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Více informací o bělení Opalescence PF a GO najdete na straně 6-8

BÍLÉ ZUBY 
JSOU PRVNÍM KROKEM 
K ZÁŘIVÉMU ÚSMĚVU.

ZÁŘIVÝ ÚSMĚV 
JE PRVNÍM 
KROKEM K ÚSPĚCHU.

Bělící systém 
Opalescence  

č.1 
v bělení na trhu. 

BĚLENÍ OPALESCENCE 
JE PRVNÍM KROKEM 
K BÍLÝM ZUBŮM.



Novinky

Ultradent o 10% nižší 
ceny
Abychom Vás maximálně podpořili v tom-
to náročném období, podařilo se nám ve 
spolupráci s fi rmou Ultradent zajistit 
snížení cen všech výrobků ze sortimentu 
produktů Ultradent o více než 10%.

Odkaz: bit.ly/hufaochrana
Katalog Ultradent: bit.ly/ultradent2020
Ceny a nákupy: bit.ly/ultradentNakupy Odkaz: bit.ly/brix3000

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: Praha

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

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

Zdraví Vás a Vašich pa-
cientů na prvním místě!
Respirátory, štíty, brýle, rukavice, 
ochranné oděvy, dezinfekce a germi-
cidní zářiče... na tomto místě najdete 
vše, co potřebujete!

Odstranění akutního 
kazu bez vrtání
Pacientům s akutními kazy může-
te pomoci bez vrtání, bez aerosolu, 
tedy bezpečně. Nabízíme řešení pro 
odstranění zubních kazů na okluzi a 
krčkových kazů bez použití rotačních 
nástrojů.

K umístění My Clip 2.0 sekčních 
matric nepotřebujete žádné kleště! 
Žádné další nákupy, žádné peníze 
navíc. Kroužky snadno umístíte prsty 
a získáte skvěle anatomické body kon-
taktu.

All-in-One sekční 
matrice s integrovanými 
kleštěmi

Odkaz: bit.ly/myClip20

Abychom Vám maximálně usnadnili zajištění zásobování Vaší stomatologické praxe v těchto dnech, 
rozhodli jsme se poskytnout EXTRA SLEVU 5%, kterou Vám přičteme navíc k Vašim individuálním slevám 

na všechny Vaše internetové objednávky uskutečněné do 31. května 2020.

Vzdělávací akce, které se měly uskutečnit ve dru-
hém čtvrtletí jsme nezrušili, ale přesunuli na pozdější 
termíny! Jakmile s přednášejícími dojednáme nové 
termíny, budou se na webových stránkách postupně 
objevovat a samozřejmě Vás o tom budeme informovat.

Děkujeme za Vaši trpělivost a přejeme Vám hodně sil 
a pevné zdraví!

Za celý tým Hu-Fa Dental Kamila Kočendová 
e-mail: kocendova@hufa.cz



Zdraví Vás a Vašich pacientů na prvním místě!
Kompletní a aktuální nabídka na bit.ly/hufaochrana

Dezinfekce Zhermack
Vybírejte z kompletního sortimentu 
dezinfekcí Zhermack, které máme 
pro Vás stále skladem a v případě 
potřeby neustále doobjednáváme.

Nabídku najdete na straně 39

Ochranné brýle 520
• ochranné brýle z čirého polykarbonátu.
• lze je používat i s dioptrickými brýlemi
• nezkreslují výhled ani barvy, nezpůsobují únavu očí
• poskytují ochranu zraku před prachem i aerosole 
 při současném zachování dobrých podmínek viditelnosti
• vyrobeno v Itálii společností Univet

 Obj. kód: 5905200   99 Kč

Ochranný štít R5
• obličejový štít pro vysoký stupeň ochrany
• zakrývá celý obličej - široká a vysoká fólie
• štítek brání proniknutí aerosolu kolem čela
 balení obsahuje štít a 6 fólií. 

 Obj. kód: 530768   1 149 Kč

Respirační maska s ventilem 3M C112
• trvanlivý plášť odolný vůči promáčknutí
•  FFP2 - Spolehlivá, efektivní ochrana proti jemným  
 částicím
• výdechový ventil zmírňuje nárůst teploty a nabízí tak
• uživatelům pohodlnou ochranu - dokonce i v horkých 
 a vlhkých podmínkách

Obj. kód:30043310    49 Kč

Brix3000
Pacientům s akutními kazy můžete pomoci bez 
vrtání, bez aerosolu, tedy bezpečně. Nabízíme 
řešení pro odstranění zubních kazů na okluzi 
a krčkových kazů bez použití rotačních nástro-
jů. Tímto řešením může být enzymatický gel 
BRIX3000. Jedná se o materiál nejméně 
náchylný na techniku zpracování, který je určen 
k atraumatické preparaci.

Obj. kód: 530383      2 960 Kč   3 290,-
Detaily najdete na následující dvoustraně.

Infračervený bezdotykový teploměr
  •  rychlé měření (1 sek.), vysoká přesnost
  •  snímací senzor vyroben v Německu
  •  bezdotykové měření na čele/spánku, 
 vzdálenost 3-5 cm
  •  automaticky ukládá posledních 20 měření
  •  provoz na 2× AAA baterii
  •  ZÁRUKA 2 ROKY!

 Obj. kód: 30043313    2 090 Kč

Latexové rukavice Zhermack
  •  bez pudru, smetanová barva
  •  velikosti: XS - S - M - L          339 Kč
Obj. kód: 300423XS - L, balení obsahuje 100 ks

Nitrilové rukavice Zhermack
  •  bez pudru, modrá barva
  •  velikosti: S - M - L                 339 Kč
Obj. kód: 300424S - L, balení obsahuje 100 ks 

Ochranné brýle MG-1
• skla z leteckého polykarbonátu
• velké zorné pole, krásně čirý výhled
• 2 ochranné vrstvy proti mlžení
• z měkkého PVC
• příjemně sedí, hermeticky těsní, velmi lehké
• umožňují nosit dioptrické brýle
• kvalitní výrobek světového výrobce Woodpecker
• 3 transparentní barvy - modrá, zelená, růžová

Obj. kód: 999943× 250 Kč

Germicidní zářiče
jsou přístroje určené k ničení mikroorganizmů 
ve vzduchu a na površích s automatickým 
provozem. V nabídce jsou uzavřené, otevře-
né i kombinované germicidní zářiče, které se 
rychle stanou účinným bojovníkem nejen 
v dnešní "koronavirové" době, ale i při běžném 
provozu Vaší stomatologické praxe.
Ceny již od 7 200 Kč

Detailní informace najdete v letáku: 
bit.ly/Germicidni



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

Když se dílo
nezdaří

Přesné
    umístění

WAM MD Guide je alternativní metodou k výrobě konvenčních 
chirurgických šablon.   
Klinicky je výhodné, že neměníte současný chirurgický protokol 
nebo dentální implantologický systém.
 
Vrták MD Guide použijete místo vašeho pilotního vrtáku.
Pomocí vrtáku MD Guide vytvoříte pilotní štolu mesio-distálně tak,
že vrták je automaticky zarovnán a vycentrován na střed budoucí korunky
a paralelně se sousedními zuby. Pomocí virtuálních zubů MD Guide 
simulujete přítomnost budoucí náhrady. 

PROTOŽE I „POUHÝ MILIMETR“ 
MŮŽE ZNAMENAT SKUTEČNÝ ROZDÍL

obj. kód: 5710FCP WAM MD Guide Intro kit  11 200 Kč  14.020 Kč

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

Když se dílo
nezdaří

Přesné
    umístění

Klinický případ: MUDr. Sekvard Radomír, Hrádek nad Nisou  

Snímek 1:
Žena 42 let
zaveden implantát 
Dentium 
SuperLine Ø 4,3 mm, 
délky 12 mm
v oblasti 36 z volné ruky
Implantát není paralelní 
s korunkou zubu 35.

Snímek 2:
Muž 56 let
zaveden implantát 
Dentium 
SuperLine Ø 4,8 mm 
délky 10 mm v oblasti 
46 pomocí šablony 
WAM MD Guide
Implantát je paralelní 
s korunkou zubu 45.

MUDr. Sekvard

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

Snímek 3:
Muž 73 let
zaveden implantát 
Dentium SuperLine 
Ø 4,8 mm, 
délky 12 mm v oblasti 
46 pomocí šablony 
WAM MD Guide
Implantát je paralelní 
s korunkou zubu 45.

Obracejte se na našeho produktového specialistu: 
Monika Lenochová, mobil: +420 777 003 363, mail: lenochova@hufa.cz

Hu-Fa
Dental

Tímto řešením může být enzymatický gel BRIX3000®. Jedná se o materiál nejméně 
náchylný na techniku zpracování, který je určen k atraumatické preparaci.

MDDr. Magdaléna Kohoutková, Šternberk
Původně jsem si Brix objednala především pro dětské pacienty. Dnes ale používám i na pacienty 
dospělé. Pěkně se po aplikaci Brixu kariézní dentin rozpustí a jde bez námahy odstranit. U dětí 
to 2 minutové čekání problém není, dají se zabavit, takže bez problémů. U dospělých pacientů 
zase kvituji, že je jich mnoho bázlivých a bojí se anestezie. Pokud použiji Brix, anestezii použít 
nemusím, takže BRIX®3000 mohu jen doporučit.

MUDr. Blanka Molčíková, Slavkov u Brna
Použivám Brix u dětí i dospělých podle situace a osvědčil se mi. Po 2 minutách exkavuji změklý 
dentin. Caries detectorem si to kontroluji a jsem spokojená. Spíš se to stále učím... 
U dětí kolikrát nevrtám.

MDDr. Michaela Lenochová, Oslavany
Nedávno jsem měla možnost vyzkoušet Brix. Práce s ním je velmi jednoduchá a příjemná. Velmi 
se mi osvědčil u bojácných pacientů, ať už dětí nebo dospělých, kdy možnost ošetření zubního 
kazu bez vrtačky je nejlepší možnost, jak předejít traumatickému zážitku na zubním křesle. Jeho 
velkou výhodu vidím i v dnešní době, kdy je produkce aerosolu v zubní ordinaci velký problém 
z důvodu možné infekce.     

Enzymatická exkavace infi kovaného kariézního dentinu pomocí 
BRIX3000®

Jak ošetřit akutní kaz, když není možné ošetřovat standardní meto-
dou? Standardní metodou, vrtáním se uvolňuje aerosol, který může 
být plný virů a být nebezpečný pro Vás, Vaši praxi i Vaše pacienty. 
Abyste však nemuseli zub s akutním kazem extrahovat a udrželi ho 
ve funkci v zubním oblouku, nemusíte používat rotační nástroje.
Pacientům s akutními kazy můžete pomoci bez vrtání, 
bez aerosolu, tedy bezpečně. Nabízíme řešení pro odstranění zub-
ních kazů na okluzi a krčkových kazů bez použití rotačních nástrojů. 

BRIX3000®. Enzymatický gel pro odstranění kariézního dentinu. 

Žádné vrtání, žádný aerosol.

NÁZORY



MUDr. Ondřej Pavlík, BrnoKlinický případ

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

BEZPEČNĚJŠÍ 
RYCHLEJŠÍ

A JEDNODUŠŠÍ
extrakce

nabízí atraumatické nástroje
• využívají prvotřídní pákovou mechaniku
• jsou určeny pro extrakci většiny zubů obvykle v jakémkoliv stavu
• zkracují čas samotné extrakce
• šetří čas, není potřeba dalších pák nebo periotomů pro uvolnění zubu z lůžka
• eliminují chirurgické extrakce
• sníží pooperační nepohodlí u pacientů a dobu hojení

cena každého separátoru
samostatně:

2 190,- Kč* 2 920 Kč  

Physics Forceps Separators
Unikátně navržené dentální instrumenty pro podporu atraumatických extrakcí zubů a kořenů. 
Určené pro eliminaci primárních retenčních faktorů – periodonálních vazů a měkkých tkání. 

Separators Root Kit

3 900,- Kč*   5 190 Kč   
Obj. kód: 57110PK

Sada Separators Intro Kit obsahuje: 3 separátory + 2 kořenové páky
• pro jednoduché vertikální vložení do prostoru PDL
• pro bezpečné přerušení periodontálních vazů
• pro laterální rozšíření zubního lůžka 
• pro vytvoření místa pro extrakční instrumentárium
• pro vyjmutí zalomeného hrotu kořene

Separátor č. 1 Bajonet 
57110S1

Separátor č. 2 s rovným hrotem                     
57110S2

Separátor č. 3 s obloukovým hrotem                     
57110S3

SLEVA 
až 30% 

Sada Separator Intro Kit
Obsahuje: Sepatátory č. 1, č. 2 a č. 3 + Sada Separator Root Tip Kit (2 nástroje)

8 690,- Kč*    12 390 Kč    Obj. kód: 57110IK

PARASORB® Cone
Kolagenová kuželka pro ošetření zubního lůžka po extrakci:
• bezpečné a rychlé zastavení krvácení
• zabránění atrofi e alveolárního hřebenu
• variantně s antibiotickou ochranou, gentamicinem, pro rizikové pacienty (např. 
diabetiky, kuřáky, pacienty se sníženou imunitou)
1 kolagenová kuželka obsahuje 22,4 mg ekvinních, nativních kolagenových fi bril.

Obj. kód 30011359 / 10 ks    1 490 Kč  1 599 Kč

KLEŠTĚ A SEPARÁTORY PHYSICS FORCEPS 

PARASORB® Cone / PARASORB® Cone Genta 
            
neošetřené zubní lůžko                   zubní lůžko ošetřené dentálními kuželkami RESORBA® PARASORB 

   
           

PARASORB® Cone a PARASORB® Cone Genta 
ve sterilním balení jsou k dostání v těchto velikostech balení: 
 
OBJEDNACÍ ČÍSLO: 
 
DK1010  PARASORB® Cone    10 kuželek 
jednoduché sterilní balení 

 
MK10  PARASORB® Cone Genta   10 kuželek 
s antibiotikem, jednoduché sterilní balení 

neošetřené zubní lůžko zubní lůžko ošetřené dentálními kuželkami

sada 4 ks Obj. kód: 57110S   35 990 Kč   50 990,-
jednotlivé kleště                    9 490 Kč   12 590,-

* do vyprodání zásob



 

Bělení s Opalescence® 
je tak snadné:

1.  Vytlačit do nosiče 
1/3 - 1/2 stříkačky.

2.  Naplněný nosič nasadit 
na předem vyčistěné zuby.

3.  Jemně přitlačit nosič 
na zuby.

4.  Kartáčkem nebo prstem 
odstraňte přebytky gelu.

5.  Ponechat naplněný 
nosič na zubech po dobu 
uvedenou  v návodu. 
Pokud se objeví citlivost 
zubů, nosič okamžitě 
sundat a konzultovat 
s lékařem.

6.  Po sundání ze zubů no-
sič očistit vlažnou vodou 
a kartáčkem. Výhradní dovozce v ČR a SR

25% 
SLEVA

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

Noční bělení 
Opalescence® PF 10% 
10% karbamidu peroxidu
doba 1 aplikace: 8-10 hodin/ noc

• 20% vody chrání před dehydratací zubů a návratem  
 k původnímu odstínu
• formula PF chrání před citlivostí zubů při a po bělení
• jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním  
 peroxidu vodíku pro trvalé bělení
• příchuť: máta, meloun, bez příchutě
• doba bělícího cyklu: 5-10 aplikací
• 1/3 – 1/2 stříkačky na 1 nosič

VYBĚLENÉ ZUBY 
S ÚŽASNĚ DLOUHOU VÝDRŽÍ ODSTÍNU 

(až několik let)
 – NENÍ TŘEBA PŘEBĚLOVAT 

KAŽDÝ MĚSÍC!

