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Modelovatelný kompozit 
z řady Tetric

Univerzální kompozit pro frontální i distální výplně

Tetric® Prime

• Prvotřídní manipulace
• Dobrá adaptabilita 
• Krémovitá konzistence
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Více informací najdete na straně 14.
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Poznačte si 
do kalendáře!

5. listopadu
Bratislava

7. listopadu
Praha

6. listopadu
Olomouc

Právě teď intenzivně pracujeme na odborném programu pro Vás a Vaši asistentku. 
Těšit se opět můžete na přední přednášející a zajímavá, aktuální témata! Zatím si nezapomeňte ve svém diáři vyblokovat termín. Těšíme se na setkání s Vámi!

Hu-Fa
Dental

Vzdělávání www.hufa.cz/vzdelavani/

Intraligamentární anestezie
V průběhu kurzu si osvojíte princip, indikace a kontra-
indikace, správnou techniku, příčiny neúspěchu a se-
lhání i možné komplikace ILA. Dále pak možnosti použití 
u dětí a rizikových pacientů. Součástí kurzu je také ná-
cvik aplikace tlakovými stříkačkami typu pistole, 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

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

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/2uZ25FL

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:  bit.ly/36tUGLu

Koncept stomatologie „žádný čep, 
žádná korunka“ – úhrady za výko-
ny zůstávají v ordinaci
V průběhu poutavé přednášky doplněné praktickou 
ukázkou Vás MDDr. Kříž provede problematikou pří-
mých dostaveb od preparace, přes volbu materiálu 
až po samotnou dostavbu. Bude se věnovat také po-
stendodontickým dostavbám a neopomene ani man-
agement měkkých tkání a vše doplní praktickými tipy.
 Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž
 Kdy: 8. října 2020
 Kde: Brno

Další informace:   bit.ly/2ZeRkMB

Implant Dentistry

GC Tech.Europe N.V. · Member of GC Group 
Researchpark Haasrode-Leuven 1511 · Interleuvenlaan 13 · B-3001 Leuven

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

GC Tech.Europe N.V.

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ 
ZAHÁJENÍ PRODEJE 
IMPLANTAČNÍHO SYSTÉMU GC 
Aadva
PRAHA, Hotel Panorama,
Milevská 7, Praha 4
pátek 4. září 2020
11:30 - 19:30 hod.

Cena
Tuto slavnostní událost jsme pro Vás připravili zcela ZDARMA. 
Přesto je nutné, abyste se přihlásili formulářem uvedeným níže.

Program
12.00 - 12.05  Ing. Pavel Veit – Přivítání účastníků a úvodní slovo
12.05 - 12.20  Roger Farhadian: Představení společnosti & systému GC Aadva
12.20 - 14.20  PhD, DMD Juraj Brozović: Biologické a biomechanické metody 
  v komplikovaných případech
14.20 - 14.45  Přestávka
14.45 - 16.30  PhD, DMD Juraj Brozović: GC Aadva - Chirurgické a protetické  
  protokoly                                          
16.30 - 17.00  Zkušenosti českých zubních lékařů se systémem GC Aadva
17.00               Občerstvení formou bohatého rautu
17.45               Barmanská show

Přednášející PhD, DMD Juraj Brozović, specialista ve stomatochirurgii
 

Detailní informace a přihlášky najdete ZDE:   bit.ly/UvedeniAadva
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Řešení kvality vzduchu 
ve Vaší dentální praxi
Velké množství aerosolů vytvářených 
při ošetření, jako broušení, scaling 
a podobně, zůstává ve vzduchu několik 
hodin. Toto představuje obrovské 
potenciální ohrožení zdraví zubního 
lékaře i pacienta.

Odkaz: bit.ly/WoodpeckerPTAOdkaz: bit.ly/cistickaQ3 Odkaz: bit.ly/UnicaAnterior

Extra komfort pro Vaše 
pacienty
Moderní zařízení, které v sobě snoubí 
leštění tzv. air-fl ow technikou 
a odstraňovač zubního kamene. 
Poskytuje účinné a pro pacienta kom-
fortní ošetření. Nepoškozuje povrch 
zubu ani měkké tkáně...

Unikátní řešení 
pro frontální výplně
Unica anterior je ideální a jednoduché 
řešení pro frontální výplně III., IV. 
a V. třídy. Křidélka umožňují rychlé 
a efektivní umístění matrice. 
Skvělé pro rekontrukce krčkových 
oblastí.

Nejoblíbenější a nejspolehlivější 
hemostatický gel s mnohaletou 
tradicí. Zajistí hloubkovou aktivní 
hemostázi během několika sekund 
nejen pro otiskování, ale i bondování 
a jiné úkony.

Jste vždy úspěšní 
při stavění krvácení?

Odkaz: bit.ly/viscostat

Praktický antižeton 
do nákupního vozíku 

nad  3 000 Kč

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové 

nad 3 000 Kč

Voňavé (nejen) grilovací
koření Sonnentor

nad 5 000 Kč

Veselé originální 
Hu-Fa omalovánky 

nad 5 000 Kč

S-Files ruční sada 
nad 5 000 Kč

Obj. kód: 59154025

Veselé originální 

TM

TM

Staňte se umělcem a snadno a rychle vytvořte 
Vašim pacientům u všedních, každodenních kom-
pozitních výplní malé umělecké dílo v jejich ústech. 
Nástroje LM Arte Solo byly vyvinuty pro zjedno-
dušenou, intuitivní modelaci. Jiné nástroje už po-
třebovat nebudete - jsou jen dva - LM Arte Solo 
Anterior a Posterior.

Vaše objednávky odměníme 
hodnotnými dárky!

LM Arte Solo ErgoSence    1 549 Kč
LM Arte Solo ErgoMax      1 379 Kč

Přesvědčte se na videu, které ukazuje kompletní 
rekonstrukci řezáku pomocí matric Unica 
(Polydentia) s nástrojem LM Arte Solo Anterior.

Video si přehrajte na internetu zde:   bit.ly/soloVideo

Detailní informace o nástrojích najdete zde:   bit.ly/LMArteSolo
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Výhradní dovozce v ČR a SR
Hu-Fa
Dental

Můj zářivý úsměv
mi získává přátele. 

MŮJ ZÁŘIVÝ ÚSMĚV MÁ SÍLU

Balení: 
Kit (10× dolní + 10× horní nosič)    1.850 Kč     2.060,-     
Minikit (4× dolní + 4× horní nosič)      820 Kč     1.090,-
příchuť: máta, meloun*

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

• Umožněte vašim pacientům získat přátele. Pohodlně, snadno, na dlouhou dobu.  
 Bělte s Opalescence Go.
• Opalescence GO 6%- univerzální předplněné nosiče s bělícím gelem 
• “Bělení za pochodu” – kdykoli a kdekoli. 
• Jednorázové extra těsné nosiče předplněné gelem s 6% peroxidu vodíku
 k okamžitému použití. 
• Profesionální vybělení zubů. 
• Bělí i distální zuby.
• Žádné otisky, modely ani další laboratorní práce. 

