÍVĚTIVÍ...

Ráda zkouším nové materiály a přístroje a i proto jsem si asi před třemi lety pořídila celou sadu kleští  Physics Forceps. Nejsem sice stoma-
tochirurg, ale v našem regionu je velká spousta pacientů, kteří žádají extrakce. Nyní, po  třech letech, si mohu říci, že to byla opravdu dobrá 
investice. Výhodu kleští vidím především v tom, že k extrakci stačí pouze mírný pohyb zápěstím a není třeba používat tahání, kroucení a kývání 
rukou, takže si své ruce opravdu šetřím. Další výhodou je i to, že se zub i radix uvolní z lůžka poměrně rychle. Důkazem toho, že extrakce jsou 
pro pacienta mnohem“příjemnější“bývá velmi častá otázka: A to už je hotovo?

MUDr. Helena Marešová, Orlová

Zkušenosti lékařů

MUDr. Ondřej Pavlík, Brno

Klinický případ

Více informací na    bit.ly/PhysicsForceps

sada 4 ks57110S
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BRIX3000®

Enzymatický gel na atraumatické odstranění zubního kazu

BRIX3000®

Ošetřovaná plocha 
s gelem Brix

Kariézní (infected) dentin 
(je třeba ho odstranit)       

Postižený (affected)
dentin (může se léčit a měl by zůstat)

Sklovina

Pulpa

Ošetřovaná plocha 
s turbínou

Riziko 1: Sklovina se může ulomit 
a vytvořit větší kavitu

Riziko 2: Turbína odebírá 
postižený (affected) dentin, který může 

být uzdraven a posílit zub

Riziko 3: Pulpa může 
být díky turbíně exponována

VÍCE POHODLÍ, MÉNĚ RIZIKA.

Konvenční nástroj 
- turbínka

MÉNĚ POHODLÍ, VÍCE RIZIKA

POROVNÁNÍ

MÉNĚ POHODLÍ, VÍCE RIZIKA

Enzym PAPAIN

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ PROCES.
MAXIMÁLNÍ ZACHOVÁNÍ TKÁNĚ.
• Neinvazivní produkt na vodní bázi
• Hlavní složkou gelu je enzym PAPAÍN
• Bezpečný pro všechny typy pacientů
• Neobsahuje toxické nebo dráždivé složky

Co se po aplikaci BRIX3000® děje?
BRIX3000® je aplikován do kavity a nechá se působit 
2 minuty.
BRIX3000® spustí proteolýzu na devitalizovaném dentinu, 
která ho následně změkčí a připraví na odstranění jem-
ným kyvadlovým pohybem. Pokud se BRIX3000® dostane 
do kontaktu s vitálním dentinem nebo pulpální tkání, tak 
kvůli přítomnosti a 1-antitrypsínu (antiproteázy přítomné 
ve všech tkáních živých organismů), ztrácí svoji enzy-
matickou schopnost. Díky tomu je BRIX3000® bezpečný 
pro všechny pacienty po požití, kontaktu s pulpální tkání, 
dásní, jazykem, pokožkou nebo při náhodném zasažení očí 
a nenastane žádná negativní reakce. BRIX3000® byl 
dermatologicky testován.

Práce s Brix3000® je v souladu s technikou ART 
(Atraumatic Restorative Treatment), doporučeními 
WHO (Světová zdravotnická organizace) a IDF 
(World Dental Federation). 
Žádná bolest a strach během ošetření zubů nepodporuje 
vyšší poddajnost a lepší zdraví.

Nanesený gel BRIX3000 v kavitě
mléčného zubu 85

Stav po ruční exkavaci 
infi kovaného kariézního dentinu

Obj. kód: 530383   3 ml   2 890 Kč
                                          3 190,-

MUDr. Jozef Minčík, Ph.D.

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

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

Více na   bit.ly/BRIX3000
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Výhradní dovozce v ČR a SR
Hu-Fa
Dental

MŮJ ÚSMĚV JE 

Nakažlivý
MŮJ ÚSMĚV MÁ SÍLU

“Profesionální bělení za pochodu” 
– kdykoli a kdekoli. 

Opalescence GO 6% 
– univerzální předplněné nosiče s bělícím gelem 

• Jednorázové extra těsné nosiče předplněné gelem s 6% peroxidu vodíku 
 k okamžitému použití. 
• Profesionální vybělení zubů. 
• Bělí i distální zuby.
• Žádné otisky, modely ani další laboratorní práce. 

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

• Vhodné i na oživení a prodloužení trvanlivosti odstínu po předchozím ordinačním  
 bělení nebo po profesionálním čištění zubů.
• Cenově dostupné.

Pevnější nosič UltraFit se po nasazení vytvaruje teplem v ústech 
a výborně se přizpůsobí zubnímu oblouku

Balení: 
Kit (10× dolní + 10× horní nosič)    1.760 Kč     2.340,-     
Minikit (4× dolní + 4× horní nosič)      930 Kč     1.240,-
příchuť: máta, meloun*

Pozn. Bělící gely musí mít v označení kódu EU (registrováno pro prodej v EU) 
*jen v balení kit

Při objednávce nad 
5 000,- Kč 
lesk na rty Ultradent 
jako dárek  

Při objednávce nad 
5 000,- Kč 
lesk na rty Ultradent 
jako dárek  jako dárek  jako dárek

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

35% kyselina fosforečná pro ideální leptání 
• unikátní samolimitující chemie: leptá jen do hl. 1,9µm –nepřeleptá1

• penetruje do nejmenších nejmenších fi sur, 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

Sleva 
25%

Obj. kód Balení Akční cena Běžná cena
500164 Refi ll 4 x 1,2 ml 740 Kč 980 Kč

500163 Intro kit 4 stříkačky 1.060 Kč 1.410 Kč

500685 IndiSpence 30 ml 1.950 Kč 2.600 Kč

500168 Refi ll 20 x 1,2 ml 2.270 Kč 3.020 Kč

500167 Econo kit 20 stříkaček 2.820 Kč 3.750 Kč

konzistence a viskozita, kterou jste vždy chtěli

Vyberte si svou cestu k pevnějšímu bondu
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Všechny cesty vedou k Peak Universal Bond. 

VYBERTE SVOU CESTU  

NEOPLACHUJTE

PRIMER PEAK®  SELEPTADLO ULTRA-ETCH®

PEAK®  UNIVERSAL
BOND

1–3

Peak Universal Bond zajistí pevnou, trvalou vazbu, ať již si zvolíte samoleptání nebo techniku totálního leptání.  
Váže se na dentin, sklovinu,  

•  
•  Obsahuje chlorhexidin (0,2  %), který pomáhá zajistit dlouhodobou pevnost vazby 1

•  
•  

1.  Carrilho MRO, Carvalho RM, de Goes MF, et al. Chlorhexidine preserves dentin bond in vitro. . 2007;86(1):90–94. 2.  Clinicians Report, Volume 5, Issue 8, August 2012.  
3. 79

LEPTADTADT LLO UO ULLTRA-ETRA-ELTRA-ELLTRA-EL TTCHCH®CH®CH

1–3

Výhradní dovozce v ČR a SR

sleva
25%

Jediný bond s chlorhexidinem (0,2%)  – ke zvýšení dlouhodobé pevnosti bondu
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 fi lmu 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

Balení:
504553
Refi ll 4×1,2ml stříkačka 
1.860 Kč    2.470,- 
stříkačka: 
pohodlné, přesné nanášení pomocí 
kanyl, bez rizika křížové kontaminace

504543
Refi ll 4 ml lahvička         
1.560 Kč     2.080,-
lahvička: 
stejné chemické složení jako 
stříkačkové balení, 
lahvička se speciálním zpětným 
ventilkem chrání obsah 
před degradací

505135
PeakSE 4×1,2 ml  stříkačka
samoleptací primer       
1.790 Kč     2.100,-

Hu-Fa
Dental

bit.ly/ultra-etch
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Hemostatický gel s 20% síranu železnatého

ViscoStat
• Viskózní koagulační gel pro každodenní použití při operativních zákrocích,  

periodontálním ošetření, gingivektomii.
• Hloubková aktivní hemostáze během několika sekund.
•Vynikající jako fixátor při pulpotomii – alternativa Formocresolu, šetrnější k tkáním.
• Balení Indispense Kit obsahuje: 30 ml ViscoStat, 20 kanyl Metal Dento-Infusor 

a 20 prázdných stříkaček á 1,2 ml.

SLEVA
20%

Hemostatický viskózní gel s 25% chloridu hlinitého

ViscoStat Clear
• Transparentní gel pro estetické zóny, nebarví.
• Zůstává v sulku, nezanechává rezidua, nestéká.
• Balení Intro kit obsahuje: 4 x 1,2 ml ViscoStat Clear a 20 kovových kanyl Dento-Infusor.
• Balení Indispense Kit obsahuje: 30 ml ViscoStat Clear, 20 kovových kanyl  

Dento-Infusor a 20 x 1,2 ml prázných stříkaček.

SLEVA
20%

1. Subgingivální preparace  
a krvácející sulkus. Tlakem 
vetřete hemostatikum do 
krvácejících tkání.

2. Vtlačte vlákno Ultrapak do gelu  
v sulku okolo preparace zubu. 
Nechte působit 4-5 minut.

3. Vlákno odstraňte. Opláchněte 
silným proudem vody. Osušte 
vzduchem. Znovu vetřete gel do 
sulku. Nechte působit 1 minutu.

4. Proveďte konečné opláchnutí, 
vysušte a vytvořte otisk.

Dento-Infusor kanyly
• Dento-Infusor kovové kanyly od Ultradentu vpraví ViscoStat do povrchu tkání, 

pomohou k důkladné a rychlé hemostázi a přitom neporaní sulkus.  
Vyvinete s nimi vyšší tlak.

• Blue Mini Dento-Infusor kanyly jsou vhodnější při aplikacích k prevenci tvorby 
sulkulárních tekutin, při větším tlaku lehce pruží.

• Použití: ViscoStat, ViscoStat Clear, Astringedent X.

TIP
Kanyly zjednodušují procedury, eliminují 

zbytečné úkony, snižují spotřebu materiálu

Dento-Infusor  
kovové kanyly 

Roztok s 12,7% síranu železnatého a subsulfátů

Astringedent X
• Velmi rychle zastaví i problematické, těžko zvládnutelné krvácení.
• Pro speciální případy těžkého krvácení (pro hemofiliky, pacienty s Coumadinem aj.).
• Méně kyselý než jiné konkurenční preparáty subsulfátů železa na trhu.

TIP
Aplikujte pomocí 
Dento-Infusor 

kovových kanyl.

TIP
S hemostatickými 
roztoky na bázi 
síranů železa 
(ViscoStat, 

Astringedent) 
nepoužívejte 

přípravky 
obsahující 

epinefrin; mohou 
se objevit modré 

nebo černé 
sraženiny.

SLEVA
20%

Zaváděč retrakčního vlákna: to musíte vyzkoušet

Fischers Ultrapak Packer
• Speciálně navržený pro zavádění pletených retrakčních vláken Ultrapak.
• Tenké vroubkované ostří zabrání sesmeknutí vlákna.
• Menší pravděpodobnost poranění měkkých tkání při zavádění vlákna.
• 2 velikosti v provedení 45° k rukojeti – nejčastěji používané nebo provedení 90° 

k rukojeti.

TIP
Nedaří se Vám 

zavést retrakční 
vlákno? Použijte 

Fischer's 
Ultrapack Packer!

střední

SLEVA
7% 

pokud nakoupíte 
další dva 
výrobky**

1. Subgingivální preparace 
s krvácením.

2. Silným tlakem vmasírujte 
ViscoStat kanylou Dento-
Infusor přímo do sulku.

3. Silným proudem vody odstraníte 
zbytek koagula. Koagulum se vytvoří 
uvnitř kapilár a rána tak nekrvácí.

4. Zaveďte Ultrapak vlákno 
nasáklé ViscoStatem a nechejte 
působit 1-3 minuty.

5. Odstraňte vlákno, 
opláchněte vodou a osušte.

6. Výsledná vysoká kvalita otisku.

dvě velikosti

malý

Mini kit - 2 x 1,2 ml + 10 kanyl | 400,- | obj. č. 501087

IndiSpense kit | 2 420,- | obj. č. 500647 1 940,-
IndiSpense - 30 ml | 1 460,- | obj. č. 500645

Intro kit - 4 x 1,2 ml + 20 kanyl | 1 210,- | obj. č. 503093

1 170,-

970,-

320,-

IndiSpense kit | 2 420,- | obj. č. 506407 1 940,-
IndiSpense - 30 ml | 1 460,- | obj. č. 506408

Intro kit | 1 210,- | obj. č. 506409

1 170,-

970,-

blue mini kanyly - 100 ks | obj. č. 501086 | 3 162,-**

kovové kanyly - 20 ks | obj. č. 502558 | 660,-** 710,-
kovové kanyly - 100 ks | obj. č. 502559 | 2 939,-**

blue mini kanyly - 20 ks | obj. č. 500128 | 735,-**

3 160,-

790,-

3 400,-

30 ml | 1 940,- | obj. č. 500690 1 550,- 1 ks 1 530,-

SLEVA
7% 

pokud nakoupíte 
další dva 
výrobky**
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Porcelain Repair kit
• Rychlé a kvalitní opravy poškozené keramiky.
• Pro opravy starých makroplněných kompozitů před intraorálním bondováním
• Jednoduché nanášení pomocí stříkaček a kanyl - není nutno míchat před použitím.
• Zaručena vždy stejná konzistence a složení materiálu.
• Dostatečně silná vazba kompozitu ke keramice.
• Porcelain Repair Kit obsahuje: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 kanyl Black Mini Brush, 20 kanyl BlackMicro, 20 kanyl Micro 
20G a 20 kanyl Inspiral Brush.

TIP
Pokud nechcete investovat do velké sady na opravu keramiky, můžete si 
objednat základní set:
-leptání Porcelain Etch po dobu 1 minuty, důkladně opláchnout a vysušit;
-aplikace Silanu po dobu 1 minuty - nutné pro zvýšení vazebné síly.
Obsahuje: 2 x 1, 2ml Porcelain Etch, 2 x 1,2 ml Silan, 20x kanyla 
Black Mini Brush, 20x kanyla Inspiral Brush
V tomto případě doporučujeme také doobjednat neutralizační gel 
EtchArrest, (více informaci: katalog Ultradent str. 69)

 ***pro EtchArrest neplatí sleva 20%

SLEVA
20%

ETTch ArrEST
Neutralizuje kyselá leptadla a chrání měkké tkáně.
Zabraňují úbytku síly bondu během oprav porcelánu.
Viditelný proti tkáním a kyselím leptacím činidlům.
Snadno se oplachuje.

Peak-ZM Zirconia Primer
• Primer na zirkon a kov Peak-ZM je specificky navržen tak, aby zajistil vysokou adhezi mezi zirkonovým nebo kovovým povrchem a fixačním materiálem.
• Díky složení s MDP monomerem může primer PEAK-ZM zvýšit pevnost vazby až 5-násobně oproti samostatně používaným pryskyřičným cementům.
• Pohodlné dávkování ze stříkačky nebo 4 ml lahvičky.
• Vysoká pevnost vazby k pryskyřičným cementům, k zirkonu, alumině a kovu.
• Upozornění: nepoužívat se samoadhezivními pryskyřicemi nebo pryskyřicí modif kovanými skloionomery.

 *nabídka platí pouze do vyprodání

SLEVA
20%

TIP
Peak Universal Bond zajistí pevnou a 

dlouhodobou vazbu jak při technice totálního leptání, 
tak při technice samoleptání. Pro dosažení nejvyšší 

pevnosti vazby doporučujeme použít  
primer Peak – ZM  

spolu s pryskyřičným cementem PermaFlo DC.

Polykarboxylátový dočasný cement: ví, kdy být silný a kdy povolit!

UltraTemp
• Ideální pro dočasné krátkodobé provizorní fixace (korunky, inleje) a uzavření 

kavitpři bělení nevitálních zubů (endo bělení do dutiny zubu).
• Hydrofilní, brání průniku baktérií, bez eugenolu.
• Doba zpracování: 60 - 90 sekund, doba tuhnutí 2 - 3 minuty.
• Šetrný k pulpě – nedráždí.
• Výborně drží v kavitě, spolehlivě odolá žvýkacím silám.
• Snadno jej odstraníte – v okamžiku, kdy chcete VY.

TIP
K očištění preparace použijte 

Consepsis Scrub – 
chlorhexidinovou pastu - viz str. 12.

Omni-Matrix
• Rychlé, bezpečné, hygienické.
• Délku matrice nastavíte otáčením kónického držáčku
• Po dokončení práce matrici snadno sundáte.
• Nemusíte čistit od zbytků tkání, krve, kompozitu, nemusíte sterilizovat.
• Matrice bez křidélek umožní snadné zavedení klínku.
• Matrice s křidélky pro lepší fixaci pozice.
• Kovové matrice s křidélky/bezkřídlé: 48 ks v balení, oranžové – 6 x 0,025 mm, 

zelené – 6 x 0,04 mm a fialové – dětské – 4 x 0,04 mm.
• Mylarové matrice s křidélky/bezkřídlé: 48 ks v balení, červené – 6 x 0,05 mm.

SLEVA
20%

Shlédněte praktickou 
ukázku práce s matricemi! 

bit.ly/2VDyvhs

SLEVA
7% 

pokud nakoupíte 
další dva 
výrobky**

Porcelain Etch refill - 2 x 1,2 ml | 1 020,- | obj. č. 500406

Porcelain Repair Kit | 5 740,- | obj. č. 501108 4 590,-
Porcelain Etch Kit | 2 880,- | obj. č. 500405

Porcelain Etch + Silane - 2 x 1,2 ml + 20 kanyl | 1 400,- | obj. č. 501019

2 300,-

1 120,-

820,-
EtchArrest kit | obj. č. 500625 | 1 516,-** 1 630,-***

4 ml - lahvička | 3 940,- | obj. č. 502463 3 150,-
2 x 1,2 ml - stříkačky + 20 kanyl - exp. 30.9.2020 | 2 340,- | obj. č. 502464 990,-*

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

kovové - 48 ks | 3 800,- | 2 400,-
mylarové - 48 ks | 3 740,- |  2 990,-
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Výhradní dovozce v ČR a SRHu-Fa
Dental

508990 Gemini laser Kit: 
1x napájecí zdroj, 1x nožní pedál, 1x násadec, 

10 x 5mm špička, 3x ochranné brýle

234.900 Kč 255.670,-

Duální diodový laser Gemini:
Průměrný výkon 1 W. Vlákno 400µm. 

Roboticky řízená rychlost
Design Gemini pracuje s velmi krátkými, účinnými pulzy

o vysokém výkonu. 
Prodleva mezi pulzy dovoluje měkkým tkáním se během procedury 

velmi účinně chladit.
Super-pulzní výkon znamená méně seškvařené tkáně, 
méně tepelného poškození a větší komfort pacientů 
při zachování rychlosti a/nebo účinnosti procedury.

800.552.5512 | ULTRADENT.COM
© 2019 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

LEARN  

před zákrokem bezprostředně po zákroku o 30 dní později

                              

BB L AC K | R E D R O C K |  S A P P H I R E || MM II D N I G H T

Polymerační lampa VALO/ 
VALO Grand ZDARMA!*

Ke každému duálnímu laseru Gemini 1x 
polymerační lampa VALO, VALO Cordless 

nebo VALO Grand ZDARMA! 
Na bližší informace k laseru Gemini 

se zeptejte svého obchodního zástupce.

SLEVA 
8 %

+ VALO

*Akce platí do 31. 3. 2020

Špičkový superpulzní
výkon 20 W 

• superpulzní výkon 20 W (peak) pro rychlejší   
 hladký řez a lepší termální relaxaci

• vhodný také pro dekontaminaci a dezinfekci   
 měkkých tkání

• kombinované vlnové délky 980 a 810 nm 
 pro nejoptimálnější výsledek 

• podsvícení špičky zajišťuje lepší viditelnost 
 v místě zákroku

• elegantní, nový design ohromuje transpa-  
 rentním, elektroluminiscenčním displejem

• rozhraní jednoduché pro uživatele a 20   
 předvolených procedur podporuje snadnost   
 použití

• předvolené procedury i pro dentální hygienistky

• bezdrátový nožní pedál a provoz na baterie   
 dovoluje pohodlné přemístění mezi jednotli-  
 vými uživateli

• autoklávovatelný násadec lze mezi jednotli-  
 vými procedurami snadno sterilizovat

• navrženo a montováno v USA z komponentů   
 USA + import

GEMINI – DIODOVÝ LASER S KOMBINOVANOU
VLNOVOU DÉLKOU NA MĚKKÉ TKÁNĚ. JEDINÝ SVÉHO DRUHU.
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Grand CordedCordless

BĚŽNÝ KONKURENT 

S K U T E Č N Á  
V E L I K O S T

POKRYTÍ MOLÁRU 
O VELIKOSTI 
10 MM

 
 

P L O C H A  
P O K R Y T Í

 

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

WHAT ARE YOU MISSING?

107   
mm 2

78   
mm 2

PLOCHA 
POKRYTÍ

SKUTEČNÁ 
VELIKOST

POKRYTÍ 
MOLÁRU 
O VELIKOSTI
10 MM

BĚŽNÝ KONKURENT 

S K U T E Č N Á  
V E L I K O S T

POKRYTÍ MOLÁRU 
O VELIKOSTI 
10 MM

 
 

P L O C H A  
P O K R Y T Í

 

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

WHAT ARE YOU MISSING?

107   
mm 2

78   
mm 2

BĚŽNÝ KONKURENT
BĚŽNÝ KONKURENT 

S K U T E Č N Á  
V E L I K O S T

POKRYTÍ MOLÁRU 
O VELIKOSTI 
10 MM

 
 

P L O C H A  
P O K R Y T Í

 

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

WHAT ARE YOU MISSING?

107   
mm 2

78   
mm 2

46 
mm 2

Oranžová 
transluminační 

čočka: 
zobrazí kovové 
čepy, praskliny

 v keramice, zbytky 
amalgámových výplní.

Zelená 
transluminační 

čočka: 
detekce 

podpovrchových 
vad, lokace 

a indentifikace 
prasklin

Bodové 
polymerační 

čočky: 
k bodovému 

přichycení fazet 
a korunek, 

diagnostika zubu 
pomocí 

transluminace 
modrým světlem.

ProxiBall čočky: 
přitlačí nebo přidrží 

pásek matrice 
- lepší kontakt 

matrice 
s proximálním 

povrchem zubu.

Endo čočky:
polymerace 
v apikálním 

úseku a úzkých 
preparacích.

BlackLight čočka:
 pomocí 

fluorescentních 
fluoridových 

přípravků odhalí 
skvrny plaku, také 

ke kontrole aplikace 
fluorescentních 

materiálů. 

Oranžová 
transluminační 

čočka: 
zobrazí kovové 
čepy, praskliny

 v keramice, zbytky 
amalgámových výplní.

Zelená 
transluminační 

čočka: 
detekce 

podpovrchových 
vad, lokace 

a indentifikace 
prasklin

Bodové 
polymerační 

čočky: 
k bodovému 

přichycení fazet 
a korunek, 

diagnostika zubu 
pomocí 

transluminace 
modrým světlem.

ProxiBall čočky: 
přitlačí nebo přidrží 

pásek matrice 
- lepší kontakt 

matrice 
s proximálním 

povrchem zubu.

Endo čočky:
polymerace 
v apikálním 

úseku a úzkých 
preparacích.

BlackLight čočka:
 pomocí 

fluorescentních 
fluoridových 

přípravků odhalí 
skvrny plaku, také 

ke kontrole aplikace 
fluorescentních 

materiálů. 