BEZPEČNÉ, SPOLEHLIVÉ BĚLENÍ 
S PŘEDVÍDATELNÝMI VÝSLEDKY

Balení: 50536×-EU Pacient Kit 
8× 1,2 ml stříkačka Opalescence PF 
1× 28 g bělící zubní pasta Opalescence 
1× krabička na nosiče
1× kartička vzorník odstínu

Balení: 5053××-EU Doktor Kit 
8× 1,2 ml stříkačka Opalescence PF
2× folie Soft Tray
1× 1,2 ml LC Bloc-Out Resin
1× 28 g bělící zubní pasta Opalescence
1× krabička na nosiče
1× kartička vzorník odstínu

Balení: 50539×-EU Refi ll 
40× 1,2 ml stříkačka Opalescence PF  

Hu-Fa
Dental

Tip 
bělení doplňte Bělící zubní pastou 
Opalescence Originál nebo 
Opalescence Sensitivity Relief

opalescence_czech_and_slovakia

1 200 Kč   1 600,-

1 300 Kč   1 730,-

5 100 Kč   6 800,-
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Opalescence Boost 40%
• Bělící gel s 40% peroxidu vodíku.
• Chemicky aktivován – NENÍ NUTNO AKTIVOVAT LAMPAMI!
• Unikátní patentované složení PF (dusičnan draselný + fluoridy) minimalizuje citlivost při a po bělení.
• Aplikace pouze na 2-3 x 20 min při jedné návštěvě (max 60 minut).
• Aktivuje se přímo ve stříkačce před použitím - po správném smíchaní červená barva na zubech dobře viditelná.
• pH 6,9 po smíchání – šetrný ke sklovině.
• 20% vody - minimální dehydratace při bělení.
• Certifikát CE platný do 28.1.2021!
• Balení Intro Kit: 4x 1,2 ml Boost 40%, 2x 1,2 ml OpalDam Green, 2x IsoBlock, 10 kanyl Micro 20ga  

a 10 kanyl Micro 20ga FX.
• Balení Pacient Kit: 2x 1,2ml Boost 40%, 1,2 ml OpalDam Green, 1x IsoBlock, 5 kanyl Micro 20ga  

a 5 kanyl Micro 20gaFX.
• Indikace: Špičkové ordinační bělení k léčbě medicínských změn odstínů zubů pre-eruptivních nebo post-eruptivních 

endogenních dyskolorací způsobených onemocněním, poraněním nebo lékařským ošetřením, migrující zevnitř zubu 
do dentinu a skloviny (např. alkaptonuria, congenital hyperbilirubianemia, amelogenesis / dentinogenesis imperfecta, 
tetracyklinové a minocyklinové skvrny, aj.).

UPOZORNĚNÍ
Toto bělení není alternativou 
kosmetického bělení zubů!

TIP
Citlivost při a/nebo po bělení?  
Použijte UltraEz a / nebo zubní pastu 
Opalescence Sensitivity Relief.

SLEVA
15%

Před Po

Rychlejší, bezpečné bělení nevitálních zubů

Opalescence Endo
• Viskózní lepkavý gel s 35% peroxidu vodíku se zaručenou koncentrací, nestéká.
• Technika „walking bleach“ na 3 - 5 dnů.
• Pohodlně aplikujte ze stříkačky do dřeňové dutiny zubu, snadno se odstraní.
• Rychlé výsledky s větší trvanlivostí vyběleného odstínu
• Certifikát CE platný do roku 2021!
• Opalescence Endo Kit obsahuje: 2 x 1,2 ml bělícího gelu ve stříkačce a 20 kanyl Black Mini.

SLEVA
15%

TIP
K dočasnému uzavření kavity použijte dočasný 
karboxylátový cement bez eugenolu UltraTemp 
Regular. Je kompatibilní s peroxidem vodíku.

UPOZORNĚNÍ
Pouze pro bělení nevitálních zubů!

Přední nevitální zub, 
mnohaleté zabarvení 
neznámého původu.

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

Stop citlivým zubům

UltraEZ
• Gel s 3% dusičnanu draselného (s postupným uvolňováním) a 0,25% fluoridu sodného na snížení citlivosti zubů.
• Aplikujte:
 - při citlivosti a obnažení zubních krčků;
 - při citlivosti na změny tepla a chladu;
 - při odstraňování zubního kamene;
 - před bělením (i ½ hodiny bezprostředně před bělením), v průběhu a po bělení.
• - Dostupný i ve stříkačkách pro plnění do individuálně zhotovených nosičů.
• Nový ultratěsný nosič, který se vlivem tělesné teploty dokonale přizpůsobí individuálnímu zubnímu oblouku pacienta.
• Balení Combo Kit obsahuje 10 horních a 10 dolních nosičů.
• Balení Combo MiniKit obsahuje 4 horní a 4 dolní nosiče.

 *nabídka platí pouze do vyprodání

intro kit | 5 040,- | obj. č. 504750 4 290,-
pacient kit | 2 470,- | obj. č. 504751

refill - 20 x 1,2 ml  | 15 080,- | obj. č. 504754

2 100,-

12 890,-

kit | 2 320,- | obj. č. 501270 1 980,-
refill - 2 x 1,2 ml | 2 080,- | obj. č. 501323 1 770,-

Combo kit H + D 20 ks | obj. č. 505721 | 2 418,-** 2 600,-
Mini kit H+D 8 ks - exp. 30.10.2020 | 1 200,- | obj. č. 505743 599,-*
stříkačky - 4 x 1,2 ml | obj. č. 501008 | 939,-** 910,-
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Jediné HYDROFILNÍ pryskyřičné pečetidlo fisur

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

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

Fluorescentní - viditelné 
pod UV při každé kontrole.

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

2. Naneste pečetidlo 
UltraSeal XT Hydro.

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

utěsněné okraje

UltraSeal XT hydro Konkurenční hydrofilní pečetidlo fisur

žádný mikroprůsak mikroprůsak pečetidlo se odlupuje 
od okrajů

15%

SLEVA

Pasta pro minimálně invazivní ošetření zubů s fluorózou - zatočte se skvrnami!

Opalustre
• Obsahuje 6,6% kyseliny chlorovodíkové a mikročástice karbidu křemíku.
• Trvale odstraní bílé a hnědé skvrny z povrchu skloviny do hl. 0,2 mm.
• Max. 4 aplikace, každá po dobu 1 min.
• Opalustre Kit obsahuje: 4 x 1,2 ml materiálu, 20 kanyl White Mac, 10 kalíšků se štětinami 

Opal Cup a 10 leštících kalíšků Opal Cup.
• Balení mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml Opalustre, 10 kanyl White Mac a 10 kalíšků OpalCup.

 *nabídka platí pouze do vyprodání

TIP
Pokud jsou skvrny na zubech 
světlé, zkuste nejdříve vybělit. 
K izolaci měkkých tkání použijte 
OpalDam – viz katalog UD str. 21

SLEVA
15%

PŘED PO

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití 

Opalescence Go 6%
• Jednorázový nosič předplněný bělícím gelem s 6% H2O2.
• Extra přiléhavý těsnější nosič UltraFit bělí i distální zuby.
• Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) snižuje možnou citlivost zubů při bělení.
• 20% vody brání dehydrataci zubu, přispívá ke stabilnímu odstínu vybělených zubů.
• Nepoškozuje a nenarušuje zubní sklovinu, naopak zvyšuje její mikrotvrdost  

a remineralizuje ji.
• Žádné otisky, modely ani další laboratorní práce nejsou nutné.
• Vhodné na oživení odstínu nebo po profesionálním čištění zubů.
• Doporučené 2-5 aplikací jako následná péče po ordinačním bělení.
• Doba 1 aplikace: pouze 60 - 90 minut jednou denně.
• Doba bělícího cyklu: 5 - 10 aplikací.
• Příchuť: máta nebo meloun (jen Pacient Kit).
• Pacient Kit obsahuje: 10 dolních a 10 horních nosičů a bělící pastu 28 g.
• Mini Kit obsahuje: 4 dolní a 4 horní nosiče.
• Pozn. Bělící gely musejí mít v označení kódu EU (registrováno pro prodej v EU)

TIP
Vybělené zuby s vynikající výdrží odstínu po 
dlouhou dobu (několik let) - NENÍ TŘEBA 
PŘEBĚLOVAT KAŽDÝ MĚSÍC! Doporučujeme 
používat zubní pastu OpalescenceOriginál nebo 
OpalescenceSensitivity, která Vám pomůže 
udržet vybělený odstín a čisté, zářivé zuby.

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

3. Jemně přisajte nebo 
polkněte.

4. Odstraňte vnější 
nosič.

5. Je-li třeba, jemně 
upravte.

6. Nechte působit  
60 - 90 min.

intro kit | 1 500,- 1 280,-
refill - 4 x 1,2 ml | 3 070,- 2 610,-

kit - exp. 30.11.2020 | 3 870,- | obj. č. 500554 2 690,-*
refill - 4 x 1,2 ml | 2 490,- | obj. č. 500555

mini kit | 2 160,- | obj. č. 505554

2 120,-
1 840,-

pacient kit | 1 916,-** 2 060,-
mini kit máta | obj. č. 504644 | 1 014,-** 1 090,-



Chladivá. Čerstvá. Čistá. 

BĚLÍCÍ ZUBNÍ PASTA OPALESCENCE: CHRÁNÍ ZUBY PŘED PIGMENTACÍ. SKVĚLE UDRŽÍ BÍLÝ ODSTÍN. SKVĚLE CHUTNÁ

• Jedinečná směs tri-oxidu křemičitého aktivně odstraňuje povrchové skvrny
• Bezpečná pro každodenní, dlouhodobé použití, vhodná pro celou rodinu
• Odstraněním povrchových skvrn zesvětlí zuby o dva odstíny jen za jeden měsíc1

• Výjimečné vstřebávání fl uoridu sodného2, pomáhá lépe chránit před kavitami a posiluje sklovinu
• Sladidlo Xylitol pomáhá snižovat riziko zubního kazu
• 90 RDA zajišťuje maximální ochranu skloviny, dentinu a výplní3

• Vhodná i pro nebělené zuby
• Neobsahuje Triclosan

Bělící zubní pasta Opalescence Original
4,8× větší absorpce fl uoridů sklovinou (splňuje specifi kace ADA)
Balení:  12× 133 g, 24× 28 g

Bělící zubní pasta Opalescence Sensitivity Relief pro citlivé zuby
snižuje citlivost zubů –např. po bělení
5% dusičnanu draselného pro snížení citlivosti
Balení:  12× 133 g, 24× 28 g

* Registrovaná ochranná známka jiné společnosti než Ultradent.
1. Gultz J, Kaim J, Scherer W. Whitening effi cacy of
a whitening toothpaste creme [IADR abstract 2747]. J Dent Res. 1998;77(suppl 2):975. 2. Schemehorn, BR. Enamel
Fluoride Uptake 09-107. Vlastní data. 3. Tato zubní pasta neobsahuje peroxid. 4. Schemehorn, BR. Relative Dentin Abrasion
Test on Dentifrices 11-111. Vlastní data.

Výhradní dovozce v ČR a SRHu-Fa
Dental

15% 
sleva

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

opalescence_czech_and_slovakia

bělicí pasta 133 g    199 Kč   230,-
bělicí pasta   28 g      73 Kč    85,-



Více než jen 
vynikající 
chuť!

Před aplikací Enamelast

Po aplikaci Enamelast

Výhradní dovozce v ČR a SRHu-Fa
Dental

sleva 
25%

Balení: 
stříkačky kit 2×1,2ml + kanyly Soft Eze nebo 
Ekono kit 20× 1,2ml štříkačky bez kanyl - pouze v příchuti Walterberry

jednorázové blistry 50× 0,4 ml nebo 200× 0,4ml 
v příchutích: Walterberry, pomerančový krém, žvýkačka, chladivá máta 
a karamel

• Fluoridační lak s 5% fl uoridu sodného (22 000ppm fl uoridových iontů)
• Patentovaná adhezivní složka pro dlouhodobou retenci 
• Nadprůměrné uvolňování a vstřebávání fl uoridu ve srovnání s top konkurenčními   
   fl uoridovými laky 
• Hladká textura po aplikaci bez protivné zrnitosti 
• Na zubech téměř neviditelný
• Neobsahuje ořechy ani lepek
• Úžasné příchutě : Walterberry, pomerančový krém, žvýkačka, chladivá máta a karamel 
• Nedávivé složení-použití fl uoridového laku je snadné a příjemné pro všechny typy   
 pacientů 
• i pro dětí mladší 1 roku: chraňte zuby dětí od samého začátku

1. American Academy of Pediatric Dentistry. Prohlášení o politice
při používání fl uoridu. Přijato 1967. Znovu potvrzeno 1977. Revidováno 2018.
Přístupné na adrese http://www.aapd.org/media/Policies_Guidelines/P_FluorideUse.pdf. 
2. American Dental Association Council on Scientifi c Affairs. Professionally
applied topical fl uoride: evidence-based clinical recommendations. J Am Dent Assoc. 2006;137(8):1151-9. 

lesní ovoce 
pana Waltera

žvýkačkakaramelchladivá 
máta

pomerančový 
krém

blistr        0,4 ml od        40 Kč/ ks   (k použití na 1 pacienta)

stříkačka 1,2 ml od      109 Kč/ ks   (k použití na 3-4 pacienty)Tip: AAPD doporučuje fl uoridový lak „k použití jako preventivní pomocný 
prostředek ke snížení demineralizace skloviny u dětí, u nichž bylo zjištěno riziko 
vzniku zubního kazu v raném dětském věku”.1 Použití fl uoridového laku jako 
prevence proti kazům rovněž podporuje ADA.2, 
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Dobře viditelná ochrana okolních tkání

OpalDam Green
• Doporučení: před aplikací dobře osušte vzduchem měkké tkáně i zuby. Můžete 

také použít hemostatický gel ViscoStat Clear.
• Použijte jako gingivální ochranu před použití abrazivní pasty Opalustre.
• Balení kit obsahuje: 4 x 1,2 ml, 10 kanyl Micro 20G a 10 kanyl Black Mini.

Zpolymerovanou pryskyřici 
snadno odstraníte v jednom kuse.

Pro rezervoáry v bělících nosičích

LC Block-Out Resin
• Pro snadné, rychlé a správné vytvarování bělících rezervoárů.
• Nestéká, přesně se nanáší pomocí kanyly.
• Světlem tuhnoucí (led lampy).
• Další použití v laboratořích k opravám modelů, vyblokování podsekřivých prostorů aj.
• Balení Kit obsahuje: 4 x 1,2 ml a 20 kanyl Black Mini.
• Balení Econo Kit obsahuje: 20 x 1,2 ml a 20 kanyl Black Mini.

Výborně a dlouhodobě snižuje citlivost 

Universal Dentin Sealant
• Blokátor dentinových tubulů.
• Vytvoří dočasnou bariéru proti baktériím, kyselinám, cementům, pryskyřicím, aj.
• Rychlé použití: nanést a osušit vzduchem, NEPOLYMERIZUJE SE!
• Dlouhodobý účinek (týdny až měsíce).
• 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.

Na oba povrchy 
aplikována kyselina 
fosforečná na 20 sec.

Před aplikací kyseliny fosforečné  
byl povrch ošetřen Universal 
Dentin Sealantem.

Sof-Tray fólie
• Fólie o tloušťce 0,9 mm (0.035") se používají na většinu nosičů pro bělení.
• Tloušťka 1,5 mm (0.060") je pro pacienty, kteří si bělí zuby a zároveň trpí bruxismem.
• Tloušťka 2,0 mm (0.080") je určena pacientům s těžkým bruxismem nebo jako dlaha 

upravující poruchy temporomandibulárního kloubu.