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

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

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

SLEVA
10%

+ 
Bělící pasta 133g 

ZDARMA
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Opalescence Boost 40%
• Bělící gel s 40% peroxidu vodíku.
• Chemicky aktivován před použitím – 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.).

Toto bělení není alternativou Opalescence PF nebo Opalescence GO.

TIP
Citlivost při a/nebo po bělení? 

Použijte UltraEZ a / nebo 

zubní pastu Opalescence 
Sensitivity Relief.

Před Po

Špičkové bělení s dlouhodobou výdrží odstínu

Opalescence PF 10% / 16%
• Noční bělení Opalescence® PF 10% = 10% karbamidu peroxidu.  

Doba jedné aplikace 8 - 10 hod/noc.
• Denní bělení Opalescence® PF 16% = 16% karbamidu peroxidu.  

Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den.
• 20% vody chrání před dehydratací zubů a návratem k původnímu odstínu.
• Formula PF chrání před citlivostí zubů při a po bělení.
• Jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňování peroxidu vodíku pro trvalé 

bělení
• Příchuť: máta, meloun, bez příchutě.
• Balení Pacient Kit obsahuje: 8 x 1,2 ml bělícího gelu ve stříkačkách, 30 ml 

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

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

*nabídka platí pouze do vyprodání

SLEVA
15%

Indikátor kazu a kalcifikovaných vstupů do kanálku 

Seek / Sable Seek
• Indikátory zubního kazu, které barví kariézní dentin.
• Ideální pro použití v obtížně viditelných místech, pro hledání vstupů do 

kořenových kanálků.
• Předejdete nadměrné preparaci nebo naopak nedostatečné preparaci kazů.
• Seek - barví kariézní dentin červeně.
• Sable Seek - barví kazivý dentin zelenočerně a je ideální pro práci blízko pulpy, 

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

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

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

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

intro kit | obj. č. 504750 | 4 687,-** 5 040,-
pacient kit | obj. č. 504751 | 2 297,-**

refill - 20 x 1,2 ml  | 15 080,- | obj. č. 504754 | 14 024,-**

2 470,-

15 090,-

meloun - 10% -  40 x 1,2 ml | 6 800,- | obj. č. 505395

pacient kit | 1 600,- 1 360,-*
doktor kit  | 1 730,-

refill  - 40 x 1,2 ml  | 6 800,-

1 480,-*

5 780,-*

3 990,-*

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

Seek - intro kit | obj. č. 500209 | 1 581,-** 1 700,-
Seek - refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500210 | 1 042,-**

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

Sable Seek Refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500234 | 1 042,-**

1 120,-

1 700,-

780,-

1 120,-



MTAFlow – JEDINÝ MTA, KTERÝ PROTEČE TENKOU KANYLOU

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

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

25% sleva*
MTAFlow kit 
+ 20 nebo 50 ks Navi Tip 

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

503980 MTA Flow Kit    3.560 Kč   4.740,-

Apexifikace Apikální uzávěr
Zaplnění 

konce kořene 
Překrytí pulpy Pulpotomie

Perforace dna 
dřeňové dutiny

Resorpce

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

TM

Sleva 
25%

NaviTip FX 30 ga®

2 kanyly v jedné
• multifunkční kanyla: současně čistí, 
  oškrabuje stěny kanálku 
  a vyplachuje kanálek.
• pevná kanyla 30 ga dostupná 
  v délkách 17 nebo 25 mm.

30ga (ø 0,30 mm) optimální pro: Citric Acid 20%

Balení: 20× kanyla  17 mm   1.250 Kč   1.660,- 
           20× kanyla  25 mm   1.200 Kč   1.590,- 

NaviTip®

Tenké rigidní kanyly z nerezové oceli s pružnou špičkou
• snadné zavedení kanyl i do zakřivených kanálků
• přesné dávkování materiálu k apexu
• v délkách: 17, 21, 25 a 27 mm,

29 ga (ø 0,33 mm) – optimální pro:
EndoRez, UltraCal XS, File-Eze, MTAFLOW

30 ga (ø 0,30 mm) – optimální pro: 
hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, 
Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, Ultra-Etch

Balení: 20× kanyla   1.140 Kč   1.510,-
 50× kanyla 2.450 Kč   3.260,-

NaviTip SidePort 31 ga® 
Nejtenčí výplachová kanyla na světě 
Dostupná v délkách 21 nebo 27 mm

31 ga (ø 0,28 mm) optimální pro: 
hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, 
roztok chlorhexidinu, Ultra-Etch

Balení: 20× kanyla   1.200 Kč   1.590,- 
 50× kanyla 2.560 Kč   3.410,-

Tip: Před dočasným plněním kanálku hydroxidem vápenatým 
propláchněte kanylu roztokem hypochloridu sodného nebo chlorhexidinu. 
Zabráníte ucpání kanyly.

NaviTip® aplikační kanyly 
– nejlepší kanyly pro každý krok 
při ošetření kořenového kanálku 

Hu-Fa
Dental Výhradní dovozce v ČR a SR

Sleva 
25%
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Grand CordedCordless

BĚŽNÝ KONKURENT 

S K U T E Č N Á  
V E L I K O S T

POKRYTÍ MOLÁRU 
O VELIKOSTI 
10 MM

 
 

P L O C H A  
P O K R Y T Í

 

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

WHAT ARE YOU MISSING?

107   
mm 2

78   
mm 2

PLOCHA 
POKRYTÍ

SKUTEČNÁ 
VELIKOST

POKRYTÍ 
MOLÁRU 
O VELIKOSTI
10 MM

BĚŽNÝ KONKURENT 

S K U T E Č N Á  
V E L I K O S T

POKRYTÍ MOLÁRU 
O VELIKOSTI 
10 MM

 
 

P L O C H A  
P O K R Y T Í

 

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

WHAT ARE YOU MISSING?

107   
mm 2

78   
mm 2

BĚŽNÝ KONKURENT
BĚŽNÝ KONKURENT 

S K U T E Č N Á  
V E L I K O S T

POKRYTÍ MOLÁRU 
O VELIKOSTI 
10 MM

 
 

P L O C H A  
P O K R Y T Í

 

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

WHAT ARE YOU MISSING?

107   
mm 2

78   
mm 2

46 
mm 2

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

Výhradní dovozce v ČR a SR

Hu-Fa
Dental

VALO 505919 33.590 Kč 39.490,-
1 × VALO LED lampa, 1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku, 
1 × držáček na lampu, 1× ochranný štítek, 50 × ochranné návleky

VALO Cordless 50594× 33.290 Kč 39.100,- 
1 × VALO Cordless LED lampa, 4 × akumulátory, 1 × nabíječka akumulátorů,  
1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku, 
1 × držáček na lampu, 50 × ochranné návleky

VALO GRAND 505972 40.490 Kč 47.630,-   
1 × VALO Grand LED lampa, 4 × akumulátory, 1 × nabíječka akumulátorů,  
1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku, 
1 × držáček na lampu, 50 × ochranné návleky

Širokospektrální polymerační lampy.