Obj. kód: 505937
                   1 690,-**

2 040,- 

Obj. kód: 505934
    1 690,-**

2 040,-

Obj. kód: 505936
    1 690,-**

2 040,-

Obj. kód: 505938 
    1 690,-**

2 040,-

Obj. kód: 505939
   1 970 Kč,-**

2 390,-

1+1 ks 2 ks 2 ks 2 ks 1 ks

Elegantně silné
• vícepásmové LED diody se spektrem vlnových délek 380 – 520 nm 
 pro úplnou polymeraci všech dentálních materiálů
• dokonale kolimovaný svazek světelných paprsků
• dosah do každého místa v ústech
• 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 
1 dbejte doporučení výrobců kompozitních materiálů ohledně množství  energie v J potřebné k polymeraci

Výhradní dovozce v ČR a SR

Hu-Fa
Dental

VALO 505919 34.560 Kč 43.190,-
1 × VALO LED lampa, 1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku, 
1 × držáček na lampu, 1× ochranný štítek, 50 × ochranné návleky

VALO Cordless 50594× 34.560 Kč 43.190,- 
1 × VALO Cordless LED lampa, 4 × akumulátory, 1 × nabíječka akumulátorů,  
1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku, 
1 × držáček na lampu, 50 × ochranné návleky

VALO GRAND 505972 42.100 Kč 52.620,-   
1 × VALO Grand LED lampa, 4 × akumulátory, 1 × nabíječka akumulátorů,  
1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku, 
1 × držáček na lampu, 50 × ochranné návleky

Širokospektrální polymerační lampy.

Tip: s VALO LED lampou ušetříte– zpolymerujete 
spolehlivě za 3 sekundy1        

Tip: využijte také polymerační čočky 
– zatím pouze k VALO a VALO Cordless

Více info o úspěšné rodině VALO polymeračních lamp čtěte na: 

https://ultradentproductseu.blog/

ZÁRUKA 

5 LET!!

SLEVA
20%

Grand CordedCordless
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Špičkové bělení s dlouhodobou výdrží odstínu

Opalescence PF 10% / 16%
• Noční bělení Opalescence® PF 10% = 10% karbamidu peroxidu
• Denní bělení Opalescence® PF 16% = 16% karbamidu peroxidu
• 20% vody chrání před dehydratací zubů a návratem k původnímu odstínu.
• Formula PF chrání před citlivostí zubů při a po bělení.
• Jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňování peroxidu vodíku pro trvalé bělení
• Příchuť: máta, meloun, bez příchutě.
• Balení Pacient Kit obsahuje: 8 x 1,2 ml bělícího gelu ve stříkačkách, 30 ml 

Bělící pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se 
vzorníkem odstínů.

• Balení Doktor Kit obsahuje: jako pacient kit + 2x folie Soft Tray.

SLEVA
15%

Bělící pasty Opalescence
• Bezpečná pro každodenní,dlouhodobé použití.
• Maximálně šetrná ke sklovině, dentinu a výplním.
• Chrání před zubním kazem a před pigmentací.
• Svěží mátová příchuť; obsahuje xylitol.
• Rychlé uvolňování fluoridu - 1100 ppm fluoridových iontů.
• Pasta Sensitive obsahuje 5% dusičnanu draselného pro snížení citlivosti.
• Vhodné i pro děti mladší 6 let věku apro nebělené zuby.

TIP
Zubní pasty Opalescence jsou  

vítaným a vhodným řešením 
také pro těhotné a kojící ženy,  
u nichž se bělení zubů nedoporučuje, 
nebo pro uživatele mladší 18 
let, kteří zuby nesmí bělit podle 

platných zákonů.

 SLEVA
10%

Enamelast
• Nadprůměrné uvolňování a vstřebávání fluoridu ve srovnání s top konkurenčními fluoridovými laky.
• Snadná a rychlá aplikace během minuty – kartáčkem nebo kanylou.
• Hladká textura po aplikaci bez protivné zrnitosti.
• Nedávivé složení - použití fluoridového laku je snadné a příjemné pro všechny typy pacientů.
• Vynikající adheze a zvýšená retence.
• 5% fluoridu sodného (22 000 ppm fluoridových iontů).
• Na zubech téměř neviditelný
• Neobsahuje barviva ani lepek.
• Skvěle chutná - v příchutích: lesní ovoce pana Waltera a chladivá máta.
• Jediný fluoridační lak vhodný i pro dětí mladší 1 roku:  

chraňte zuby dětí od samého začátku

Výborně a dlouhodobě snižuje citlivost 

Universal Dentin Sealant
• Snižuje dočasnou citlivost zubů po některých ošetřeních - uzavírá dentinové tubuly.
• Ideální k omezení citlivosti po broušení a hlubokém čištění (odstranění zubního kamene), 

po postoperačních výkonech nebo k pečetění citlivých krčků před bělením.
• Rychlá a přesná aplikace ze stříkačky pomocí kanyly: nanést a osušit vzduchem,  

NEPOLYMERIZUJE SE!
• Trvanlivost neprostupné bariéry proti baktériím, kyselinám, pryskyřicím: měsíce po aplikaci.
• Balení kit obsahuje: 4 x 1,2 ml a 20 ks kanyl Black Mini Brush.

TIP
Ideální k:

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

- pečetění citlivých krčků před bělením.

Consepsis Scrub
• 2% chlorhexidin glukonátu – baktericidní účinek.
• Zachovává pevnost bondu, účinně odstraňuje provizorní cement.
• Důkladně čistí a desinfikuje oblasti preparace.
• Čistí stopy po hemostatickém gelu ViscoStat.
• Minimalizuje postoperační citlivost.
• Lze použít k čištění povrchu zubů před ordinačním bělením Opalescence Boost PF.
• Kit obsahuje: 4 x 1,2ml Consepsis Scrub, 20 kanyl White Mac a 2 STARbrush kartáčky.

TIP
Pro zvýšení účinku a čištění v obtížně 
přístupných místech použijte kartáčky 

StarBrush. Usnadní Vám také subgingivální 
čištění fazet nebo preparací na korunku.

SLEVA
7% 

pokud nakoupíte 
další dva 
výrobky**

SLEVA
7% 

pokud nakoupíte 
další dva 
výrobky**

pacient kit | 1 800,- 1 530,-
doktor kit  | 1 940,-

refill  - 40 x 1,2 ml  | 7 630,-

1 650,-

6 490,-

133 g | 245,- 220,-
28 g | 99,- 90,-

stříkačky - 2 x 1,2 ml | 353,-**

blistr - 200 x 0,4 ml | obj. č. 504528 | 11 151,-** 11 990,-
blistr - 50 x 0,4 ml | obj. č. 504518 | 3 264,-**

stříkačky - 20 x 1,2 ml | obj. č. 504523 | 3 032,-**

3 510,-

3 260,-

380,-

kit | obj. č. 500265 | 1 702,-** 1 830,-
refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500266 | 1 172,-** 1 260,-

STARbrush - 30 ks | obj. č. 501091 | 2 232,-**

kit | obj. č. 500730 | 1 079,-** 1 160,-
refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500732 | 651,-**

IndiSpense - 30 ml | obj. č. 500689 | 2 362,-**

700,-

2 540,-

2 400,-

SLEVA
7% 

pokud nakoupíte 
další dva 
výrobky**

Zachovejte pevnost bondu 
In vivo: ochrana hybridní vrstvy chlorhexidinem (Biomaterials & Bioengineering - June 2007)
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Nanokompozit nejvyšší kvality!

Mosaic
• MOSAIC je vysoce modelovatelný - v průběhu vrstvení máte úplnou kontrolu nad nanášením.
• Hladká, pružná konzistence, snadno se odděluje a nelepí se na nástroj.
• Po vytvarování nestéká, ani se nebortí.
• Při okolním světle má dostatečný pracovní čas.
• Mosaic Intro kit stříkačky: 1x 4 g stříkačka od každého odstínu: A1, A2, A3, EN(sklovina neutrál), 

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

vzorník odstínů

SLEVA
15%

Uveneer
• Vysoce estetické frontální kompozitní výplně s přirozeným vzhledem za několik minut.
• Anatomický tvar šablon poskytuje zcela atomický přirozený tvar výplně.
• Polymerace kompozitu přes šablonu – brání oxidaci kompozitu a vzniku inhibiční vrstvy.
• Výplň po dokončení není třeba dlouze leštit, zaleští se pouze okraje
• Uveneer můžete použít v následujících případech:
- Oprava anatomických deformací;
- Změna tvaru a délky zubů;
- Uzavření diastema;
- Trvalé zabarvení zubu;
- Oprava prasklého nebo ulomeného zubu;
- Zhotovení náhledového kosmetického modelu a výběr odstínu;
- Zhotovení dočasné fazety.

SLEVA
15%

Kompozitní cement s nejtenčí tloušťkou filmu

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%).
• Odstíny: A2, A3.5, Translucent a Opákní bílá.

SLEVA
15%

SLEVA
15%

PermaSeal
• Vytváří okamžitý zrcadlový vzhled na provizorních pryskyřičných náhradách.
• Redukuje mikrospáry kompozitních výplní.
• Zabraňuje průsakům a omezuje možnou kontaminaci.
• Balení mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml PermaSeal, 10 kanyl Black Micro FX

Proč Používat PermaSeal?
1. Zlepšuje vzhled dočasné protetiky zejména 

ve frontálním úseku chrupu (např. z bisacrylu).
2. Pomáhá řešit častý problém s kvalitou 
okrajového uzávěru – těsní a snižuje riziko 

zabarvení a kontaminace.

SLEVA
7% 

pokud nakoupíte 
další dva 
výrobky**

Skvělé v těchto situacích:

refill - kompule - 10x 0,2 g  | 1 490,- 

Intro kit -  stříkačky - 5 x 4 g  | 12 260,- | obj. č. 504801 10 490,-
Intro kit - kompule - 50 x 0,2 g | 7 360,- | obj. č. 504802

refill - stříkačka - 4 g | 2 450,-

6 260,-

2 080,-

1 270,-

kit - 32 šablon | obj. č. 50UVKV3 | 14 070,- 11 960,-

refill - 12 g + 40 kanyl | 3 170,- 2 695,-

mini kit - 2 x 1,2 ml | obj. č. 501013 | 1 163,-** 1 250,-
refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500631 | 1 916,-** 2 060,-

1. Fixace protetiky 2. Fixace kořenového čepu 3. Dostavba jádra

Jeden materiál – více možností použití:
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Je nutno udělat POST-ENDO? 
Použijte prefabrikovaný monoblok kořenového čepu s dostavbou jádra.

VÝHODY: 
• Translucentní čepy umožňují periapikální polymeraci světlem
• Unikátní monoblok čepu a jádra vytvořeného z odstínu A1 
 se přirozeně přizpůsobí zubu
• Monoblok je biokompatibilní se zubní tkání a zabraňuje klínovému efektu
• Pevnost v ohybu je 20 GPa stejně jako u dentinu (15-20 GPa)
• Bezkonkurenční viditelnost na Rtg snímcích
• Monoblok lze upravovat  jako dentin
• Ošetření v jedné návštěvě – úspora  času a nákladů na ošetření

BALENÍ:
kód: 5017000    17.290 Kč   20.340,-
Kit Post and Core (čepy s jádrem): 
20x 2 čepy s jádrem, 1x 5ml Edelweiss Veneer bond, 1 x1,5g stříkačka Flow kompozita
2x 5 univerzálních čepů, 1x vrtáček 1,0 a 1,4 mm, 1x diamantový vrtáček, 5x aplikační kanyly

KOŘENOVÉ ČEPY S JÁDREM EDELWEISS -BRILANTNÍ  ŘEŠENÍ PRO VAŠI ORDINACI:

ESTETIKA   FUNKČNOST   JEDNODUCHOST
KOŘENOVÉ ČEPY S DOSTAVBOU JÁDRA

1. RTG snímek s vyhodnocením 
plnění kanálků

3. Preparujte prostor pro čep 
přesným vrtáčkem Edelweiss.

4. Leptejte 20 sekund 
pomocí ultra-etch.

5. Pečlivě opláchněte. 6. Vysušte papírovými čepy. 

7. sušte čepy tak dlouho, dokud 
nejsou úplně suché.

8. Vyzkoušejte čep s jádrem 
do připraveného prostoru.

9. naneste do prostoru pro 
čep dentinový bond – aplikujte 
podle doporučení výrobce 
bondu.

10. osušte; buďte opatrní 
na kontaminaci.

11. bondujte Edelweiss 
čep s jádrem  fazetovým 
bondem edelweiss; bond 
aplikujte po dobu 30 sek.

12. polymerujte polymerační 
lampou po dobu 30 sek.

13. do prostoru pro čep 
naneste edelweiss nano-hybrid 
fl ow kompozit

14. umístěte čep s jádrem do 
prostoru pro čep a odstraňte 
přebytky

15. plymerujte polymerační 
lampou 60 sekund

16. Čepy s jádrem připraveny 
pro fi nální dostavbu

17. ošetření dokončeno 
pomocí edelweiss okluzí VD 
a fazet Edelweiss

18. RTG snímky po ošetření 
Edelweiss čepy s jádrem.

Použijte prefabrikovaný monoblok kořenového čepu s dostavbou jádra.Použijte prefabrikovaný monoblok kořenového čepu s dostavbou jádra.

přední horní

přední dolní

premolár horní

premolár dolní molár horní a dolní

molár horní a dolní

univerzální čep pro zuby 
se zbývajícími stěnami

anatomické - refi ll 2 ks
  520 Kč*  1 040,-

univerzální - refi ll 5 ks
960 Kč*   1.920,-

světlovod

tvar čočky

translucentní čep

opákní jádro
dentin A1

univerzální čep pro zuby 
se zbývajícími stěnami

tvar čočky

translucentní čep

opákní jádro
dentin A1

EDELWEISS OKLUZE VD
Prefabrikované, plně laserem sintrované overlaye z vysoce 
naplněného nanokompozitu, vstřikovaného za vysokého tlaku 
a teploty do formy. Poté jsou na povrchu sintrované (spékané) 
dvě vrstvy křemičitého skla a dojde k vypálení pryskyřice – 
zůstává pouze 100% plniva. Výsledkem je inertní, glazurovaný 
materiál podobný keramice, s vlastnostmi kompozitu.

Výhody:
•  Vysoce estetické ošetření v 1 návštěvě
•  Možnost jakékoliv úpravy a individualizace dle pacienta
•  Minimálně invazivní – bez preparace zdravých tkání
•  Dlouhá životnost bez změny odstínu nebo vzhledu
•  Ekonomické

Starter kit Okluze VD   34.590 Kč     40.670,-
Obj. kód: 5013720  

Set obsahuje: 
32 okluzí VD, 30x0,25 g kompozita, Veneer Bond,Flow kompozit a veškeré příslušenství.

AKCE 5+2 ZDARMA
na refi lly

Okluze VD refi ll         1.200 Kč*     1.680,-

* cena za balení při využití akce 5+2 ZDARMA

AKCE 1+1 ZDARMA
na refi ll čepy

* cena za bal při využití akce 1+1 ZDARMA

2. Odstraňte staré výplně 
(kontrolujte pomocí detektoru 
kazu)

Akce platí do 31. 3. 2020
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Otiskovací lžíce perforované
• Otiskovací lžíce tradičního českého výrobce.

SLEVA
10%

Otiskovací lžíce neperforované
• Neperforované otiskovací lžíce s retenčním okrajem od firmy Medin.

SLEVA
10%

Otiskovací lžíce ASA
• Perforované lžíce bez retenčního okraje od špičkového italského výrobce  

dentálních nástrojů a pomůcek.
• Vyrobeny ze kvalitní nerezové oceli.
• Otisk se ze lžíce snadno vyjme.
• Snadné čistění, bezproblémová údržba.
• Horní - XXS, XS, S, M, L, XL
• Dolní - XXS, XS, S, M, L, XL

SLEVA
25%

 

Adstringentní retrakční pasta
•Pasta pro dočasnou retrakci marginální gingivy a vysušení sulku u zdravého periodoncia.
• Ideální před otiskováním či preparací kavit II. a V. třídy.
• Má silně hemostatický účinek, efektivně otevře sulkus.

Comprecap Anatomic
• Anatomické kapničky z tvrzené vaty pomáhající rozevřít sulcus před otiskem  

a udržet vlákno ve správné poloze.
• Tenké, ale pevné hluboké stěny umožňují dostatek stability při tlaku na gingivu.
• Plochý povrch je optimální pro skus pacienta a tento tlak zintenzivňuje hemostatický 

efekt retrakce.
• Balení set obsahuje 

 3 x 40 ks každé velikosti.

Adheziva pro silikonové hmoty
• Prostředky pro zajištění dokonalé adheze otiskovacích hmot k otiskovacím lžícím.
• Vhodné pro C-silikonové a A-silikonové otiskovací hmoty.

Pro ozubenou čelist bez retenčního okraje perforovaná

Číslo 1 2 3 4

H 154520110 154520120 154520130 154520140

D 154520260 154520270 154520280 154520290

Pro bezzubou čelist perforovaná

Číslo 1 2 3 4

H 154520610 154520620 154520630 154520640

D 154520660 154520670 154520680 154520690

Otiskovací lžíce částečné

Korunková plná 154520600

Poloviční levá perforovaná 154520560

Poloviční pravá perforovaná 154520550

Číslo 1 2 3 4

H 154529010 154529011 154529012 154529013

D 154529014 154529015 154529016 154529017

POMŮCKY PRO OTISKOVÁNÍ

1 ks | 142,- 128,- 1 ks | 149,- 134,-

1 ks | 149,- 112,- 25 x 0,3 g | obj. č. 5211242 2 526,-

set - 3 x 40 ks | 969,- | obj. č. 540212 869,-
120 ks - vel. S/M | 819,-

60 ks - vel. L | 639,- | obj. č. 540236

739,-

579,-

Universal Tray Adhesive - 10 ml | 199,- | obj. č. 540148 189,-
Coltene adhesive - 10 ml | 409,- | obj. č. 540102 369,-
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Tropicalgin
• Nejoblíbenější alginátová otiskovací hmota.
• Rychlé tuhnutí - 60 sekund; barevný indikátor tuhnutí.
• Skvělá příchuť a vůně tropického ovoce.

Alligat Chroma
• Bezprašná, rychle tuhnoucí alginátová otiskovací hmota s barevným indikátorem 

tuhnutí.

Elastic Cromo
• Alginátová, elastická, otiskovací hmota  

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

Hydrogum 5
• Vynikající bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí 5 dnů.
• Velmi vhodný pro ordinace, které nemají laboratoř v bezprostřední blízkosti.
• Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin), překvapivě přesný.
• Ovocná chuť, fialová barva, antidávivá složka.

Zeta 7
• Bezaldehydový dezinfekční přípravek na 

otisky s širokým spektrem účinnosti.
• Nemá vliv na rozměrovou stálost silikonů, 

alginátů ani polyeterů, kompatibilní se 
všemi sádrami.

• Solution - nesmírně ekonomická dezinfek-
ce, z jednoho litrového kanystru připravíte 
100 l dezinfekčního roztoku.

• Spray - připraven k okamžitému  
použití – příjemná citrónová vůně.

Orthoprint
• Alginátová hmota s vanilkovou příchutí vhodná pro děti i dospělé.
• Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin).
• Ideální pro ortodoncii, díky super rychlé práci a antidávivé složce.
• Žlutá barva, vysoce elastický otisk.

Míchací miska a špachtle
• Silikonová miska pro míchání sádry, zatmelovací hmoty apod. Speciální materiál  

i ergonomický tvar zaručují rychlé a snadné míchání.
• Plastové špachtle v zářivých barvách pro nabírání a pohodlné míchání.

ALGINÁTY

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

453 g | 185,- | obj. č. 540005 175,-

450 g | 169,- | obj. č. 100121 159,-

12 x 453 g | 1 ks = 249 Kč | 3 588,- | obj. č. 540169 2 990,-
453 g | 299,- | obj. č. 540169 269,-

solution - 1 l | 909,- | obj. č. 410295 819,-
spray - 750 ml | 459,- | obj. č. 410355 399,-

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

miska - 1 ks | 259,- | obj. č. 540266 235,-
špachtle sada - 6 ks | obj. č. 540265 329,-
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Alginate mixer MX-300
• Automatická digitální míchačka alginátových otiskovacích hmot.
• Šetří Váš čas - hmota namíchaná za 8 sekund.
• Šetří úsilí - jednotná konzistence poskytuje elasticitu a odolnost srovnatelnou se silikony.
• Šetří materiál - otisk je vždy precizní a bez bublinek.
• Rozměry: 205 x 245 x 300 mm, váha: 17 kg.
• Rychlost míchání: 3 600 ot/min.
• Prodloužená záruka 24 měsíců.
• Balení obsahuje: míchací přístroj, 4 míchací nádobky s víčkem, plastovou špachtli, čistící tyčinku, magnetický košík  

pro uložení příslušenství a skvělou dávkovací láhev na vodu.

SLEVA
25%

Alghamix II
• Přístroj pro jednolité a bezbublinkové míchání  

alginátových i silikonových otiskovacích hmot.
• Míchací čas zredukován o 30%.
• Váha: 3,5 kg, rozměry: 18,5 x 22 x 21 cm  

(včetně misky), 2 rychlosti: 120 a 250 ot/min.
• Záruka 36 měsíců!

ZDarma
12 ks Hydrogum 5 / Tropicalgin 

dle Vaší volby

Hurrimix 2
• Automatický míchací přístroj pro alginátové otiskovací hmoty a sádry.
• Zajistí homogenní, krémovitě umíchanou hmotu.
• Zlepšuje elasticitu a rezistenci proti poškození alginátů.
• Tichý a automatický chod s extrémně jednoduchým ovládáním díky ovládacímu panelu krytému membránou.
• Velký digitální displej pro rychlý a jednoduchý výběr míchacího programu.
• Přednastavené programy pro všechny algináty a sádry Zhermack + tři volné pozice pro vlastní nastavení.
• Prodloužená záruka 4 roky nebo 4 000 cyklů.
• Rozměry: 24 x 30 x 31 cm; Hmotnost: 22 kg.

ZDarma
24 ks Hydrogum 5 

nebo Orthoprint

MÍCHAČKY NA ALGINÁTY

 | 27 990,- | obj. č. 540063 20 990,-

Alghamix II + 12 x Hydrogum 5/Tropicalgin | 15 378,- | obj. č. 5400764 11 790,-

Hurrimix 2 + 24 ks Hydrogum 5 | 48 866,- | obj. č. 5401101 41 690,-
Hurrimix + 24 x Orthoprint | 48 386,- | obj. č. 5401102 41 690,-

1. Odměřte 
potřebné množství 
alginátové otiskovací 
hmoty.

2. Z dávkovací lahve 
nalíjte odměřenou 
vodu na alginátový 
prášek.

3. Uzavřete 
míchací nádobku a 
vložte ji do držáku 
vmíchačce. Poté 
zavřete víko Alginate 
Mixeru.

4. Stiskněte tlačítko 
„start/stop". 
Míchací cyklus trvá 
8 sekud.

5. Akustickým 
signálem přístroj 
upozorní na 
dokončené míchání. 
Vyjměte míchací 
nádobku z přístroje  
a otevřete víčko.

6. Přiloženou 
špachtlí aplikujte 
namíchanou 
alginátovou hmotu 
do otiskovací lžíce.

7. Dále postupujte 
podle návodu 
výrobce k dané 
otiskovací hmotě. 
Výsledný otisk 
bude vždy dokonale 
homogenní, hladký  
a bez hrudek.
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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.

Zetaplus
• Osvědčený C-silikonový otiskovací materiál  

s výbornou zatékavostí a snadnou  
manipulovatelností.

• Perfektně přilne k povrchu a zachytí i jemné 
detaily, po zatuhnutí dosahuje vysoké tvrdosti.

• Zetaplus Intro kit obsahuje: 1.53 
kg putty, 140 ml Oranwash L, 
60 ml indurent gel a míchací 
podložku.