Nůžky Ultra-Trim na vinylové fólie
• Používají se pro přesné vystřihování okrajů nosičů.
• Jemné ozubené ostří, pružinová konstrukce snižuje únavu prstů.

kit | obj. č. 501824 | 1 990,-** 2 140,-
refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 501825 | 1 730,-**

refill - 20 x 1,2 ml | obj. č. 501826 | 6 956,-**

1 860,-

7 480,-

kit | obj. č. 500240 | 1 107,-** 1 190,-
econo kit | obj. č. 500242 | 3 311,-**

refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500241 | 902,-**

3 560,-

970,-

kit | obj. č. 500265 | 1 535,-** 1 650,-
refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500266 | 1 051,-** 1 130,-

0,9 mm - 25 ks | obj. č. 500226 | 856,-** 920,-
1,5 mm - 20 ks | obj. č. 500227 | 1 097,-**

2,0 mm - 20 ks | obj. č. 500284 | 1 386,-**

1 180,-

1 490,- 1 ks | obj. č. 500605 | 1 367,-** 1 470,-



  

Dokonale vyvážený kompozit  

Estetika

Výkon

Manipulace

 
 

Výkon

Precizní vyváženost

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

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

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

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

Výhradní dovozce v ČR a SRHu-Fa
Dental

20% 
SLEVA

Photos courtesy of  
Photos courtesy of  

504801   8 580 Kč   10 720,-

504802   5 150 Kč     6 430,-

1 720 Kč   2 140,-
1 040 Kč   1 300,-



13

PŘIROZENÝ VZHLED ELEGANTNĚ A RYCHLE

Uveneer Extra
• Jedinečný systém šablon pro vysoce estetické přímé frontální kompozitní výplně/ fazety v horní 

čelisti. Doplněk k Uveneer. Můžete použít v kombinaci s Uveneer nebo samostatně.
• Šablony pro přímé kompozitní výplně/ fazety s předvídatelným, vysoce estetickým přirozeným 

vzhledem včetně morfologie a rýh na povrchu zubů.Šablony jsou pouze pro horní čelistní oblouk 
(13-23) ve 4 velikostech, lépe přizpůsobíte velikost a tvar potřebám pacienta.

• Šablona umožňuje průchod světla do kompozitu a dovoluje účinnou polymeraci.
• Polymerace přes šablonu brání vzniku kyslíkové inhibiční vrstvy během polymerace, vytvoříte tvrdý, 

lesklý povrch, nemusíte výplň leštit.
• Šablony můžete použit společně s jakýmkoliv oblíbeným kompozitem.
• Šablonu snadno po polymeraci z kompozitu uvolníte.
• Výplň/ fazeta vyžaduje po polymeraci minimální úpravu či leštění, ušetříte čas a leštící nástroje.
• Šablony lze použít pro úpravu/opravu jednoho či více zub a lze je autoklávovat a používat opakovaně.
• Uveneer Extra full kit: po 6 ks horní od každé velikosti XL, L, M, SQ (čtvercová).
• Uveneer L/M kit: 6 ks horní L a 6 ks horní M.
• Uveneer SQ/XL kit: 6 ks horní SQ a 6 ks horní XL.

TIP
Využijete na:
• 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

ZDARMA
Ke každému setu Uveneer Extra získáte  
2x kompozit Mosaic (1 x 0,6 ml odstín A2  
a 1 x 0,6 ml sklovina neutrál).  
Nabídka platí do vyprodání!

Pečetidlo kompozitních výplní

PermaSeal
• Světlem tuhnoucí metakrylátová neplněná pryskyřice.
• Utěsňuje mikrospáry u okrajových uzávěrů a nepravidelnosti kompozitních výplní vzniklé během leštění.
• Zabraňuje průsakům, u výplní snižuje riziko zabarvení a kontaminace.
• Dobře přilne k provizorním kompozitním náhradám, zlepšuje jejich vzhled (např. z bisacrylu).
• Chrání a revitalizuje provizorní pryskyřičné náhrady, vytváří okamžitý vysoký lesk.
• Slouží také ke zvlhčení Ribbond vlákna.
• Balení mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml PermaSeal, 10 kanyl Black Micro FX

Vždy očistěte stávající kompozitní vyplně  
a přiléhající sklovinu pastou Consepsis Scrub, 
pemzou nebo mikroleptadlem. Opláchněte  
a leptejte 20 sekund. Důkladně opláchněte  
a vysušte vzduchem.

Kompozit bondovany před čtyřmi roky po 
ošetřeni pečetidlem kompozitů PermaSeal.

Předtím: Interproximalni prostory a mírné 
natočeni se maji korigovat adhezivem Peak™ 
Universal Bondem a kompozitem.

Po dostavěni a vyleštěni leptejte 5 sekund  
a naneste PermaSeal k utěsněni kompozitu  
a vytvořeni lesklého povrchu. Ztenčete vzduchem 
a polymerujete 20 sekund.

full kit | obj. č. 50UVKVEV1 | 15 522,-** 16 690,-
sada L/M  | obj. č. 50UVKVELMV1 | 9 002,-**

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

9 680,-

9 680,-

mini kit - 2 x 1,2 ml | obj. č. 501013 | 1 042,-** 1 120,-
refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500631 | 1 730,-** 1 860,-
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Širokospektrální polymerační lampa

VALO
• Širokospektrální LED diody vyrobené pouze pro VALO se spektrem vlnových délek 385 – 515 nm.
• 3 polymerační režimy: standardní výkon (1 000 mW/cm2), vysoký výkon (1 400 mW/cm2,  

u VALO Grand 1600mW/cm2), extra vysoký výkon (3 200 mW/cm2).
• Zkrácená doba polymerace – šetří Váš čas (3 sekundy na vrstvu).1

• Pro všechny dentelní světlem tuhnoucí materialů.
• Spolehlivě zpolymeruje i dno bulk-fill kompozitů.
• Nepřehřívá se při práci, nevypíná z důvodu přehřátí.
• Vhodná pro ordinace dětských zubních lékařů.
• Vhodná také pro ortodoncie – zámky upevněny za 6 sec.
• Při pádu se nepoškodí.
• Dokonale kolimovaný svazek světelných paprsků.

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

VALO s kabelem

VALO GrandVALO bezdrátová

Snadné nasazení – vždy na první pokus! 

Omni-Matrix
• Rychlé, bezpečné, hygienické. Šetří čas při manipulaci i nutnost autoklávovat.
• Umožňují lepší viditelnost v místě zákroku a větší pohodlí pacienta.
• Délku matrice nastavíte otáčením kónického držáčku.
• Po dokončení práce matrici snadno sundáte.
• Matrice s křidélky pro lepší fixaci pozice.
• Matrice bez křidélek umožní snadné zavedení klínku.
• Kovové matrice s křidélky/bezkřídlé: 48 ks v balení, oranžové – 6,5 x 0,025 mm, 

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

Shlédněte praktickou  
ukázku práce s matricemi!  
bit.ly/2VDyvhs

1) Nasazení 2) Upevnění 3) Sundání 4) Likvidace

VALO bezdrátová | 36 363,-** 39 100,-
VALO s kabelem | 36 726,-**

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

39 490,-

47 630,-

kovové - 48 ks | 2 437,-** 2 620,-
mylarové - 48 ks | 3 041,-** 3 270,-
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Zvlhčovací pryskyřice pro snazší práci s kompozity

Composite Wetting resin
• Světlem tuhnoucí hydrofobní pryskyřice plněná ze 45%.
• Neobsahuje rozpouštědla.
• Usnadňuje modelaci tužších kompozit.
• Zabraňuje lepení kompozitu na nástroj.
• Nebrání polymeraci kompozitu.
• Nezeslabuje otěruvzdornost a pevnost kompozitu.
• Extrémně dlouhá expirační doba 40 měsíců.

TIP
Jestliže kompozit během konturování tuhne, naneste na povrch Composite Wetting Resin.  
Do pryskyřice namočte špičku nástroje nebo mikrobrush.
Nepoužívejte ke zvlhčení kompozitů bondy. Bondy jsou plněny z cca 7%, obsahují rozpouštědla  
a/nebo leptací složku a jejich použití ke zvlhčení vede k oslabení kompozitní výplně.

Pro pohodlnou fixaci permanentních fazet

PermaShade LC 
• Světlem tuhnoucí fixační pryskyřičný cement pro fixaci permanentní fazet.
• Dostatečná viskozita dovoluje dobrou manipulaci a současně brání samovolnému posunu fazety před polymerací.
• K fixaci translucentní protetiky (porcelánových, zirkonových, pryskyřičných a jiných fazet ve frontálním úseku), která propouští světlo a kde je důležité sladění odstínů .
• Nízká polymerační smrštivost – podstatně snižuje možnost deformace fazet při polymeraci a jejich prasknutí.
• Ergonomická stříkačka s kontra uhlem činí fixaci choulostivé protetiky mnohem pohodlnější než jine metody nanášení.
• Vysoká dlouhodobá stálost odstínu zajistí estetický výsledek.
• Balení 0,5 ml / 0,95 g v unikátní stříkačce s nanášením materiálu pod úhlem. 1 stříkačka = Ø 12-17 fazet (z praxe Dr. Choinshvili, Gruzie: 1 stříkačka = 22 fazet).
• Odstíny: A2, B1, Translucent a Opákní bílá

Abrazivní a desinfekční pasta s chlorhexidinem

Consepsis Scrub
• 2% chlorhexidin glukonátu –antibakteriální účinek.
• Důkladně čistí a desinfikuje povrchy před pečetěním fisur, bondováním, fixací ortodontických breket, 

zhotovením výplní, fixaci trvalé protetiky apod.
• Snižuje postoperační citlivost.
• Zachovává pevnost bondu.
• Účinně odstraňuje provizorní cement a čistí stopy  

po hemostatickém gelu ViscoStat.
• Kit obsahuje: 4 x 1,2ml Consepsis Scrub,  

20 kanyl White Mac a 2 STARbrush kartáčky.

UPOZORNĚNÍ
Nikdy nepoužívejte k očištění preparace profylaktickou pastu. Profylaktická 
pasta obsahuje několik potenciálně znečisťujících ingrediencí, které mohou 
významně snížit pevnost a trvanlivost výplní.

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

Kartáčky pro intrakoronární i extrakoronární čištění

STARbrush
• Velmi dobře čistí obtížně dostupná místa
• Hustá vlákna zamezují hromadění nečistot a vyvíjejí správný tlak
• Doporučené použití – k očištění povrchů před:
 - pečetěním fisur;
 - upevněním ortodontických breket;
 - bondováním;
 - při výplních I.-VI. třídy;
 - trvalou fixací protetiky.

TIP
Použijte s desinfekční pastou  
Consepsis Scrub.

čištění před pečetěním čištění kolem ortodontických zámků

čištění preparací dezinfekce pomocí  
Consepsis Scrub

Použijete pro:

2 x 1,2 ml | obj. č. 503059 | 1 358,-** 1 460,-

refill - 4 x 1 g | 2 251,-** 2 420,-

kit | obj. č. 500730 | 967,-** 1 040,-
refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500732 | 577,-**

IndiSpense - 30 ml | obj. č. 500689 | 2 130,-**

620,-

2 290,-

STARbrush - 30 ks | obj. č. 501091 | 2 009,-** 2 160,-



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    19.000 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

2. Odstraňte staré výplně (kont-
rolujte pomocí detektoru kazu)

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 

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
  940 Kč*  1 040,-

univerzální - refi ll 5 ks
1 730 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   36.990 Kč     40.670,-
Obj. kód: 5013720  

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

Okluze VD refi ll         1.550 Kč*     1.680,-

* cena za bal při využití akce 1+1 ZDARMA
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Prophytex
• Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubů AirFlow technikou.
• Barvy: bílá nebo světle modrá.
• Rozměr: 60 x 54 cm.

Buff prophy prášek
• Profylaktický prášek pro profesionální čištění zubů opískováním, bez obsahu lepku.
• Nehrudkující, pro odstranění odolných pigmentových skvrn.
• Příchutě: černá malina, máta peprná a třešeň.
• Velikost částic: 100 μm.

SLEVA
15%

 

Enzymel Intensive 35 / Parodont
• Antimikrobiální řada Enzymel INTENSIVE 35
• Obsahuje patentovanou směs proteolytických 

enzymů s chlorhexidinem 0,035 %.
• Určena až k 8 týdennímu použití u pacientů se 

zánětlivým onemocnění parodontu, dásní a sliznic.
• Enzymová řada Enzymel PARODONT
• Redukuje 2x více zubního plaku, zvyšuje obra-

nyschopnost měkkých tkání a snižuje přilnavost 
bakterií na zuby.

• Gely v obou dvou řadách jsou zcela bez příchuti  
a nedráždivý.

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

periodontitis, gingivitis a pro důkladnou denní hygienu úst a krku.
• Výborná tolerance tkáněmi, dobrá chuť.
• Rychlý nástup účinku - do 30 s po aplikaci a až 24 hod působení v místě aplikace.
• Bez vedlejších účinků a rezistence.
• Vhodné i pro těhotné a kojící ženy, pro kojence a děti.
• Neobsahuje alkohol ani chlorhexidin, nezabarvuje sliznice  

ani sklovinu.
• Na denní užití bez omezení.

LM ProPower CombiLED
s dávkovačem vodyLM ProPower CombiLED

s dávkovačem vody • ultrazvukový OZK a leštění/čistění pískem v jednom
• účinné LED osvětlení za všech okolností
• všestranný - také pro zákroky v endodoncii, 
 periapikální chirurgii,  implantologii 
 a záchovné stomatologii

Intro kit obsahuje: 
3x ultrazvukové koncovky: PE-37, PE-40H, PE-41PS, 
5x ErgoGrip Blue, 3x momentové klíče a 1x tryska.

Rádi byste se dozvěděli více? 
Prolistujte si brožuru:  bit.ly/2TVIv3K
Prohlédněte si dostupné koncovky, jejich použití 
a další příslušenství v brožuře:  bit.ly/2TVxrUd

Technická specifi kace:

Výkon ultrazvuku: max. 10 W (24–28 kHz, automatické ladění

Vstupní tlak vody: 1 – 10 bar

Spotřeba vody: 10 – 50 ml/min

Obsah zásobníku vody: 500 ml

Vstupní tlak vzduchu: 4 - 10 bar

Spotřeba vzduchu: max. 20 l/min

Obsah zásobníku písku: 40 g

Rozměry a hmotnost: 270×140×165 mm, 3 400 g

 *Nabídka platí pouze do 2. 6. 2019!

sleva 
23%

Obj. kód: 5910075
Combi LED  114 990 Kč* 149 409,-

bílá - 40 ks | 350,- | obj. č. 3000300 315,-
modrá - 40 ks | 350,- | obj. č. 3000301 315,- 364 g | 699,- 599,-

Parodont zubní pasta - 10 x 75 ml  | 1 ks = 159 Kč | 1 690,- | obj. č. 450401

Intensive 35 mukoadhezivní gel - 10 x 30 ml | 1 ks = 135 Kč | 1 500,- | obj. č. 450404  1 350,-
Intensive 35 zubní pasta - 10 x 75 ml | 1 ks = 159 Kč | 1 690,- | obj. č. 450403

Parodont mukoadhezivní gel - 10 x 30 ml | 1 ks = 135 Kč | 1 500,- | obj. č. 450402

1 590,-

1 350,-

1 590,- 250 ml | 260,- | obj. č. 410337 249,-



LISTERINE  GREEN TEA
pro 24 hodinovou ochranu před kazy

• Posiluje zubní sklovinu i na těžko přístupných místech  
 a tím pomáhá předcházet vzniku zubního kazu.
• Omezuje zubní povlak, hlavní příčinu onemocnění   
 dásní, a brání jeho vzniku.
• Osvěžuje dech přírodní chutí zeleného čaje.
• Jemnější příchuť, bez alkoholu, s obsahem fl uoridu.

Listerine 500 ml 6 ks 890 Kč (148 Kč/ ks)
Listerine 500 ml 1 ks 178 Kč

LISTERINE  TOTAL CARE
nejpokročilejší a kompletní ochrana

• Chrání před zubním plakem a snižuje jeho usazování.
• Udržuje zdravé dásně a posiluje zuby proti zubnímu  
 kazu.
• Pomáhá chránit před zubním kamenem a udržovat   
 zuby přirozeně bílé.
• Ničí bakterie i v mezizubním prostoru a udržuje svěží  
 dech po 24 hodin.
• Velmi vhodný také pro ortodontické pacienty.
• Obohacený o fl uorid sodný a chlorid zinečnatý.
• K balení 1 000 ml lze objednat pumpičku a je tak   
 ideální pro ordinační použití.