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

Tip: využijte také polymerační čočky 
(více informací - Katalog Ultradent 2018, strana 108)
– zatím pouze k VALO a VALO Cordless

Více info o úspěšné rodině VALO polymeračních lamp čtěte na: 

https://ultradentproductseu.blog/

ZÁRUKA 

5 LET!!

SLEVA
15%

Grand CordedCordless



8

Výhradní dovozce v ČR a SRHu-Fa
Dental

 
 

  

Directions: Use your Dento-Infusor® tip to scrub the scratch-off area.
TEST YOUR BURNISHING SKILLS 

Are you using adequate pressure to achieve rapid,  

profound hemostasis? 

VISCOSTAT® HEMOSTATIC  

20% Ferric Sulfate

Viscous formula allows for superior control

•  Provides unsurpassed kindness to tissues

•  Creates rapid, profound hemostasis 

•   Viscous solution won’t run, drip, or migrate to other teeth

ASTRINGEDENT® HEMOSTATIC 

15.5% Ferric Sulfate

Known as the “classic” hemostatic agent–Ultradent’s  

first product

•  Stops moderate bleeding in seconds

•   Eliminates sulcular fluid contamination for optimal bonding

ASTRINGEDENT® X HEMOSTATIC 

12.7% Iron Solution

Use for difficult surface capillary bleeding

•  Effectively treats difficult-to-stop bleeding

•  Is less acidic than competitive iron subsulfate solutions

Use Astringedent X hemostatic solution when a stronger, more potent hemostatic is required and when the attainment of 

quality hemostasis may be more challenging (e.g., in cases of difficult-to-stop, problem bleeding).

METAL DENTO-INFUSOR® TIP

•   Effectively places hemostatic agents  

and removes superficial coagulum

•   Has a blunt, bent cannula with a padded 

“scrub brush” for infusing and cleaning the 

cut sulcus 

BLUE MINI® DENTO-INFUSOR® TIP

•   Offers the same tissue management benefits as 

the Metal Dento-Infusor tip

•  Allows controlled flow of drop-sized quantities

5
Soak Ultrapak® knitted retraction 

cord in hemostatic agent. Pack 

soaked cord into sulcus and leave in 

place for 1–3 minutes. This assists 

with tissue displacement.

2
The Metal Dento-Infusor® tip 

has a padded brush end ideal 

for infusing bleeding capillaries 

with hemostatic agents. Burnish 

hemostatic agents firmly against 

sulcus until the bleeding stops. 

3
Apply a firm air/water spray to remove 

residual coagulum.

6
If a double cord technique is used, 

remove the upper cord, apply a firm 

air/water spray, and dry. 

1
Bleeding subgingival tissues 

adjacent to preparation. Bleeding 

must be controlled before starting 

any procedure.

4
Check tissue for quality, profound 

hemostasis. Repeat steps 2–3 if 

bleeding reoccurs.

Tissue Management

Technique Guide

Balení: 
Intro Kit: 4x 1,2 ml Viscostat + 20 kanyl Metal Dento-Infusor    820 Kč 1.090,-
Indispense Kit: 1x 30ml ViscoStat + 20x kanyla Metal Dento-Infusor + 20x 1,2ml prázdné stříkačky 1.640 Kč 2.180,-
Indispense: 1x 30ml ViscoStat    980 Kč 1.300,-
Mini Kit: 2x 1,2 ml Viscostat +10 kanyl Metal Dento-Infusor    270 Kč    360,- 

Tissue Management

ULTRADENT. COM800.552.5512Improving Oral Health Globally1007086.3  102418
© 2019 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

U LT R A D E N T. C O M800.552.5512

Unparalleled tissue management starts with rapid,  
profound hemostasis. For more than 40 years,  
dentists have trusted the immediate hemostatic power, detailed margins, and elimination of surface 
bleeding and sulcular fluid provided by Ultradent’s tissue management products. 

For Profound  
Hemostasis

Tissue Management

VISCOSTAT® HEMOSTATIC 

1278 ViscoStat 1.2 ml Empty Syringe Refill
  

 20 x 1.2 ml empty syringes
 

645 ViscoStat IndiSpense Syringe
  

 1 x 30 ml IndiSpense syringe
 

647 ViscoStat Dento-Infusor IndiSpense Kit

  1 x 30 ml IndiSpense syringe
  20 x Metal Dento-Infusor tips
  20 x 1.2 ml empty syringes
 

3093 ViscoStat Dento-Infusor Kit
 

    1 x 30 ml IndiSpense syringe
  20 x Metal Dento-Infusor tips
  20 x 1.2 ml empty syringes
 

3070 ViscoStat Econo Refill
 20 x 1.2 ml syringes

 

3096 ViscoStat 1.2 ml Empty Syringe Econo Refill
  

 100 x 1.2 ml empty syringes
 

ASTRINGEDENT® X HEMOSTATIC 

111 Astringedent Bottle
686 Astringedent IndiSpense Syringe

  30 ml each
 

2160 Astringedent Spot Remover

  1 x 30 ml bottle
    
 

112 Astringedent X Bottle
690 Astringedent X IndiSpense Syringe

  30 ml each
    
 

ASTRINGEDENT® HEMOSTATIC 

2559 Metal Dento-Infusor® Tip 100pk
    
 

2560 Metal Dento-Infusor® Tip 500pk
    
 

1086 Blue Mini® Dento-Infusor® Tip 100pk
    
 

1440 Blue Mini® Dento-Infusor® Tip 500pk
    
 

DENTO-INFUSOR® TIPS

Snadné zavedení.
Vynikající absorpce.

Bezkonkurenční retrakce.

 
 

Ultrapak®

  

Knitted Cord

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

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

K dispozici v šesti 
univerzálních velikostech
a bez adrenalinu

Snadné zavedení.
Vynikající absorpce.

Bezkonkurenční retrakce.

 
 

Snadné zavedení.

Ultrapak®

  

Knitted Cord

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

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

K dispozici v šesti 
univerzálních velikostech
a bez adrenalinu

Snadné zavedení.
Vynikající absorpce.

Bezkonkurenční retrakce.

 
 

Ultrapak®

  

Knitted Cord

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

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

K dispozici v šesti 
univerzálních velikostech
a bez adrenalinu

Balení: Sada 4 ks 
Ultrapak vlákno 1 x 00,0,1,2 + stojánek   1.340 Kč  1.780,-

Refi ll: 
1x Ultrapak vlákno 0 330 Kč 440,- 
1x Ultrapak vlákno 1 330 Kč 440,-
1x Ultrapak vlákno 2 330 Kč 440,-
1x Ultrapak vlákno 3 330 Kč 440,-
1x Ultrapak vlákno 00 360 Kč 480,-
1x Ultrapak vlákno 000 420 Kč 560,-

Snadné zavedení    Vynikající absorpce   Bezkonkurenční retrakce
Snadné zavedení.

Vynikající absorpce.
Bezkonkurenční retrakce.