Speedex
• C-silikonová otiskovací hmota vhodná 

pro obě metody otiskování.
• Balení set: 910 ml Putty, 140 ml Light 

Body, 60 ml aktivátoru.
• Balení Promo: 910 ml Putty, 140 

ml Light Body, 60 ml aktivátoru, 10 
ml adheziva, míchací podložku, vzorky 
Comprecap, Stay-Put a 4 otiskovací 
lžíce President.

TIP
Kompletní nabídku materiálu Speedex najdete zde: bit.ly/speedexeshop

Futar
• A-silikonové hmoty pro registraci mezičelistních 

vztahů.

SLEVA
20%

Variotime Bite
• Nabízí vynikající přesnost pro dokonalou registraci skusu.
• Vysoká konečná tvrdost - více než 94 Shore A.
• Výrazně thixotropní, rychle tuhne a snadno se upravuje bez rizika prasknutí.
• Plně kompatibilni s CAD/CAM systémy.

Occlufast+ Color
• Occlufast+ je thixotropní silikon s vysokou konečnou tvrdostí (37±5 Shore D) 

vyvinutý speciálně pro dosažení přesné a spolehlivé registrace skusu.
• Materiál je termochromní - mění barvu ze zelené na žlutou  

- zabraňuje chybě při předčasném výjmutí otisku.
• Nanáší se ve velmi tenké vrstvě, která nijak neovlivňuje okluzi.
• Krátký intraorální čas urychluje proces a limetková příchuť zajišťují větší pohodlí pro pacienta.
• Použití žlutého míchacího hrotu umožňuje při každém  

použití ušetřit materiál ve srovnání s jinými hroty.
• Vysoká rozměrová stabilita (až 2 týdny).
• Kartuš pro použití v pistoli s míchacím poměrem 1:1.
• Pracovní čas: 0:30 s; Intraorální čas: 1:00 min;  

Přesnost reprodukce 20 µm.

TIP
Znáte z titulní 

stránky!

Occlufast rock
• Velmi ekonomický A-silikon pro registraci skusu.
• Vysoká tvrdost 95 škály Shore-A.
• Thixotropní, rychle tuhnoucí (60 sekuknd), vysoce přesný (20 µm).
• Snadno se odstraňují přebytky, maximálně objemově stabilní, fialová barva.

Název Tvrdost PČ IOČT Výhody
Futar Shore-A 90 30 s 90 s

malá elasticita
Futar Fast Shore-A 90 15 s 60 s

Futar D Shore-D 43 30 s 60 s
bez elastického borceníFutar D Fast Shore-D 43 15 s 45 s

Futar D Slow Shore-D 43 90 s 90 s

Futar Cut & Trim Fast Shore-D35 15 s 45 s

skenovatelný, opracovatelný 
skalpelem, frézkou

PČ = pracovní čas; IOČT = intraorální čas tuhnutí

 *nabídka platí jen do vyprodání skladových zásob

C-SILIKONY A REGISTRACE SKUSU

Putty / Soft Putty - 900 ml 470,-
Líght / Very Light - 140 ml

Activator Paste - 60 ml | obj. č. 5402532

290,-

240,-

Zetaplus intro kit | 1 159,- | obj. č. 540205 1 039,-
putty / putty soft - 1 530 g | 1 029,-

oranwash L / VL - 140 ml | 419,-

929,-

379,-
indurent gel - 60 ml | 329,- | obj. č. 540106 299,-

set | 1 499,- | obj. č. 5400340 1 349,-
Promo set | 1 829,- | obj. č. 540034 1 699,-

2 x 50 ml + 6 kanyl | 1 400,- 1 140,-

bite - 2 x 50 ml | obj. č. 540410 790,-

2 x 50 ml + 6 kanyl + 453 g Hydrogum 5 | 1 698,- | obj. č. 54020420 1 399,- 2 x 50 ml + 12 kanyl | 1 219,- | obj. č. 540167 1 099,-

ZDarma
Kosmetická 
brašnička  

(999943)
ke dvěma 
libovolným 
balením!*
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Zaručená úspora času  
a přesnost

Imprint™ 4 je inovativní A-silikonová otiskovací hmota.

S otiskovací hmotou Imprint™ 4 získáváte produkt pro mimořádně přesné otisky.  
Díky aktivnímu samozahřívání se tato inovativní otiskovací hmota vyznačuje  
mimořádně krátkou dobou tuhnutí v ústech. Zaručuje tak znatelnou úsporu času.

235x310.2020.indd   1 11.02.20   15:39
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Aquasil Ultra+
• A-silikonový materiál s vynikajícími hydrofilními vlastnostmi.
• Výborná rozměrová přesnost a stabilita s vysokou odolností 

vůči roztržení a trvalé deformaci.
• Vhodný pro všechny otiskovací techniky a indikace.
• K dispozice ve formě tmelu pro ruční (Soft Putty/Putty)  

a strojové míchání (Soft Putty).
• Krémy k dispozici ve dvou viskozitách  

LV a XLV a ve dvou rychlostech tuhnutí  
(standarní a rychlé).

Panasil binetics putty
• Panasil binetics putty fast
• Základní otiskovací hmota ideální pro metodu 

dvojího otiskování (dvoukrokovou techniku).
• Zelená barva, celkový čas jen 4 min.

• Panasil binetics putty soft
• Měkčí varianta základní otiskovací hmoty 

(tmelu) s nízkou finální tvrdostí je ideální pro 
parodontální případy.

• Ideální pro metodu dvojího míchání (jednofázo-
vou), dobře vodivý pro korekční hmotu.

• Světle zelená barva, celkový čas 5 min.

SLEVA
20%

Imprint 4 
• A-silikonová otiskovací hmota pro automatické míchání s aktivním samozahříváním.
• Vysoká hydrofílie a zatékavost.
• Nejkratší doba tuhnutí v ústech (75 sek. SQH, 120 sek. H, 150 sek. P)
• Tmely jsou dodávány v podobě salámů pro Pentamix ve třech konzistencích  

a krémy v kartuších pro ruční aplikátory v pěti konzistencích.
• Zkušební balení obsahuje: 300 ml báze, 60 ml katalyzátor, 50 ml krém,  

10x Penta míchací kanyla červená, 5x míchací kanyla žlutá a 5x koncovka žlutá.

 *zboží ZDARMA Vám bude zasláno společností 3M 
**nabídka platí pouze do vyprodání skladových zásob

ZD
ar

m
a Jednorázové stříkačky Express XT 

Intra-Oral Syringe pro aplikaci 
otiskovacích krémů v hodnotě 1 491 Kč!*

Vyberte si konzistenci krému zkušebního 

balení Putty nebo Heavy nebo 

Super Quick Heavy!

TI
P

STVOŘENA PRO KLINICKOU PRAXI, NE TEORII.
Představujeme Vám revoluční otiskovací hmotu Aquasil Ultra+. Dokonalá intraorální hydrofilie a pevnost v tahu přináší ty nejlepší 
výsledky díky optimálnímu výkonu ve všech směrech. Aquasil Ultra+ zaručí, že již nikdy nemusíte volit kompromis mezi smáčivostí, 
pevností v tahu, rychlostí a aplikační formou. Více informací na www.AquasilUltraPlus.com.

Inteligentní otiskovací hmota
Aquasil® Ultra+
Smart Wetting® Impression Material

BEZ KOMPROMISU.

Zkušební balení - 2 × 250 ml Soft Putty + 50 ml krém LV nebo XLV | 3 248,- 2 380,-
krémy - 2 x 50 ml | 1 735,-

Soft Putty RS stojové -  2 x 380 ml | 5 242,- | obj. č. 5200622

1 388,-

4 456,-

refill Fast - 2 x 380 ml | 5 190,- | obj. č. 540097F 4 150,-
refill Soft - 2 x 380 ml | 5 190,- | obj. č. 540097S 4 150,-

zkušební balení 3 263,-
krém regular - 4 x 50 ml - exp. 31. 5. 2020 | 3 415,- | obj. č. 5408505P 1 699,-**
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Panasil Monophase
• Středně viskózní A-silikonová monofázová otiskovací hmota pro otisky fixních 

nebo snímatelných náhrad, implantátů a pro funkční otisky.
• Velmi vhodná pro rebazovací otisky.
• Krátký intraorální čas tuhnutí (2 min) a praktický čas zpracování (2 min).
• Vysoce thixotropní a elastická.

TIP
V kombinaci s materiálem Futar D Slow 

(viz strana 19) lze dosáhnout ještě výší 
stability otiskovacích členů ve finálním otisku.

SLEVA
20%

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 zachování vždy stejně krátké doby tuhnutí (2,5 minuty).
• Putty - k ručnímu míchání a nebo pomoci stroje Dynamix (ve třech konzistencích - putty, monophase a heavy tray).
• Monophase - pro monofázové otiskování pouze jednou otiskovací hmotou.
• Heavy Tray je určen pro koreční otisk (metoda dvojího otiskování) a otisk metodou dvojího míchání při použití jedné otiskovací hmoty.
• Krémy k dispozici ve třech stupních viskozity - medium flow, light flow a extra light flow.

ZDarma
2 x 50 ml Light/Medium Flow při koupi 4 x 300 ml Easy Putty nebo 

2 x 380 ml strojového putty Dynamix

Express XT Penta
• 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 reprodukovaných detailů.
• Tři druhy tmelů pro strojové míchání - Penta H, Penta H Quick a Penta Putty.
• Čtyři druhy korekčního krému - Light Body, Light Body Quick, Regular Body a Regular Body Quick.

 *zboží zdarma Vám bude zasláno přímo firmou 3M
**nabídka platí pouze do vyprodání zásob

ZDarma
50 ks červených míchacích kanyl Penta Mixing Tips v hodnotě  

1 815 Kč při koupi dvou balení tmelů pro strojové míchání!*

Pentamix 3 / Pentamix Lite
• Pentamix™ 3
• Automatický míchací přístroj kompatibilní i s konkurenčními otiskovacími materiály.
• Veškeré součástky uvnitř přístroje jsou kovové a zajišťují dlouhou životnost přístroje.
• Rozměry: 28,3 cm x 22,5 cm x 28 cm, hmotnost 9,8 kg. 

• Pentamix™ Lite
• Automatický míchací přístroj, který je snadno přenosný mezi ordinacemi  

díky své lehkosti a integrovanému madlu.
• Pouze pro 3M otiskovací hmoty.
• Kompaktní konstrukce - vRozměry: 39,5 cm x 26,5 cm x 30,5 cm. ZDarma

Pentamix 3 při koupi 
vybraných materiálů  

v celkové hodnoty 44 999 Kč.

ZDarma
Pentamix Lite při koupi 
vybraných materiálů  

v celkové hodnoty 27 490 Kč.

TIP
Seznam výrobků - bit.ly/3Mpristroje

Pentamix 3

A-SILIKONY

2 x 380 ml | 5 190,- | obj. č. 540128 4 150,-
2x 50 ml | 1 520,- | obj. č. 540077 1 220,-

Easy Putty - 4 x 300 ml + MF - 2 x 50 ml + 48 ks kanyl | 3 340,- 2 560,-
strojové putty Dynamix 2 x 380 ml + MF 2 x 50 ml + 48 kanyl | 3 730,- 2 950,-

tmel strojové míchání - 360 ml 1 938,-
krém - 2 x 50 ml

krém RBQ - 2 x 50 ml - exp. 31.10.2020 | 1 664,- | obj. č. 5402960

1 664,-

990,-**

Pentamix 3 | obj. č. 540155 38 528,-
Pentamix Lite | obj. č. 540152 20 754,-

Pentamix Lite
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Tenatex Eco 
• Pružný a výborně tvarovatelný měkký růžový plotýnkový vosk.
• Primární teplota pro změkčení: 36 - 42 °C.
• Velikost - 187 x 88 mm, tloušťka - 1,5 mm.

 

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

Míchací podložky
• Podložky pro míchání otiskovacích hmot.
• Velikost 11 x 19 cm.

Express XT Intra-Oral Syringe
• Tyto stříkačky jsou inovací pro aplikaci otiskovacích krémů. Aplikace krému je  

s nimi snazší, příjemnější a přesnější pro lékaře a o moc komfortnější i pro pacienty.   
Extrémně snadné použití - snadno naplníte, snadno dávkujete. 
Ergonomický tvar. 
Precizní aplikace vede k vynikající přesnosti finální náhrady. 
Velmi hygienické použití a postup: bez zdlouhavého uklízení nepořádku a bez dezinfekce. 
Menší odpad materiálu.

Míchací kanyly a špičky
• Intra orální špičky čiré - pro zelené kanyly 6,5 mm.
• Intra orální špičky žluté - pro žluté kanyly 4,2 mm.
• Užší žluté míchací kanyly(70 mm) a intraorální špičky pro kartuše v poměru 1:1.
• Širší zelené míchací kanyly (88 mm) a intraorální špičky pro kartuše v poměru 1:1.

SLEVA
20%

Dynamické koncovky

3MKettenbach Kulzer

POMŮCKY PRO OTISKOVÁNÍ

500 g | 319,- | obj. č. 820041 289,- 425 g | 306,- | obj. č. 100052 290,-

20 ks | obj. č. 540118 119,-  | obj. č. 521124 1 491,-

míchací kanyly zelené - 50 ks | 690,- | obj. č. 5400621

intra orální špičky čiré - 50 ks | 399,- | obj. č. 5400631 319,-
intra oral špičky žluté - 50 ks | 399,- | obj. č. 5400630

míchací kanyly žluté - 50 ks | 690,- | obj. č. 5400620

319,-

550,-

550,- Kulzer - 50 ks | 1 ks = 30 Kč | 1 620,- | obj. č. 5401201

3M - 50 ks | 1 ks = 34 Kč | 1 815,- | obj. č. 540069 1 729,-
3M - 30 ks | 1 ks = 38 Kč | 1 223,- | obj. č. 540068

Kettenbach - 45 ks | 1 ks = 29 Kč | 1 480,- | obj. č. 540087

1 169,-

1 340,-

1 540,-
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Německá společnost SABANA se od této chvíle stane Vaším 
spolehlivým partnerem na poli chirurgického šití. 
Při vývoji šití úzce spolupracují s chirurgy 
a díky tomu Vám můžeme nabídnout produkty splňující Vaše 
potřeby, s garantovanou německou kvalitou 
a vynikajícím poměrem cena-výkon.

Nevstřebatelné, sterilní, splétané hedvábné vlákno z 
organického proteinu zvaného fi broin, extrahovaného 
z kokonů bource morušového. Tato extrémně dokonalá 
konová vlákna jsou vyčištěna, spředena a precizně sple-
tena. Vlákno je potaženo silikonem pro lepší manipulační 
vlastnosti a snížení krvácení. Hedvábí má vysokou pev-
nost v tahu a skvělou pružnost. Vyznačuje se snadnou 
manipulací a dobře se uzlí. Vlákno má černou barvu.

SabaSilk    24 ks      45 cm / 75 cm       1 190 Kč   1 320,-

Nůžky na dáseň
Oblíbený typ nůžek z nerezavějící oceli.
Útlá špička pro přesnou práci, velmi ostré.
Dostupné s rovnou nebo zahnutou špičkou.
Délka nůžek: 12 cm.

rovné  12 cm | 309 Kč   389,- | obj. č. 274001
zahnuté 12 cm | 329 Kč   409,- | obj. č. 274002

Keramický skalpel
Keramický rotační nástroj do turbínky 
(300.000 – 500.000 ot./min).
Slouží k chirurgii měkkých tkání a je alternativou 
klasického skalpelu nebo elektrochirurgie.
Odděluje tkáně za současné koagulace 
(minimální krvácení). Nepatrný vývoj tepla 
brání vzniku nekróz při ošetření.

kratší 1 ks | 1 490 Kč  1 749,- | obj. č. 561010
delší 1 ks | 1 490 Kč  1 749,- | obj. č. 561014

Hvězdička označuje stomatology nejpoužívanější kombinace vlákna a jehly. Nenašli jste svou oblíbenou kombinaci JEHLA x SÍLA VLÁKNA?
Obraťte se na svého obchodního zástupce, uvedený seznam není zcela kompletní.
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Gelatamp
• Vyroben z pěnové želatiny a jemně rozptýleného

(koloidního) stříbra - antibakteriální.
• Rychlá hemostáze, stabilizuje krevní koaguláty.
• Postupná a kompletní resorbce - zůstává v alveolu

a je kompletně absorbován během 4 týdnů.
• Indikace - léčba alveolu a kavit po extrakci, apikální

amputaci, maxilární sinusové perforaci a dalších
chirurgických zákrocích.

Alveogyl
• Pasta pro lokální léčbu „suchého lůžka" 

(alveolitis sicca) s antiseptickým  
a analgetickým účinkem.

• Jednokroková, samoeliminující léčba, 
která rapidně omezuje bolest a poskytuje 
tišící efekt během procesu hojení.

• Snadno se zavádí, má dobrou přilnavost 
během celého procesu léčby.

• Přispívá k přirozené obnově alveolární 
tkáně.

• Vyžaduje pouze jedinou proceduru 
- umístit! Žádné šití, žádný návrat 
pacienta!

Adhese Universal VivaPen
• Jednosložkové, světlem tuhnoucí adhezivum 

pro přímé a nepřímé postupy vytváření vazby.
• Kompatibilní se všemi leptacími technikami: 

samo-leptací, selektivního leptání skloviny i 
technikou total-etch.

• Varianta VivaPen pro rychlé a pohodlné pří-
mé intraorální použití za minimálního plýtvání, 
čímž optimalizuje efektivnost nákladů

ZDarma
100 ks kanyl VivaPen  

Snap-On* v hodnotě 1 089 Kč
při koupi balení 1 x 2 ml VivaPen!

SpeedCEM Plus
• Samo-adhezivní, rentgeno-kontrastní, 

samo-tuhnoucí cement na pryskyřičné bázi  
s možností doplňkové foto-polymerace.

• Ideální pro zirkon, metalo-keramiku a 
cementování náhrad na implantologických 
abutmentech.

• Dostupné odstíny: transparentní, opákní, 
žlutý

*výrobek zdarma bude zaslán přímo firmou Ivoclar Vivadent

ZDarma
5 ks čepů FRC Postec Plus*  

v hodnotě 2 019 Kč Kč při koupi 9 g 
stříkačky SpeedCEM Plus

TI
P V případě silného krvácení použijte Gelatamp Forte s absorbcí  

až třikrát rychlejší než běžné želatinové houby. Více na bit.ly/2IkY2Ji

EXTRAKCE

Označení Typ Šířka čepele Indikace

1S rovná čepel 1 mm Integruje vlastnosti periotomu

2S rovná čepel 2 mm Apikální a/nebo interproximální

3C zahnutá čepel 3 mm Univerzální, startovací

3S rovná čepel 3 mm Interproximální

3CA kolénková čepel 3 mm Liguální a/nebo distální moláry

3IC inverzně zahnutá 3 mm Univerzální, linguální a/nebo distální

5C zahnutá čepel 5 mm Velké molárové kořeny

5S rovná čepel 5 mm Interproximální

DE3 duální rovná čepel 3 mm / 1,5 mm Hluboce frakturované nebo zkažené kořeny

DE5 duální rovná čepel 5 mm / 3 mm Hluboce frakturované nebo zkažené kořeny

Oblíbené vazivové nože pro minimálně 
traumatické extrakce bez námahy.

Luxator

Luxator:
S1, DE3 a DE5  1 ks  2 710 Kč   3 390,-

ostatní             1 ks  2 420 Kč   3 020,-

Luxator Titanium:
L2S, L3S          1 ks  3 100 Kč   4 140,-

DE3, L3A          1 ks  2 740 Kč   3 650,-

Luxator
Titanium
Verze Titanium 
pro ještě lepší průnik 
mezi zub a alveol, navíc bez potřeby 
jej ostřit. Titanium je dostupný pouze 
s koncovkami: 3S, 2S, 3A a DE3.

20% 
SLEVA

25% 
SLEVA

20 ks | 449,- | obj. č. 540201 399,-
50 ks | 959,- | obj. č. 540218

Forte - 50 ks | 2 099,- | obj. č. 540247

859,-

1 889,- 10 g | 1 260,- | obj. č. 530227 1 140,-

1 x 2 ml + 100 kanyl | obj. č. 5211682 2 609,- 9 g +  5 ks FRC Postec Plus | 5 308,- 3 269,-

NEPLATNÉ
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• Extrémně malá hlavička a tenké tělo
• Titanový plášť DURAGRIP® (odolný proti poškrábání, nárazům   
 a opakovanému autoklávování)
• Celulární optika
• Integrovaný mikrofi ltr a Clean-HeadSystem
• Převodové ústrojí potaženo povlakem DLC (karbon – diamant)
• Tlačítkové upínání, 4-bodový sprej (kolénka 1:5) Kolénko Z25L

• světelné
• převod 1:1

• Titanový plášť DURACOAT (odolný proti poškrábání, 
 nárazům a opakovanému autoklávování) 
• Systém keramických ložisek X-gear (spolehlivá, nehlučná)
• Clean-HeadSystem - systém proti kontaminaci    
 hlavičky
• 4-bodový sprej (kolénka 1:5) nebo 1-bodový sprej    
 (redukce a 1:1)
• Celulární optika

• 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)

Kolénko Z95L
• světelné
• převod 1:5

36
 M

ĚS
ÍC

Ů 
ZÁ

RU
KA

24
 M

ĚS
ÍC

Ů 
ZÁ

RU
KA

Kolénko X95L
• světelné
• převod 1:5

Kolénko X25L
• světelné
• převod 1:1

Kolénko X15L
• světelné
• převod 4:1

24
 M

ĚS
ÍC

Ů 
ZÁ

RU
KA

Kolénko M95L
• Světelné
• převod 1:5

Kolénko M25L
• Světelné
• převod 1:1

Rovný násadec 
M65
• Nesvětelný
• převod 1:1

• 4-bodový sprej (kolénka 1:5) nebo 1-bodový sprej    

• Clean-HeadSystem - systém proti kontaminaci    

29.990 Kč          
   32.200-

19.990 Kč          
  21.500,-

kód: 592Z95L kód: 592Z25L

17.990 Kč          
  19.300,-

19.990 Kč          
  21.500,-

23.990 Kč          
  25.800,-

kód: 592X25Lkód: 592X95L

14.990 Kč          
  16.100,-

10.990 Kč          
  11.800,-

19.990 Kč          
  21.500,-

kód: 592M25Lkód: 592M95L kód: 592M65

kód: 592X15L

rychlé a snadné použití
Zapomeňte na všechna komplikovaná zařízení, 
náhodnou a nepohodlnou chirurgii! 
Přestaňte plýtvat časem. Snadno použitelný 
WAM´X umožňuje vyjmout kořenovou inlej 
v maximálně 5 - 10 minutách.

bezepečnost kořene
Minimalizuje riziko fraktury kořene. Bez anestezie, 
dokonale bezbolestný zákrok pro pacienta! 

fl exibilita
Díky svému unikátnímu designu se zahnutým 
zakončením je snadno použitelný a účinný 
na všechny zuby, včetně distálního úseku.

Vyvrtejte prostor 
mezi náhradou 
(do kovu) 
a kořenem.

Do vzniklého 
otvoru zasuňte dvojici 
vidliček.

Stiskněte rukojeť … 
a je hotovo!

Intro Kit obsahuje:
kleště, 3 páry vidliček v různých velikostech, 3 páry silikonových podložek
3 speciální vrtáčky na kov / keramiku

  Obj. kód: 5710WZP  Wam key + Wam´x intro                   15 590 Kč   18 350,-

  Obj. kód: 5710WXP  Wam´x Intro Kit                                         12 990 Kč   14 440,-

1.

2.

3.