Listerine 1 000 ml 6 ks 895 Kč (149 Kč/ ks)
Listerine 1 000 ml 1 ks 179 Kč

Ke každému balení 
1 000 ml Vám přidáme 
balení do kabelky nebo na cesty.

LISTERINE TEETH & GUM DEFENCE
chrání dásně a posiluje zuby

• Poskytuje ochranu pro zdravější zuby a dásně a přináší  
 3x delší pocit čistých úst, než při pouhém čištění.
• Posiluje zuby a chrání tak před vznikem zubního kazu.
• Omezuje zubní plak a pomáhá tak udržovat zdravé   
 dásně, účinkuje dokonce i pod úrovní dásní.
• Osvěžuje dech.
• Díky ekonomickému 1 000 ml balení je ideální pro zubní  
 ordinace jako výplach před zákrokem, lze k němu 
 objednat pumpiču pro snadné dávkování.

Listerine 1000 ml 6 ks    760 Kč  (127 Kč/ ks)
Listerine 1000 ml 1 ks    152 Kč

najdeme DŮVOD k úsměvu
Společně POKAŽDÉ

Objednejte si 6 libovolných lahví 
ústní vody Listerine 
a získejte 4 balení objednacích bločků 
+ 2 brožury + 1 poutač. 
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, 
proto neváhejte s objednávkou.

WOODPECKERKompletní informace o přístroji PT-A najdete na internetu ZDE: bit.ly/WoodpeckerPTA

PT-A 
Odstraňovač zubního kamene & Air-Polishing 

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

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

Všestranný pomocník do každé ordinace pro účinné a komfortní 
odstranění plaku, pigmentů a zubního kamene.

Moderní přístroj zajišťující bezbolestné odstranění zubního kamene 
(sub- i supragingiválního) pomocí krouživých vibrací za použití titanových 
koncovek. Titanové koncovky jsou měkčí než povrch zubu a dochází tak 
daleko šetrnějšímu ošetření než běžným scalerem. 
Navíc obsahuje veškeré Endo funkce – vyplachování kanálků, 
endo scaling, odstraňování kalcifi kací, hledání vstupů do kanálků, 
reendo a odstraňování zalomených nástrojů.

Air-Polishing poskytuje přesné a cílené čištění všech povrchů 
bez poškrábání. Předchází také poranění měkkých tkání. Anti-Blocking sys-
tém snižuje ucpávání trysky. Důkladně odstraňuje plak a pigmentaci 
a redukuje jejich další usazování.

Velký, přehledný displej pro intuitivní ovládání. Automatické rozpoznávání 
čistícího programu. Multifunkční nožní spínač. Bohaté příslušenství.

obj. kód: 592625    89 990 Kč   99 990,-  

Balení obsahuje:
2 ks Ultrazvukový násadec
2 ks Vzduchový násadec
2 ks leštícího prášku
2 ks zásobník na vodu
2 ks zásobník na prášek
3 ks autoklávovatelný box
12 ks titanových koncovek
2 ks koncovek k ošetření implantátů
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Mara Expert
• MARA EXPERT byl vyvinut odborníky,  

aby splňoval požadavky na dokonalou  
ústní hygienu.

• Kombinuje dentální nit, čistič jazyka  
a párátko.

• Ergonomický a neklouzavý tvar zajišťuje 
snadné použit dokonce i u molárů.

• Díky osvěžující vůni máty a fluoridovému 
povlaku poskytují dentální niťové tyčinky 
MARA optimální ochranu zubů.

AquaMed
• Pastilky pro stimulaci slinivosti, obsahují ochranný enzym lysozym.
• Osvěžující vůně mučenky,  

100% sladěné přírodním xylitolem.

SLEVA
40%

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 orto-

dontické 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.

 *nabídka platí do vyprodání

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.

SLEVA
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.

• SOLO Long má prodlouženou délku vláken pro přístup do hlubších periodontálních 
a těžko dostupných míst.

SLEVA
27%/44%

Tandex škrabka na jazyk
• Škrabka pro odstranění mikrobiální povlaku z jazyka.
• Je vhodná proti vzniku zubních kazů, zánětů dásní, aftů či halitózy.
• Výhodou škrabky Tandex je její zúžený, pružný krk, který redukuje tlak vyvinutý  

na škrabku a eliminuje nepříjemný pocit při stírání (dávivý efekt).
• Stírací plocha je vyrobena z tvrzené gumy - na dotek příjemnější a přináší  

maximální čistící efekt.
SLEVA
42%

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

SLEVA
60%

40 ks | 69,- | obj. č. 450742 64,- 26 pastilek = 60 g - exp. 30.10.2020 | 199,- | obj. č. 598063 119,-*

sortiment MI - 5 x 40 g | 3 250,- | obj. č. 5303480

TM / MI - 10 x 40 g | 5 600,- 4 490,-
sortiment TM - 5 x 40 g | 3 040,- | obj. č. 5303280

TM - 1 x 40 g | 560,-

2 350,-

499,-

2 500,-
MI - 1 x 40 g | 620,- 539,-

6 ks + držátko | 120,- 59,-*

Soft | 140,- | obj. č. 4507322 79,-*
Ultra Soft / Long | 190,- | obj. č. 4507323 139,-*

 | 85,- | obj. č. 450737 49,-* 1 ks | 190,- | obj. č. 450736 79,-*



3M™ Filtek™
Universal
Efektivita je klíčem k úspěchu. 
80 % lékařů používá jeden odstín pro většinu 
výplní.* Pro tyto případy jsme vytvořili výplňový 
materiál Filtek™ Universal.

✓	 Jednoduchý systém 8 odstínů 
✓	 Pink Opaquer k zakrytí tmavého 
 dentinu a kovu
✓	 Vynikající manipulace 
 a modelovatelnost

*3M interní data. 3M a Filtek jsou ochranné známky 3M nebo 3M Deutschland GmbH.  
© 3M 2019. Všechna práva vyhrazena. www.3M.cz/dental

Je čas
zjednodušit si život.

Při koupi 1 balení introkitu  
(5× + kompule nebo 5× tuba)  

získáte 2 doplňkové balení ZDARMA. 
Jako produkt zdarma si můžete vybrat  

Filtek Universal A3 (2× kompule nebo 2× tuba)  
nebo Filtek One A3 (2× kompule nebo 2× tuba).  

Více informací získate u vašeho distributora.  
Nabídka je platná do 31. 5. 2020.

Nabídka 

 

ZDARMA 
5+2 

filtec.universal.promo.235x310.indd   1 09.04.20   19:27
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Smart Prophy kartáčky
• Nylonové leštící kartáčky dostupné ve třech tvrdostech s barevným kódováním.
• Tvrdosti: měkké (růžové), střední (fialové) a tvrdé (modré).

SLEVA
20%

Prophy Pasta PRO Lila
• Univerzální profylaktická pasta - čistí, leští, odstraňuje citlivost.
• Stejná pasta účinně odstraní pigmenty (RDA 20)  

a postupně se zjemní pro vynikající leštitelnost (RDA 5).
• Díky obsahu fluoridu 0,1% podporuje prevenci  

před zubním kazem.
• Obsahuje znecitlivující složky pro odstranění hypercitlivosti,  

ideální po scalingu.
• Jemná mátová příchuť, neutrální pH (5-6).
• K dispozici v tubě nebo v jednorázových kalíšcích.

SLEVA
25%

Fluorizační lžíce
• Lžičky z měkkého plastu pro aplikaci fluoridových gelů.
• Anatomicky tvarované s držadlem pro snadnou manipulaci.
• Lžička je oboustranná pro horní i dolní čelist současně.
• 3 velikosti: S, M, a L.

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

Prophy Pasta CCS
• Vynikající, barevně kódované fluorizační profylaktické a leštící pasty.
• Číslo 1 mezi prophy pastami ve většině evropských zemí.
• Doplňují fluorid odstraněný leštěním, při použití se nerozstřikují.
• Mají abrazivní účinek na zabarvených površích a místech se silnou vrstvou plaku.
• Hrubosti: modrá (hrubá - RDA 250, 125 mikronů), zelená (střední - RDA 170, 

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

SLEVA
25%

Prophy pasta Gelato
• Pasta s obsahem fluoridů pro profesionální čištění zubů.
• Tvořena směsí jedinečných čistících a leštících činidel.
• Maximalizuje odstranění skvrn při minimální ztrátě skloviny.
• Napomáhá udržet účinnou úroveň fluoridů.
• Posiluje zubní sklovinu a zajišťuje prevenci zubních kazů.
• Dvě vynikající příchutě - dvě hrubosti: mátová - středně hrubá (70-90 mikronů)  

a višnová - hrubá (100-125 mikronů).

 

10 ks | 250,- 200,- tuba - 84 g | 760,- | obj. č. 5310040 570,-

50 ks | 1 ks = 14 Kč | 790,- 699,- Fluoride gel - 450 ml | 599,- 519,-

tuby - 96 g | 640,- 490,- 340 g | 629,- 589,-



22 VAKUOVÉ TVAROVÁNÍ

Plastvac P7
• Ekonomický přístroj pro vakuové tvarování fólií s vestavěnou vývěvou pro tvorbu vakua.
• Vhodný pro všechny indikace, vyrobíte s ním: chrániče zubů, matrice pro kompozitní pryskyřice, dočasné korunky  

a můstky, ortodontické šablony a dlahy, individiální fluoridační lžíce, chirurgické šablony, skusové dlahy,  
ochrany při bruxismu, nosiče pro bělení a další.

• Odolný přístroj s perfektním zpracováním a snadným ovládáním.
• Vhodný jak pro kulaté, tak čtvercové fólie různé tloušťky.
• Umožňuje oboustranné nahřívání.
• Stolek pro model nabízí možnost tvarování na rovné ploše bez perel a s perlami pro ponoření modelu.
• Automaticky spouštěná, vestavěná vakuová pumpa s motorem o výkonu 1 400 W.
• Hmotnost: 5,4 kg, Rozměry: 24 x 27 x 19 cm.

Microtorch
• Ruční hořák s piezo zapalováním  

a nastavitelným plamenem.
• Plnění plynem do zapalovačů.
• Možnost horizontálního  

i vertikálního plamene.

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.

Splint
• Fólie pro výrobu bělících forem, pro výrobu ten-

kých dlah, pro ortodontické použití.
• Průhledná, tenká fólie s pryskyřičnou materiálovou 

adhesí, pokud je přehřátá, lehce bublá.
• Rozměry: 125 x 125 mm.

Soft E.V.A. fólie
• Fólie pro výrobu bělících forem, pro výrobu fluori-

dových lžiček a tenkých, měkkých ochranných dlah 
proti bruxismu.

• Fólie je lehce tvarovatelná, měkká, průhledná a 
upravitelná.

• Rozměry: 125 x 125 mm.

Coping
• Fólie pro výrobu forem na korunky, můstky, bělící 

formy, pro dublování modelů a nepřímé bondování.
• Tenké, opákní fólie z PolyPro materiálu o nízké tavicí 

teplotě s vynikající tvarovatelností za tepla.
• Rozměry: 125 x 125 mm.

 | 12 500,- | obj. č. 910369 11 790,-

 | 1 299,- | obj. č. 910148 1 199,-

běžné - 10 ks | 210,- 180,-
perleťové - 10 ks | 210,- 180,-

.080 (2,0 mm) - 50 ks | 1 ks = 57 Kč | 3 150,- | obj. č. 541025

.020 (0,5 mm) - 25 ks | 1 ks = 29 Kč | 800,- | obj. č. 541022 725,-

.040 (1,0 mm) - 50 ks | 1 ks = 40 Kč | 2 200,- | obj. č. 541038

.060 (1,5 mm) - 50 ks | 1 ks = 44 Kč | 2 450,- | obj. č. 541024

.100 (2,5 mm) - 25 ks | 1 ks = 80 Kč | 2 250,- | obj. č. 541039

1 980,-

2 200,-

2 850,-

2 000,- .120 (3,0 mm) - 25 ks | 1 ks = 86 Kč | 2 400,- | obj. č. 541033

.040 (1,0 mm)  - 25 ks | 1 ks = 45 Kč | 1 250,- | obj. č. 5410171 125,-

.060 (1,5 mm) - 25 ks | 1 ks = 62 Kč | 1 725,- | obj. č. 541037

.080 (2,0 mm) - 25 ks | 1 ks = 70 Kč | 1 950,- | obj. č. 541026

1 550,-

1 750,-

2 160,-

.030 (0,75 mm) - 50 ks | 1 ks = 23,50 Kč | 1 300,- | obj. č. 541012 1 175,-

.040 (1,0 mm)  - 25 ks | 1 ks = 45 Kč | 1 250,- | obj. č. 5410141 125,-
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Listerine Smart Rinse
• Ústní voda LISTERINE® SMART RINSE™ je speciálně vyvinuta pro děti od 6 do 

12 let ke každodennímu používání.
• Obsahuje fluorid, který posiluje zuby a snižuje riziko zubního kazu až o 40% více 

než samotné čištění zubů.
• Ničí škodlivé bakterie, hlavní příčinu vzniku zubního povlaku a onemocnění dásní.
• Působí v celých ústech, na zubech, dásních a jazyce.
• Přitahuje a zbarvuje částečky, které kartáček opomene, a ukazuje tak Vašemu 

dítěti důkaz v umyvadle.
• Dvě skvělé příchutě: jemná jahoda a jemná máta.

Thienelino Kidsbox
• Praktické sady pro malé pacienty s veselými motivy.
• Napomáhají odbourat strach Vašich dětských pacientů.
• Každá sada obsahuje: 25 papírových kelímků, 25 ústenek, 25 pacientských 

roušek a 25 samolepek 3D.
• Dostupné v růžové barvě  

pro holčičky a modré  
pro chlapečky.

Thienelino objednací kartičky
• Objednací kartičky pro dětské pacienty.
• Motiv: statečný rytíř a krásná víla.

SLEVA
17%

Black Snake ZK
• Nové ZK od značky THIENELINO pro děti a dospívající od 7 let v provedení hada se skusem!
• Pohodlný poguzmovaný uchop, pružný krček, atraktivní design.
• Ideální ZK pro skupinovou profylaxi ve školách.
• V tyrkysové nebo červené barvě (vhodné pro rovnátka).

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

se 10ti různými motivy.

Krabičky na zoubky
• Odměny pro děti - krabička na krk ve tvaru zoubku.
• Ideální pro uložení extrahovaného zubu.
• Velmi oblíbený dárek!

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

sada | 460,- 410,-

4 x 25 ks | 84,- 70,-

tyrkysová ZK - 1 ks | 27,- | obj. č. 4507427 24,-
červený ZK ortho - 1 ks | 34,- | obj. č. 4507428 31,-

100 listů | 55,- | obj. č. 598007 49,-

modré - 50 ks | 695,- | obj. č. 5940530 595,-
růžové - 50 ks | 695,- | obj. č. 5940531 595,-



ALL YOU NEED IS ‘U’

• Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum

• Samoleptací technika, technika selektivního leptání nebo technika  
 Total-etch – volba je na Vás!

• Vynikající univerzálnost použití  
 – na přímé i nepřímé rekonstrukce zubů 
 – plně kompatibilní se všemi světlem tuhnoucími, duálně tuhnoucími  
  a samotuhnoucími kompozity – bez dodatečného použití aktivátoru  
 – pevná přilnavost k různým materiálům jako je kov, zirkon a oxid hlinitý  
  i silikátová keramika – bez dodatečného použití primeru

• Nanáší se v jedné vrstvě – celková doba zpracování pouhých 35 sekund

Futurabond® U 

Využijte výhody

současných nabídek!*

* Všechny další současné nabídky naleznete na www.voco.dental 
 VOCO Servis v ČR: Tel.: 773 252 100 · info@voco.com

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Německo · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental
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FuturaBond U
• Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum v jednotlivých dávkách - vždy čerstvá směs 

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

Admira Fusion nanohybridní keramika
• Nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER - první čistá keramika pro přímé výplně.
• Admira Fusion - univerzální materiál, který splňuje nejnáročnější požadavky ve 

frontálním i distálním úseku.
• Admira Fusion Flow - první tekutý výplňový materiál na bázi keramiky s extrém-

ně nízkým smrštěním 2,75%.
• Admira Fusion x-tra - bulk-fillový materiál se sílou vrstvy až 4 mm a nejnižším 

polymeračním smrštěním 1,25%.
• Admira Fusion x-base - tekutý bulk-fillový materiál se smrštěním 2,5% a doko-

nalou afinitou k povrchu pro vynikající přizpůsobení.