 
 

Ultrapak®

  

Knitted Cord

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

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

K dispozici v šesti 
univerzálních velikostech
a bez adrenalinu

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

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

Retrakční vlákno Ultrapak – originál je jen jeden

Výhradní dovozce v ČR a SRHu-Fa
Dental

ViscoStat Clear®

• hemostatický viskózní gel s 25% chloridu hlinitého 
• transparentní gel pro estetické zóny
• zůstává v sulku, nezanechává rezidua, nestéká 
• Vynikající pro provedení preparace a dostavby v jednom dni

Balení: 
Kit: 4x 1,2ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor     820 Kč   1.090,-
Indispense Kit: 1x 30 ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor  1.640 Kč   2.180,-
                       + 20x 1,2ml prázdné stříkačky
Indispense: 1x 30 ml ViscoStat Clear     980 Kč   1.300,- 

Sleva 
25%

Tip:

PRO HLUBOKOU 

HEMOSTÁZU
pro aktivní hemostázu vtítejte hemostatika 
kanylou Metal-Dento Infusor.

Sleva 
25%

ViscoStat®

• viskózní hemostatický koagulační gel s 20% síranu železnatého  
• hloubková aktivní hemostáza během několika sekund
• brání kontaminaci sulkulární tekutinou během bondování
• velmi šetrný k tkáním
• pro každodenní použití při operativních zákrocích, periodontálním ošetření, gingivektomii
• vynikající jako fi xátor při pulpotomii – alternativa Formocresolu šetrnější k tkáním 
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BOND PRO TECHNIKU SELEKTIVNÍHO LEPTÁNÍ, TOTAL ETCH I SELF-ETCH

Peak Universal Bond
• Jediný bond s chlorhexidinem (0,2% ) – pomáhá zvýšit dlouhodobou pevnost 

bondu.*
• Nejvyšší pevnost vazby k dentinu: 71,3 MPa (Technika TE).
• Nejvyšší pevnost vazby ke sklovině: 51,7 MPa (Technika TE).
• Adheze ke všem materiálům (dentinu, sklovině, kovu, keramice, kompozitům 

i zirkonu).
• Pro přímé i nepřímé bondování, bondování kořenových čepů a endodontických 

ošetření.
• Přesné nanášení kanylou ze stříkačky, bez rizika křížové kontaminace.
• Obsahy jednotlivých kitů najdete na bit.ly/ultradent2020 strana 61.
• *Chlorhexidin pomáhá snižovat degradaci kolagenu v hybridní vrstvě vyplývající 

z MMP enzymatické aktivity

SLEVA
15%

TIP
Při technice 

self –etch s Peak 
Universal Bondem 

použije vždy 
Peak SE Primer!

Peak SE
• Primer s nejnižším pH na trhu (pH 1,2).
• Dvě chemické složky smícháte v Jet-Mix stříkačce bezprostředně před použitím: 

žádná degradace a změna vlastností jako u all-in-one produktů.
• Doba použitelnosti po smíchání -120 dnů.

Leptadlo, které nikdy nepřeleptá

Ultra-Etch
• 35% kyselina fosforečná pro ideální pevný bond..
• Unikátní samolimitující chemie: leptá jen do hl. 1,9µm.
• Výrazná modrá barva: vidíte, kde leptáte.
• Obsahuje silikonové částice: důkladně a beze zbytku opláchnete.
• Ideální viskozita: tixotropní, snadno proteče kanylou.
• Vysoká kapilární vzlínavost: penetruje i do nejmenších fisur na okluzálních 

plochách
• Expirační doba 48 měsíců! Všechny varianty  

balení najdete na bit.ly/ultradent2020 strana 58.

Porcelain Repair kit
• Rychlé a kvalitní opravy poškozené keramiky.
• Pro opravy starých makroplněných kompozitů před intraorálním bondováním
• Jednoduché nanášení pomocí stříkaček a kanyl - není nutno míchat před použitím.
• Zaručena vždy stejná konzistence a složení materiálu.
• Dostatečně silná vazba kompozitu ke keramice.
• Porcelain Repair Kit obsahuje:1,2 ml Porcelain Etch, 1,2 ml Ultradent 

Silane, 1,2 ml EtchArrest, 1,2 ml Peak Universal Bond, 1,2 ml PermaFlo Dentin 
Opaquer, 1,2 ml OpalDam, 20 kanyl Black Mini Brush, 20 kanyl BlackMicro, 20 
kanyl Micro 20G a 20 kanyl Inspiral Brush.

TIP
Pokud nechcete investovat do velké sady na opravu keramiky, můžete si objednat 

základní sadu viz katalog Ultradent (bit.ly/ultradent2020) 

strana 64.

Dento-Infusor kanyly
• Dento-Infusor kovové kanyly od Ultradentu 

vpraví ViscoStat do povrchu tkání, pomohou 
k důkladné a rychlé hemostázi a přitom 
neporaní sulkus. Vyvinete s nimi vyšší tlak.

• Použití: ViscoStat, ViscoStat Clear, 
Astringedent X.

TIP

SLEVA

Kanyly zjednodušují procedury, eliminují 
zbytečné úkony, snižují spotřebu materiálu

15%

stříkačky - 4 x 1,2 ml | 2 230,- | obj. č. 504553 1 900,-
lahvička - 4 ml | 1 870,- | obj. č. 504543 1 590,-

4 x 1,2 ml  | obj. č. 505135 | 1 758,-** 1 890,-

IndiSpense - 30 ml | obj. č. 500685 | 2 158,-** 2 320,-
refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500164 | 809,-** 870,-

Porcelain Etch refill - 2 x 1,2 ml | obj. č. 500406 | 856,-**

Porcelain Repair Kit | obj. č. 501108 | 4 808,-** 5 170,-
Porcelain Etch Základní sada | obj. č. 500405 | 2 409,-**

Porcelain Etch + Silane - 2 x 1,2 ml + 20 kanyl | obj. č. 501019 | 1 163,-**

2 590,-

1 250,-

920,-

kovové kanyly - 20 ks | 630,- | obj. č. 502558 540,-
kovové kanyly - 100 ks | 2 840,- | obj. č. 502559 2 420,-



10

Jiffy leštící nástroje
• Abrazivní impregnované silikonové leštící 

nástroje bez obsahu latexu.
• 3 hrubosti: 63 μm - zelené, 45 μm - žluté 

a 4 μm – bílé.
• K opakovanému použití - znečištěný povrch 

lze několikrát „revitalizovat" diamantovým 
vrtáčkem.

• Lze autoklávovat.
• Jiffy Polishing Kit obsahuje: 2 Jiffy 

kartáčky (kalíšek, špička), 3 x 3 ks kalíšky, 
špičky a disky ve 3 hrubostech (hrubý, 
střední, jemný) vše v kovovém stojánku.

HIT
Extrémní 
životnost

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

impregnované karbidem křemíku.
• Bezkonkurenční vyleštění každé okluzální nerovnosti.
• Autoklávovatelné
• Kartáček z kozích chlupů - ideální pro použití s diamantovou leštící pastou, kdy 

dosahuje bezkonkurenčních leštících výsledků.

kartáček kalíšekkartáček špička kartáček z kozích chlupů

Diamantová pasta Mint
• Diamantová pasta pro dosažení vysokého lesku kompozitních výplní a keramiky.
• Doporučeno používat s Jiffy kartáčky a s disky z kozích chlupů.
• Po leštění zanechá osvěžující příchuť máty.
• Dodávana ve dvou hrubostech: 1 μm nebo 0,5 μm.