Vyvrtejte, stlačte a kořenová inlej je fuč!
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LM SharpDiamond

LM ErgoSense

LM 301-302SD ES

MicMicro Sickle SDo Sickle SD Columbia 4L-4R SD Gracey 1/2 SD Gracey 11/12 SD Gracey 15/16 SD

Gracey 17/18 SDMini Gracey 11/12 SD

Gracey 13/14 SD

Mini Gracey 13/14 SD

Gracey 1/2 SDBarnhart 5-6 SD

Syntette SD

Mini Syntette SD

Sickle Scalers Universal Curettes Gracey Curettes

Dual Graceys

Mini Sickle SD

Sickle LM23 SD Gracey 7/8 SD

Mini Gracey 7/8 SDScaler H6-H7 SD

LM ErgoSense

LM 311-312SD ESLM 311-312SD ES

LM ErgoSense

LM 313-314SD ES

LM ErgoSense

LM 146-147SD ES

LM ErgoSense

LM 219-220SD ES

LM ErgoSense

LM 227-228SD ES

LM ErgoSense

LM 215-216SD ES

Gracey 1/2 SD LM ErgoSense

LM 201-202SD ES

Gracey 1/2 SD LM ErgoSense

LM 201-202MSD ES

LM ErgoSense

LM 207-208SD ES

LM ErgoSense

LM 207-208MSD ES

Gracey 11/12 SD LM ErgoSense

LM 211-212SD ES

LM ErgoSense

LM 211-212MSD ES

Gracey 13/14 SD LM ErgoSense

LM 213-214SD ES

Mini Gracey 13/14 SD

LM 213-214SD ES

LM ErgoSense

LM 213-214MSD ES
LM ErgoSense

LM 215-216MSD ES

Gracey 15/16 SD LM ErgoSense

LM 245-246MSD ES

Gracey 17/18 SD LM ErgoSense

LM 247-248MSD ES

LM Dental

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

LM Sharp Diamond nástroje nevyžadují vůbec žádné ostření. Tyto nástroje jsou vyrobeny z extrémně odolné speciální kovové slitiny 
a odolnost proti otěru je vylepšena ochrannou mikro membránou.
OSTROST & KOMFORT
Nástroje Sharp Diamond s rukojetí LM-ErgoSense jsou zvláště
vhodné pro klinické stomatology, kteří používají ruční nástroje 
často a chtějí minimalizovat čas strávený údržbou dentálních 
nástrojů. Tyto nástroje kombinují optimální vlastnosti vynikající 
ostrosti, hmatové citlivosti a pohodlí.

UŽIJTE SI PROFILAXII A PERIO BEZ NUTNOSTI OSTŘENÍ

LEPŠÍ NÁSTROJE, LEPŠÍ VÝSLEDKY 
Nástroje Sharp Diamond se dobře hodí pro všechny formy
odstraňování zubního kamene. Tyto nástroje si zachovávají svoji 
původní funkčnost, velikost a tvar po celou dobu své životnosti. 
Úspora času při broušení může být využita pro produktivní práci 
a podporu zdraví. Zvolte si ostré nástroje a pracujte efektivně.

NOVÁ ROZŠÍŘENÁ KOLEKCE
V populárním sortimentu ručních nástrojů Sharp Diamond je 10 nových kousků. 
Nyní najdete nejoblíbenější Gracey kyrety bez nutnosti ostření v běžných 
velikostech a také několik dalších univerzálních kyret a skalpelů.

LM-SHARPJACK SD VÁŠ DALŠÍ OBLÍBENÝ SCALER?
V kolekci je také nový nástroj zvaný LM-SharpJack. Tento nový scaler se vyznačuje 
extra dlouhými tenkými čepelemi pro pohodlný interproximální přístup a představu-
je nejoblíbenější design scaleru v USA. Dřík je optimálně nakloněn, 
aby se univerzálně přizpůsobí v předních a zadních oblastech. 
Na základě počáteční zpětné vazby od zákazníků, se LM-SharpJack může stát 
vaším dalším oblíbeným scalerem!

LMSharpJack - má nejlepší funkce, 
které byste si mohli přát. 
Je velmi úzký a tenký, což vám umožní dostat se všude, 
dokonce i do nejmenších oblastí. 
Perfektní, že špička je tak dlouhá, takže se můžete dostat mezi stoličky. 
Můj oblíbený, bez konkurence, jsem zamilovaný! “
Malin, registrovaný dentální hygienista, Švédsko

LM SharpDiamond

ENJOY SHARPEN FREE PROPHYLAXIS AND PERIO  

LM ErgoSense

LM 301-302SD ES

Micro Sickle SD Columbia 4L-4R SD Gracey 1/2 SD Gracey 11/12 SD Gracey 15/16 SD

Gracey 17/18 SDMini Gracey 11/12 SD

Gracey 13/14 SD

Mini Gracey 13/14 SD

Gracey 1/2 SDBarnhart 5-6 SD

Syntette SD

Mini Syntette SD

Sickle Scalers Universal Curettes Gracey Curettes

Dual Graceys

Mini Sickle SD

Sickle LM23 SD Gracey 7/8 SD

Mini Gracey 7/8 SDScaler H6-H7 SD

LM ErgoSense

LM 311-312SD ES

LM ErgoSense

LM 313-314SD ES

LM ErgoSense

LM 146-147SD ES

LM ErgoSense

LM 219-220SD ES

LM ErgoSense

LM 227-228SD ES

LM ErgoSense

LM 215-216SD ES

LM ErgoSense

LM 201-202SD ES

LM ErgoSense

LM 201-202MSD ES

LM ErgoSense

LM 207-208SD ES

LM ErgoSense

LM 207-208MSD ES

LM ErgoSense

LM 211-212SD ES

LM ErgoSense

LM 211-212MSD ES

LM ErgoSense

LM 213-214SD ES

LM ErgoSense

LM 213-214MSD ES
LM ErgoSense

LM 215-216MSD ES

LM ErgoSense

LM 245-246MSD ES

LM ErgoSense

LM 247-248MSD ES

NEW

LM-SharpJack SD
LM 315-316SD ES

It has the best features you could wish for. It’s 
very narrow and thin which allows you to enter 
everywhere, even in the  smallest areas. Perfect that 
the tip is so long so you can get in between molars. 
My favorite without competition, I’m in love!”

Malin, Registered Dental Hygienist, Sweden 

LM Dental

LM SharpJack  -  what a great instrument!

“

NEW

NEW

SHARPNESS & COMFORT
Sharp Diamond instruments with LM-ErgoSense handle are 
especially suitable for clinicians who use hand instruments 
frequently and want to minimize the time spent maintaining dental 
instruments. These instruments combine optimal characteristics of 
superior sharpness, tactile sensitivity and comfort. 

BETTER INSTRUMENTS, BETTER OUTCOMES
Sharp Diamond instruments are well-suited for all forms of scaling. 
These instruments retain their original functionality, size and shape 
throughout their lifetime. The time saved from sharpening can be 
used for productive work and promotion of health. Choose sharp 
and work efficiently.

NEW EXTENDED COLLECTION
There are 10 new members in the popular Sharp Diamond hand 
instrument range. You will now fi nd top favorite sharpen free Gracey 
curettes in regular sizes and a couple more universal curettes and 
scalers.

LM-SHARPJACK SD YOUR NEXT FAVORITE SCALER?  
The collection has also a new Sickle Scaler called LM-SharpJack. 
This new scaler features extra long, thin blades for convenient 
interproximal access presenting the most popular scaler design in 
US. The shank is optimally angled to universally adapt in anterior 
and posterior regions. Based on initial customer feedback  
LM-SharpJack might just become your next favorite scaler!

LM Sharp Diamond instruments are completely sharpen free. These instruments are made from 
exceptionally durable special metal alloy, and its wear resistance is enhanced by a protective micro 
membrane coating.

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

Objednejte si skutečně ergonomické parodontologické 
a diagnostické nástroje s držátkem ErgoSense 
dle vlastního výběru se slevou 20%. Prolistujte si katalog 
na webu! Zadejte adresu:  bit.ly/katalogLM  
a vybírejte on-line.

Ceník 
najdete zde:   bit.ly/CenikLM

z uvedených cen Vám odečteme slevu 20%*
UŽIJTE SI SVOU STOMATOLOGICKOU 

PRAXI.

Katalog | Česky

Poznámka: Sleva se nevztahuje na Sharp Diamond kyrety.       *Akce platí od 16. března do 15. dubna 2020 
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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.

- Pulpotomie + Biodentine™ může ušetřit až 85% zubů vykazujících znaky ireversibilní pulpitidy.
- Biodentine™ zachová pulpu, DOKONCE při výskytu symptomů ireversibilní pulpitidy.
- Terapii pro vitální pulpu lze uplatnit ve všech případech, kdy lze úspěšně dosáhnout hemostáze po kompletní pulpotomii.

TIP
NOVÁ INDIKACE! 

Pulpotomie + Biodentine™ může ušetřit  
až 85%zubů vykazujících znaky  

ireversibilní pulpitidy!

TIP
Více v brožuře na webu -  

bit.ly/biodentineIP

ProTaper Gold
• Moderní endodontický systém umožňující efektivní a přitom 

bezpečnou preparaci s jistotou předvídatelné dlouhodobé 
úspěšnosti provedeného ošetření.

• Neaktivní design hrotu umožňuje nástroji bezpečně procházet 
kanálkem, zatímco malá plochá část hrotu usnadňuje průchod 
měkkými částmi a detritem.

• Skvělá řezná schopnost nástroje a nízké rotační tření mezi 
břitem a dentinem díky konvexnímu trojúhelníkovému průřezu  
a postupnému zúžení.

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

flexibilní systém pro ošetření většiny 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.

ZDarma
3 ks ProTaper NextAssortment  

nebo 3 ks Progliderpři koupi 3 blistrů  
nástrojů ProTaper Next!

Gutaperčové čepy Conform Fit
• Nové gutaperčové čepy s vylepšenými vlastnostmi 

přenosu tepla a bez obsahu latexu.
• Teplo je přenášeno až do špičky čepu (4,5 mm)  

od zdroje tepla (doporučený rozsah 105–180 °C).
• Čepy jsou navrženy tak, aby přesně odpovídaly 

anatomii nástrojů  
WaveOne Gold/ ProTaper Next/ProTaper Gold.

• Pro optimální využití používejte obturační jednotku 
Gutta - Smart.

AKcE
4 + 2 

ZDARMA

Parcan
• Stabilizovaný 3% roztok hypochloridu sodného.
• Chemicky rozpouští organické matrice dentinu  

a tím umožňuje snadnější vyčištění kanálku.
• Díky obsahu chlornanu sodného je aktivní v širokém 

bakteriálním spektru.

Endomethasone N
• Oblíbená RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu 

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

ENDODONCIE

15 x 0,7 g | 6 790,- | obj. č. 530387 6 095,-
5 x 0,7 g | 2 640,- | obj. č. 530395 2 380,-

3 x 6 ks + Vámi zvolený bonus | 8 268,- 6 165,- 3 x 3 ks + Vámi zvolený bonus | 6 588,- 4 935,-

6 x 60 ks | 1 bal = 363 Kč | 3 264,- 2 176,- 250 ml | 970,- | obj. č. 530294 879,- tekutina - 10 ml | 890,- | obj. č. 530241

set | 2 670,- | obj. č. 530236 2 399,-
prášek - 14 g | 2 070,- | obj. č. 530237

prášek - 42 g | 3 850,- | obj. č. 530235

1 869,-

3 470,-

799,-

ZDarma
6 ksGoldAssortment 

nebo 6 ks Pathfile 
při koupi 3 blistrů nástrojů  

ProTaper Gold!
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PT 5 Piezoelektrický přístroj pro bezbolestné paradentologické ošetření s veškerými Endo funkcemi.  

Endo Scaling – Rychlé a úplné
Po endo scalingu není na povrchu kořene 

žádná smear vrstva, pouze pár drobných zbytků

Odstranění kalcifi kací
a špatných výplní   

Reendo, odstraňování 
cizích těles   

Endo Scaling

Hledání vstupu do kanálků

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 kalcifi kací, hledání 
vstupů do kanálků, reendo a odstraňování zalomených nástrojů.

Specifi kace:
Frekvence: 28.000 – 42.000 Hz
Amplituda: 20-60 µm

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

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 360 o 

® WOODPECKERby

Hodnocení PT5
Komplexní přístroj pro každodenní využití. Jednak v léčbě a prevenci parodontopatii – šetrné odstranění zub-
ního 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 fi nální 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 jedno-
duché ovládání a citlivost i přes rukavice nebo mokré ruce.

 MUDr. Andrea Veitová, specialistka pro parodontologii

592615 Woodpecker PT5 světelný s endo funkcí    53 990 Kč   59 990,-

Endomatic
Bezdrátový endomotor a apexlokátor v jednom pro ještě 
bezpečnější endodontické ošetření.

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

592614   23 990 Kč  

ZDARMA 
4 sady 

EndoStar E3 Azure 3 ks 
v hodnotě 

3 480 Kč

Informace o EndoStar nástrojích najdete na straně 17.

Gutta Cut GP
Bezdrátový nástroj pro zkracování gutaperčových čepů 
v moderním ergonomickém designu.

• Flexibilní design hrotu pro hládký 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.

540067  Gutta Cut GP   3 690 Kč  4 590 Kč

Vyžádejte si zapůjčení 
demo přístroje k odzkoušení 
ve vlastní praxi u svého 
obchodního zástupce.

TIP

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

Přehled koncovek, které lze k PT5 doobjednat najdete na internetu ZDE: bit.ly/PT5koncovky
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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.

Forendo Paste
• Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi 

silikonového oleje.
• Baktericidní - bakteriostatická - pH >12  

- rentgenokontrastní - netuhnoucí.
• Pro dočasnou a střednědobou léčbu kořenového kanálku.

Calasept Plus
• Hydroxid vápenatý ve stříkačce.
• Vysoký obsah kalcia >41 % (pH 12,4),  

dlouhodobá účinnost a vysoká efektivita.
• Přímá, rychlá a snadná aplikace.
• Balení obsahuje 4 x 1,5 ml a 20 elastických  

plastových aplikátorů.

SLEVA
25%

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.

goo.gl/kVq2UL

Endostar GUTTAcleaner
• Pro rozpuštění kořenových výplní z gutaperči  

a výplňových materiálů na bázi oxidu zinečnatého  
a eugenolu při re- a 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.

Endostar ENDObox
• Praktický box z eloxovaného hliníku pro skladování a sterilizaci nástrojů  

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

pro ukládání použitých nástrojů.
• 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.

Endostar Sonic Files
• Nástroje pro aktivaci výplachových  

roztoků a dezinfekci kořenových 
kanálků.

• Mohou být použity také  
při odstraňování zlomených  
nástrojů z kořenového kanálu.

• Sonic Files lze použít pouze  
s ultrazvuková zařízení.

• Vyrobeno ze speciální nerezové oceli.
• Nástroje jsou autoklávovatelné.
• K dispozici ve třech průměrech -  

25, 30 a 35 á 6 ks nebo jako sada 
á 6 ks.

• Délka: 33 mm.

ENDODONCIE

7 g | obj. č. 5304550 240,-

2,2 g + 20 kanyl | 1 790,- | obj. č. 531250 1 599,-

4 x 1,5 ml | 1 510,- | obj. č. 52109100 1 130,-

15 ml | 430,- | obj. č. 5304565 390,-

10 ml | 430,- | obj. č. 5911801 395,-

bez nástrojů | 1 930,- | obj. č. 5911802 1 750,-
s nástroji | 3 660,- | obj. č. 5911803 3 299,- 6 ks 150,-

TIP
Pro zabránění vzniku 
zánětů a pro léčbu 

infikovaných kořenových 
kanálků, abscesů, 
periapikálních lézí, 

perforaci, exsudaci, 
kořenových resorbcí, 

traumatických zranění, 
stimuluje apexifikaci  

a apexogenezi.
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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 fl exibilní - 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.

Endostar ENDOrepair MTA
Bioaktivní cement na bázi křemičitanu vápena-
tého (MTA) sestávající z jemných hydrofi lních 
částic, které tuhnou v přítomnosti destilované 
vody. Hydratací prášku se vytvoří koloidní gel, kte-
rý ztuhne na silnou nepropustnou bariéru, která se 
plně vytvrzuje po dobu čtyř týdnů.

Indikace: krytí pulpy, v kořenovém kanálků - zakonče-
ní výplně,  oprava kořenů nebo apexifi kace.
Lze použít jak na vitálních zubech, tak při dalších 
endodontických indikacích v primárních a trvalých 
zubech.
Uvolňuje ionty vápníku, RTG kontrastní, vykazuje 
skvělou biokompatibilitu.
Pomáhá při prevenci a ošetření zubního kazu a přiná-
ší okamžitou úlevu od bolesti.

Balení obsahuje 1 g prášku. Mísí se s destilovanou 
vodou.
 
5911804  
1 g     Endostar ENDOrepair MTA  399 Kč   510,-

AKCE 
4+1

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

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 endodontickými motory pracujícími 
 150 - 300 ot. / min. 
• 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. 3 - 6/30 a č. 4 04/30

EndoStar Re-Endo set 
23 mm / 25 mm / 28 mm         4 ks    650 Kč

Endostar S-fi les ruční
Nejúčinnější ruční nástroje s velmi vysokou 
řeznou schopností pro instrumentaci kořenového 
kanálku.

• Neuvěřitelná účinnost, vysoká fl exibilita.
• Precizní tvar vyrobený z nerez oceli.
• 2 řezné hrany pod úhlem 90 o.
• Neaktivní hrot bez řezné hrany - bezpečný.
• 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.

EndoStar S-File          6 ks      170 Kč

běžné ceny

sada 3 ks    870 Kč
refi ll 6 ks 1 290 Kč

Dr. Amr Elwi

Detailní informace o EndoStar E3 Azure a popis všech balení najdete na internetu ZDE:   bit.ly/E3Azure

Podrobnější informace o ReEndo sadě najdete 
na internetu ZDE:  bit.ly/Re-EndoStar

Podrobnější informace o ReEndo sadě najdete 
na internetu ZDE:  bit.ly/EndoStar-SFiles

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.

SUPER 
SUPER 

CENACENA
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V-PosilPŮSOBIVĚ PŘESNÝ  

Rozměrová stálost

Hydrofilnost

Přesnost
Doba zpracování

Intraorální doba tuhnutí

Pevnost

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

V-Posil Mono Fast –  
vhodný především pro  
otiskování implantátů

• Vysoká přesnost – silně hydrofilní A-silikon pro dobré smáčení  
 struktur dutiny ústní

• Pohodlí při ošetření – dlouhá doba zpracování kombinovaná s  
 krátkou dobou tuhnutí v ústech

• Bezpečné vyjmutí – vysoká pevnost umožňuje vyjmutí bez  
 poškození detailů struktur

• Perfektní protetika – dobrá hydrofilnost a vysoká míra zotavení  
 po deformaci ztuhlého otisku

NOVÉ

VOCO_HuFaSmilesMag-CZ_0220_V-Posil_235x310.indd   1 30.01.2020  13:55:08
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Admira Fusion 
• Nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3.5, BL, 

Incizální, GA3.25 a GA5.
• Sady: stříkačky 5 x 3 g nebo kompule 75 x 0,2 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira 

Fusion X-tra Univerzální odstín), Futurabond U SingelDose 20x a vzorník odstínů.
• Zkušební sada: 9 x 0,2 g kompule Admira Fusion (3 od kadého odstínu A2, A3  

a A3.5), 2 g (A3) stříkačka Admira Fusion Flow a 3 x 0,2 g (univerzální) kompule 
Admira Fusion x-tra.

*nabídka platí pouze do 30.3.2020

SLEVA
30% na sady!

V-Posil
• Vysoce hydrofilní A-silikon pro maximální přesnost.
• Úvodní sada Putty Fast/Light Fast: 2 x 450 ml tmel v dóze nebo 2 x 380 ml 

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

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

a příslušenství.

TIP
V-Posil Putty Fast se používá jako předběžný materiál při:
- dvoufázové i jednofázové technice putty-wash;
- dvoufázové technice putty-wash za použití fólie;
- jednofázové technice k vytvoření funkčních okrajů.
V-Posil Heavy Soft Fast se používá jako materiál typ heavy-body při:
- jednofázové technice dvojího míchání za použíti dvou viskozit;
- dvoufázové technice za použíti dvou viskozit;
- zhotovování funkční otisků.
V-Posil Mono Fast se používá při:
- fixní a snímatelné dostavby a implantáty;
- funkční otisky;
- výrobě korunek, můstků, inlejí, celkových a částečných protéz;
- otisky na kořenové čepy zhotovené nepřímou metodou;
- lze použit při současné technice dvojího míchání a dvojího otikování.
V-Posil Light Fast a V-Posil X-Light Fast coby materiály nízké viskozity  
se používá jako injektáž pro všechny techniky (pro korekční otiskování, zhotovování  
sendvičových otisků, korekční otiskování s distanční fólií, otisky zhotovované technikou  
dvojího míchání, podkládání/rebazování otisků a zhotovování otisků  
pro snímatelné zubní náhrady).

Ionolux
• Světlem tuhnoucí skloionomerní výplňový cement s individuálně upravitelnou 

dobou zpracování.
• Vhodný pro estetické výplně bez kondicionování nebo bondování.
• Nelepí se na nástroj a snadno se modeluje.
• Sortiment obsahuje: 10 x A1, 10 x A2, 30 x A3.
• Refill v odstínech: A1, A2, A3, A3,5 a B1.

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: dávkovač a 80 x 0,25 g (16 x univerzální, 16 x A1, 16 x A2, 32 x A3).

BalíčeK
Úspora 51% oproti ceně 

při koupi jednotlivých součástí 
balíčku!

Bifix SE
• Duálně tuhnoucí, samo-adhezivní upevňovací kompozitum.
• Spolehlivě drží na zubu a náhradě.
• Rychlé zpracování: bez leptání nebo bondování.
• Endo-koncovky usnadní přesné nanášení do kořenových kanálků.
• Bezpečné připevnění korunek, můstků, inlejí i endodontických čepů vyrobených 

z keramiky, zirkonu a kovu.
• K dispozici v odstínech: transparentní, univerzální a bílý-opákní.

AKcE
2 + 1 

ZDARMA

kompule - 15 x  0,2 g

sada kompule - 75 x 0,2 g | 10 890,- | obj. č. 52222S 7 570,-*
sada stříkačky - 5 x 3 g | 10 890,- | obj. č. 52221S

stříkačka - 3 g

7 570,-*

2 020,-*

2 020,-*

Úvodní Sada - Mono Fast / Light Fast | 8 640,- | obj. č. 5204290ML

Úvodní sada - Putty Fast/Light Fast - ruční | 5 170,- | obj. č. 5204290A 4 370,-*
Úvodní Sada - Putty Fast /Light Fast - strojové | 8 640,- | obj. č. 5204290PL

Úvodní sada - Heavy Soft Fast / Light Fast | 8 640,- | obj. č. 5204290AA

7 290,-*

7 290,-*

7 290,-*

sortiment - 50 ks + 20 ks A3 | 8 430,- | obj. č. 5301164A3 5 890,-*
150 ks A3 + 50 ks A3 | 21 980,- | obj. č. 5301162A3 16 060,-*

sada | 26 990,- | obj. č. 524100 17 910,-*
refill - 16 x 0,25 g 2 080,-*3 x 5 g - universal | 1 ks = 1288 Kč | 6 315,- | obj. č. 520438U 4 210,-*
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G-aenial Anterior/Posterior
• Kompozitní světlem tuhnoucí mikrohybridní materiál pro snadné a neviditelné 

výplně dosažené z 95% při použití pouze jediného odstínu.
• G-aenial Anterior pro výplně třídy I, II, III, IV a V, klínovité defekty a kavity na 

povrchu kořene, dále pro fazety a uzavření diastemat; Posterior pro třídy I a II.
• Odstíny: Anterior: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5 A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD; 

Vnitřní: AO2, AO3, AO4; Vnější: JE, AE, SE, IE, TE, CVE. Posterior: P-A1, P-A2, 
P-A3, P-A3.5; Vnější: P-JE, P-IE.