TIP
Veškeré akce VOCO najdete 
na webu bit.ly/vocoakce

TIP
Detailní informace o systému 
Admira Fusion najdete v brožuře: 
bit.ly/afbrozura

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!

GrandioSO Light Flow
• Nízko-viskózní nano-hybridní extrémně zatékavý kompozit.
• Vykazuje vynikající fyzikální vlastnosti a odolnost srovnatelnou s tvarovatelnými 

výplňovými kompozity.
• Výhodu je cílené a přesné nanášení pomocí extra jemné kanyly, která je jemnější 

než parodontologická sonda.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, WO, OA2 a Incisal.
• Set obsahuje: 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO) a příslušenství.

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.

Profluorid Varnish
• Fluoridový lak k desenzibilizaci zubů v praktickém jednorázovém balení SingleDose.
• Vysokému obsah fluoridu - 22600 ppm.
• Dobře přilne ke sklovině a je jej možné použít i na vlhký povrch.
• Bílá průhledná barva pro zachování optimální estetiky zubů.
• Velký výběr příchutí melounu, karamelu, třešně, máty a ovocné žvýkačky.

TIP
Novinka příchuť 

cola s limetkou!

50 ks | obj. č. 530356U 3 150,-
200 ks | obj. č. 530355U 10 990,-

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

AF stříkačka - 3 g 2 020,-
AF kompule - 15 x  0,2 g

AF sada stříkačky - 5 x 3 g | 10 890,- | obj. č. 52221S

AF Flow stříkačky - 2 x 2 g 

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

AF x-tra stříkačka - 3 g | obj. č. 522251U

AF x-tra kompule - 15 x 0,2 g | obj. č. 522252U

AF x-base 2 x 2 g | obj. č. 522253U

2 020,-

7 570,-

7 570,-

2 390,-

4 590,-

2 020,-

2 020,-

2 390,-

sada | 26 990,- | obj. č. 524100 17 910,-
refill - 16 x 0,25 g 2 080,-

sada | 4 780,- | obj. č. 5228LFS 4 380,-
refill - 2 x 2 g 2 200,-

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

Úvodní sada - Putty Fast/Light Fast - ruční | 5 310,- | obj. č. 5204290A 4 510,-
Úvodní Sada - Putty Fast /Light Fast - strojové | 8 895,- | obj. č. 5204290PL

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

7 560,-

7 560,-

7 560,-

50 x 0,40 ml | 1 ks = 66 Kč 3 630,-
200 x 0,40 ml 10 710,-



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%

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.

SLEVA
30%

G-Premio Bond / G-Bond
G-Premio Bond
• Jednosložkový univerzální bond, kompatibilní se všemi režimy leptání.
• Určený pro přímý bonding, pro provádění oprav a řešení hypersenzitivity.
•Kit obsahuje: 5 ml lahvička, 50x aplikační štětečky, 20x jednorázové míchací mističky.
G-Bond
• Jednosložkové, samoleptací, světlem tuhnoucí adhezivum,  

které využívá principy jak chemické, tak mikromechanické vazby.
• Rychlá procedura ve třech krocích, trvající pouhých 30 sekund.
• Kit obsahuje: 5 ml bondu, 50 mikroštětčků, 1 mikro-aplikátor a míchací misku.

Gel etchant
• 37.5% kyselina fosforečná určená k leptání dentinu a skloviny.
• Jasná fialová barva zaručuje skvělou viditelnost v průběhu nanášení.
• Viskozita zajišťuje, že materiál nestéká ani se neseparuje.
• Gel je zcela a snadno bez námahy smývatelný a nabízí pohodlí aplikace stříkačkou.

SLEVA
20%

SILNÝ BOND. JEDNA MALÁ KAPKA.   

JE SKUTEČNĚ 
UNIVERZÁLNÍ.

JEDNA

LAHVIČKA

KOMPATIBILNÍ

UNIVERZÁLNÍ

ODOLNÝ

Světlem tuhnoucí dentální adhesivum

Světlem tuhnoucí
cementy/dostavby

Chemicky tuhnoucí
cementy/dostavby

Duálně tuhnoucí
cementy/dostavby

Srovnávací data síly bondu

               1 týden    6 měsíců

* Dlouhodobá mikro-tenzní síla bondu dentálních adhesiv. 
 Vargas. M.A., A. Murray, J. Dent Res 92 (Spec Iss A): 560. 2013.

VYSOCE VÝKONNÉ
SLOŽENÍ

Není třeba aktivátor

MDP monomerní 
technologie
Chemicky bonduje 
k zubu
Azeotropní 
rozpustný systém
Po vypaření nezůtává 
žádná zbytková voda

Totální leptání

Selektivní leptání

Samo-leptání

SLEVA 10%SLEVA 10%SLEVA 10%
Lahvička 4 ml
obj. kód: 530185   1.990 Kč  2.210 Kč

6 g | 2 195,- | obj. č. 530222 1 759,- 5 ml | 2 724,- | obj. č. 520154 1 907,-

G-Premio Bond - 3 x 5 ml | 1 ks = 1787 Kč | 7 390,- | obj. č. 5211464 5 860,-
G-Premio Bond kit - 5 ml | obj. č. 5211461

starter kit - 5 ml | 3 910,- | obj. č. 521147

3 680,-

2 190,- 30 g + 2 intraorální stříkačky + 30 koncovek | 1 895,- | obj. č. 584632 1 516,-
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SonicFill 2 
• Kompozitní materiál pro bulk-fill výplně v distálním úseku
• Možnost vrstvení až do 5 mm s nízkým objemovým smrštěním (1,5 %).
• Odstíny: A1, A2 a A3.

**nabídka platí pouze do vyprodání skladových zásob

SLEVA
40%

SonicFill 3
• Vylepšená verze SonicFill 3 pro zhotovování kompozitních výplní v laterálním úseku.
• sonicky aktivovaný kompozitní systém bulkfill;
• nyní se zlepšenou adaptací a optimalizovaný pro snazší manipulaci, modelaci a leštění;
• nanáší se v jedné vrstvě, až do výše 5 mm
• Odstíny: A1, A2, A3 a B1.

SLEVA

TIP

2+1

Vše o systému SonicFill 3 
- brožura, video, případová 
studie - zde: bit.ly/sonicfill3

Filtek Ultimate
• Univerzální výplňový nanokompozit s výbornou zpracovatelností.
• Snáze použitelný systém odstínů - body / dentin / enamel / translucent  

a speciální.
• Vynikající lesk, vylepšená fluorescence, stálost naleštění,  

lepší odolnost proti abrazi.
• Vysoká pevnost pro použití v předním i postranním úseku.

TIP
Nová nižší cena!

Filtek Universal
• Vysoce estetický bulkfillový materiál pro většinu 

klinických situací s vysokou odolností proti otěru  
a skvělou leštitelností.

• Rychlá a jednoduchá aplikace v jednom kroku - 
hloubka vytvrzení až 5 mm.

• Vynikající manipulace, adaptace a vysoká radiopacita.
• Výborně zatéká - kompule mohou být  

bezpečně nahřívány, což zvyšuje tixotropii.
• Stříkačky set obsahuje: 5 x 4 g tuby:  

1 x A1, A2, A3, A3.5 a Pink Opaquer.
• Kompule set obsahuje: 80 x 0,2 g kompulí: 20 

x A1, A2, A3, A3.5; 10 x – 0,2 g kompulí Pink 
Opaquer.

ZDARMA
Při koupi setu získáte 2 x 4 g nebo 40 x 0,2 g 
Filtek Universal/Filtek One* v hodnotě 3 612 Kč 
nebo 3 452 Kč!

 *výrobky zdarma Vám dodá přímo 3M Česko

TE-Econom Flow
• Světlem tuhnoucí, radioopákní flow kompozitní materiál za skvělou cenu!
• Široké indikační spektrum, optimální manipulace.
• Dostupný ve dvou odstínech A2 a A3.

AKCE
4+1

Evetric 
• Světlem tuhnoucí, rentgen kontrastní nanohybridní kompozitum pro výplňové ošetření.
• Velmi přirozený vzhled díky translucenci dentinových a sklovinných odstínů a působi-

vém chameleon efektu u distálních i frontálních zubů.
• Indikace: výplně kavit I. – V. třídy, výplně v dočasném chrupu, rozsáhlé pečetění fisur, 

přímé fazety a dlahování.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A3.5D, B2, B2D, B3, C2 a T.
• System Kit obsahuje: 4 x 3.5 g v barvách 2x A2 a 2x A3 a 6 g Evetric Bond.

TIP
Vše o systému Evetric zde: 
bit.ly/evetric

Evicrol
• Dvousložkový chemicky tuhnoucí kompozit pro výplně III., IV. a V. třídy, k fixaci 

dlah, pro kořenové nástavby. Standardní balení: 40 g prášku v základním odstínu 
č. 21, 3 x 10 g prášku v doplňkovém odstínu č. 25, 27, 45 a 28 g tekutiny,  
15 g Evicrol leptacího roztoku, třecí lopatky, 2 bločky třecích papírků, 2 odměrné 
lžičky na prášek.

SLEVA
35%

 20 x 0,3 g | 2 940,- 1 770,-**

60 x 0,25 g | 1 bal = 2047 Kč | 9 213,- 6 142,-

4 g 1 488,-

stříkačky set | obj. č. 52862SK 7 534,-
kompule set | obj. č. 52863CK 6 701,-

5 x 2 g | 1 ks = 359 Kč | 2 245,- 1 796,-
2 g | 449,- 419,-

system kit + 2 x 3,5 g | 5 465,- | obj. č. 5285019x 3 639,- | 684,- | obj. č. 100069 443,-

ZDARMA
2 x 3,5 g refill Evetric v hodnotě 1 826 Kč 
při koupi System kitu.
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Multilink Automix
• Duálně tuhnoucí upevňovací systém na cementování nepřímých náhrad  

vyrobených z křemičité a oxidové keramiky (např. IPS e.max), z kovu,  
 kovokeramiky i kompozit a kořenových čepů.

• Pevně drží, optimální kvalita okrajů, příjemné odstraňování přebytků.
• Odstíny: transparentní, žlutý a opákní. ZDARMA

2 x 3 g Multilink Primer  
v hodnotě 2 469 Kč  
při koupi refillu Multilink  
v libovolném odstínu!

Adhesor N
• Dvousložkový, zinkfosfátový cement ve formě prášku a tekutiny.
• V nabídce odstíny: N1 - bílý a N2 - žlutý.
• Balení set obsahuje: 80 g prášku a 55 g tekutiny.

SLEVA
20%

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

invaze, včetně atraumatických výplní.

Composite finishing kit
• Sada pro dokončování a leštění kompozitních výplní do vysokého lesku.
• Sada obsahuje:
 – 6 nástrojů TopGloss do kolénka - diamantové nástroje pro leštění pomocí   

zvýšeného tlaku bez leštící pasty. Při leštění používejte chladící sprej. Doporučené 
otáčky: 5 - 7 000 ot/min.

 – 6 dokončovacích vrtáčků do turbínky - nástroj TC135UF-014 je opatřen tupou 
špičkou, aby nemohlo dojít k poškození měkkých tkání. Doporučené otáčky pro 
všechny vrtčky: 300 000 ot/min.

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.

Vrtáček Depth Marker TM
• Vrtáček pro předvrtání požadované hloubky preparace, např. pro fazety.
• Lze připravit preparace o hloubce 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm a 2 mm.
• Diamanty potažená pracovní část vrtáčku je nasledována rozšířeným dříkem, 

který funguje jako auto-stop zabraňující hlubší perforaci.
• Vhodný pro všechny práce, které kladou vysoké nároky na preparaci jako jsou 

např. CAD/CAM náhrady.

SLEVA
15%

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%

9 g Multilink + 2 x 3 g Primer | 7 759,- 5 290,-

set  | 255,- 204,-
prášek - 80 g | 178,- 142,-

12,5 g + 8,5 ml | 1 503,- | obj. č. 521084 1 389,-

kit | 2 079,- | obj. č. 564000 1 769,-

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

5 ks | 1 595,- 1 350,- 28 g | 519,- 469,-
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Sof-Lex
• Světově proslulé dokončovací a leštící disky.

SLEVA
25%

Woodpecker-DTE B-Cure lampa
• Širokopásmá polymerační lampa nové generace.
• Díky třem vestavým diodám dosahuje spektra polymerace  

385 až 515 nm, které je optimální pro světelnou iniciaci  
všech materiálů používaných v zubním lékařství.

• 5 pracovních režimů:
 - turbo mód: 1 800 - 2 000 mW/cm2, na 3 nebo 5 sekund,
 - soft mód: postupně zvyšující se výkon  

0 - 1 200 mW/cm2, na 5, 10, 15 a 20 sekund,
 - pulzní mód: výkon 1 200 mW/cm2 je střídán v pulzech  

o délce 0,8 sekundy, na 5, 10, 15 a 20 sekund,
 - normální mód: výkon 1 000 - 1 200 mW/cm2,  

na 5, 10, 15 a 20 sekund,
 - ortho mód: deset za sebou jdoucích pulzů trvajících  

3 nebo 5 sekund o výkonu 2 000 mW/cm2.
• Optimalizovaný tvar světlovodu pro dobrý přístup  

v distálním úseku.
• Pohodlné, intuitivní ovládání díky přehlednému displeji.
• Konstatní hladina výkonu bez ohledu na stav baterie.
• Baterie: 3.7V/ 750mAh.
• Vlnová délka: 385- 515 nm.
• Hmotnost: 208g; Rozměry: 262.5 mm × 45 mm × 28.5 mm.

 

Diamantové pásky s pilkou
• Diamantové pásky a separační pilka v jednom pro anatomickou konturaci  

aproximálních oblastí.
• Vhodné na kompozitní, skloionomerní i amalgámové výplně.
• Na odstranění přebytečného cementu  

po nacementovaní inlejí, onlejí a fazet.
• Opakovaně použitelné, lze autoklávovat.
• 2 hrubosti:  

jemné 
(30 μm - červené - 57FXDS3)  
a superjemné 
(15 μm - žluté - 57CXDS3).

Capmix
• Univerzální míchací přístroj pro kapslové materiály.
• Uživatelsky jednoduchý a snadno čistitelný touchpad.
• Přednastavené časy (10 a 15 sekund), programovatelné časy (1–39 sekund).

ZDARMA
Capmix v hodnotě 18 701 Kč při nákupu 
materiálů 3M v hodnotě 20 900 Kč.  
Podrobnosti o akci a přehled dostupných materiálů 
najdete zde - bit.ly/3Mpristroje

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

C9
72

.3
15

.0
20

F9
72

.3
15

.0
20

50 ks | 1 ks = 11,80 Kč | 790,- 590,-

 | 8 490,- | obj. č. 592619 7 990,-

10 ks | 1 490,- 1 290,-

 | obj. č. 5931440 18 701,-

C972.315.020 - 5 ks - velmi jemný | 1 ks = 68 Kč | 400,- | obj. č. 570972C20 340,-
F972.315.020 - 5 ks - jemný | 1 ks = 68 Kč | 400,- | obj. č. 570972F20 340,-
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Spony na kofferdam
• Kvalitní ocelové spony s křidélky německé výroby.
• Každá spona je označena číslem pro přehlednost.