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.

PermaFlo
• První vrstva na dno kavity při zhotovení výplní.
• Ideální pro dostavby chrupu v pediatrii a ošetření mikrokavit.
• Pro upevnění transparentních inlejí, onlejí a fazet, přímé fazety a výplně I.- V.třídy.
• Výborná tekutost, světlem tuhnoucí, radiopákní.
• Plněn z 68% nanočásticemi o velikosti 7 μm.
• Stříkačky: 2 x 1,2 ml + 4 x kanyla Micro 20 ga (odstíny - A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, 

Translucent, Dentin Opaquer, Pink, Purple).

PermaFlo Dentin Opaquer
perfektní překrytí diskolorací a kovu, 
zvlášť vhodný pro maskování při 
opravách keramiky.

PermaFlo Purple
pro snadnou identifikaci krytí kanálků 
po endodontickém ošetření. 

PermaFlo Pink
maskování úbytku gingivy okolo 
krčkové výplně.

TIP
Nepoužívejte ke zvlhčení kompozitu bondy! 

Jejich použití vede k oslabení výplně.

 *nabídka platí pouze do vyprodání skladových zásob

refill - zelené/žluté/bílé - 20 ks | 1 897,-** 2 040,-
Polishing Kit | obj. č. 500848 | 1 897,-** 2 040,-

kalíšek s karb. částicemi - 10 ks | obj. č. 500850 | 3 255,-** 3 500,-
špička s karb. částicemi - 10 ks | obj. č. 501009 | 3 255,-**

kartáček z kozích chlupů - 10 ks | obj. č. 501029 | 856,-**

3 500,-

920,-*

0,5 μm - 2 x 1,2 ml  | obj. č. 505540 | 884,-** 950,-
1,0 μm - 2 x 1,2 ml  | obj. č. 505541 | 884,-** 950,- 2 x 1,2 ml | obj. č. 503059 | 1 358,-** 1 460,-

Pink - 2 x 1,2 ml | obj. č. 500963 | 1 395,-**

refill - 2 x 1,2 ml | 1 414,-** 1 520,-
Dentin Opaquer - 2 x 1,2 ml | obj. č. 501005 | 1 451,-**

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

1 560,-

1 550,-

1 500,-
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EndoREZ - pro dlouhodobou a úspěšnou endodoncii
• První hydrofilní self-priming pryskyřičný sealer (UDMA) na světě.
• Výborně zatékavý do apikální třetiny i do tubulů a aplikuje se kanylou.
• Biokompatibilní, 3D plnění, výborné těsnění.
• Stejné radioopacity jako gutaperča.
• Váže se ke kompozitům/materiálům na dostavbu jádra na bázi pryskyřice.
• Dostatečně dlouhý pracovní čase na zaplnění kanálku.
• Balení Mini Obturation Kit: 2 ml EndoREZ, 10 kanyl Mixing Tip, 10 Skini 

stříkaček, sortiment 12 kanyl NaviTip 29G.
• 
• Chcete vědět víc?Zajímá Vás jak EndoREZ funguje? bit.ly/endorezv

TIP
Akcelerátor urychlí tuhnutí EndoREZ za 5 min.

Proniká hluboko do 
dentinových tubulů. 

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

Předvídatelný výsledek 
snadno kontrolovatelný 
na RTG snímku.

Plnění kanálku 
pomocí kanylya 
Navi-Tip.

Nanokompozit nejvyšší kvality!

Mosaic
• Universální - do frontálního i distálního úseku.
• MOSAIC je vysoce modelovatelný - v průběhu vrstvení máte úplnou kontrolu nad nanášením.
• Hladká, pružná konzistence, snadno se odděluje a nelepí se na nástroj.
• Po vytvarování nestéká, ani se nebortí.
• Při okolním světle má dostatečný pracovní čas.
• Mosaic Intro kit stříkačky: 1x 4 g stříkačka od každého odstínu: A1, A2, A3, EN(sklovina neutrál), ET(sklovina translucentní), 1 x Mosaic vzorník odstínů
• Mosaic Intro kit kompule: 10x 0,2 g kompule od každého odstínu: A1, A2, A3, EN, ET, 1 x Mosaic vzorník odstínů

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

UltraTemp
• Ideální pro dočasné krátkodobé provizorní fixace (korunky, 

inleje) a uzavření kavitpři bělení nevitálních zubů (endo 
bělení do dutiny zubu).

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

TIP
K očištění 

preparace použijte 

Consepsis 
Scrub.

InterGuard
• Chrání mezizubní prostory před iatrogenním poškozením při preparaci.
• Umožní rychlejší a bezpečnější preparaci.
• Nebrání v dosahu nástrojů.
• Skvělé pro tunelové preparace, pro ochranu přilehlých zubů při abrazi vzduchem.
• Autoklávovatelný.
• K dispozici ve dvou šířkách 4 mm a 5,5 mm, sada obsahuje 5 ks od každé.

 *nabídka platí pouze do vyprodání

akcelerátor - 20 ks | obj. č. 500399 | 2 176,-**

obturation mini kit | obj. č. 505904 | 2 213,-** 2 380,-
obturation kit .04/.06 | 5 199,-**

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

5 590,-

3 870,-

2 340,-

refill - kompule - 10x 0,2 g  | 1 209,-**

Intro kit -  stříkačky - 5 x 4 g  | 10 720,- | obj. č. 504801 | 9 970,-** 10 790,-
Intro kit - kompule - 50 x 0,2 g | obj. č. 504802 | 5 980,-**

refill - stříkačka - 4 g | 1 990,-**

6 430,-

2 140,-

1 300,-

5 ml + 20 kanyl | obj. č. 505916 | 1 758,-** 1 890,- 5,5 mm - 10 ks | 1 230,- | obj. č. 504017

sada | obj. č. 503097 | 1 144,-** 1 230,-
refill - 10 ks | 1 144,-**

refill - 50 ks | 3 999,-**

1 230,-

4 300,-

790,-*
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Vyberte OT Equator odpovídající 
velikosti. Zašroubujte OT Equator 
do implantátu.

Umístěte ochranný disk přes OT 
Equator. Poté umístěte pouzdro z 
nerez oceli s matricí na attachment.

Ověřte umístění protetické náhrady 
před bondováním pouzdra z nerez 
oceli.

Naneste samotvrdnoucí pryskyřici 
do připravených otvorů v protéze 
a poté vložte do úst pacienta.

Vyjměte z úst pacienta a ověřte, 
zda je pozice attachmentů správná.

Odstraňte ochranné disky. Opatrně odstraňte přebytečnou 
pryskyřici.

Hotová protéza.

Žádají Vaši pacienti zubní náhradu, která jim dá pohodlí, estetiku, stabilitu, 
dobrou retenci a dlouhodobou životnost? Chcete jim nabídnout kompletní řešení?

Klinický případ: zavedené implantáty s abutmenty OT EQUATOR

Takovým řešením jsou ZÁSUVNÉ SPOJE

Nejnižší vertikální profi l na trhu 2,1 mm a průměr 4,4 mm

Systém, který nabízí několik řešení při plánování léčby, pokud je vertikální prostor limitován.