4 + 1

AKcE

Gradia Direct
• Mikrohybridní kompozitum do frontálního i 

distálního úseku.
• Odstíny ANTERIOR - standardní - XBW, 

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

• Odstíny POSTERIOR - standardní - P-A1, 
P-A2, P-A3 a P-A3,5; vnější speciální - 
P-WT a P-NT.

• Odstíny X - standardní - X-A1, X-A2, 
X-A3, X-A3,5 a X-AO2.

Charisma Opal
• Sub-mikrohybridní univerzální kompozitum pro výplně ve frontálním  

i laterálním úseku navazující na velmi oblíbený materiál Charisma.
• Vylepšená opalescence a translucence pro dosažení dokonalého tzv. chameleón efektu.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.

ZDarma
Kupte 3x  

Charisma Opal  
a získáte 1x  

Charisma OpalFlow!

Charisma Classic
• Inovovaný, světlem tuhnoucí, RTG kontrastní, mikrohybridní kompozit  

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

AKcE
4 + 1

Filtek One
• Bulk-fillový materiál s lepšími estetickými výsledky díky zvýšené opacitě.
• Rychlá a jednoduchá aplikace, až 5 mm v jednom kroku.
• Vysoká mechanická odolnost a skvělá leštitelnost  

zaručená 3M technologií nanofilního plniva.
• Vynikající manipulace, adaptace a výborné zatékání.
• Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.

bit.ly/filtekone

Filtek Ultimate
• Univerzální výplňový  

nanokompozit s výbornou 
zpracovatelností.

• Snáze použitelný systém od-
stínů - body / dentin / enamel / 
translucent a speciální.

• Vynikající lesk, vylepšená  
fluorescence, stálost naleště-
ní, lepší odolnost proti abrazi.

• Vysoká pevnost pro použití  
v předním i postranním úseku.

TIP
Nová nižší cena!

Neo Spectra ST
• Nový systém nanokeramických, světlem tuhnoucích, univerzálních kompozit.
• Založen na technologii granulovaných plniv SphereTEC®.
• Určené pro přímé i nepřímé náhrady.
• Podrobné informace o systému najdete na - bit.ly/NeoSpectraBR

AKcE
3 + 1

Dyract XP
• Kompomerní výplňový materiál pro všechny třídy kavit ve frontálním i postranním úseku.
• Vyniká rychlostí polymerace (stačí 10 sekundový osvit) s minimální polymerační kontrakcí.
• Snadno se zpracovává a je výborně leštitelný a zároveň má vysokou odolnost proti oděru
• Odstíny: A2, A3, A3,5 a B1

SLEVA
20%

VÝPLNĚ

Anterior - 4,7 g 1 890,-
Posterior - 5,5 g 1 900,- anterior / posterior / direct X - 4 g | 1 600,- 860,-

3 x 4 g Opal + 1,8 g Opal Flow | 3 240,- 2 670,- 5 x 4 g | 1 ks = 440 Kč | 2 750,- 2 200,-

stříkačka - 4 g 1 806,-
kompule - 20 x 0,2 g 1 806,- 4 g 1 488,-

Flow - kompule - 64 x 0,25 g | 5 764,-

HV – stříkačky - 4 x 3 g | 4 324,- 3 243,-
HV - kompule - 64 x 0,25 g | 5 764,-

Flow - stříkačky - 8 x 1,8 g | 5 364,-

4 323,-

4 023,-

4 323,- 20 x 0,25 g | 1 836,- 1 470,-
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SonicFill 2 
• Kompozitní materiál pro bulk fill:
• vytváří trvalé výplně v distálním úseku;
• možnost vrstvení až do 5 mm;
• nižší objemové smrštění (1,5 %).
• Odstíny: A1, A2, A3 a B1.

AKcE
2 + 1

Vertise Flow
• Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně třídy I. a II., liner,  

pečetění fisur a opravy keramiky.
• Vysoká síla vazby k dentinu, sklovině, kovu i keramice; vysoká odolnost vůči abrazi  

a radioopacita.
• Ideální viskozita pro snadnou manipulaci.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, UO, XL a T.

AKcE
2 + 1

GC Equia
• Bulkový sklohybridní výplňový systém, který kombinuje skleněné částečky  

s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem.
• Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi  

a nepřekonatelnou estetikou.
• Uvolňuje fluoridy, má vysokou toleranci vůči vlhkosti a téměř žádné napětí ze smršťování.
• Nulová pooperační citlivost a bezpracné nanášení ve větších vrstvách v jednom kroku.
• Forte - pevnější než Equia a vhodný svou estetikou i pro posteriorní výplně.
• Forte HT - nejpevnější a zcela nelepivý materiál, vhodný i pro zatěžované výplně II. třídy

G-aenial Universal Flo/Flo X
• G-AENIAL UNIVERSAL FLO - Pro přímé  

výplně kavit I. až V. třídy, pro minimálně 
invazivní ošetření kavit, k dlahování.

• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, 
C3, AO2, AO3, BW, CV, JE a AE.

• G-AENIAL FLO X - Radioopákní tekutý  
kompozit s vylepšenou smáčivostí a pružností 
pro lepší adaptaci ke stěnám kavity.

• Odstíny:A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 a CV.

AKcE
4 + 1

Filtek Ultimate Flow
• Světlem tuhnoucí, rentgenokontrastní zatékavý nanokompozit s nízkou viskozitou.
• Vyniká výbornými estetickými vlastnostmi, zachováním naleštění a nízkou abrazí.
• Indikace: Výplně III. a V. třídy, podložkový materiál, vyblokování podsekřivin, 

pečetění fisur, atd.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3 opákní, B1, B2, C2, D2, W - bílý, XW – extra 

bílý.

Kapslovaný amalgám
• Kapslovaný amalgám v samoaktivačních kapslích s vysokým obsahem mědi (30%).
• Ideální konzistence po namíchání, bez gamma2 fáze, bez zinku.
• Složení: 43% Ag, 25% Sn, 30% Cu.

Ketac-Molar Easymix A.R.T.
• Velmi ekonomické balení skloinomerního cementu, ideálního pro techniku minimální 

invaze, včetně atraumatických výplní.

*nabídka platí pouze do vyprodání skladových zásob

SLEVA
17%

VÝPLNĚ

60 x 0,3 g | 1 bal = 1 842 Kč | 8 289,- 5 526,- 6 x 2 g | 1 bal = 1 451 Kč | 6 532,- 4 354,-

Forte/Forte HT promo pack - 100 kapslí + 4 ml Coat | 9 690,-

Equia/Forte/Forte HT - 50 ks | 5 040,- 3 900,-
B2 - Forte Fil - 50 ks - exp. 30.9.2020 | 5 040,- | obj. č. 53352B2

Equia promo pack -  2 x 50 ks + 4 ml Coat | 10 230,-

Equia clinic pack - 250 kapslí + 4 ml Coat | 21 340,-

Forte/Forte HT clinic pack - 200 ks + 4 ml Coat  | 15 530,-

3 190,-*

9 000,-

8 400,-

18 500,-

14 400,-

Universal Flo - 3,4 g 1 970,-
Flo X - 3,6 g 1 890,-

2 x 2 g 1 533,-
1 x 2 g

1 x 2 g - B1 - exp. 28.8.2020 | 859,- | obj. č. 5283B1

859,-

699,-*

43% - č.3 - 50 ks | 1 770,- | obj. č. 5101073

43% - č.1/2 - 50 ks | 820,- | obj. č. 5101070 695,-
43% - č.1 - 50 ks | 1 090,- | obj. č. 5101071

43% - č.2 - 50 ks | 1 400,- | obj. č. 5101072

930,-

1 190,-

1 500,- 12,5 g + 8,5 ml | 1 503,- | obj. č. 521084 1 389,-*
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Adper Single Bond 2
• Zlepšená adheze k dentinu poskytuje vyšší vazebnou 

sílu, která zajistí vysokou spolehlivost a pevnost vazby.
• Nanoplnivo je stabilní a nesedimentuje - odpadá 

nutnost před použitím protřepat.
• Kompatibilní se všemi světlem tuhnoucími kompozity.

SLEVA
20%

Pevnost vazby v (MPa) na sklovinu a dentin.

Palodent V3
• Systém sekčních matric pro snadné zhotovování přirozeně vypadajících výplní 

kavit II. třídy.
• Poskytuje předvídatelný a těsné kontakty, těsný uzávěr při dásních, redukované 

dokončování a leštění.
• Pět velikostí matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm.
• Intro kit obsahuje: 4 x 25 ks Palodent V3 matrice, 3 x 25 ks Wedges, 3 x 

10 ks WedgeGuards, 1 ks Universal Ring, 1 ks Narrow Ring , kleště, pinzeta a 
příslušenství.

ZDarma
2x Palodent V3 úzký kroužek 

v hodnotě 5 617 Kč při koupi  
Palodent V3 Intro kitu!

AKcE
3 + 1

Palodent V3 
matrice

bit.ly/palodentv3

Gluma 2Bond
• Obsahuje nanofilní plnivo, zajišťuje priming a bonding při aplikaci jediné vrstvy  

v jednom kroku po naleptání skloviny a dentinu.
• Navíc má desenzitizující účinek.
• Vynikající okrajová adaptace a vysoká vazební síla ke sklovině a dentinu.

ZDarma
2 x 2,5 ml Gluma Etch 35  
v hodnotě 750 Kč při koupi 2 x 

4 mlGluma 2 Bond!

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

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

Etchant, 25 míchacích mističek a 50 aplikačních štětečků.

SLEVA
20%

G-Bond
• Jednosložkové, samoleptací, světlem tuhnoucí adhezivum,  

které využívá principy jak chemické, tak mikromechanické vazby.
• Rychlá procedura ve třech krocích, trvající pouhých 30 sekund.
• Starter kit obsahuje: 5 ml bondu, 50 mikroštětčků,  

1 mikro-aplikátor a míchací misku.

SLEVA
45%

ADHEZIVA A POMŮCKY PRO VÝPLNĚ

6 g | 2 195,- | obj. č. 530222 1 759,-

Intro kit + 2x kroužek úzký | 19 503,- 13 886,-
matrice - 4 x 50 ks | 1 bal = 1138 Kč | 6 068,- 4 551,-

2 x 4 ml 2Bond + 2 x 2,5 ml Etch | 3 930,- | obj. č. 521041 3 180,-

3 x 5 ml | 1 ks = 1787 Kč | 6 480,- | obj. č. 5211464 5 360,-
1 x  5 ml | 2 500,- | obj. č. 5211462 2 160,-

kit | 4 595,- | obj. č. 530278E 3 905,- starter kit - 5 ml | 3 630,- | obj. č. 521147 1 990,-
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Drydent
• Udržuje kontrolu nad vlhkostí v ústech, i když je zcela nasycený.
• Vyrobený ze savého materiálu, který poskytuje maximální komfort  

pro pacienta v průběhu jakékoliv léčby.
• Obě varianty dostupné ve velikostech S a L.
• Balení: Na tvář - vel. S i L - 50 ks. Pod jazyk - vel. M - 50 ks a vel. L - 40 ks.

AKcE
3 + 1

Occlusal Shaper
• Okluzní brousek 972 byl speciálně vyvinut pro tvarování okluze.
• Je vhodný pro všechny výplňové materiály a také pro celokeramické materiály (ZrO2).
• Spolehlivě vytvoříte vrcholky i fisury pomocí jediného nástroje.
• Kulatý tvar usnadňuje konturování, zakřivení zabraňuje vytvoření zářezů.
• Doporučené max.otáčky:
• C972 - 30.000 / optim. 8.000-15.000
• F972 - 40.000 / optim. 10.000-20.000 C972.315.020

F972.315.020

Diamantové pásky perforované
• Diamantové pásky s perforací pro anatomickou konturaci aproximálních oblastí.
• Rychlá interdentální separace pomocí řezací pilky na hraně pásky.
• Perforace umožňuje lepší kontrolu, přesnější práci a odstraňuje obroušené nečistoty 

z místa preparace.
• Opakovaně použitelné, autoklávovatelné.
• 3 hrubosti:  

super jemné (15 µm - žluté - 57PCXDS2),  
jemné (30 µm - červené - 57PFXDS2)  
a střední (45 µm - modré - 57PXDS2).

SLEVA
15%

SeptoContact
• SeptoContact je velmi praktický nástroj určený pro snadnou  

a především opakovatelnou rekonstrukci bodů kontaktu.
• Nástroj má distální a meziální hrot pro snadnou manipulaci  

v obtížné přístupných oblastech.
• Nástroje jsou světlovodivé, umožňují polymerizaci.
• Dvě velikosti - pro velké kavity (L) a pro malé kavity (S).
• Balení obsahuje: nástroje - 1x L a 1x S, každý s distálním  

a meziálním hrotem.

TIP
Od nynějška budou 

rekonstrukce bodu kontaktu 
i v obtížně přístupných 

oblastech hračkou!
Praktická ukázka - 

bit.ly/septocontact1

SeptoWedges
• Dřevěné anatomické tvarované 

klínky pro lepší přizpůsobení 
interproximálních prostorů  
a pro separaci přilehlých zubů.

• K dispozici v 5 velikostech, 
barevné kódování pro snadné 
rozeznání.

• SeptoWedges set obsahuje: 
100 ks (30x žluté, 20x tyrky-
sové, 20x červené, 20x fialové, 
10x přírodní).

SeptoDiscs
• Dokončovací a leštící disky pro kompozita.
• Více flexibilnější: umožňují snadný přístup 

na všechny aproximální a vestibulární 
plochy.

• Tenčí: jednodušší konturování  
a dokončování aproximálních povrchů, do-
konce i v oblastech s obtížným přístupem.

• Vysoká účinnost finálního opracování: 
minimální drsnost povrchu, vysoký lesk.

• Vysoce abrazivní: dosáhnete lepšího  
opracování za kratší čas, snadné odstraně-
ní všech přebytků.

• Systém Pop-On mandrelu umožňuje rychlé 
a snadné uchycení a přetáčení disků.

• Čtyři hrubosti, snadné rozpoznání díky 
barevnému kódování.

*nabídka platí pouze do vyprodání

AKcE

Sof-Lex
• Světově proslulé dokončovací a leštící disky.

SLEVA
25%

POMŮCKY PRO VÝPLNĚ

pod jazyk - 40/50 ks

na tvář - 4 x 50 ks | 1 ks = 293 Kč | 1 560,- 1 170,-
na tvář - 50 ks

pod jazyk - 4 x 50 ks | 1 ks = 525 Kč | 2 800,-

390,-

2 100,-

700,-

C972.315.020 - 5 ks - velmi jemný | 1 ks = 66 Kč | 390,- | obj. č. 570972C20 330,-
F972.315.020 - 5 ks - jemný | 1 ks = 66 Kč | 390,- | obj. č. 570972F20 330,-

10 ks | 1 390,- 1 190,-

2 ks | 1 670,- | obj. č. 5302689 1 499,-

set - 100 ks | 360,- | obj. č. 5302564 320,-
refill - 100 ks | 360,- 320,-

SeptoDisc kit (120 ks + mandrel) + sil. gumičky + diam. pasta | 2 420,-  
| obj. č. 5302680 1 380,-*
SeptoDiscs refill - 50 ks

mandrel - 1 ks | obj. č. 5302687

440,-

290,- 50 ks | 1 ks = 11,80 Kč | 790,- 590,-
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Cavit
• Provizorní výplňový materiál,  

se zvýšenou adhezí a různými 
stupni tvrdosti.

• Cavit (červený): vysoce pevný, 
pro výplně okluzně zatížených 
kavit.

• Cavit-W (modrý): se sníženou 
pevností ale vyšší adhesí.

• Cavit-G (zelený): nejměkčí, 
odstranitelný vrtáčkem.

SLEVA
10%

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.

Protemp 4 Garant
• Bis-akrylátové kompozitum pro výrobu přesných provizorních inlejí,  

korunek a můstků.
• Vynikající pevnost a odolnost, dlouhá životnost i pro dlouhodobá provizoria.
• Vysoká estetika, hladký povrch brání vzniku plaku, barevná stálost a fluorescence.
• Dostupný v barvách: A1, A2, A3, A3.5 a B3.

Provizoria razidlovou 
metodnou snadno a rychle 

- bit.ly/2Hsdsch

Protemp Crown
• Předtvarované kompozitní provizorní korunky připravené k dokončení během 4 minut 

- šetříte čas i peníze.
• K dispozici pro:
• - moláry (2 velikosti na horní i dolní);
• - premoláry (2 velikosti na horní  

a 1 velikost na dolní);
• - špičáky (2 velikosti).

Experti na

sekční
matricové
systémy

myClip 
2.0 Vše v jednom

Sekční matricový kroužek 
s integrovanými kleštěmi

myQuickmat 
Forte
kit

Systém myQuickmat Forte je nezbytný pro mou dennodenní rutinu. 
Díky jeho kvalitě a jednoduchosti použití dělá tvorbu ideálních kontur 
pro výplně II.třídy naprosto snadnými. Kroužek myRing Forte poskytuje vynikající retenci 
matrice a s pomocí myWedge klínku zajistí ideální adaptaci na gingivální kontury 
a zabrání poškození kofferdamu nebo na papile.

Dr. K. Losada, Švýcarsko

Kompletní systém sekčních
matric pro SILNOU 
separaci zubů

“myClip 2.0 is very easy to handle. Its tines have a special geometry and “myC d 
i d

Anatomický tvar zajišťuje
perfektní adaptaci matrice
na palatinální/lingvální
a bukální stěny

Nerezová ocel prémiové kvality

Optimální separační síly díky
inovovanému dvou-pružinovému
systému

Snadné umístění pomocí jedné ruky

Autoklávovatelné
vyměnitelné
plastické koncovky

Anatomický tvar zajišťuje
perfektní adaptaci matrice
na palatinální/lingvální
a bukální stěny

Nerezová ocel prémiové kvality

Silné separační síly díky inovovanému
dvou-pružinovému systému

Autoklávovatelné
vyměnitelné
plastické koncovky

myCustom 
Rings
kit podporované

INOVATIVNÍ TECHNIKA

“Inovovaná technika myCustomRings sady perfektně podporuje
naši filosofii “Proveditelný, naučitelný a opakovatelný: recept Style
Italiano pro úspěšnou každodenní stomatologii.”

Prof. Angelo Putignano, MD, DDS & Dr. Walter Devoto, DDS
Zakladatelé Style Italiano - Itálie

Individualizované koncovky pro dsažení
bodu kontaktu a přesných proximálních
kontur během tvorby výplně.

Zesílený nikl-titanový
kroužek

Individuálně vytvarované
koncovky si vytvoříte
z přiložené světlem
tuhnoucí pryskyřice.
 

 

SWISS
MADE

“myClip 2.0 je velmi snadný pro použití. 
Jeho koncovky mají speciální geometrii a pevnost,
která umožňuje velmi účinné umístěni matrice na palatinální
a bukálni stěny. Timto šetří čas při dokončovacích
krocích a zajišťuje správnou interproximální morfologii.”

Dr. David Gerdolle, Švýcarsko
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Prof. Angelo Putignano, MD, DDS & Dr. Walter Devoto, DDS
Zakladatelé Style Italiano - Itálie

Individualizované koncovky pro dsažení
bodu kontaktu a přesných proximálních
kontur během tvorby výplně.

Zesílený nikl-titanový
kroužek

Individuálně vytvarované
koncovky si vytvoříte
z přiložené světlem
tuhnoucí pryskyřice.
 

 

SWISS
MADE

“myClip 2.0 je velmi snadný pro použití. 
Jeho koncovky mají speciální geometrii a pevnost,
která umožňuje velmi účinné umístěni matrice na palatinální
a bukálni stěny. Timto šetří čas při dokončovacích
krocích a zajišťuje správnou interproximální morfologii.”

Dr. David Gerdolle, Švýcarsko

•	 Vše	v	jednom	-	sekční	matricový	kroužek	s	integrovanými	kleštěmi		 	
	 pro	vynikající	body	kontaktu	u	kavit	II.třídy
•	 Umožňuje	aplikaci	jednou	rukou,	snadno	použitím	prstů,	bez	nutnosti	použití		
	 speciální	kleště	na	kroužky.
•	 Autoklávovatelné	plastové	koncovky	zajišťují	perfektní	adaptaci	matrice		
	 na	palatinální/lingvální	a	bukální	stěny.
•	 Nyní	k	dispozici	tři	velikosti	koncovek	S	(1),	M	(2)	a	L	(3)

Sada obsahuje: 
1 ks myClip 2.0, 6 párů 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).

Experti na

sekční
matricové
systémy

myClip 
2.0 Vše v jednom

Sekční matricový kroužek 
s integrovanými kleštěmi

myQuickmat 
Forte
kit

Systém myQuickmat Forte je nezbytný pro mou dennodenní rutinu. 
Díky jeho kvalitě a jednoduchosti použití dělá tvorbu ideálních kontur 
pro výplně II.třídy naprosto snadnými. Kroužek myRing Forte poskytuje vynikající retenci 
matrice a s pomocí myWedge klínku zajistí ideální adaptaci na gingivální kontury 
a zabrání poškození kofferdamu nebo na papile.

Dr. K. Losada, Švýcarsko

Kompletní systém sekčních
matric pro SILNOU 
separaci zubů

“myClip 2.0 is very easy to handle. Its tines have a special geometry and “myC d 
i d

Anatomický tvar zajišťuje
perfektní adaptaci matrice
na palatinální/lingvální
a bukální stěny

Nerezová ocel prémiové kvality

Optimální separační síly díky
inovovanému dvou-pružinovému
systému

Snadné umístění pomocí jedné ruky

Autoklávovatelné
vyměnitelné
plastické koncovky

Anatomický tvar zajišťuje
perfektní adaptaci matrice
na palatinální/lingvální
a bukální stěny

Nerezová ocel prémiové kvality

Silné separační síly díky inovovanému
dvou-pružinovému systému

Autoklávovatelné
vyměnitelné
plastické koncovky

myCustom 
Rings
kit podporované

INOVATIVNÍ TECHNIKA

“Inovovaná technika myCustomRings sady perfektně podporuje
naši filosofii “Proveditelný, naučitelný a opakovatelný: recept Style
Italiano pro úspěšnou každodenní stomatologii.”

Prof. Angelo Putignano, MD, DDS & Dr. Walter Devoto, DDS
Zakladatelé Style Italiano - Itálie

Individualizované koncovky pro dsažení
bodu kontaktu a přesných proximálních
kontur během tvorby výplně.

Zesílený nikl-titanový
kroužek

Individuálně vytvarované
koncovky si vytvoříte
z přiložené světlem
tuhnoucí pryskyřice.
 

 

SWISS
MADE

“myClip 2.0 je velmi snadný pro použití. 
Jeho koncovky mají speciální geometrii a pevnost,
která umožňuje velmi účinné umístěni matrice na palatinální
a bukálni stěny. Timto šetří čas při dokončovacích
krocích a zajišťuje správnou interproximální morfologii.”

Dr. David Gerdolle, Švýcarsko

5213191   sada                                                          4 499 Kč   5 290 Kč

5213195   refill -  2 ks myClip 2.0 + 2 páry koncovek   6 290 Kč   7 390 Kč

5213198   náhradní koncovky - 6 párů                          2 199 Kč   2 440 Kč

Více o systému myClip 2.0 
se dozvíte po načtení 
bit.ly/myclipBR

28 g | 519,- 469,- 36 g + 16 g | 1 061,- | obj. č. 530399 959,-

50 ml + 16 kanyl 2 828,- refill - 5 ks 1 224,-
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Breeze
• Samoadhezivní pryskyřičný cement pro snadné tmelení  

fixních protetických rekonstrukcí a kořenových čepů.
• Jednoduchá jednokroková procedura - bez leptání.
• Duálně tuhnoucí, snadno se odstraňují přebytky.
• Uvolňování fluoridů.
• Odstíny: A2, opákní bílý a transparentní.
• Intro Kit obsahuje: 5 x 7,8 g Automix stříkaček  

(3 x A2, transparentní a opákní bílý), 40 kanyl  
a 40 endo-špiček.