TIP
Kompletní přehled spon zde: bit.ly/sponyHW

č. 2A č. 7 č. 13A

č. 201 č. 206 č. 207

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

Vrtáček ED kariézní C1SDR
• Speciální vrták pro odstranění kariézního dentinu.
• Je schopen odstranit pouze kazivé a tedy měkké zubní struktury.
• Jakmile je veškerý kazivý dentin odstraněn, nepokračuje na tvrdé  

zubní tkáně, ale začne vibrovat a tím znemožní odstranění tvrdého  
zdravého dentinu.

• K dispozici v ISO: 014, 016 a 018.

SLEVA
10%

Exa Intrapol
• Univerzální, bílé leštící gumy vhodné pro leštění všech typů kompozit.
• Zajistí dlouhodobě hladký, lesklý povrch výplně.
• Doporučené otáčky: 7.000 ot./min.

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

Exa Special
• Žluté leštící gumy speciálně vyrobené pro leštění mikrofilních kompozit.
• Zajistí dlouhodobě hladký, lesklý povrch výplně.
• Doporučené otáčky: 5.000 ot./min. Balení 12 ks.

1 ks | 449,- 399,-

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,-

5 ks | 1 ks = 152 Kč | 845,- 760,-

12 ks | 1 ks = 43 Kč | 609,- 519,-

12 ks | 1 ks = 43 Kč | 609,- 519,-12 ks | 1 ks = 43 Kč | 609,- 519,-

Doplňte kód dle požadovaného tvaru: 8605xx

Doplňte kód dle požadovaného tvaru: 8607xx



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
plastové koncovky

Nerezová ocel prémiové kvality

Silné separační síly díky inovovanému
dvou-pružinovému systému

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

Autoklávovatelné,
vyměnitelné
plastové koncovky

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

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
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• 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, 3 páry myTines koncovek (S, M, L), LumiContrast sekční matrice - 5 ks 
Premolar 0.04 mm/5 mm a 5 ks Molar 0.04 mm/6,4 mm, 
10 ks dřevěných klínků Pinky 11 mm (XS) a 10 ks dřevěných klínků 12 mm (S).
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5213191   sada                                                          4 850 Kč   5 690 Kč

5213195   refi ll -  2 ks myClip 2.0 + 2 páry koncovek   6 790 Kč   7 990 Kč

5213198   náhradní koncovky - 6 párů                          2 390 Kč   2 840 Kč

Více o systému myClip 2.0 
se dozvíte po načtení 

bit.ly/myClip20

nové!
 Systém pro zuby 
s různou výškou krounky 
a různé šířky kavit myTines 

velké
myTines 
střední

myTines 
malé

Které myTines použít? Načtěte si byt.li/myClip20

Unica je jednoduchá a ideální matrice pro frontální výplně třídy III, IV, V, 
přímo vrstvené kompozitní fazety a úpravy tvaru. Polohovací křidélka 
umožňují rychlé a efektivní umístění matrice. Unica se díky své tvaro-
vané podobě správně přizpůsobí různým morfologiím předních zubů a 
umožňují obnovit interproximální a cervikální okraje najednou. Kromě 
toho matrice Unica anterior snadno vizualizuje konečný tvar výplně.

Pro další klinické případy a maximum informací načtěte:   bit.ly/UnicaAnterior

Intro kit obsahuje: 
35 ks matric Unica, 40 ks myWedge XS, 40 ks myWedge S, 40 ks myWedge M, 
1× 3 ml myCustom Resin, 7 ks kanyl pro myCustom Resin a myQuickmatrix Forceps.

5213421    Unica Anterior intro kit 7 990 Kč   8 890 Kč

5213422    Unica Anterior 12 ks    1 099 Kč   1 210 Kč

5213423    Unica Anterior 50 ks                3 190 Kč   3 530 Kč



www.septoaccessories.cz

SeptoAccessories
From now. Everyday. Septodont Accessories.



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,-

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.

Hledáte anestetikum, které je indikováni k infi ltrační a svodné anestezii ve 
stomatologii a zároveň neobsahuje adrenalin jako vasokonstrikční přísadu?

MEPICAIN 3%
Mepicain je lokální anestetikum anilidové řady bez adrenalinu s rychlým nástupem účinku.
Je vhodný pro ošetření pacientů s labilním krevním oběhem, 
u kterých je kontraindikovaná vasokonstrikční složka.
Použití k infi ltrační a svodné anestezii, účinnou látkou mepivakain-hydrochlorid.
Balení - 10 x 1,8 ml cylindrická ampule.

460010 / 10 x 1,8 ml / 398 Kč***

***nákup jen v hotovosti - léčivo - Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékárny



34 ENDODONCIE

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 irever-
sibilní 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.

TIP TIP
Více v brožuře na webu -  
bit.ly/biodentineIP

NOVÁ INDIKACE! Pulpotomie + Biodentine™ 
může ušetřit až 85% zubů vykazujících  
znaky ireversibilní pulpitidy!

Cognoscin
• Sprej pro zjišťování vitality zubů.

Endostar ENDOrepair MTA
• Bioaktivní cement na bázi křemičitanu vápenatého (MTA) 

sestávající z jemných hydrofilních částic, které tuhnou  
v přítomnosti destilované vody.

• Indikace: krytí pulpy, v kořenovém kanálků -  
zakončení 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.

*nabídka platí pouze do vyprodání

SLEVA
40%

TheraCEM Ca
• Duálně tuhnoucí, samo-adhesivní, THERApeutický fixační cement v neutrálním odstínu.
• Obsahuje ionty kalcia, které trvale uvolňuje a podporuje tak regeneraci tkání.
• Unikátní změna pH - přechod z kyselého (nutný pro adhesi) do zásaditého  

(antibakteriální) pH během několika minut.
• Obsahuje MDP monomery, díky kterým dosahuje extra silné vazby zirkonu k většině 

materiálů a to i bez leptání a primerů.
• Indikován na fixaci korunek, můstků, inlayí, onlayí a čepů.

Detailní informace,  
klinické tipy -  
bit.ly/theracem

FibreKleer 4x Tapered 
• Kompozitní čepy ze skelných vláken s minimálním 

rizikem zlomení kořene.
• Vysoce radioopákní, vysoká pevnost v ohybu.
• Kónické, ve velikostech:  

1,25 mm, 1,375mm a 1,50mm.
• Intro Kit obsahuje:  

15 čepů (od každé velikosti 5 ks)  
a 3 předvrtávače (od každé velikosti 1 ks).

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

tickými motory pracujícími 150 - 300 ot. / min.
• 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

15 x 0,7 g | 7 090,- | obj. č. 530387 6 390,-
5 x 0,7 g | 2 740,- | obj. č. 530395 2 470,-

4 x 75 ml | 1 ks = 260 Kč | 1 220,- | obj. č. 100026 1 040,-
75 ml | 305,- | obj. č. 100026 275,-

1 g - exp. 30.10.2020 | 510,- | obj. č. 5911804 299,-*

8 g + 15 kanyl a špiček | 2 590,- | obj. č. 530034 2 330,-

intro kit | 4 443,- | obj. č. 104380 4 290,-
čepy - 10 ks | 810,-

předvrtávač - 1 ks

780,-

1 681,-

sada 650,-



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.

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.

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/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.

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

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
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Express XT Penta
• Tři druhy tmelů pro strojové míchání, dva druhy tmelů pro ruční míchání a 

čtyři druhy korekčního krému dělají z Express XT univerzální otiskovací hmotu 
vhodnou pro každou klinickou situaci.

 *zboží zdarma Vám bude zasláno přímo firmou 3M

ZDARMA
50 ks červených míchacích 
kanyl Penta Mixing Tips  
v hodnotě 1 815 Kč  
při koupi dvou balení tmelů 
pro strojové míchání!*

SLEVA
20% na krémy!

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

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

pro přesné a spolehlivé registrace skusu - přesnost reprodukce 20 μm.
• Materiál je termochromní, nanáší se ve velmi tenké vrstvě, která nijak neovlivňuje okluzi.
• Krátký intraorální čas (1 min) 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).

**nabídka platí pouze do vyprodání

Zetaplus
• Osvědčený C-silikonový otiskovací materiál s výbornou zatékavostí a snadnou manipu-

lovatelností.
• 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.

ELITE P&P
• 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.
• Intro kit obsahuje: 2 × 250 ml putty Soft Normal a 2 × 60 ml ligt body normal v tubách.

NÁZOR
Putty se velice dobře míchá, bez jakýchkoli problémů a po 
ztuhnutí je velmi dobrá konzistence. Oba krémy kreslí velmi 
dobře, řekl bych, že daleko lépe než ExpressXT, který jsem 
doposud používal. V laboratoři si to také pochvalovali, vzhledem 
ke kontrole krčkového uzávěru. Pokud bude slušná cena, jsem 
ochoten přejít na tento otiskovací materiál.
MUDr. Lubomír Pecháček, Milevsko

tmel strojové míchání - 360 ml 1 938,-
krém - 2 x 50 ml | 1 664,-

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

1 399,-

949,-** 425 g | 306,- | obj. č. 100052 245,-

2 x 50 ml + 6 kanyl + 453 g Hydrogum 5 | 1 698,- | obj. č. 54020420 1 399,-** intro kit | 1 199,- | obj. č. 540205 1 079,-

intro kit | 1 879,- | obj. č. 5401810 1 599,-



JEDNODUŠE CHYTRÝ DESIGN HROTU
Zaoblený hrot LM Dual Gracey™ má dvě eliptické řezné hrany - mesiální a distální hranu. 

      Tato konstrukce umožňuje ošetření jak mesiálních, tak distálních povrchů zubů. 
     Dolní dřík je při odstraňování zubního kamene rovnoběžně s povrchem zubu, 

   což je zvláště výhodné při subgingiválním přístupu. 
   LM Dual Graceys™ jsou vhodné pro vertikální, 
    horizontální a šikmé čistící techniky.

Syntette 
nebo 
Mini Syntette

Syntette Anterior 
nebo
Mini Syntette Anterior

     Dolní dřík je při odstraňování zubního kamene rovnoběžně s povrchem zubu, 
   což je zvláště výhodné při subgingiválním přístupu. 
   LM Dual Graceys™ jsou vhodné pro vertikální, 
    horizontální a šikmé čistící techniky.

Zaoblený hrot LM Dual Gracey™ má dvě eliptické řezné hrany - mesiální a distální hranu. 
      Tato konstrukce umožňuje ošetření jak mesiálních, tak distálních povrchů zubů. 

Zaoblený hrot LM Dual Gracey™ má dvě eliptické řezné hrany - mesiální a distální hranu. 
      Tato konstrukce umožňuje ošetření jak mesiálních, tak distálních povrchů zubů. 

     Dolní dřík je při odstraňování zubního kamene rovnoběžně s povrchem zubu, 
   což je zvláště výhodné při subgingiválním přístupu. 
   LM Dual Graceys™ jsou vhodné pro vertikální, 
    horizontální a šikmé čistící techniky.

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

LM DUAL GRACEY

Syntette Anterior 

Mini Syntette Anterior

Syntette 

Mini Syntette

Klinické použití 
nástrojů 

LM Dual Gracey™
„Proškolila jsem studenty dentální 
hygieny o používání Syntette™ 
- originálních nástrojů Dual Gracey™ 
- a je skvělé, že nový Syntette™ 
Anterior nyní doplňuje sadu, 
a že v provedení LMSharpDiamond jsou 
zcela bez nutnosti ostření. 
Optimální využití Dual Gracey™ 
zajišťují účinnou a vysoce kvalitní léčbu.“

Minna Hyötilä
MNSc, RDH a Senior Lecturer
Univerzita aplikovaných věd v Turku

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

Oboustranné hroty Gracey poskytují univerzální přizpůsobení, rychlé 
a snadné přechody ze zubu na zub během klinického použití. 
LM-ErgoSense™ rukojeť z lékařského silikonu poskytuje ergonomii 
s nejvyšším hodnocením, bezpečné a pohodlné uchopení 
a zvýšenou hmatovou citlivost. 
Technologie LM Sharp Diamond™ nabízí nástroje bez nutnosti ostření.

LM INOVACE
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• Nejvyšší intenzita osvětlení
• Nejširší pokrytí pracovního pole
• Po celou životnost stále jako nové

Obraťte se na svého obchodního zástupce Hu-Fa Dental, 
rád Vám turbínku poskytne na otestování.

Od žárovky tradičních optických 
systémů je světlo vedeno pro-
střednictvím optických vláken 
k hlavičce turbínky. Důsledkem 
je snižující se intenzita a omeze-
ný světelný kužel. Nevyhnete se 
ani degradaci vláken vlivem auto-
klávování a Vaše světlo se bude 
utlumovat a nažloutne. AirLight 
je zcela odlišné a nemá žádný 
z výše uvedených problémů, 
protože LED diody jsou umístě-
ny na čelní straně. LED jsou vy-
ráběny v Německu s přesnými 
designem a s vysokým indexem 
podání barev. Díky tomu dostane-
te vyšší intenzitu osvětlení a větší 
pokrytí pracovního pole. Navždy!

Jasnější 
už to být nemůže!

R
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9 090 Kč
   11.590,-
pro připojení Borden, 
Midwest a na rychlospojky 
Beyes®, KaVo®, NSK® 
a W&H® (mini hlavička)

  

Žádná žárovka

Žádné vedení z optických vláken

Žádný zdroj elektřiny

Ale budete mít LED osvětlení.

Nejnovější AirLight V3 překročí veškerá  očekávání trhu na LED osvětlení. Skutečně inovativní design tohoto násadce obsahuje vysoce efektivní mikro ge-

nerátor k napájení jeho LED. Bude eliminovat nutnost optického systému z vaší zubní soupravy. Tato nejmodernější technologie umožňuje stomatologům 

mít jasněji osvětlené operační pole, zajištující snížení únavy. Direct-LED je jasnější a má větší světelnou stopu než tradiční světelné systémy s optickými 

vlákny. Dobře navržené a kvalitně vyrobené AirLight turbínky poskytují mimořádný kroutící moment k zajištění výkonného broušení, které potřebujete.  

Bude snadno pasovat do vašich stávajících 4, 5, 6 otvorových hadic.

Zde je ke shlédnutí video 

o AirLight:

Přímé LED světlo

LED dioda je optimálně umístěna na přední straně násadce, 

kvůli zajištění většího světla než u tradičních optických systémů.

Povrch Mikro-Tex 

Nejnovější povrch s vylepšenou 

technologií, vytváří  mikrostrukturovaný 

a poškrábání odolný povrch. Tento 

povrch snižuje možnost sklouznutí 

během práce.

Troj-bodový vodní 

rozprašovač

Účinně chladí celou plochu vrtáčku, 

aby nedošlo k přehřátí a poskytuje 

lepší komfort pacientovi.

Kompatibilita

Je kompatibilní s širokým množstvím rych-

lospojek a snadno ji lze připojit ke každé 

zubní soupravě.

Generátor

Inovativní mikro generátor, vyrábějící elektrickou energii pro LED, 

je přímo vestavěný v násadci. Výsledkem je eliminace potřeby 

systému světelných vláken pro osvětlení.

Přesná keramická kuličková 

ložiska
Ložiska jsou speciálně navržena pro hladký 

a tichý provoz. Poskytují také skvělý kroutící 

moment a dlouhou životnost.