• Nejnižší vertikální profi l na trhu 2,1 mm a průměr 4,4 mm
• Menší než systémy ERA a LOCATOR
• S výškou manžety 0,5 mm - 7 mm
• OT Equator spalitelný attachment

• OT Equator titanový prefabrikovaný abutment kompatibilní 
 s různými implantologickými systémy na trhu 
• S matricemi ve čtyřech úrovních retence (0,6/1,2/1,8/2,7 kg)
 pro snadné použití v dentální laboratoři nebo zubní ordinaci

Titanové čepy pro přímé náhrady
• řada čepů OT Equator s nejnižším profi lem pro dočasné nebo trvalé řešení

Technical Manual - PREFABRICATED CASTABLE ATTACHMENTS AND IMPLANT COMPONENTS24 

The Pivot Flex line of titanium posts was developed as an economical solution for direct “in root” supported overdentures. The self-aligning Pivot Flex 
post features a rotating ball with a 2.5 mm diameter and is indicated for divergent roots. When the posts are used with directional rings to align retentive 
caps before the resin curing stage, the insertion of the denture is easy and trauma-free. The Pivot Block line of milled titanium posts has a stationary ball 
and can be used for a temporary or as a permanent solution. The Pivot Block titanium posts are available in 2.5 mm and 1.8 mm sphere diameters. The 
Rhein83 elastic caps ensure optimal retention and function while minimizing wear. There are five levels of retentive caps, including extra resilient caps 
for precarious root situations. The levels of retention are identified by different colored caps.

Green • Elastic

 

MOOSER BURS PROTECTIVE
DISKS

SUPER-RESILIENT CAPS

Gold • Slightly Elastic

Silver • Elastic and Gummy

PIVOT FLEX
TITANIUM + TIN

Ø 2.5 mm 3 lengths

PIVOT BLOCK
TITANIUM WITH STATIONARY SPHERE

NORMAL Sphere
Ø 2.5 mm 3 lengths

PIVOT BLOCK
TITANIUM WITH STATIONARY SPHERE

MICRO Sphere
Ø 1.8 mm 3 lengths

BLACK CAP
LABORATORY USE

OT EQUATOR PIVOT
LOW PROFILE TITANIUM PIVOT

3 lengths: 10,9,7mm

25° 25°50°

titanové čepy v délkách 10/9/7mm trvalá fixace v ústech pacienta

• při použití OT Equator Smartbox je možná korekce divergence až do 50 stupňů

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

Hu-Fa
Dental

4,4 mm

2,
1 

m
m

Abutment
Abutment s nejnižším 
profi lem na trhu 
pro všechny dostupné 
implantační systémy.

Smart Box Set 
1.680 Kč vč. DPH

1x pouzdro Smart
1x ochranný disk růžový
4x retenční matrice

OT Equator Set    
4.290 Kč vč. DPH

1x titan.abutment
1x ochranný disk
1x pouzro na matrice nerez
4x retenční matrice

OT Equator Pivot Set    
3.170 Kč vč. DPH

2x titanový čep
2x tit.pouzdro na matrice
2x matrice žlutá
2x matrice růžová
2x matrice standard
2x ochranný disk
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Řešení kvality vzduchu 
ve Vaší dentální praxi

Vysokonapěťová plazmová čistička vzduchu

WOODPECKER

• Elektrické pole o desítkách tisíc voltů zabíjí viry,  
 bakterie a roztoče přítomné ve vzduchu.
• Účinně odstraňuje aerosoly a čistí vzduch  
 od částič menších než 0,0146 µm. 
 Nový koronavir má velikost 0,1 µm.
• Sterilizuje vzduch ve Vaší ordinaci, čekárně,  
 domově a tím minimalizuje rizika pro zdravotnický  
 personál i pacienty.
• Filtry jsou omyvatelné pod vodou - nebudete nic  
 dokupovat, žádné další náklady pro provoz.
• Automaticky hlídá kvalitu vzduchu. 
• Vyniká tichým chodem a nadčasovým, 
 minimalistickým designem.
• Vhodný pro prostory až do 40 m2, vyčistí 350 m3  
 vzduchu za hodinu.

Obj. kód: 592624     22 990 Kč

Velikost částic,
které fi ltrují běžné čističky

(0,3 µm)

Velikost nového 
koronaviru
(0,1 µm)

Velikost částice,
kterou odfi ltruje Q3

(0,0146 µm)

Detailní informace najdete ve svém počítači 
nebo chytrém telefonu na internetu:   

bit.ly/cistickaQ3
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myClip 2.0
• 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.
• Vyměnitelné koncovky ve třech velikostech pro zuby s různou výškou krounky a různé šířky kavity.
• Balení obsahuje: 1 ks myClip 2.0, 3 páry koncovek, 5 ks LumiContrast sekčních matric, Premolar 0.04 

mm/5 mm, 5 ks LumiContrast sekčních matric, Molar 0.04 mm/6,4 mm, 10 ks dřevěných klínků Pinky 11 
mm (XS) a 10 ks dřevěných klínků 12 mm (S).

TIP
Vše o myClip 2.0. zde 

bit.ly/myClip20

Unica
• Unica je 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 tvarované podobě správně přizpůsobí různým morfologiím předních zubů a umožňují obnovit interproximální 

a cervikální okraje najednou.
• Matricový systém Unica lze kombinovat i s použitím kofferdamu nebo retrakčních nití, čímž se výrazně zkracuje doba strávená na 

křesle.
• Kromě toho matrice Unica anterior snadno vizualizuje konečný tvar výplně.
• Matrice jsou ideálně rigidní a tenké (0,03 mm).
• Intro kit obsahuje: 35 ks matric Unica, 40 ks myWedge XS, 40 ks myWedge S, 40 ks myWedge M, 1 x 3 ml myCustom Resin, 7 ks 

kanyl pro myCustom Resin a myQuickmatrix Forceps.

TIP
Vše o systému na  

bit.ly/UnicaAnterior

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
15%

Pevnost vazby v (MPa) na 
sklovinu a dentin.

Prime&Bond NT
• Univerzální jednosložkový bond s obsahem nanoplniva, pro aplikaci na všechny 

druhy kompozit a kompomerů.
• Velmi nízká viskozita 

a dobrá schopnost 
penetrace do dentinu.

• Silná vazba ke sklovině 
i dentinu.

• Aplikace v jedné 
vrstvě.

Tetric Prime
• Tetric Prime je nový kompozitní materiál s krémovou konzistencí (lze snadno tvarovat) pro výplně III. 

třídy, IV. třídy a V. třídy v oblasti anterioru i posterioru.
• Nanáší se ve vrstvách max do 2 mm.
• Snížená lepivost Tetric Prime usnadňuje vytváření anatomických struktur.
• Vychází z léty prověřeného materiálu Tetric EvoCeram. Hlavní výhodou Tetric Prime je lepší estetika, 

vyšší lesk a snazší leštitelnost. Lesk je patrný již při samotné modelaci = menší úsilí pro dosažení 
finálního lesku.

• Má jen 12 odstínů -  Universální:A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2. Dentinové: A2D a A3.5D. 
Translucentní T a Bělený BLL.