SLEVA
36%

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,  
žlutý a hnědý.

TIP
Optibond Universal

Jednosložkové univerzální 
adhezivum, naplněn ze 7%.

Vhodný pro všechny techniky 
leptání: Slef-Etch, Slelective 

Etch a Total-Etch.
Kombinuje výjimečnost 

vazby patentovaního GPDM 
monomeru a spolehlivost 

inovativního Ternary Solvent 
Systému.

Build-It FR
• Skelnými vlákny vyztužený kompozitní dostavbový materiál.
• Duálně tuhnoucí materiál s ideální viskozitou pro dostavbu pahýlu a tmelení Easy 

glassPost čepů.
• Odstíny: A2, A3, opákní bílý, modrý a zlatý. SLEVA

20% Fuji Plus
• Skloionomerní RTG kontrastní fixační cement zesílený pryskyřicí.
• Odstíny: A3, transparentní a žlutý, verze EWT má o 1 minutu delší pracovní čas.
• Set obsahuje: 15 g prášku A3, 7 ml tekutiny a 6,5 ml Fuji Plus Conditioner.

Retopin
• Oblíbené parapulpární retenční výměnné čepy  

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

SLEVA
15%

Fiber-Splint
• Dlahovací materiál se skládá z velmi tenkých (0.05 mm)  

sklolaminátových proužků.
• Jednoduché použití v kombinaci se světlem tuhnoucím bondem.
• Výsledkem je vysoce estetické a pohodlné řešení pro pacienta.
• K použití nejsou nutné žádné speciální nůžky.
• Materiál je vhodný:
• Pro standardní procedury dlahování zubu (jako je reinplantace, 

dlahování pohyblivého zubu, v parodonotologii).
• Pro tvorbu přímých dlouhodobých dočasných frontálních můstků  

s využitím vytrženého zubu a pro zpevnění dočasných akrylátových 
můstků.

• V laboratoři lze materiál použít pro zhotovení nosné konstrukce 
pro dočasné korunky a můstky a k vyztužení oprav na akrylátových 
náhradách.

• Fiber-Splint One Layer - jednovrstvý, 4 mm široký.
• Fiber-Splint Multi Layer -šestivrstvý, 4 mm široký,  

umožňuje přímou aplikaci (bez vrstvení a lepení proužků) šetřící čas.
• Fiber-Splint Ortho Evolution - třívrstvý, 2 mm široký, 

pro post-ortodontické retainery.

Clip & Splint spony
• Transparentní fixační svorky pro perfektní uchycení 

skelných vláken v mezizubním prostoru.
• Díky těmto svorkám pásky nebo vlákna perfektně 

sedí na povrchu zubu a zajišťují bezchybný 
výsledek.

• Snadná manipulace, vyrobeny z odolného plastu, 
jsou flexibilní a adaptují se perfektně tvaru zubu.

• Nepřekáží v přehlednosti pracovního pole.
• Díky své transparentnosti nebrání polymeraci.
• Sterilizovatelné v autoklávu do 134°C.

SLEVA
15%

ZDarma
5 ml Optibond Universal 
v hodnotě 2 560 Kč při 

koupi 3 refill balení 
MaxCem Elite v odstínu dle 

Vašeho výběru.

DOSTAVBY

Intro kit | 4 681,- | obj. č. 104370 2 996,-

3 x refill MaxCem Elite (2 x 5 g) + 5 ml Optibond Universal | 11 772,- 9 212,-

refill - 4 ml + 5 kanyl | 724,- 579,-

kapsle - 50 ks | 5 080,-

set | 3 940,- | obj. č. 530029 3 150,-
prášek - 15 g | 2 020,-

tekutina - 8 g | obj. č. 530025

1 830,-

1 300,-

3 690,-

Titan refill - 100 ks | 2 659,- | obj. č. 561002

Gold set - 25 ks | 1 229,- | obj. č. 561003 1 049,-
Gold refill - 100 ks | 2 249,- | obj. č. 561004

Titan set - 25 ks | 1 549,- | obj. č. 561001

1 910,-

1 319,-

2 260,-

Fiber-Splint One Layer - 2 m | 3 450,- | obj. č. 580044 3 099,-
Fiber-Splint Multi Layer - 50 cm | 3 390,- | obj. č. 580072

Fiber-Splint Ortho Evolution - 60 cm | 3 390,- | obj. č. 580081

3 050,-

3 050,-30 ks | 2 760,- | obj. č. 521420 2 490,-
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DUO-LINK UNIVERSAL™
Duálně tuhnoucí cement  
pro fi xaci všech nepřímých náhrad. 
DUO-LINK UNIVERSAL™ 
spolehlivě funguje s většinou
dentálních adheziv. 
Světelná polymerace pro okamžité 
dokončení, chemická pro úplné 
dotuhnutí pod náhradami nebo 
v kanálku. Estetický - nezpůsobuje 
podbarvení protetických prací. 
Poskytuje velkou vazebnou sílu 
a malou rozpustnost.

approach of  restorative dentistry and our 
patients,” noted Dr. Nuñez. “The age of  ‘drill 
and fill’ is over.”

BISCO has also tackled the search for an 
ideal core material that offers post cementation, 
traditional core rehabilitation, and low-shrink 
dentin replacement. Inspired by dentists, CORE-
FLO DC uses the latest in resin technology 
and dual-cure chemistry to allow for extended 
working times, quick light-cure setting times, 
and polymerization confidence when working 
in areas of  post canals, deep preparations, and 
undercuts.

CORE-FLO DC Lite uses an optimal 
self-leveling viscosity that allows for excellent 
adaptation and gap-free margins when replacing 
natural dentition with a direct core buildup.

Join the BISCO Revolution
Fortunately, you don’t have to practice minutes 

from BISCO’s headquarters like Dr. Acierno 

to be part of  the revolution. The success of  
BISCO’s Dream Team and DPS Best Products 
wouldn’t be possible without valuable feedback 
from clinicians on what is and isn’t working for 
them in their practices. This feedback, which 
BISCO extracts from surveys, meetings and 
trade shows, interviews, focus groups, and on-
site visits, is funneled right back into developing 
problem-solving products.

“The information that we collect from clinicians 
is very important to us,” explained Dr. Chen. 
“We use it to set up product specifications and 
determine design input when we start a new 
product development project.”

BISCO has an ongoing commitment to develop 
products that lead to simple yet innovative 
solutions—and greater predictability—for 
clinicians practicing everyday dentistry.

At the end of  the day, it really is all about the 
chemistry, which is explained best by BISCO’s 
founder, Dr. Suh, himself: “We need to make 

every effort to educate the new dentist as to why 
the chemistry is so important, and that we at 
BISCO have significant expertise in this area.”
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A dual-cured, fluoride-containing core 
material dispensed with an auto-mix dual-
syringe, CORE-FLO DC Lite’s optimal 
self-leveling viscosity allows for excellent 
adaption—resulting in gap-free margins 
when replacing natural dentition with 
a direct core build-up. In addition, the 
clinician can cement the post and build up 
the core. CORE-FLO DC Lite is available 

in Natural/A1 and Opaque White shades. 
The working time is 1 minute and the setting 
time is 7 minutes at room temperature.

CORE-FLO™ DC LITE Unique Benefits
•  Self-leveling dual-cured core material
•  Superior handling characteristics when 

building up the core
•  Easy to prepare—cuts like dentin
•  Low-shrinkage properties as a dentin 

replacement material
•  High compressive and flexural strengths 

offer the clinician reliability and durability 
when fabricating direct restorations

•  High shear bond strength to dentin, enamel, 
and fiber posts

•  The CORE-FLO DC Lite intro kit is 
available with UNIVERSAL PRIMER, a 
low-film thickness, dual-cured adhesive/
primer designed for the dentist who prefers 
not to light cure the adhesive layer under 
indirect restorations

EVALUATION SNAPSHOT

“This lower-viscosity version of  the original CORE-FLO DC extrudes easily and 
flows so nicely that I can bond in a post and do the build-up with it, ultimately 
saving chair time. CORE-FLO DC Lite’s self-leveling viscosity allows it to adapt 
well, eliminating the risk of  marginal gaps. This is so important when replacing 
dentin with a core build-up.”

Ron Kaminer, DDS

But with its esthetic success comes a 
drawback—adequate bonding.

“Ever since zirconia crowns were 
commercialized in the early 2000s, 
many clinicians have experienced 
debonding failure for short zirconia 
crowns or other less retentive zirconia 
restorations,” said Dr. Chen. 

After conducting numerous research 
studies on zirconia bonding, BISCO’s 
R&D team discovered that zirconia 
ceramic behaved differently than 
traditional glass ceramics and required 
a special bonding agent. The result was 
Z-Prime Plus, which BISCO launched 
in 2009 to help clinicians bond zirconia 
with restorations like short and full 
crowns and Maryland bridges. 

“Today, clinicians can even successfully 
bond zirconia veneers, thanks to Z-Prime 
Plus,” added Dr. Chen.

TheraCal LC is another prime 
example of  chemistry solving a clinical 
problem. Resin-modified calcium 
hydroxide products have long presented 
a challenge when pulp-capping because 
they prevent the release of  calcium 
and hydroxide ions.

“It is well-known by dentists, both 
clinicians and researchers, that calcium 
ions—when released upon contact 

with the tooth structure—will have a 
positive effect in the recovery of  the pulp 
and tooth,” said Dr. Rolando Nuñez, 
BISCO’s Manager of  Clinical Affairs.

So, the R&D team at BISCO spent 
10 years developing a new liner/pulp-
capping material that allows for ion 
release while offering precise placement, 
a command set, and durability over 
time. TheraCal LC introduced the use 
of  a new resin and filler technology 
that features a hydrophilic matrix and 
allows for the high release of  calcium 
and hydroxide ions.

“This filler technology has opened 
a new door for product development,” 
said Dr. Nuñez. “Now, it has become 
possible to develop materials that 
contain products like calcium and 
fluoride, which can be released via 
an ion exchange.”

Using this research, BISCO was 
able to develop a new generation of  
self-adhesive resin cements that, in 
addition to bonding to dentin, enamel, 
zirconia, metal, and composite, also 
release calcium and fluoride to the tooth. 

“Whether they are intended to be 
used as pulp-capping agents, liners, 
bases, or cements, these new materials 
will have an impact on the clinical 

FILLER 
TECHNOLOGY 
BREAKTHROUGH
Thanks to a new resin and filler technology 
that features a hydrophilic resin matrix, 
TheraCal LC® pulp protectant/liner encourages 
remineralization by releasing calcium and 
fluoride to the tooth. 
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Dispensed with an automix dual-syringe dispenser, the 
dual-cured, fluoride-containing core material is ideal for 
core buildup, post cementation, and as a dentin replacement 
material. CORE-FLO DC’s superior compressive and 
flexural strength offers the clinician reliability and 
durability when fabricating direct restorations. The 
material offers a void-free flow when cementing the post, 
and the core provides a homogenous bond to substrates. 
In a simplified technique, the clinician can cement the 
post and build up the core with a single application. 
CORE-FLO DC is radiopaque and available in 2 
esthetic shades—Natural/A1 and Opaque White—to 
meet all direct and indirect restorative requirements.

CORE-FLO™ DC

Unique Benefits
•  High compressive and flexural strength, along with low 

water sorption, ensures predictability and longevity of  
the restoration

•  Superior handling—does not slump like other core 
materials on the market

•  Easy to prepare—cuts just like dentin
•  Excellent flowability and adaptation as a post cement
•  Radiopaque
•  Low-shrinkage properties as a dentin replacement material

EVALUATION SNAPSHOT

“ CORE-FLO DC is one of  the best buildup 
materials I have ever used due to its ease 
of  placement and excellent handling 
properties.”

Alexander Gerskowitz, DDS

BISCO products and have been incredibly 
pleased with their ease of  use and the results 
I have achieved.” 

Dr. Acierno has the unique advantage 
of  practicing mere minutes from BISCO’s 
headquarters. He says that a simple tour of  
the 91,000-square-foot facility—including an 
impressive 12,000-square-foot R&D laboratory—
will illustrate just how seriously the company 
takes its research and quality control. While 
Dr. Acierno admits that he, like many of  his 
peers, is not a chemistry expert, he understands 
the product chemistry that BISCO prides itself  
on is incredibly complex, and that the idea of  
how one product functions with another is key 
to achieving successful results.

“In order to be able to do multiple procedures 
at once, I need to know that my materials are 
all going to work with one another,” said Dr. 
Acierno. “Having a product line like BISCO’s 
that allows me to do multiple procedures in 

conjunction is important.”

Tackling Clinical Challenges
Solving clinical challenges is a benchmark 

of  BISCO’s success and ultimately what fuels 
the company’s research and development of  
new products. According to Dr. Chen, if  we 
were to peek inside the R&D department at 
BISCO, we’d find a multidisciplinary team 

of  chemists, biologists, engineers, and clinical 
dentists who are working tirelessly every day 
to find solutions to dentists’ most common 
clinical problems.

A recent clinical success story comes from 
the more frequent use of  zirconia, which has 
been on the rise as more clinicians discover that 
it leads to results that are more durable and 
esthetic than traditional restorative materials. 

GOT TIME 
FOR A 
BISCO BITE?
Dr. Rolando Nuñez explains how 
bonding to zirconia can be simple 
and predictable in this 30-second clip.

1.800.247.3368 • WW W.BISCO.COM
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Specially formulated for cementation of  all 
indirect restorations, DUO-LINK UNIVERSAL 
is intended for use with adhesives designed for 
compatibility with all dental materials, including all 
BISCO adhesives. While the adhesive resin cement 
works with all dental materials, its optimal use is 
derived when coupled with BISCO’s ALL-BOND 
UNIVERSAL light-cured adhesive, Z-Prime Plus, 
and Porcelain Primer. 

DUO-LINK UNIVERSAL™
Unique Benefits
•  Ea s i l y  i den t i f i ed  on 

radiographs for quick and 
effective diagnosis

•  Ideal for all CAD/CAM 
restorations

•  Low film thickness ensures 
the restoration is completely 
seated

•  Available in 2 esthetic 
shades—Universal and 
Milky White

•  Automix dual-syringe 
guarantees a perfect mix, 
easy placement, and limited 
waste

EVALUATION SNAPSHOT

“You can use DUO-LINK UNIVERSAL with a variety of  products, whether you want to cement 
to metal, composite, alumina, zirconia, or porcelain restorations. It also works with bridges, inlays, 
onlays, and CAD/CAM restorations.”

Byron Davis, DDS

Jedinečné vlastnosti

• Výrazně viditelný na rentgenových snímcích pro rychlou a efektivní 
 diagnostiku
• Snadné odstranění přebytků - po 1 minutě zgumovatí
• Ideální pro všechny CAD/CAM náhrady
• Nízká tloušťka fi lmu zajišťuje úplné usazení náhrady
• K dispozici ve 2 estetických odstínech - univerzální a mléčná bílá
• Duální automíchací stříkačka zaručuje dokonalé smíchání, snadné umístění  
 a minimální množství zbytků

DUO-LINK UNIVERSAL můžete použít 
s velkou škálou produktů, 
ať už chcete cementovat ke kovovým, 
kompozitním, aluminiovým, zirkono-
vým nebo porcelánovým náhradám. 
Funguje také s kořenovými čepy, 
můstky, inlejemi, onlejemi a CAD/CAM 
náhradami.”

               Byron Davis, DDS

CORE-FLO™ DC
Duálně tuhnoucí, fl uorid obsahující 
materiál je ideální pro dostavbu 
jádra, cementaci čepu a také jako 
náhrada dentinu. 
CORE-FLO™ DC díky své vynikající 
pevnosti v tlaku a ohybu nabízí lékaři 
při výrobě přímých náhrad spolehli-
vost a odolnost. Materiál 
při cementaci čepů nabízí zatékavost 
bez vzniku bublin a jádro zajišťuje 
homogenní bond k podkladu. 
Zjednodušeným postupem můžete 
při jedné aplikaci cementovat čep 
a dostavovat jádro. CORE-FLO DC 
je radiopákní a dostupný ve dvou 
estetických odstínech Natural/A1 
a opákní bílá, splňuje tak všechny 
požadavky na přímé a nepřímé 
náhrady.

Jedinečné vlastnosti

• Vysoká pevnost v tlaku a ohybu, spolu s nízkou sorpcí vody, zajišťují předvída  
 telnost a životnost výplně
• Vynikající manipulace - drží tvar
• Snadné opracování - stejně jako dentin
• Vynikající zatékavost a adaptabilita stejně jak jste zvyklí u cementů na čepy
• Radiopákní
• Nízká smrštitelnost, ideální i pro náhradu dentinu

“ CORE-FLO DC je jeden z nejlepších 
dostavbových materiálů, které jsem 
kdy používal. Snadno se aplikuje a má 
vynikající manipulační vlastnosti.”

      
              Alexander Gerskowitz, DDS

CORE-FLO™ DC LITE
Duálně tuhnoucí materiál obsahující 
fl uorid, aplikovaný automíchací 
duální stříkačkou CORE-FLO™ 
DC Lite s optimalizovanou samo-
nivelizační viskozitou, umožňuje 
vynikající přizpůsobení - výsledkem 
jsou excelentní okraje při přímých 
dostavbách. 
Kromě toho můžete s tímto materiá-
lem cementovat čep a dostavět jádro. 
CORE-FLO™ DC Lite je k dispozici 
v odstínech Natural / A1 a opákní bílé. 
Pracovní doba je 1 minuta 
a doba tuhnutí je 7 minut při pokojové 
teplotě.

Jedinečné výhody

• Samonivelační duálně tuhnoucí materiál
• Vynikající manipulační vlastnosti při dostavbě jádra
• Snadné opracování - brousí se jako dentin
• Nízká smrštitelnost, ideální pro náhradu dentinu
• Vysoká pevnost v tlaku a ohybu zaručuje spolehlivost a odolnost 
 při zhotovování přímých náhrad
• Vysoká pevnost vazby k dentinu, sklovině i čepům se skelnými vlákny.

„Tato verze původního CORE-FLO DC
s nižší viskozitou se snadno vytlačuje 
a zatéká tak dobře, že mohu najednou 
leptat a dělat dostavbu, což v koneč-
ném důsledku šetří čas pacienta
na křesle. Díky samonivelační visko-
zitě CORE-FLO™ DC Lite se skvěle 
přizpůsobí a eliminuje tak riziko vzniku 
okrajových mezer. To je velmi důležité 
při nahrazování dentinu.“

               Ron Kaminer, DDS

8 g   1 699 Kč   1 890,-

CORE-FLO™ DC CORE-FLO™ DC LITE

8 g   1 395 Kč   1 550,-

8 g   1 395 Kč   1 550,-
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Thienelino samolepky
• Veselé samolepky pro Vaše 

dětské pacienty s různými motivy 
oblíbených postaviček Thienelino.

Veselé samolepky - mix motivů

Tandex MK Flexi UltraSoft
• Ultrasoft mezizubní kartáčky mají jemná vlákna a jsou vhodná především pro 

pacienty s velmi citlivými dásněmi, rozsáhlými můstky, implantáty či rovnátky.
• Výběr 4 různých velikostí dle ISO standardu.
• Kartáčky jsou jednotlivě baleny se samostatnou krytkou v krabičce po 6 ks.

*nabídka platí pouze do vyprodání skladových zásob

SLEVA
42%

GC Tooth Mousse / GC MI Paste
• Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje  

minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.
• Obnovuje rovnováhu po bělení zubů, vyhlazení kořene,  

kyretáži, v průběhu ortodontické léčby, při zvýšené 
kazivosti zubů, odstraňuje citlivost.

• Pracuje rychle, během 2-5 minut.
• Příchutě: meloun, jahoda, máta, vanilka, tuti frutti  

a sortiment.
• GC MI Paste navíc obsahuje fluorid.

AKcE
Využijte výhodné nabídky 

k zakoupení nového 
promo baleníMI 
paste 10 + 3 ks. 
Balení obsahuje 2 tuby 

od každé příchutě + 2× 
jahoda a 1× máta  

ZDARMA!

Tandex Flexi MK
• Přesné a jemné mezizubní kartáčky TANDEX FLEXI mají ergonomické držátko  

z měkkého materiálu, který umožňuje přesnou práci i pokud máme vlhké ruce.
• Izolovaný drátek štětečku je pevný, odolný a zároveň velmi ohebný.
• Nejmenší průměr štětečku mezizubního kartáčku TANDEX FLEXI 0,35 je současně nejten-

čím kartáčkem dostupným na našem trhu.
• K dostání v široké škále velikostí a také mezi  

cylindrickým či kónickým tvarem štětečku.

SLEVA
35%/50%

Tandex Solo 
• Profesionální jednosvazkový kartáček s krátkým zaobleným zástřihem snopce 

vláken určený pro dočišťování dásňového žlábku, obtížně dosažitelných míst  
a čištění v úsecích, kde běžný kartáček vyvolává dávivý reflex.

• Dostupný ve variantách s vlákny MEDIUM, SOFT i ULTRA SOFT.
• SOLO Long má prodlouženou délku vláken pro přístup do hlubších periodontálních 

a těžko dostupných míst.

SLEVA
27%

Tandex kartáček na protézy
• Speciální kartáček na čištění protéz se dvěma kartáči.
• Malý kartáč je určen pro čištění části protézy,  

která je v kontaktu s dásněmi a patrem.
• Větší kartáč je určen pro čištění zubů protézy.

SLEVA
40%

Tandex Baby bezpečnostní kartáček
• Dětské kousátko a zubní kartáček v jednom.
• Extra jemná vlákna pro šetrné čištění dětských zoubků a dásní.

SLEVA
50%

PROFYLAXE

mix motivů - 100 ks | 260,- | obj. č. 598042 220,- 6 ks + držátko | 120,- 69,-*

sortiment MI - 5 x 40 g | 3 020,- | obj. č. 5303480

TM / MI - 10 x 40 g | 5 200,- 4 690,-
sortiment TM - 5 x 40 g | 2 820,- | obj. č. 5303280

promo balení MI -  13 x 40 g  | 6 097,- | obj. č. 5303487

2 150,-

4 690,-

2 290,-

refill - 6 ks | 120,- 78,-*
sada 9 velikostí | 120,- | obj. č. 450725F 59,-*

Medium/Soft | 140,- 99,-*
Long/Ultra Soft | 190,- 139,-*

1 ks | 120,- | obj. č. 450738 75,-* 1 ks | 190,- | obj. č. 450736 95,-*
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JH Orsing BIO line
• Výrobci stomatologického spotřebního materiálu mohou také přispět ke snížení globálního oteplování. Jakožto přední výrobce 

mnoha druhů savek a aspiračních trubic považuje Orsing environmentální udržitelnost za velmi důležitou. Použitím polyethylenu 
na biologické bázi, vyrobeného z cukrové třtiny, snižujeme hladinu oxidu uhličitého v atmosféře. Tento přístup šetří až 80% CO2 
ve srovnání s výrobou z běžných plastů. Pomáháme zachránit naši planetu pro budoucí generace. V této BIO řadě najdete 
oblíbené výrobky JH Orsing, které znáte v konvenční variantě vyrobené z klasických plastů.

• Výrobky jsou vyrobeny z Green PE, což je polyetylén na bázi biomasy vyrobený z cukrové třtiny. Na rozdíl od konvenčního PE,  
u kterého se používají fosilní suroviny, jako je ropa a zemní plyn, je cukrová třtina zcela obnovitelným zdrojem.