Technické parametry Standardní hlavička

Teplota barev (K)

Jas (LUX)
Velikost hlavičky (šířka x výška)

Pohon tlaku vzduchu (PSI)

Výkon (WATT)

Rychlost (OT/MIN)

Rotační nástroje

Ø / max. délka (mm)

Chladící spray

Hlučnost (DCB)

5,500
25,000
12.5 mm x 13.1 mm

40-60
25
380,000
FG vrtáčky dle EN ISO 1797-1: 1995

1.6 / 25
Trojitý
59

Malá hlavička

5,500
25,000
10.8 mm x 13.0 mm

40-60
22
410,000

1.6 / 25
Trojitý
59 AirLight ®

Pro rychlospojku QD

Pro rychlospojku PD

W&H®/A-Dec® připojení

Star® připojení

NSK® připojení

Kavo® připojení

Připojení na další systémy rychlospojek

Midwest® připojení

Připojení Midwest 4 otvorová

Bordenová turbínka se dvěma otvory

Sirona® připojení

J. Morita® připojení
Bien-Air® připojení

Midwest® ATC připojení

Vysvětlivky ke značení modelu

Řada turbínek
Velikost hlavičky: 

Standard (S), Mini (M)
Typ připojeníM800-S/M4

KÓD
HP3006
HP3008

MODEL
M800-S/M4

M800-M/M4

KÓD 
HP3049
HP3051

MODEL
M800-S/B2

M800-M/B2

KÓD
HP6028
HP6018

MODEL
M800-S/PD

M800-M/PD

KÓD
HP3021
HP3022

MODEL
M800-S/W

M800-M/W

KÓD
HP3053
HP3054

MODEL
M800-S/ST

M800-M/ST

KÓD
HP3042
HP3043

MODEL
M800-S/N

M800-M/N

KÓD
HP3035
HP3036

MODEL
M800-S/K

M800-M/K

KÓD
HP3066
HP3068 

MODEL
M800-S/M

M800-M/M

KÓD
HP3080

HP3082 

MODEL
M800-S/J

M800-M/J

KÓD
HP3072
HP3074

MODEL
M800-S/MC

M800-M/MC

KÓD 
HP3060
HP3061

MODEL
M800-S/S

M800-M/S

KÓD
HP3028
HP3029

MODEL
M800-S/B

M800-M/B

Maxso ®
T U R B Í N K Y

Bez světla• 
Troj-bodový vodní rozprašovač

• 

Maxso M200 Series je vysokorychlostní násadec navržený tak, aby splňoval očekávání moderních stomatologických 

výkonů. Vysoce kvalitní komponenty a pohodlné uchopení s Micro-tex úpravou zajišťují vynikající ovladatelnost. Kromě 

toho dobře mířený trojitý vodní sprej  bude poskytovat vynikající chlazení. M200 Series přichází s řadou propojení. Mů-

žete jednoduše připojit M200 do Vašich stávajících hadic či rychlospojek.

Silný  Odolný     Cenný       Povrch Micro-Tex     Troj-bodový vodní rozprašovač

Technické parametry

Standardní a mini hlavička

Tlačítkové upínání vrtáčku

Kuličková ložiska z nerezové oceli

Výkon - malá hlavička: 17 wattů

Výkon - standardní hlavička: 21 wattů

Hlučnost: 61 dcb

Autoklávovatelné: 135 °

Rychlost: 350,000-400,000 ot./min.

3- otvorový chladící sprej

Otočné a rychlé odpojení

Beyes 45. stupňové připojení

Pro rychlospojku QD

NSK® připojení

W&H® připojení

Standartní 4 otvorové připojení

Bordenová turbínka se dvěma otvory

Kavo® připojení

Pro rychlospojku PD

Star® připojení

KÓD
HP3018

HP3019 

MODEL
EZ-Swivel QD M4

EZ-Swivel QD B2

QD rychlospojky

PD rychlospojky

K rychlospojky

Rotory
Těsnění

Tlačítka
Tlačítkový klíč

KÓD
HP6008
HP6002
HP6006

MODEL
EZ-Swivel PD M4

EZ-Swivel PD B2

EZ-Swivel PD E6

KÓD
HP2063
HP3040

HP2064 

MODEL
EZ-Swivel K M4

EZ-Swivel K B2

EZ-Swivel K E6

KÓD
C2360
C2361 

MODEL
Malá hlavička

Standardní hlavička

KÓD 
HSP2101

HSP2103

MODEL
Pro 2 otvorové

Pro 4 a 6 otvorové

KÓD
HSP6003

HSP6002 

MODEL
Malá hlavička

Standardní hlavička

KÓD
HSP2301

MODEL
Univerzální klíč

Standardní hlavička Malá hlavička

KÓD
HP3014
HP3015

MODEL
M800-S/QD

M800-MQD

W&H® je registrovanou značkou W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Star® je registrovanou značkou DentalEZ Group. NSK® je registrovanou značkou of NAKANISHI INC. 

Kavo® je registrovanou značkou Kaltenbach & Voigh GmbH & Co. Bien-Air® je registrovanou značkou Bien-Air Dental S.A. Sirona® je registrovanou značkou Sirona Dental Systems 

GmbH. Midwest® is a registered trademark of DENTSPLY International. Morita® je registrovanou značkou J. Morita Mfg. Corp.

KÓD
HP2018

MODEL
M200/45QD

KÓD
HP2020
HP2021

MODEL
M200/S/W

M200/M/W

KÓD
HP2029
HP2030

MODEL
M200/S/K

M200/M/K

KÓD
HP2016
HP2015

MODEL
M200/S/QD

M200/M/QD

KÓD
HP2016
HP2015

MODEL
M200-S/QD

M200/M/QD

KÓD
HP2008
HP2009

MODEL
M200/S/MM4

M200/M/MM4

KÓD
HP2036
HP2037

MODEL
M200/S/N

M200/M/N

KÓD
HP2012
HP2013

MODEL
M200/S/MB2

M200/M/MB2

KÓD
HP2040
HP2041

MODEL
M200/S/ST

M200/M/ST

AirLight ® 
Vám ušetří peníze za:

Systémy optických vláken
• 

Náhradní světelné přívody
• 

Náhradní žárovky
• 

Náklady na údržbu
• 

Výhody AirLight

AirLight nabízí mnoho výhod ve srovnání s tradičními světelnými optickými systémy, ať mají halogenové nebo LED 

žárovky. Žárovka tradičních optických systémů je umístěna v hadici nebo na rychlospojce. Světlo je pak vedeno pro-

střednictvím optických vláken k hlavičce turbínky. Důsledkem je snižující se intenzita v průběhu přechodu a omezený 

světelný kužel. Kromě toho, svazek s optickými vlákny  degraduje v průběhu času autoklávováním a Vaše světlo se 

bude utlumovat a nažloutne. Nakonec budete muset vyměnit svazek optických vláken.

Halogenová 

žárovka s optickými 

vlákny

AirLight 

Direct-LED 

AirLight je zcela odlišné a nemá žádný z výše uvedených problémů, protože LED diody jsou umístěny na čelní straně 

násadce kvůli výrobě přímého osvětlení. Elektřina je dodávána z generátoru dvěma kabely ze zdravotnické oceli. LED 

jsou vyráběny v Německu s přesnými designem a s vysokým indexem podání barev. Jako výsledek dostanete vyšší 

intenzitu osvětlení i větší pokrytí

„Neosvětluje pouze malý bod, ale celou dutinu ústní...“ Dr. Gaw

LED žárovka s 

optickými vlákny
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Beyes Dental Canada Inc.

9-595 Middlefield Rd

Toronto, Ontario, M1V 3S2

Canada
Tel:  1-877-703-3562

Fax: 1-866-680-8748

www.beyes.ca

info@beyes.ca

Hu-Fa Dental a. s.

Moravní 909

765 02 Otrokovice

Česká Republika

Tel.: +420 577 926-9

Fax: +420 577 926 205

www.hufa.cz

info@hufa.cz

Hu-Fa Dental s. r. o.

Ľ. Podjavorinskej 1500

022 01 Čadca

Slovenská Republika

Tel.: +421 41 433 10 16-17

Fax: +421 41 433 10 15

www.hufa.sk

hufa@hufa.sk

Váš výhradní distributor a dovozce pro ČR a SR

Váš dodavatel pro Beyes výrobky

AirLight ®
T U R B Í N K Y
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LED 
turbínky
Bez světelných optických vláken!

vestavěný generátor
• 

přímé LED světlo
• 

Vyžádejte si od obchodního 
zástupce přehlednou brožuru, 

shrnující všechny přednosti 
a technické specifi kace.

AirLight ®
T U R B Í N K Y

Technické parametry
velikost hlavičky 10.8 mm × 13.0 mm

výkon (W) 27

provozní tlak (PSI) 40-60

rychlost (otáčky/min) 430,000 (10%±)

Světelnost (LUX) 25,500

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

LED žárovka 
s optickými vlákny.

osvětlení 
AirLight Direct-LED+

X200X

Kolénka MAXSO
Beyes přichází s násadci, které oceníte ve své každodenní praxi.
Nesvětelné násadce s tlačítkovým upínáním vrtáčků a vnitřním chlazením.
Jsou plně autoklávovatelné do 135 oC.
Rovný násadec je vhodný pro nástroje typu HP.
Kolénkový násadec umožňuje upnutí vrtáčků RA.

X200X  13 990 Kč  21.390 Kč
světelná turbínka pro přípojení na světelné ryclospojky 
fi rmy KaVo® (nutnost světelné hadice)

ZÁRUKA 2 ROKY!
 

Násadec MAXSO PLUS 1:1
592907     8 490 Kč   8 990,-

Kolénko MAXSO PLUS 1:1
5929088   8 790 Kč   9 390,-

 

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

Nesvětelné násadce s tlačítkovým upínáním vrtáčků a vnitřním chlazením.
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Zeta 1 Ultra
• Bezaldehydový a bezfenolový dezinfekční a čistící roztok 

ve formě koncentrátu na nástroje.
• Široké spektrum účinnosti - baktericidní, fungicidní,  

mykobaktericidní (vč. TBC) a virucidní (vč. HIV, HBV, HCV).
• Ideální pro chirurgické a rotační nástroje, vhodné 

také pro jemné nástroje jako jsou skalpely, kleště,  
jehelce, vrtáčky, zrcátka, sondy apod.

• Připravuje se jako 2% širokospektrální roztok a nebo 
jako rychlá dezinfekce 1% roztoku s omezenu  
spektrální působností (viz tabulka níže).

• Vhodné také do ultrazvukové čističky - při 35 °C  
po dobu 30 minut.

Zeta 3 sprej
• Bezaldehydový dezinfekční roztok ve spreji k přímému použití 

bez ředění.
• Určený pro rychlou dezinfekci nástrojů a malých ploch.
• Široké spektrum účinnosti - baktericidní (vč. TBC), fungicidní 

a virucidní (vč. HIV, HBV, HCV).
• Soft - citrónová vůně, méně agresivní  

pro dýchací cesty.

Zeta 2 Enzyme
• Čistící a dezinfekční prášek určený pro dezinfekci  

nástrojů před autoklávováním.
• Široké spektrum účinnosti - baktericidní, fungicidní,  

mykobaktericidní (vč. TBC) a virucidní (vč. HIV, HBV, HCV).
• Vhodné pro skalpely, kleště, jehelce, vrtáčky, zrcátka,  

sondy apod.

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

cidní, 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 4 Wash
• Čistí všechny omyvatelné povrchy jako jsou  

umyvadla, kachličky a podlahy v nemocnicích,  
klinikách, dentálních ordinacích a laboratořích.

• Obsahuje speciální činidla, která čistí do hloubky  
bez poškození materiálů.

• Také vhodné pro gumové, dřevěné, porcelánové,  
keramické, smaltované a kovové povrchy.

• Nepěnivý, nefermentující a 90% ekologicky  
odbouratelný.

• Parfémovaný - vůně: zelený čaj.

Zeta 5 Power Act
• Širokospektrální, nepěnivý čistící, deodorační a dezinfekční 

roztok pro sací zařízení.
• Bez aldehydů a bez phenolů
• Neagresivní účinek v sacích zařízeních a hadicích.
• Používá se denně pro odstranění a prevenci tvorby biofilmu 

a odstranění anorganických usazenin.
• Široké spektrum účinnosti - baktericidní, yeasticidní,  

tuberkulocidní, virucidní s omezeními.
• Připravuje se 1% roztok - z 1 l balení se připraví 100 l roztoku.

Brožuru a pracovní postup  
najdete v dokumentech na -  
bit.ly/zeta5pa

Zeta 6 Hydra
• Velmi jemný tekutý čisticí prostředek  

na mytí rukou.
• S hydratujícím efektem a zjemňující kůžu.
• K dispozici balení 5 l.

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 dezinfekce,  
z jednoho litrového kanystru připravíte  
100 l dezinfekčního roztoku.

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

DEZINFEKCE

1 l | 879,- | obj. č. 410287 799,-

sprej - 750 ml | 469,- | obj. č. 410292 439,-
kanystry - 2 x 2,5 l | 2 499,- | obj. č. 410293 2 249,-

1 200 g | 999,- | obj. č. 410289 899,-

total dóza - 120 ks | obj. č. 4103560 319,-
total refill - 120 ks | obj. č. 4103561

pop-up - 100 ks | obj. č. 410392

219,-

309,-

4 l | 669,- | obj. č. 410296 629,- láhev - 1 l | 1 139,- | obj. č. 410290 1 059,-

5 l | 1 669,- | obj. č. 410387 1 559,-

solution - 1 l | 939,- | obj. č. 410295 859,-
spray - 750 ml | 469,- | obj. č. 410355 439,-
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Savky flexibilní
• Bezlatexové savky s vysoce komfortním měkkým zakončením.
• Ideální pro citlivé pacienty a při dlouho trvajících zákrocích.
• Délka: 155 mm.
• Dodávané transparentní nebo bílé s modrou koncovkou.

SLEVA
15%

Pinzety ASA 
• Pinzety pro dokončovací práce.
• Typ Londýn - College.

SLEVA
25%

zahnutá

lomená

Meditex roušky
• Roušky pro pacienty vyrobené z vrstvy vysoce savého papíru a PE-fólie, zabraňují-

cí prosáknutí.
• Rozměr: 45 x 32 cm, s výřezem pro krk.
• Baleny v rolích s perforací pro snadné odtržení.
• Barvy: modrá, bílá, zelená a žlutá.

 *nabídka platí pouze do vyprodání

ZDARMA
Zásobník na role na zeď*  
v hodnotě 1 150 Kč při koupi 
10 rolí Meditex!

Sterilux ES 
• Osmivrstvé kompresy z obvazové gázy o 13 vláknech  

se založenými okraji.

SLEVA
15%

Pur-Zellin
• Buničité čtverečky vyrobené z vysoce bělené obvazové buničiny.
• Velikost 40 x 50 mm, v odtrhávacích rolích.
• Praktický zásobník pro čisté skladování a snadné podávání buničitých čtverečků.

Pehazell
• Buničitá vata bělená kyslíkem.
• Díky vysoké savosti je ideální pro všechny hygienické účely.

100 ks | 139,- 119,-

Pinzeta ASA zahnutá č.1 - 15 cm | 239,- | obj. č. 270600 179,-
Pinzeta ASA lomená č.3 - 16 cm | 239,- | obj. č. 270602 179,-

bez potisku - 250 ks | 420,- 380,-

5 x 5 cm | 32,- | obj. č. 300088 27,-
7,5 x 7,5 cm | 73,- | obj. č. 300121 62,-

2 x 500 ks | 100,- | obj. č. 300050 78,-
zásobník | 799,- | obj. č. 300052 749,- 20 x 30 cm - 500 g | 79,- | obj. č. 300055 69,-



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.

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

1 658 Kč   2 927 Kč

AKCE
objednejte 2× SR Triplex Hot prášek 

a Separating Fluid 500 ml 
a ZDARMA získáte 

SR Triplex tekutinu 500 ml

SR Triplex HOT
• Kvalitní teplem polymerující pryskyřice na bázi metylmetakrylátu.
• Dodávaná v odstínech růžová a růžová žilkovaná.
• Případné opravy lze provádět pomocí Triplex Cold pryskyřice.

Ideální pro
• celkové snímatelné náhrady
• částečné snímatelné náhrady
• kombinované náhrady
• hybridní náhrady
• náhrady nesené implantáty

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. Detailní informace a přihlášky najdete na internetu ZDE:   bit.ly/36tUGLu

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 18. září 2020   12:30 - 19:00 hod. 