• Společně s Teteric EvoFlow, Tetric PowerFil a Tetric PowerFlow vytvářejí komplexní systém Tetric Line 
pro všechny klinické situace - více informací na bit.ly/tetriclineinfo

TIP
Velké množství akcí a výhodných balíčků 

s materiálem Tetric Prime, ale i na 

celý Tetric Line najdete na bit.ly/
TLakce72020

 *zboží ZDARMA Vám dodá Ivoclar Vivadent, Lichtenštejnsko

AKCE
1 + 1*

platí pouze na 1. 
objednávku!

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové. 
Při objednávce nad 3 000 Kč.

sada | 5 690,- | obj. č. 5213191 5 120,-
refill - 2 ks myClip 2.0 + 2 páry koncovek | 7 990,- | obj. č. 5213195

náhradní koncovky - 6 párů | 2 640,-

7 190,-

2 450,-

intro kit | 8 890,- | obj. č. 5213421 7 990,-
refill - 12 ks | 1 210,- | obj. č. 5213422

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

1 099,-

3 190,-

6 g | 2 317,- | obj. č. 530222 1 859,- 2x 4,5 ml | 5 691,- | obj. č. 521009 5 399,-

stříkačka - 3 g 1 619,-
kompule - 20 x 0.25 g 2 979,-
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Ketac-Molar Easymix A.R.T.
• Velmi ekonomické balení skloinomerního ce-

mentu, ideálního pro techniku minimální invaze, 
včetně atraumatických výplní.

Valux Plus
• Hybridní světlem tuhnoucí kompozitum pro 

výplně ve frontálním i laterálním úseku.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2 a UD.

Filtek Z550
• Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí 

kompozitum pro všechny rekonstrukce.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, 

C2, D3, OA2 a OA3.

Safargam Dentis
• Moderní slitina disperzního 

typu, bez gama-2 fáze.
• Složení: Ag – 60 %, Sn – 

22 %, Cu – 18 %.

TE-Econom Flow
• Světlem tuhnoucí, radioopákní flow kompozitní 

materiál za skvělou cenu!
• Široké indikační spektrum, optimální 

manipulace, dva odstíny A2 a A3.

Evetric 
• Světlem tuhnoucí, rentgen kontrastní nanohybridní 

kompozitum pro výplňové ošetření u distálních 
i frontálních zubů.

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

ZDARMA
2 x 3,5 g refill 

Evetric 
v hodnotě 1 826 Kč 

při koupi System 
kitu.

Filtek One A3 stříkačka     
4 g    

v hodnotě 
1 906 Kč

jednotková cena 
1 906 Kč

nebo

Nabídka platí od 1. 7. do 30. 9. 2020. 
Produkt zdarma bude doručený přímo do ordinace prostřednictvím logistického partnera 3M.

Kupte 3 x Filtek One stříkačka  
4 g - 52881(A1/A2/A3/B1/C2)

Kupte 3 x Filtek One kompule   
20 x 0,2 g - 5288(A1/A2/A3/B1/C2)

Kupte 3 x Filtek Ultimate stříkačka   
4 g - 521(odstín)   

Filtek Ultimate A2B stříkačka      
4 g 

v hodnotě 
1 570 Kč

Filtek One A3 kompule       
20 x 0,2 g       

v hodnotě 
1 906 Kč

nebo

DÁREK3+1

jednotková cena 
1 570 Kč

jednotková cena 
1 906 Kč

3M.inzercia.promo.235x150.indd   13M.inzercia.promo.235x150.indd   1 04.06.2020   17:4104.06.2020   17:41

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové. 
Při objednávce nad 3 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Voňavé (nejen) grilovací koření 
Sonnentor. Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Veselé originální Hu-Fa omalovánky. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

12,5 g + 8,5 ml | 1 587,- | obj. č. 521084 1 399,- 4 g | 646,- 599,- 4 g | 1 240,- 1 159,-

č. 1 - 50 ks | 1 654,- | obj. č. 400107 1 490,-
č. 2 - 50 ks | 1 954,- | obj. č. 400108

č. 3 - 50 ks | 2 043,- | obj. č. 400109

1 760,-

1 840,- 2 g | 449,- 419,- system kit + 2 x 3,5 g | 5 465,- | 
obj. č. 5285019 3 639,-
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SVĚTLEM TUHNOUCÍ SKLOIONOMERNÍ 
VÝPLŇOVÝ MATERIÁL

Ionolux®

• Bez nutnosti kondicionování tvrdých zubních tkání

• Vhodný také pro velké kavity

• Vynikající doba zpracování – individuálně upravitelná světelným vytvrzením

• Ionolux se nelepí na nástroj a snadno se modeluje

• Zhotovte výplň, zpolymerujte a dokončete – není nutná aplikace laku

Nyní také v 
 kapslích

Ohledně aktuálních nabídek, prosíme, kontaktujte svého místního dentálního konzultanta VOCO. 

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

VOCO_HuFaSmilesMag_0420_Ionolux_235x310.indd   1 14.05.2020   09:19:58
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Ionolux
• Světlem tuhnoucí skloionomerní výplňový cement s individuálně upravitelnou 

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

SLEVA
27% na 

speciální 
balení

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 extrémně 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 dokonalou afinitou k povrchu pro 
vynikající přizpůsobení.

TIP

TIP

Veškeré akce VOCO najdete na webu 

bit.ly/vocoakce

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!

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

S-Files ruční sada.
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

kapsle A3 - 150 ks + 50 ks | 22 000,- | obj. č. 5301163A3 16 070,-
sortiment - 50 ks + 20 ks A3 | 8 430,- | obj. č. 5301164A3 5 890,-

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 = 73 Kč 3 630,-
200 x 0,40 ml | 1 ks = 54 Kč 10 710,-
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StripFix
• Nový dokončovací systém diamantových pásek v ergonomickém držáku se 

zakřivenou částí pro lepší kontrolu a bezpečné použití.
• Snap-systém pro snadnou a rychlou výměnu diamantových pásek.
• Hlavička s páskou je otočná a umožňuje zafixování ve 4 pozicích, lze používat také 

bez držátka (například ve frontálním úseku).
• Všechny komponenty StripFix systému jsou autoklávovatelné a opakovaně 

použitelné.
• Pro konečnou úpravu a leštění proximálních výplní i odstranění přebytečného 

výplňového a fixačního materiálu, při odstraňování skvrn, na které nedosáhnete 
běžnými nástroji a také v ortodoncii.

• Pásky jsou dodávány ve 3 hrubostech: SF-M (modrá) 45 μm / 0.13 mm, SF-F 
(růžová) 30 μm / 0.10 mm, SF-SF (žlutá) 15 μm / 0.08 mm a SF-SS (bílá) bez 
diamantů, s pilkou, 0.04 mm.

• Sada obsahuje rukojeť a 4 pásky.

Sof-Lex SLEVA
25%

Alphaflex RA
• Leštící a dokončovací gumy vhodné pro 

opracování zlata, amalgámů a kompozit. 
Uchycení RA.