• Na výrobu Bio kelímků je použité bambusové vlákno s povrstvením. Bambus je zcela obnovitelný zdroj. Roste rychle  
a přirozeně bez pesticidů a hnojiv. Regeneruje se z vlastních kořenů, takže není třeba znovu jej vysazovat. Bambus absorbuje 
více CO2 a produkuje více kyslíku než stromy! Výzkum v Japonsku ukázal, že bambus dokáže absorbovat až 12 tun oxidu uhličité-
ho na hektar ročně, což dává této rostlině potenciálně zásadní roli při stabilizaci atmosféry naší planety!

• Spirálové savky Hygoformic® Bio - k dispozici pouze v zelené barvě.
• Hygoformic® Bio Adaptér - tradiční adapter pro savky Hygoformic.
• Bio Cup - kelímky o objemu 210 ml v přírodní barvě.

Headrest
• Krycí přehozy pro opěradla zubních souprav,  

chránící před znečištěním od vlasových gelů a barev.
• Savý papír a PE-fólie zajišťují absorbci a voděodolnost.
• Rozměr 27 x 28 cm, balené v roli á 100 ks.
• V široké škále barev: bílá, zelená, tmavě modrá,  

světle modrá, blankytná, světle oranžová, tmavě oranžová,  
šeříková, vínová, žlutá, šedá a růžová.

Apron č.3
• Pacientské přehozy vyrobené z polyetylénu a savé měkké celulózy.
• S výřezem na krk a pásky pro zavázání za krkem.
• Barvy: bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle oranžová, 

tmavě oranžová, šeříková, vínová, žlutá a růžová.

Roušky ASA třívrstvé
• Třívrstvé vysoce absorbční ochranné skládané roušky pro pacienty.
• Vrstva z PE zabraňuje prosáknutí a znečištění oděvu pacienta.
• Barvy: bílá, modrá, žlutá, fialová, oranžová, růžová a zelená.
• Rozměr: 33 x 45 cm.

 

Cold/Hot medvěd Thienelino
• Polštářky pro použití na chlazení i zahřívání.
• Pro schlazení vložte do mrazáku nanejvýš na 30 minut při max. -18°C.
• Pro zahřátí vložte do horké vody (max. 90°C) na dvě minuty.
• Příjemný sametový povrch.
• Opakovaně použitelné.
• Velikost: 11 x 7 cm.
• Barvy: modrá, žlutá a růžová.

HYGIENA

20%

SLEVA

Kelímky BIO - 50 ks | 260,- | obj. č. 400160

Savky Hygoformic BIO - 100 ks | 410,- | obj. č. 400157 330,-
Hygoformic BIO adaptér - 100 ks | 290,- | obj. č. 400158

Kelímky BIO - 1000 ks | 4 330,- | obj. č. 400160

230,-

3 490,-

195,-

bez potisku - 100 ks | 1 ks = 1,98  Kč | 220,- 198,-

60 x 54 cm - 80 ks | 1 ks = 3 Kč | 270,- 240,-
80 x 54 cm - 60 ks | 1 ks = 4  Kč | 270,- 240,-

500 ks | 460,- 420,- 1 ks | 54,- 49,-
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Rukavice Nitrilex Colagen
• Nitrilové, bezlatexové, nepudrované vyšetřovací rukavice s texturovaným  

povrchem na koncích prstů pro lepší úchop.
• Dodatečná kolagenová vrstva hydratuje a vyživuje pokožku rukou, která 

zůstává po použití rukavic jemná a hladká.
• Dodávány v intenzivní růžové barvě (magenta).
• Velikosti: XS - S - M - L.

Rukavice DermaGEL
• Vyšetřovací latexové, nepudrované,nesterilní rukavice smetanové barvy.
• Texturovaný povrch na koncích prstů.
• Vnitřní polymerová vrstva zajišťuje snadné oblékání.
• Velikosti: XS, S, M, L a XL.

Rukavice Nitrylex
• Nitrilové, nepudrované, nesterilní vyšetřovací rukavice modré,  

zelené a kontrastní černé barvě.
• Texturovaný povrch v oblasti prstů, tenké.
• Vhodné pro lékaře/pacienty s alergií na latex.
• Velikosti: XS, S, M, L a XL.

Rukavice Vinylex PF
• Vinylové, nepudrované, nesterilní vyšetřovací rukavice transparentní barvy.
• Hladký povrch.
• Zvlášť vhodné pro mísení silikonových otiskovacích hmot.
• Velikosti: XS, S, M a L.

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

Vista-Tec U-light ECO
• Estetický ochranný štít chránící celý obličej.
• Jednoduchá údržba a čištění, nemlží se.

Čepice skládaná typ Clip
• Netkaná čepice se stahovací gumičkou v bílé barvě.
• Vhodné také jako ochranný návlek na opěrku hlavy 

stomatologické soupravy.

HYGIENA

colagen růžové - 100 ks | 219,- 199,-

nesterilní - 100 ks | 169,- 149,-
sterilní - 50 ks | 750,- 650,-

modré - 200 ks | 299,- 269,-
zelené - 100 ks | 189,-

černé - 100 ks | 189,-

169,-

169,-

100 ks | 109,- 98,-

igelitové - 100 ks | 129,- | obj. č. 300446 115,-

refill štíty - 10 ks | 1 260,- 1 170,- 100 ks | 109,- | obj. č. 300448 98,-

rám + 5 štítů | 1 280,- 1 190,-
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Desinfekční vany S&M
• Oblíbené plastové vany pro dezinfekci nástrojů se sítem a praktickým otvorem ve 

víku pro vkládání jednotlivých nástrojů.
• Barvy víka: bílé nebo transparentní.
• Vnější rozměry:vana 3 l (30 x 18,5 x 12,5 cm) a vana 5 l (55,5 x 20,5 x 13,5 cm).
• Vnitřní rozměry: vana 3 l (19 x 14,5 cm) a vana 5 l (41 x 16 cm).

Gobble Plus
• Enzymatický přípravek na odsávací systémy, 

který funguje 24 hodin a trvale aktivně  
narušuje biofilm usazovaný z hlenů v hadicích.

• Všechny jiné přípravku pracují na chemické bázi, 
které sice vše vydesinfikují, ale již po několika 
pacientech se biofilm opět usazuje.

bit.ly/GobblePlus

Aspirmatic
• Aspirmatic
• Přípravek pro každodenní hygienické ošetření 

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

materiálů, biologicky odbouratelný.
• Doba působení je 30 minut.
• Aspirmatic Cleaner
• Speciální přípravek podporující  

účinek Asprimaticu ke týdennímu použití.
• Odstraňuje anorganické usazeniny,  

jako je vodní kámen apod.
• Doba působení je 1 - 2 hodiny.

Steribox nádobka
• Sterilizační box pro malé předměty.
• Praktický pro brousky, diamanty atd.
• Víčko s otvorem.
• Vyjímatelný koš pro snadné  

opláchnutí obsahu.

SLEVA
20%

Rotasept
• Vysoce účinný přípravek na dezinfekci a čištění všech 

typů rotačních nástrojů.
• Používá se neředěný, po vyjmutí nástroje neoplachovat 

vodou, aby se zabránilo korozi.
• Určeno také pro použití v ultrazvukových myčkách.
• Po 30 min. působení se nástroje pouze vysuší.
• Účinnost - fungicidní, virucidní (včetně HBV, HIV), 

baktericidní

FD 360 na potahy křesel
• Čisticí tekutina v postřikovací láhvu pro čištění 

hlubokých pórů a péči o povrchy z umělé kůže.
• Ošetřující formule na bázi avokádového oleje, obsa-

huje speciální čistící tenzidy a silikonové sloučeniny.
• Speciálně vyvinutý přípravek pro trvalé zachování 

barvy a materiálu.

Orotol Plus
• Nepěnivý bezaldehydový přípravek pro současnou dezin-

fekci, dezodoraci, čištění a údržbu všech zubolékařských 
odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu.

• Spektrum účinnosti: baktericidní, tuberkulocidní, fungicid-
ní, virucidní včetně HBV a HIV.

• Tekutý koncentrát, z 2,5 l koncentrátu získáte 125 l 
účinného roztoku.

DEZINFEKCE

transparentní víko - 5 l | 3 169,- | obj. č. 4100471

bílé víko - 3 l | 1 569,- | obj. č. 410046 1 490,-
bílé víko - 5 l | 2 879,- | obj. č. 410047

transparentní víko - 3 l | 1 789,- | obj. č. 410045

2 729,-

1 699,-

2 999,-

2 l | 899,- | obj. č. 531030 799,-

Aspirmatic - 2 l | 1 199,- | obj. č. 410114 999,-
Aspirmatic Cleaner - 2 l | 1 079,- | obj. č. 410112 919,-

 | 199,- | obj. č. 410036 159,- 2 l | 700,- | obj. č. 410034 679,-

500 ml | 1 059,- | obj. č. 410343 999,- 2,5 l | 1 689,- | obj. č. 410111 1 529,-
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Desident Cavicide
• Dezinfekce neporézních, tvrdých povrchů.
• Používá se neředěný, kompatibilní s většinou 

materiálů.
• Jeho hlavním způsobem použití je nástřik  

aerosolu sprejem, ale je možné použít jej  
k otírání povrchů tampóny.

• Účinný proti: TB, HCV, HBV, MRSA a HIV.

SLEVA
20%

Mikrozid AF ubrousky & liquid
• Alkoholová dezinfekce - zdravotnický prostředek pro všechny oblasti se zvýšeným 

rizikem infekce.
• Rychlý účinek, neotírá se - pouze zasychá, nezanechává žádné stopy, příjemně voní.
• Účinnost: bakterie (vč.Tb), mikroskopické houby, viry HBV, HIV, HCV, Adeno-viry, 

Rota-viry, Papova-viry, Polio-viry.
• Liquid - přípravek pro dezinfekci postřikem na plochy a předměty.
• Ubrousky - napuštěné dezinfekčním roztokem k okamžitému použití.
• Rozměry ubrousků: Standard 14 x 17,5 cm a Jumbo 20 x 27 cm

Zeta 3 Wipes
• Bezaldehydové biocidní dezinfekční ubrousky s širokým spektrem účinnosti.
• Široké spektrum účinnosti - baktericidní, fungicidní,  

tuberkolicidní, virucidní, včetně HIV, HBV, HCV, H1N1, H5N1,  
adenovirus, rotaviry, noroviry.

• Svěží, příjemná vůně.
• TOTAL - s obsahem alkoholu, rychle zasychají, silný čistící účinek.
• POP-UP - téměř bez alkoholu,  

vhodné pro nejcitlivější povrchy (kůže,  
koženky, plexisklo), větší rozměr  
a pevnější materiál ubrousku.

Zeta 1 Ultra
• Bezaldehydový dezinfekční a čistící roztok ve 

formě koncentrátu 1% roztok - z 1 l balení 
připravíte 100 l roztoku.

• Ideální pro chirurgické a rotační nástroje, 
vhodné také pro jemné nástroje jako jsou 
skalpely, kleště, jehelce, vrtáčky, zrcátka, 
sondy apod.

• Vhodné také do ultrazvukové čističky - při 
30°C je zkrácen čas působení na 10 min.

• Široké spektrum účinnosti - baktericidní, fun-
gicidní, mykobaktericidní (vč. TBC) a virucidní 
(vč. HIV, HBV, HCV).

FD 350
• Dezinfekční ubrousky pro dezinfekci a čistění 

otřením povrchů zdravotnických prostředků.
• Vhodné např. pro podložky hlavy, držadla 

operačních světel, násadce a kolénka, obaly 
intraorálních snímků.

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

Gigasept Instru AF
• Přípravek na dezinfekci a čištění všech 

druhů nástrojů a je obzvláště vhodný pro 
ultrazvukové čističky.

• Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktivní chlór.
• Má velmi dobré čistící schopnosti, široké 

spektrum účinnosti a příjemně voní.

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

a čištění běžného instrumentária včetně  
rotačních nástrojů.

• Vhodný i pro ultrazvukové čističky,  
široké spektrum účinnosti.

• Má vynikající materiálovou kompatibilitu  
- obsahuje inhibitory koroze.

• Účinné látky: alkalické aminy a kvarterní  
amoniové sloučeniny.

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

• K dispozici i v silnější variantě Forte.

DEZINFEKCE

200 ml | 132,- | obj. č. 100090 106,-
700 ml | 251,- | obj. č. 100091

5 l | 725,- | obj. č. 100092

201,-

580,-

ubrousky jumbo - 200 ks | 330,- | obj. č. 410051

dóza standard - 150 ks | 309,- | obj. č. 410050 279,-
dóza jumbo - 200 ks | 425,- | obj. č. 410063

ubrousky standard - 150 ks | 249,- | obj. č. 410040

liquid - 1 l | 249,- | obj. č. 410029

liquid - 5 l | 999,- | obj. č. 410066

379,-

219,-

299,-

235,-

979,-

total dóza - 120 ks | 309,- | obj. č. 4103560 279,-
total refill - 120 ks | 209,- | obj. č. 4103561

pop-up - 100 ks | 299,- | obj. č. 410392

189,-

269,-

1 l | 849,- | obj. č. 410287 759,-

dóza - 110 ks | 259,- 239,-
náplň - 110 ks | 199,- 179,-

2 l | 1 109,- | obj. č. 410060 1 049,-
5 l | 2 349,- | obj. č. 410061 2 229,-

ID 212 - 2,5 l | 1 739,- | obj. č. 4101420 1 649,-
ID 212 Forte - 2,5 l | 1 809,- | obj. č. 4101421 1 719,-



46

Domina Plus B DXP
• Autokláv třídy B pro bezpečnou sterilizaci veškerých předmětů, balených i nebalených.
• Možnost připojení k počítači, softwarová kalibrace přes internet, vzdálené servisní nastavení.
• Záznam pomocí volitelně zabudované tiskárny nebo externího záznamové zařízení USB Datalog či externí tiskárny.
• Kompletní využití prostoru - 18 l.
• Měděná komora je 10x pevnější než ocelová, vysoce trvanlivá,  

s 10x vyšší vodivostí než nerezová ocel, čímž umožňuje rychlejší a homogennější zahřívání.
• Široké programové vybavení.
• Šetří Vaše peníze optimalizovanou spotřebou energie a vody.
• Moderní a zcela funkční design.
• Plná záruka 2 roky nebo 2 000 cyklů.

TIP
Nový vylepšený 

design!

ZDarma
K autoklávu Domina Plus B DXP získate 
zdarma svářečku New Seal a 

Destilátorv celkové hodnotě 22 580 Kč.

New Seal
• Vysoce kvalitní svářečka pro zatavování obalů z papíru / fólie.
• Automatická regulace teploty.
• Ochrana proti spečení sáčku.
• Vždy vysoce kvalitní svár 12 mm.
• Světelná a akustická signalizace sváření.
• Kompaktní tvar, snadné čištění.
• Vysoká spolehlivost - 2 roky záruka.

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

SLEVA
15%

Parní sterilizace

EURO Bowie-Dick test
• Jednorázový balíček pro B-D zkoušku prověří v jedi-

ném 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).

SLEVA
20%

Parní sterilizace

Tray Paper
• Zřasený savý papír propouštějící páru a plyny 

vhodný pro nástrojové tácky.
• Autoklávovatelný, neobsahuje kysličník chloričitý.
• Bílá barva, rozměr 28 x 18 cm.

SLEVA
15%

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

 

STERILIZACE

Domina Plus B DXP s USB data-log + NewSeal + Destilator | 132 990,- | obj. č. 593116 114 990,-

 | 13 990,- | obj. č. 593062 12 990,-

destilátor Drink | 8 590,- | obj. č. 592277 7 290,-
plastová nádoba | 1 050,- | obj. č. 592277N 990,-

1 ks | 170,- | obj. č. 593115 136,- 250 listů | 175,- | obj. č. 300010 149,-

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 
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910369   Plastvac P7   11 790 Kč  12 500,-

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

pro vakuové tvarování

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

Technická specifi kace: 

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

Špičkové artikulátory 

Detailní informace v češtině o všech modelech najdete ZDE:   bit.ly/BioArtArtikulatory

Artikulátory Vám rádi přijedeme ukázat a předvést! 
Požádejte svého obchodního zástupce.

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

Detailní informace v češtině o všech modelech najdete ZDE:   

A7 Plus-E
Atikulátor: 6 700 Kč

Artikulátor s obličejovým 
obloukem Elite: 11 100 Kč

A7 Plus
Artikulátor: 4 600 Kč

Artikulátor s obličejovým 
obloukem Elite: 9 400 Kč

A7 Fix
Artikulátor: 2 800 Kč

Elite
Obličejový oblouk: 5 400 Kč
Elite

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

Špičkové artikulátory svetového formátu

Využití obličejového oblouku a semi-adaptabilního 
artikulátoru v ordinaci zubního lékaře

Náplň praktického kurzu
V úvodu kurzu se teoreticky seznámíme s problematikou artikulátorů a obli-
čejových oblouků. Představíme si možnosti jejich využití při ošetření pacienta. 
Nastíníme výhody, které využití obličejového oblouku i artikulátoru přináší. 
Teoretická část bude zakončena názornou praktickou ukázkou práce s obliče-
jovým obloukem na fi gurantovi, vysvětlením všech nutných kroků, nastíněním 
možných úskalí a předáme Vám také praktické tipy z praxe. Neopomeneme 
také vysvětlit a předvést následné přenesení získaných informací do artikuláto-
ru komentované zkušeným zubním technikem. Ve druhé části kurzu proběhne 
praktický nácvik manipulace s obličejovým obloukem a artikulátorem jednotli-
vými účastníky kurzu, během kterého se naučíte s oběma pomůckami pracovat.

Přednášející 
MDDr. Petr Jirásek
Odborný asistent Kliniky zubního lékařství LF UPOL a FNOL.
Vedoucí výuky oddělení protetické stomatologie.

Bc. Libor Orava
Zubní technik, FNOL

pátek 20. března 2020   13:30 - 19:00 hod. 

BRNO, Hotel Vista, Hudcova 72

Detailní informace a přihlášky najdete na internetu ZDE:   bit.ly/36tUGLu
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Skinsan scrub N
• Antimikrobiální mycí a dezinfekční prostředek  

na ruce a pokožku v tekuté formě nebo ve formě 
pěny, který spojuje šetrné mytí  
s účinnou dezinfekci.

• Vhodný pro použití na celé tělo  
a na vlasy.

SLEVA
50%

VivaStyle Paint On Plus
• Lak s obsahem 6% peroxidu vodíku na bělení 

zubů pro ordinační a domácí použití.
• Aplikuje se přímo na zuby pomocí štětečku.
• Patient Kit obsahuje: 20 ml VivaStyle Paint 

On Plus, 14 aplikátorů, 14 dávkovacích misti-
ček a pouzdro.

*nabídka platí pouze do vyprodání

SLEVA
86%

Cupratin č.2
• Suspenze hydroxidu měďnato-vápenatého  

s tetrahydroxomědidem ve vodním prostředí pro léčbu  
a dezinfekci kořenového kanálku.

• Vhodný pro ošetření kořene pomocí metody elektro(depo)
forézy, pro léčbu parodontitid a gingivitid, pro nepřímé 
překrytí pulpy.

SLEVA
50%

Fuji IX GP Extra A3.5
• Kondenzovatelný, chemicky tuhnoucí, nelepivý 

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

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

SLEVA
44%

Incidin OXYFoam S
• Dezinfekční produkty s čistícím účinkem,  

k přímému použití na bázi vysokorychlostního 
peroxidu vodíku.

• Aplikovaný ve formě pěny.

SLEVA
32%

Epoxidin
• Epoxi-aminová pryskyřice k plnění kořenových 

kanálku za užití techniky laterální kondenzace.
• Sealer má vynikající tokové vlastnosti.

SLEVA
50%

Fuji II LC Improved
• Světlem tuhnoucí RTG kontrastní skloionomerní 

cement.
• Určen pro výplně III. a V. třídy, pro dočasné zuby, pro 

podložky a dostavby, pro pečetění fisur a desenzibili-
zaci citlivých krčků.

SLEVA
42%

EndoREZ
• První hydrofilní self-priming pryskyřičný sealer 

(UDMA) na světě.
• Balení Mini Obturation Kit: 2 ml EndoREZ, 10 kanyl 

Mixing Tip, 10 Skini stříkaček, sortiment 12 kanyl 
NaviTip 29G.

SLEVA
30%

PermaFlo A1
• Ideální pro opravy kavit v pediatrii, ošetření 

mikrokavit, pro upevnění transparentních inlejí, 
onlejí a fazet, přímé fazety a výplně I.- V. třídy.

SLEVA
50%

Ustalovač Tetenal
• Ustalovač pro ruční zpracování rentgenových 

snímků. Obsah: 1 l koncentrát  
(pro 5 l roztoku).

SLEVA
42%

Amelogen plus OW
• Bis-GMA kompozit s mikročásticemi, univerzální pro 

frontální a distální úsek i na opravy keramiky.

SLEVA
46%

TempoSil 2 Dentin
• Provizorní cement na bázi A-silikonu. Má výborné 

thixotropní vlastnosti a vysokou stabilitu.
• Perfektní marginální uzávěr

SLEVA
40%

VÝPRODEJ

500 ml - exp. 30/4/2020 | 129,- | obj. č. 4101302 59,-*
patient kit - exp. 30/6/2020 | 2 929,-  
| obj. č. 541121 399,-* 20 g - exp. 30/7/2020 | 760,- | obj. č. 5304553 379,-*

kapsle A3.5 - exp. 22/8/2020 | 4 980,-  
| obj. č. 5316A5 2 790,-* 750 ml - exp. 1/9/2020 | 279,- | obj. č. 4101782 189,-* 2x 4 ml - exp. 30/8/2020 | 940,- | obj. č. 5304561 470,-*

C4 - 50 ks - exp. 18/9/2020 | 5 130,-  
| obj. č. 5301C4 2 990,-*

obturation mini kit - exp. 30/9/2020 | 2 670,-  
| obj. č. 505904 | 2 483,-** 1 870,-*

A1 - 2 x 1,2 ml - exp. 30/10/2020 | 1 710,-  
| obj. č. 500947 850,-*

1 l - exp. 30/10/2020 | 239,- | obj. č. 594111 139,-*
OW - 2,5 g - exp. 30/10/2020 | 550,-  
| obj. č. 509037 299,-*

Dentin - 2 x 5 ml + 20 kanyl - exp. 30/10/2020 
| 989,- | obj. č. 530402D 599,-*
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Telio CS Onlay Universal
• Světlem tuhnoucí jednosložkový materiál pro 

provizorní výplně I. a II. třídy bez použití provizorního 
cementu.

*nabídka platí pouze do vyprodání

SLEVA
36%

Nupro
• Čistící a leštící pasta se speciální konzistencí 

pro šetrné, ale účinné čištění zubů v ordinaci.
• Jemná pasta s příchutí pomeranč, bez fluoridu.

SLEVA
35%

Hedstroem VDW 25/08
• Ruční kořenové nástroje s neaktivní špičkou vyzna-

čující se excelentní řezací schopností při zachování 
vysoké odolnosti proti lomu a maximální flexibilitě.

• Nástroje jsou sterilně baleny.

SLEVA
42%

Turbínka BeYes M800-S/PD s rychlospojkou PD M4
• Vysoce výkonná světelná turbínka s úžasnou intenzitou osvětlení.
• Přímé LED diody na přední straně vytváří intenzivní bílé světlo se širokým polem.
• Inovativní mikro generátor vestavěný v násadci vyrábí elektrickou energii pro LED.
• Eliminuje potřebu systému světelných vláken pro osvětlení.
• Nejnovější povrch MikroTex vytváří mirkostrukturovaný a poškrábání odolný povrch zabraňující sklouznutí během práce.
• Kvalitní keramická ložiska poskytují skvělý kroutící moment a dlouhou životnost.
• Trojbodový vodní rozprašovač účinně chladí celou plochu vrtáčku.
• Ve velikosti hlavičky - standardní (12,5 mm).
• Technické parametry: Výkon 25 W), Rychlost 380 tis.ot/min, Osvětlení 25tis.lux, Hlučnost 59 dB.
• Připojení: přes rychlospojku PD - je součástí balení.