Praha, Hotel Trója, Trojská 1/2232
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Elast-O-Loop
• Extrémně elastické a pevné gumičky,  

ideální pro fixaci do osmičky.
• Průměr 0,3 mm - vhodné pro úzké,  

střední i široké zámky.
• Dodávané na tyčinkách - snadná aplikace,  

zabránění kros-kontaminaci.
• Zářivé barvy o vysoké stabilitě –  

výběr z 23 různých barev.
• Balení: 1008 ks  

(sortiment barev nebo jednotlivé barvy).

AKCE
4 + 1

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

Separační gumičky
• Vysoce elastické separační gumičky zajistí jemnou permanentní sílu, která vytvoří 

interproximální prostor před umístěním molárových kroužků.
• Barva: modrá.

Intraorální elastické gumičky
• Čiré chirurgické intraorální gumičky.
• Každý sáček je označen vlajkou a očíslován  

pro snadnou identifikaci.
• Balení obsahuje: 20 balíčků po 100 ks (2 000 ks)  

nebo 100 balíčků po 100 ks (10 000 ks).

5 x 1 008 ks | 1 ks = 679 Kč | 4 245,- 3 396,-
1 008 ks | 849,- 699,-

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

80 ks | 169,- | obj. č. 4300181 140,-
960 ks | 989,- | obj. č. 4300180 839,-

20 x 100 ks | 989,- 839,-
100 x 100 ks | 4 319,- 3 679,-
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Euroform ocelové
• Klasické euroform oblouky z nerezové oceli.
• Kulaté oblouky v 5-ti průměrech: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
• Obdelníkové oblouky v 6-ti velikostech: .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / 

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

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 do vyprodání

Polar Roth zámky
• Kompozitní estetické zámky vyrobené ze zdravotnického polyurethanu.
• Nabízejí dobrou úroveň estetiky, klinické funkčnosti a odolnosti proti pigmentaci.
• Tvar brekety eliminuje fraktury zubu a zubní abrazi běžnou u některých  

keramických breket.
• Báze brekety je konturovaná s retenčíními podsekřivinami – používáte stejnou  

adhezivní techniku jako u kovových breket!
• Dostupné v systému ROTH, velikosti slotu .018 nebo .022, s háčky nebo bez háčků.

Intact Blue / Yellow
• Oblíbený chemicky tuhnoucí skloionomerní cement pro fixaci ortodontických kroužků.
• Mísí se s destilovanou vodou, rychle tuhne a snadno se odstraňuje.
• Uvolňuje fluoridy - předchází vzniku dekalcifikací.
• Verze BLUE navíc díky modré barvě ulehčuje  

práci při odstraňování a má vanilkovou  
příchuť příjemnou pacientům.

• Balení obsahuje: prášek, dávkovací  
nádobku na vodu, míchací podložku  
a lopatku na cement.

SLEVA
20%

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.

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

kulaté oblouky - 10 ks | 309,- 259,-
obdélníkové oblouky - 10 ks | 479,- 399,-

horní .019 x .025 - 10 ks | 479,- | obj. č. 43002H5 239,-*

sada .022 - 20 ks | 4 980,-

.018 - 1 ks | 209,- 169,-

.022 - 1 ks | 249,- | obj. č. 4322DL3

sada .018 - 20 ks | 4 180,-

199,-

3 380,-

3 980,- yellow - 200 g | 7 349,- | obj. č. 4300763

blue - 30 g | 1 469,- | obj. č. 4300491 1 190,-
yellow - 30 g | 1 469,- | obj. č. 4300760

blue - 200 g | 7 449,- | obj. č. 4300493

1 190,-

5 990,-

5 890,-

kit | 1 950,- | obj. č. 4450041 1 750,-
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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 mističek a pouzdro.

 *nabídka platí pouze do vyprodání

SLEVA
94%

Epoxidin
• Epoxi-aminová pryskyřice k plnění kořenových 

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

SLEVA
60%

GC EQUIA Forte / HT
• Bulkový sklohybridní výplňový systém, který kombinuje skleněné 

částečky s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem.
• 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

SLEVA
40% - 50%

Cupratin č.2
• Suspenze hydroxidu měďnato-vápenatého s tetrahyd-

roxomědidem ve vodním prostředí pro léčbu  
a dezinfekci kořenového kanálku.

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

SLEVA
50%

SLEVA
47%

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

thixotropní vlastnosti a vysokou stabilitu.
• Perfektní marginální uzávěr

Ketac-Molar Easymix
• Granulovaná forma oblíbeného skloionomerního 

cementu pro výplně v postranním úseku.
• Startovací balení obsahuje: 12,5 g prášku A3,  

8,5 ml tekutiny, 10 ml Ketac kondicionér, 2,5 ml 
Ketac-Glaze a příslušenství.

SLEVA
23%

Honigum Pro Light Fast
• Korekční otiskovací materiál na bázi silikonu A.
• Vhodná pro otisky na korunky, můstky, otisky na inleje 

a onleje.

SLEVA
30%

Filtek Ultimate Flow
• Fotokopozitní RTG-kontrastní výplňový materiál 

obsahující nanoplnivo.
• Optimální zatékavost, vynikající mechanické vlastnosti, 

dobře se leští, dlouhá doba trvanlivosti vyleštění.

SLEVA
30%

Ketac-Molar Aplicap
• Oblíbený RTG kontrastní skloionomerní cement 

v kapslích pro výplně v laterálním úseku.

SLEVA
38%

Calcimol LC
• Světlem tuhnoucí rtg kontrastní jednosložková 

hydroxid vápenatá pasta pro podložky a nepřímé 
překrytí pulpy.

SLEVA
30%

Fuji VIII
• Chemicky tuhnoucí, skloionomerní výplňový cement 

modifikovaný pryskyřicí pro použití ve frontálním úseku.
• Ideální pro výplně II. a V. třídy.

SLEVA
56%

RelyX Unicem Aplicap
• Samoadhezivní, univerzální pryskyřičný cement pro 

definitivní cementování.
• Indikace: korunky, můstky, inleje a onleje vyrobené  

z keramiky, kovů nebo kompozit.

SLEVA
35%

patient kit - exp. 30. 6. 2020 | 3 159,- | obj. č. 541121 199,-* 2x 4 ml - exp. 30. 8. 2020 | 850,- | obj. č. 5304561 340,-*

B2 - Forte Fil - 50 ks - exp. 30.9.2020 | 5 330,- | obj. č. 53352B2 2 590,-*
Forte promo pack - 100 kapslí A2 + 4 ml Coat - exp. 6.2.2021 
10 440,- | obj. č. 533354A2 5 790,-*
Forte HT Intro Pack A2 - exp. 8.1.2021 | 3 020,- | obj. č. 5335224A2 1 699,-*

20 g - exp. 30.10.2020 | 710,- | obj. č. 5304553 349,-* Dentin - 2 x 5 ml + 20 kanyl - exp. 30.10.2020 | 1 059,-  
obj. č. 530402D 559,-* startovací balení - exp. 31.10.2020 | 2 084,- | obj. č. 521074 1 599,-*

Light Fast - 2 x 50 ml - exp. 1.11.2020 | 2 100,- | obj. č. 54031661 499,-* C2 - 1 x 2 g - exp. 28.11.2020 | 859,- | obj. č. 5283C2 599,-* sortiment - 50 ks - exp. 30.11.2020 | 4 187,- | obj. č. 5311SO 2 590,-*

2 x 5 g - exp. 30.11.2020 | 1 560,- | obj. č. 530105 1 090,-* C4 - 15 g + 8 g - exp. 2.12.2020 | 2 480,- | obj. č. 5329C4 1 099,-* Transparentní - 50 ks - exp. 5.1.2021 | 9 826,- | obj. č. 5332T 6 390,-*
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UltraSeal XT Plus A2
• Pečetidlo s vysokou odolností proti otěru.
• Nejúčinnější proti mikronetěsnostem - nízká 

polymerační smrštivost.

*nabídka platí jen do vyprodání

SLEVA
30%

Edelweiss fazety
• Fazety do systému Edelweiss:
• Fazeta horní, P3 č. 13, velikost XS;
• Fazeta dolní, P5 č. 45, velikost S.

SLEVA
41%

GC Fuji IX GP kapsle A3,5
• Kondenzovatelný, chemicky tuhnoucí, nelepivý 

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

SLEVA
45%

Orotol Ultra
• Nepěnivý bezaldehydový přípravek pro současnou dez-

infekci, dezodoraci, čištění a údržbu všech zubolékař-
ských odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu.

SLEVA
30%

Imprint 4 Penta Putty
• Inovativní A-silikonová otiskovací hmota, jejíž výhodou 

je špičková přesnost, časová úspora a pohodlná 
manipulace.

• Zkušební balení obsahuje: 300 ml báze a 60 ml kataly-
zátoru, 50 ml Super Quick Ultra-Light a příslušenství.

SLEVA
30%

Amelogen plus kompule A2
• Nadčasový Bis-GMA kompozit s mikročásticemi.
• Univerzální - na frontální i distální úsek i jako  

dostavbový materiál.

SLEVA
40%

Transcoject jehly zelené
• Sterilní jednorázové injekční jehly pro stříkačky 

na cylindrické ampule.
• S pomocným značením (šipka) pro optimální 

polohu vpichu.

SLEVA
42%

Ceram.X SphereTec One
• Univerzální nano-ormocerní materiál s příměsi 

keramického plniva má výjimečné mechanické 
vlastnosti – vysokou odolnost proti zlomu, 
ohybu a abrazi podobnou sklovině.

SLEVA
30%

Hygenic Simple Dam
• Kompletní skvěle vybavená sada pro práci  

s kofferdamem.
• Sada obsahuje: Elasti-Dam, střední, zelené 

(36 ks), děrovací šablonu, rámeček, 4 Fiesta® 
spony (2, 9, 12A, 13A), děrovací kleště, apli-
kační kleště, Wedjets® vlákno, instruktážní CD.

SLEVA
43%

Parní sterilizace

Indikátory pro PS 
• Indikátory pro sterilizaci parou v rozsahu 121 -134 °C.
• Poskytují jasně rozlišitelné výsledky ihned po sterilizaci.
• Balení obsahuje 600 proužků = 1200 indikátorů.

SLEVA
16%

Parní sterilizace

Helix Test
• Testy průniku páry (Bowie-Dick test) pro malé parní sterilizátory od firmy Medistock.
• Test je nutné provádět denně před každou sterilizací.

SLEVA
15%

4 x 1,2 ml - exp. 30/11/2020 | 2 870,- | obj. č. 5005A2 1 990,-*

horní P3 - exp. 1.12.2020 | 1 530,- | obj. č. 5014126 899,-*
dolní P5 - exp. 1.12.2020 | 1 530,- | obj. č. 5013118 899,-* kapsle 50 ks - A3,5 - exp. 9.12.2020 | 4 870,-  

obj. č. 5303A5 2 499,-*

500 g - exp. 30.12.2020 | 839,- | obj. č. 410145 589,-* zkušební balení - exp. 31.12.2020 | 3 263,- | obj. č. 5408510 2 290,-* 10 x 0,3 g A2 - exp. 30.1.2021 | 640,- | obj. č. 5080A2 390,-*

G30 = 0,3 x 10 mm, 100 ks - exp. 30.1.2021 | 380,-  
obj. č. 300307 219,-* A2 - kompule - 12 x 0,25 g - exp. 30.1.2021 | 1 143,- 

obj. č. 52401A2 799,-* kit | 9 590,- | obj. č. 5403330 5 490,-*

600 ks | 1 ks = 0,65 Kč | 540,- | obj. č. 593099 475,- 100 ks + nosič | 1 995,- | obj. č. 593101 1 695,-



TRAVELTRAVEL

Hu-Fa
Dental

Vážení přátelé cestování,

v každém čísle Vás zde oslovujeme s nabídkou našich poznávacích akcí. Nejinak je to i nyní, byť doba není cestování moc nakloněna. Nevíme, 
kdy otevřou hranice a jestli bude možno cestovat jen letecky či autem. Letošní jarní zájezdy jsme odložili na podzim a netrpělivě očekáváme,
jak se bude situace vyvíjet.

Níže Vám přinášíme převážně přehled akcí pro rok 2021, kdy situace již bude snad uklidněná. Kompletní a co nejvíce  aktuální nabídku zájezdů 
(dle situace) naleznete na www.hufa.cz v odkaze Travel (kde se také na daný zájezd můžete on-line přihlásit).

Stále u nás platí, že cenu zájezdu si můžete odečíst z daní. Zároveň se nemusíte bát, že by naše CK od Vás vybírala horentní sumy. 
Platbu zálohy Vám rádi odložíme až do vyjasnění situace.

Děkujeme, že nám zachováte přízeň a těším se na brzkou shledanou s Vámi!

Maďarsko - Hevíz
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: 13 990 Kč

Kyrgystán

Kyrgyzstán je nádherná země, která díky snadné dostupnosti, odlišné kul-
tuře, 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 jurtách. Díky své hornatosti bývá označován jako Švýcarsko 
Asie. Dominantou je pohoří Ťan-Šan pokryté rozsáhlými ledovci s nejdelším 
sněhovo-ledovým splazem Inylchek.

Termín: 8. - 17. 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

Vietnam
Phan Thiet

Vychutnejte si s námi luxusní dovolenou na pobřeží Jihočínského moře, na 
těch nejkrásnějších písečných plážích, které si okamžitě zamilujete. Cestov-
ním 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 specialit. 

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

Filipíny  tisíce ostrovů

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

Termín: 7. - 16. dubna 2021 (10 dnů)

Doprava: letecky 
Ubytování: pečlivě vybrané 5-4* hotely
Nenechte si ujít: hlavní město Manilu, malebný záliv 
Honda Bay, nejdelší podzemní řeku (UNESCO), ostrovy 
a ostrůvky El Nido, Chocolate Hills

Cena: bude upřesněno



V Hu-Fe objednat:

www.hufa.c
z

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.c
z/cest
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S námi je stomatologie jednodušší
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Objednací kniha2021

S námi je stomatologie jednodušší

*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.

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

Vaše 
objednávky 
ODMĚNÍME 
hodnotnými 

DÁRKY!

praktický antižeton 
do nákupního vozíku

nad 3 000 Kč

dárková sada tří ručníků
nebo tří utěrek
nad 9 000 Kč

objednávková kniha
2021

nad 15 000 Kč

voňavý čaj Sonnentor
nad 5 000 Kč

S-Files ruční sada
nad 5 000 Kč

Obj. kód: 59154025



Podporováno StyleItaliano

NOVÉ PROVEDENÍ, NOVÉ TVARY, 3 LETÁ ZÁRUKA TRVALÉ KVALITY
ITALSKÉ / MINIMALISTICKÉ / STYLOVÉ

SLEVA 
na světelný systém 
při koupi 
• galilejských lupových 
 brýlí 25%, 
• prismatických lupových
 brýlí 30%

EOS HP 
33 790 Kč   Obj. kód: 910289

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
• 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
52 290 Kč   58.090 Kč

Galilejské brýle
zvětšení 2-3x
28.390 Kč  31 490 Kč

Galilejské brýle
zvětšení 3,5x
31 390 Kč  34 790 Kč

Dynamické, sportovní a ochranné linie ve spojení s inova-
tivním tvarem a kompletní lehkostí materiálů zajišťují co 
nejlepší pohodlí. Brýle z této řady mají skutečně odlehče-
ný design, který zlepšuje výkon a umožňuje čelit výzvám 
aktivního SPORTu.

• Prizmatické binokuláry s kratším a lehčím pláštěm XS i galilejské lupy s vylepšenou PRO optikou
• Velmi lehké, sportovně estetické obroučky dokonale přiléhají a současně velmi dobře chrání oči
• Dostupné ve všech zvětšeních – galilejské (2,0× - 3,5×) a prizmatické (3,5× - 5,0×)
• Barevné kombinace pro každého - bílo-červené, bílo-růžové, černo-zelené a exkluzivní černá pro Black Edition
• Exkluzivní řada Black Edition, která vyniká svým luxusním provedením včetně speciálního černého kufříku pro ukládání.

3 l e tá 
ZÁRUKA
3 l e tá 
ZÁRUKAZÁRUKA

l e tá 

L I T E