SLEVA
45%

uPoZornění
Jedná se o DEMO přístroj - záruka 
bude poskytnuta v délce 6 měsíců!

Vrtáčky Medin
• Kvalitní vrtáčky od tradičního českého výrobce Medin.
• Balení: 5 ks.

SLEVA
45% - ocelový 1251

60%- TC 6623

vrtáček ocelový  
- 142511251 TC - 142516623

Jehly Sopira
• Sopiry karpulové jehly jsou určeny na cylindrické ampule.

SLEVA
50%

Ultrazvukový hrot BeYes
• E-G5 pro EMS scaling  

- Odstranění supragingiválního a mezizubního 
kamene. Násadec je možné použít ve všech 
kvadrantech a je velmi účinný pro odstranění 
odolného kamene.

• K-5 pro Kavo  
- Pro odstranění velkých oblastí s kamenem.

• S-G3 pro Satelec a NSK  
- Pro odstranění supra a subgingiválního 
kamene ve všech kvadrantech.

SLEVA
50%

Luxator RootPicker
• Profesionální nástroj z rodiny Luxator, který využijete, 

vyskytnou-li se problémy během extrakce zubu.
• Stvořen pro vyproštění zalomených kořenů.

SLEVA
50%

Špachtle na míchání GC
• Umělohmotná lopatka pro míchání skloionomerů.
• Neotírá se, nezabarvuje cement.
• Několikanásobně použitelná.

SLEVA
76%

TePe MK Angle
• Mezizubní kartáčky se štíhlou čistící hlavou 

zahlou do pravého úhlu pro snadné dosažení 
zadních mezizubních prostorů.

SLEVA
40%

VÝPRODEJ

3 x 2,5 g - exp. 30/11/2020 | 1 399,-  
| obj. č. 53011U 899,-* 283 g - exp. 30/11/2020 | 1 539,- | obj. č. 531024 999,-* 25/08 - 6 ks | 570,- | obj. č. 5750325 330,-*

turbínka + rychlospojka | 10 880,- | obj. č. 592999D 5 990,-*

ocelový 1251 - 1 ks | 69,- | obj. č. 142511251 39,-*
TC 6623 - 12 vrutový - 1 ks | 119,- | obj. č. 142516623 49,-*

27G 25 mm - 100 ks | 360,- | obj. č. 3000207

30G 12 mm - 100 ks | 360,- | obj. č. 3000202 179,-*
30G 25 mm - 100 ks | 360,- | obj. č. 3000205

30G 16 mm - 100 ks | 360,- | obj. č. 3000206

179,-*

179,-*

179,-*

E-G5 EMS scaling - 1 ks | 590,- | obj. č. 591UL2303 299,-*
K-5 KaVo scaling - 1 ks | 1 190,- | obj. č. 591UL2210

S-G3 - 1 ks | 590,- | obj. č. 591UL2507

599,-*

299,-*

úhlový - 1 ks | 2 310,- | obj. č. 5910RA 1 150,-* 1 ks | 37,- | obj. č. 880008 9,-*

0,5 mm s krytkou červené - 25 ks | 560,-  
| obj. č. 4506153 339,-*
0,6 mm s krytkou modré - 25 ks | 560,-  
| obj. č. 4506154 339,-*
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Gishy-Goo
• Ochucená thixotropní silikonová pryskyřice, která pevně drží na breketách a drátech.
• Ihned po aplikaci zajistí úlevu podrážděných měkkých tkání, způsobenou ortodontickými aparáty.
• Dodává se v duální stříkačce - bílý aktivátor a barevná báze.
• Pacient si ze stříkačky vytlačí materiál o velikosti hrášku, pak ho důkladně promne v prstech a aplikuje 

na brekety nebo dráty v místě podráždění. Tuhne do 2 minut a zůstane na místě až 12 hodin.
• Skvělá žvýkačková příchuť, různé barvy.
• Balení intro kit obsahuje: 10 stříkaček, vždy dvě od jedné barvy.

1. Otevřete uzávěr pootočením vlevo a sejměte jej.

2. Vytlačte malé množství Gishy Goo o velikosti hrášku na prst nebo 
pevnou podložku. Ujistěte se, že vytlačíte stejné množství z obou stříkaček 
- bílé a barevné. Pokud se vytlačí materiál pouze jedné barvy, nepoužívejte 
ho, ale zkuste znova.

3. Míchejte v ruce po dobu 10 sekund.

4. Aplikujte smíchaný Gishy Goo na zámek v místě podráždění. Ztuhne 
do 2 minut.

5. Po použití nasaďte uzávěr zpět a otočením vpravo tubu pevně 
uzavřete.

Gishy Goo může zůstat v místě až po dobu 12 hodin. 
Odstraňte Gishy Goo ze zámků před spaním, jídlem nebo pitím.

Opal Seal
• Unikátní primer se schopností trvalého nasávání a uvolňování fluoridů, bránící vzniku dekalcifikací.
• Aplikuje se na celou frontální plochu zubu po naleptání a před bondováním.
• V průměru vydrží na zubu 15-18 měsíců. Při každé návštěvě posvítíte černým světlem a zjistíte-li, že někde 

již chybí, doplníte jej.
• Balení Intro kit obsahuje: 1,7 g Opal Seal, 1,5 g Opal Etch a 20 kanyl.
• Balení Adhesive kit obsahuje: 1,7 g Opal Seal, 0,9 g Opal Bond MV, 1,5 g Opal Etch, 2,3 g Opal Bond 

Flow a 60 různých aplikačních kanyl.

Posvícení UV černého světla na povrch zubu odliší 
Opal Seal od skloviny.

Aplikační kanyla

Opal Bond Flow
• Světlem tuhnoucí flow adhezivum pro kovové a keramické aparáty.
• Přináší optimální zatékavé charakteristiky, které usnadňují aplikaci a umístění.
• Ideální pro dlahování zubů po skončení ortodontického ošetření a okuzální dostavby.
• Kombinuje skvělé vlastnosti - hladký povrch, velkou sílu a odolnost vůči otěru!
• Kompatibilní s jakýmkoliv světlem tuhnoucím bondovacím systémem.
• Dodávaný v barvách: A2 nebo modrá.
• Kit obsahuje: 2 x 2,3 g materiálu a 20 aplikačních kanyl.

Materiál se nebortí a neroztéká. 
Díky tomu zůstane přesně tam, 
kde jej potřebujete.

ORTHO SPECIÁL

10 x 5 ml - intro kit | 1 800,- | obj. č. 502714 1 690,-
10 x 5 ml - odstín zubu | 2 990,- | obj. č. 5050058 2 690,-

intro kit  | 1 120,- | obj. č. 4450060 999,-
adhesive kit | 1 990,- | obj. č. 4450040 1 795,-

kit | 1 420,- | obj. č. 4450041 1 290,-
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Euroform Nikl-Titan
• Kvalitní nikl-titanové oblouky pro ortodontické použití.
• Vynikající flexibilita a snadné vkládání.
• Mají vysoce leštěný povrch pro snížení tření a optimální klouzavé schopnosti.
• Kulaté oblouky v 5-ti průměrech: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
• Obdélníkové oblouky v 5-ti velikostech: .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 

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

 *nabídka platí pouze do vyprodání nadměrných zásob

SLEVA
50% na 

vybrané typy*

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

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

a zvyšující okluzální stabilitu.
• K dispozici jednotlivě nebo v sadách, ve velikostech .018, .022 nebo kombinované .018/.022.
• Sady jsou naplněny v praktických platíčkách.
• Dodávané jako typ Roth nebo MBT, s háčky nebo bez háčků. SLEVA

EXTRA SLEVA 
13%  

při odběru nad  
1 000 ks zámků! ** 
Zámek za 39 Kč!

Mouthguard boxes
• Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním.
• Každá krabička má štítek pro jméno a adresu pacienta.
• Vzduchové dírky pro zlepšení hygieny.
• Barvy běžné: černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.
• Barvy perleťové: černá, modrá, růžová, fialová a červená.

Vosk pro pacienty v krabičce
• Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené orto aparátkem.
• Každá krabička obsahuje 5 proužků, balení obsahuje 100 krabiček.
• • Dostupné v příchutích: višeň (červená), žvýkačka (růžová), mentol (zelená) 

nebo bez příchuti.

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

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

OrthoSpace kartáček
• Speciální kartáček kombinující 2 v 1 za super cenu.
• Jeden konec kartáčku má štětiny do tvaru V.
• Druhý konec tvoří polyamidová vlákna tvarovaná do špičky pro čištění pod oblouky 

a kolem zámků bez rizika poranění měkkých tkání.

ORTHO SPECIÁL

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

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

399,-

239,-*

1 ks | 1 ks = 39 Kč** Kč | 54,- 45,-
sada - 10 ks | 1 ks = 390 Kč** Kč | 540,-

sada - 20 ks | 1 ks = 780 Kč** Kč | 1 080,-

450,-

900,-
sada Roth 022 s háčky na 3 jen horní - 10 ks | 540,- | obj. č. 4300831 270,-*

běžné - 10 ks | 210,- 180,-
perleťové - 10 ks | 210,- 180,-

bez příchutě - 100 ks | 2 849,- | obj. č. 430095 2 279,-
s příchutí - 100 ks | 2 849,- 2 279,-

10 balíčků | 1 ks = 199 Kč | 2 590,- | obj. č. 430050 1 990,-
1 balíček | 259,- | obj. č. 430050 229,-

100 ks | 1 ks = 35 Kč | 4 500,- 3 500,-
1 ks | 45,- | obj. č. 430066 39,-
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Korsika
perla Středomoří

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

Termín: 4. - 13. září 2020 (10 dnů)
Doprava: autobusem
Ubytování: Residence Marina d´Oru (bilo B - 30 m2, polopenze)
Nenechte si ujít: Alérii - římské město, Corte - korsické Orlí hnízdo, 
Porto Vecchio, Bonifacio - legendární pirátské město

Cena: 27 390 Kč (včetně poplatků)

TRAVEL

Chcete poznat zajímavý kout světa? Seznámit se stomatologií ve více či méně rozvinutých oblastech zeměkoule? Následně si díky 
tomu cenu zájezdu odečíst z daní? Pak Vám stačí vybrat si z nabídky našich odborných zájezdů! Naše destinace jsou velmi pečlivě 
vybírány, aby jste se s námi cítili bezpečně! 

Kompletní a stále aktuální nabídku zájezdů naleznete na www.hufa.cz v odkaze Travel (kde se také na daný zájezd můžete 
on-line přihlásit) nebo na telefonu 576 771 409, případně 777 779 702, anebo na známém emailu linnert@hufa.cz.TRAVEL

Hu-Fa
Dental

Proč cestovat s námi?Proč cestovat s námi?
Společnost Hu-Fa Dental a. s. již v roce 1996 
rozšířila pole své působnosti a založila Cestovní 
kancelář specializující se na mezinárodní sto-
matologické kongresy, semináře a organizaci 
odborných zájezdů pro stomatology a zubní 
techniky. Každý zájezd se pro Vás navíc snažíme 
naplnit exotikou a nevšedními zážitky!

Zájezdy jsou koncipovány jako dborné, tudíž 
jsou DAŇOVĚ ODEČITATELNOU 
POLOŽKOU!

• podklady k vyúčtování zájezdů jsou konzul- 
 továny vždy s daňovými poradci
• místo a tematické zaměření jednotlivých  
 odborných zájezdů vždy pečlivě vybíráno
• velký důraz klademe na volbu partnerů  
 v dané zemi
• odlety jsou možné zařídit z Prahy, Vídně,  
 Bratislavy či Budapešti, případně rádi
 zařídíme i návazné spoje
• po celou dobu zájezdu je Vám k dispozici  
 24 hod český průvodce

Společnost Hu-Fa Dental a.s. je jediná dentální 
fi rma v České republice s koncesovanou licencí 
cestovní kanceláře. Samozřejmostí je pojištění 
proti úpadku, jež máme sjednáno u Evropské 
cestovní pojišťovny a.s. Všichni účastníci zájez-
dů pořádaných fi rmou
Hu-Fa Dental a. s. jsou automaticky pojištěni 
u Evropské cestovní pojišťovny a. s. a jeho cena 
je zahrnuta do ceny zájezdu.

Zakarpatská Ukrajina & Černobyl

Poznejte Zakarpatskou Ukrajinu, která byla před válkou odlehlou výspou demokratického Československa a kde se 
od té doby v mnohém zastavil čas! Vydejte se do hor, kde turistům neulehčují život lanovky, horské chaty či zna-
čené stezky! Poté se z přírody přesuneme na místo, kde je činnost člověka více než výrazná, ale vlastně příroda si 
jej bere zpět - do Černobylu a Pripjatě! Navštívíme exteriéry opuštěných budov, včetně bazénu, nemocnice, školy, 
školky, policejní stanice a zábavního parku. 

Termín: 2. - 9. června 2020 (8 dnů)

Doprava: letecky
Ubytování: 3 - 4 * hotely s polopenzí
Nenechte si ujít: Lvov, NP Sinevir, Koločavu 
s hrobem N. Šuhaje, muzeum I. Olbrachta, 
četnickou stanici, Kiev, Černobyl a Pripjať

Cena: 40 990 Kč (včetně poplatků)

Rakousko 
Letní dovolená 

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

Termín: 19. - 25. července 2020 (7 dnů)
Ubytování: Panorama Pension Suedhang (polopenze)
Nenechte si ujít: mnoho turistických a cyklistických tras, relaxaci v lázních, 
golf, Alpine Wildpark, Granatium, Klagenfurt, hrad Landskron, středobod 
Korutan, vynikající korutanskou kuchyni.

Cena: 13 690 Kč (dospělý)

             ZDARMA  (dítě   0-4   let)

            8 390 Kč  (dítě   5-12 let)

      10 390 Kč  (dítě 13-15 let) 
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Relaxace a cykostezky

Lázně Hevíz jsou jedny z největších a nejznámějších lázeňských středisek v 
Maďarsku. Leží v jihozápadním cípu Balatonu. Návštěvníci Hevízu jsou okouz-
leni jeho krásou, jedinečnou atmosférou a také přírodním divem - přírodním 
jezerem s termální vodou o rozloze 4,4 ha. Právě díky termálnímu jezeru patří 
Hevíz mezi nejvyhledávanější a největší lázeňská střediska nejen v Maďarsku, 
ale v celé Evropě!

Termín: 24. - 28. září 2020 (5 dnů)

Doprava: vlastní
Ubytování: Lotus Therme Hotel & Spa 5* (2 lůžkové pokoje s polopenzí)
Nenechte si ujít: koupání v termálních lázních a jezeře, maďarská vína a speciality
Cena: 13 490 Kč

Schladming
Zalyžujte si před Vánocemi

Výhodou mimořádně oblíbeného střediska Schladming je severní orientace svahů 
a výjimečně výkonné zasněžování sjezdovek. Nabízí úctyhodných 122 kilometrů 
precizně upravených sjezdovek a 44 moderních vleků a lanovek. Většina tratí je 
přijatelné střední obtížnosti a v nabídce mají nespočet atrakcí pro děti. 
Využijte s námi možnost předvánočního lyžování … bez davů a za přijatelné ceny!Využijte s námi možnost předvánočního lyžování … bez davů a za přijatelné ceny!

Termín: 8. - 13. prosince 2020 (6 dnů)
Doprava: vlastní
Ubytování: Chalet Coburg se snídaní
Nenechte si ujít: zaručené předvánoční lyžování
Cena: od 14 690 Kč (včetně 4 denního skipasu*)
    *apartmán při maximálním obsazení 

Kolumbie
 americká kráska

Kolumbie, to je země s nádechem koloniální Evropy, krásou Kostariky a karibskými plážemi! K tomu přimíchejte velkou porci širokých 
úsměvů a vibrující hudbu Latinské Ameriky. Místnímu panoramatu dodávají jedinečný šmrnc deštné pralesy a nad městy se tyčící 
mohutné hory. 
Toužíte spíše po odpočinku než po horách? Pak nevynechejte místní pláže, jejichž krása na severu se vyrovná těm mexickým, zatímco 
pláže na západě, u Pacifi ku, lemují bujné lesy a jsou skvělým místem pro surfaře. Povinnou zastávkou je také návštěva kávové plantáže. 
Není se čemu divit - země každý rok vyprodukuje největší množství kávy na světě. Na farmě se neopomeňte podívat na to, jak se sbírají 
kávová zrnka, jak se zpracovávají a jak se z nich stane káva do šálku. 

Termín: 8. - 21. října 2020 (14 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: 4* - 5* hotely s polopenzí
Nenechte si ujít: hlavní město Bogotu, koloniální město Villa de Leyva, kávovníkové plantáže, novodobé španělské Kartágo - Cartage-
nu, rybářské městečko Taganga, nejkrásnějších úseky karibského pobřeží v NP Tayrona

Cena: 96 790 Kč (včetně poplatků)
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 One Happy Island

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

Termín: 25. 11. - 4. 12. 2020 (11 dnů)
Doprava: letecky 
Ubytování: Tamarinj Aruba s All Inclusive
Nenechte si ujít: bílé karibské pláže, arubské vnitrozemí

Cena: 79 790 Kč (včetně poplatků)

Vietnam
Phan Thiet

Vychutnejte si s námi luxusní dovolenou na pobřeží Jihočínského moře, na těch 
nejkrásnějších písečných plážích, které si okamžitě zamilujete. Cestovním ruchem 
město žije od roku 1995, kdy se sem turisté houfně vydávali pozorovat zatmění 
Slunce. Místo návštěvníkům nabízí kromě pláží a téměř konstantní teploty kolem 
30°C i své nádherné památky. A co víc – ve městě se vyrábí známá rybí omáčka 
Mam Noc, s níž se jistě seznámíte, ochutnáte-li některou z vietnamských spe-
cialit. 

Kyrgystán

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

Termín: září 2021 (10 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: vybrané 4* hotely s polopenzí
Nenechte si ujít: divokou a nespoutanou zemi plnou příjemných lidí, 
hor a neuvěřitelných scenérií

Cena: bude upřesněna

Termín: duben 2021 (11 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: Anantara Mui Ne Resort 5* All Inclusive
Nenechte si ujít: překrásné pláže Jihočínského moře, písečné duny Mui Ne, 
vietnamskou pohostinnost

Cena: bude upřesněna
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V Hu-Fe objednat:

www.hufa.cz

hufa@hufa.cz

hufa@hufa.sk

CZ: 577 926 226 – 229

SK: 041 433 10 16 – 17

Cestujte s námi, 

poznejte

nepoznané

... a odečtěte si 

do nákladů!

www.hufa.cz
/cestov

ani

1. TÝDEN / TÝŽDEŇ

facebook.com/HuFa.Dental

S námi je stomatologie jednodušší
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Připravili jsme pro Vás objednávkovou
knihu na rok 2021!
Získat ji můžete ZDARMA
k objednávce nad 15 000 Kč a nebo si ji můžete 
zakoupit a 249 Kč.

• Osvědčené týdenní kalendárium.
• Dostatek prostoru pro poznámky.
• Luxusní plnobarevné provedení.
• Formát A4, kvalitní vazba i desky.

Poznámka: k dodání v dubnu 2020.

Hu-FaDental
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Objednací kniha
2021

S námi je stomatologie jednodušší

Odměny za Vaše objednávky na Vás už čekají

*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.

Objednejte si nad 9 000 Kč 
a vyberte si sadu 3 ručníků nebo 3 utěrek s motivem kotviček 
nebo ve stylu Provence.

Objednejte si nad 5000 Kč a vyberte si některý z voňavých čajů 
značky Sonnentor v BIO kvalitě.

• Připravili jsme pro Vás Voňavý čaj Ovocný sen
• Bylinný čaj pro chladné dny Kuc-Kuc
• Bylinný čaj pro zahřátí 
 se zázvorem a citrónem

Odměny za Vaše objednávky na Vás už čekají

Bylinný čaj pro chladné dny Kuc-Kuc

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

e-mail: ivana.raschmannova@hufa.cz
S ivana_raschmannova

Eva Šichnárková
mobil: +420 737 156 919

e-mail: eva.zuby@gmail.com

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

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

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

Markéta Petrů
mobil: +420 777 779 700

e-mail: petru@hufa.cz

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

S  renata_rolencova

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

Martin Kovář
mobil: +420 606 545 800

e-mail: kovar@hufa.cz

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

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

mobil: +420 604 655 161

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

e-mail: harbichova@hufa.cz

Jana Dalajková
mobil: +420 603 294 565 

e-mail: jana_dalajkova@hufa.cz

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

Dana Slaná
mobil: +420 773 456 011

e-mail: slana@hufa.cz

prodej Karlovarský, 
Plzeňský kraj

prodej Vysočina, Brno, 
J. Morava

prodej Olomoucký kraj prodej Moravskoslezský krajprodej Krkonoše 
a Liberecký kraj

prodej Zlínský kraj a MS prodej Praha, stř. Čechy Telemarketing Čechy

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

ČR Obchodní zástupci
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Podporováno StyleItaliano

NOVÉ PROVEDENÍ, NOVÉ TVARY, 3 LETÁ ZÁRUKA TRVALÉ KVALITY
ITALSKÉ / MINIMALISTICKÉ / STYLOVÉ

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

EOS HP 
33.690 Kč   Obj. kód: 910287

Nejnovější přírustek do rodiny exkluzivních 
světelných systémů pro lupové brýle.

• Nejvyšší světelný výkon ze zdrojů eos - 45.000 lux
• Teplota barvy - 5.700 K, odpovídá dennímu světlu
• Pět stupňů intenzity svícení
• Integrováná baterie s vydrží celých 8 hodin při maximálním zatížení
• Dálkové ovládání, bezdrátová nabíječka, vyměnitelný kabel

• Ostře ohraničená kruhová plocha s jednotným jasem, bez tvoření stínů 
• Hmotnost hlavičky jen 28 g
• UV fi lter 525 nm 
• Univerzální úchyt 
• Příslušenství

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

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

Váš výhradní distributor 
značky Univet® pro ČR a SR

Hu-Fa
Dental

Prizmatické brýle
52.920 Kč   58.790 Kč

Galilejské brýle
zvětšení 2-3x
30.060 Kč  33.390 Kč

Galilejské brýle
zvětšení 3,5x
30.590 Kč  33.890 Kč

3 l e tá 
ZÁRUKA
3 l e tá 
ZÁRUKAZÁRUKA

l e tá 

Návrat k základům designu, čisté a vždy živé linky, které 
se pravidelně navracejí na výsluní díky přesnosti svého 
zpracování. Pevné, ale přitom lehké materiály, neutrální 
barvy ve spojení s klasickým designem, to je GLAMOUR

• Prizmatické binokuláry s kratším a lehčím pláštěm XS i galilejské lupy s vylepšenou PRO optikou
• Ikonický design, precizní provedení obrouček ze speciální slitiny titanu a leteckého hliníku
• Dostupné ve všech zvětšeních – galilejské (2,0× - 3,5×) a prizmatické (3,5× - 5,0×)
• Dvě velikosti 52-15 (S) a 55-15 (L) pro každý tvar obličeje
• Neutrální barvy – platinová, tmavě platinová a exkluzivní černá pro Black Edition (za příplatek)
•  Exkluzivní řada Black Edition, která vyniká svým luxusním provedením včetně extra odolné povrchové úpravy „Wrinkle paint“, kterou používá i např. Ferrari nebo Lamborghini  
  na své motory

Black Ed. galilejské
33.570 Kč  37.290 Kč
Black Ed. prizmatické
56.610 Kč   62.890 Kč