• Hnědé gumy (86003x) jsou určené na 
předleštění, zelené (86013x) pak na 
leštění do vysokého lesku.

Objednací kód: hnědé - 8600xx; zelené - 8601xx

Arkansaské kameny
• Jemnozrnné aluminium oxidové abrazivní kameny pro rychlé a přesné dokončování 

skloviny, preparaci zubů, kompozit a porcelánu.
• K dispozici do turbínky i do kolénka.

1 2 3 4 5 6

Flexi Snap
• Leštící disky, se kterými dosáhnete excelentního 

lesku bez zbytečně velkého odebrání hmoty.
• Dostupné ve dvou průměrech: 12 mm nebo 8 mm.
• Hrubosti: extra jemné (bílé) pro leštění do 

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

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%

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!

RelyX Temp NE
• Provizorní upevňovací cement 

na bázi zink oxidu bez obsahu 
eugenolu.

• Konečnou tvrdost lze snížit 
přidáním vazelíny.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Voňavé (nejen) grilovací koření 
Sonnentor. Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Veselé originální Hu-Fa omalovánky. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

sada | 1 539,- | obj. č. 570009 1 299,-
refill velmi jemné/jemné - 10 ks | 1 790,-

refill střední - 10 ks | 1 790,- | obj. č. 570009M

1 610,-

1 610,-

50 ks | 1 ks = 11,80 Kč | 835,- 630,-

12 ks | 1 ks = 44 Kč | 609,- 528,-

12 ks  | 1 ks = 50 Kč | 709,- 599,-

sada - 8 x 20 ks + 2 mandrely | 1 379,- | obj. č. 870129SO 1 180,-
refil - 50 ks | 419,- 359,-

28 g | 547,- 490,-

9 g Multilink + 2 x 3 g Primer | 7 759,- 5 290,- 36 g + 16 g | 1 120,- | obj. č. 530399 999,-
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VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Veselé originální Hu-Fa omalovánky. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

Enzymatická exkavace infi kovaného 
kariézního dentinu pomocí BRIX3000®

Pro více informací můžete navštívit naše nové webové stránky www.brixgel.cz

NeoSpectra ST
• Nový systém nanokeramických, světlem tuhnoucích, univerzálních kompozit pro přímé i nepřímé náhrady.
• Založen na technologii granulovaných plniv SphereTEC®.
• Jednoduchá manipulace, vysoká estetika a dlouhá životnost to jsou hlavní výsady systému NeoSepctra.
• Dvě dostupné viskozity - krémovitá/roztíratelná a nebo s pevnou konzistencí 
 + Flow materiál pro tradiční indikace v linii úsměvu.
• 5 univerzálních odstínů (+ bělený odstín) pokrývá celou řadu VITA a 3 efektové odstíny pro maximální estetiku.

Podrobné informace o systému najdete na bit.ly/NeoSpectraBR

HV stříkačky         3,0   g 1 143 Kč
HV kompule 16× 0,25 g 1 524 Kč
Flow stříkačky   2× 1,8   g 1 418 Kč
Flow kompule 16× 0,25 g 1 524 Kč

NEW

530383   3 ml    2 960 Kč    3 290,-

Kupte 3M adstringenční retrakční pastu   
100 x 0,3 g – 5211241 

DÁREK

Adstringentní retrakční pasta     
25 x 0,3 g  

v hodnotě 
2 666 Kč  

cena 
8 860 Kč

Nabídka platí od 1. 7. do 30. 9. 2020. 
Produkt zdarma bude doručený přímo do ordinace prostřednictvím logistického partnera 3M.

3M.inzercia.promo.235x80.indd   2 04.06.2020   17:45

RelyX Fiber Post Red - 10 ks    
 

v hodnotě 
4 129 Kč  

jednotková cena 
3 228 Kč

jednotková cena 
4 537 Kč

nebo

Kupte 2 x RelyX U200 Automix 
8,5 g - 5333(A2/A3O/TR)

 

Kupte 2 x RelyX U200 Clicker  
11 g - 5332(A2/A3O/TR) 

DÁREK

Nabídka platí od 1. 7. do 30. 9. 2020. 
Produkt zdarma bude doručený přímo do ordinace prostřednictvím logistického partnera 3M.

3M.inzercia.promo.235x80.indd   1 04.06.2020   17:45
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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 v rotačním i recipročním režimu.
• 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.

ZDARMA
4 sady EndoStar E3 Azure 3 ks 

v hodnotě 3 480 Kč

Unicone PLUS
• Systém pro opracování kořenových kanálků reciprokačním pohybem.
• Nástroje jsou vylepšeny o tepelnou úpravu, která umožňuje předehnutí nástroje.
• Možnost preparace složitějších kanálků při dodržení bezpečné a rychlé preparace.
• Snadné přizpůsobení se nástroje anatomii kořenového kanálku.
• Nástroje jsou 3,8x flexibilnější a 2,5x odolnější vůči cyklické únavě než klasické Unicone nástroje.
• Unicone GP - nově vyvinutý reciprokační nástroj pro glide path (L=25 mm, 4/015).
• Dodávány pouze v délce 25 mm a velikostech ISO 020-040.
• Sada I: 6/020, 6/025 a 6/040.
• Sada II: 6/035, 4/035 a 4/040.
• Sada III: 6/025, 4/040, Unicone GP a W-File 010 L25.

SLEVA
10%

Vše o Unicone Plus v české brožuře 

- bit.ly/uniconepb

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

Opracování kořenového kanálku krok za 

krokem bit.ly/evojaknato

W - File
• Ruční kořenové nástroje používající se jako sondovací nastroje.
• Sondovací set obsahuje: 2 x 006/25 mm, 2 x 008/25 mm a 2 x 010/25 mm.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

S-Files ruční sada.
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

 | obj. č. 592614 23 990,-

sada I a sada II - 3 ks | 1 271,- 1 144,-
sada III - 4 ks | 1 325,- | obj. č. 144451335

refill - 6 ks | 2 544,-

1 193,-

2 290,-

refill - 6 ks | 1 500,- 1 380,- Sondovací set - 6 ks | 321,- | obj. č. 144551122 289,-
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Parcan
• Stabilizovaný 3% roztok hypochloridu 

sodného.
• Chemicky rozpouští organické matrice dentinu 

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

v širokém bakteriálním spektru.

Endomethasone N
• Oblíbená RTG kontrastní kořenová výplň bez 

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

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

čištění kanálků a snadnější preparaci.
• Odstraňuje smear vrstvu, zdokonaluje penetraci endodontických léčiv a výplňových 

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

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

TIP
Pro zabránění vzniku zánětů a pro léčbu infikovaných kořenových 

kanálků, abscesů, periapikálních lézí, perforaci, exsudaci, kořenových 
resorbcí, traumatických zranění, stimuluje apexifikaci a apexogenezi.

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
50%

Calcetin Cavity Liner
• Pasta hydroxidu vápenatého v praktické stříkačce s endo-kanylami.
• Vysoký obsah hydroxidu vápenatého.
• Jednoduchá aplikace materiálu bodově na dno kavity.
• K okamžitému použití, forma balení umožňuje jen minimální kontakt se vzduchem.
• Indikace: přímé a nepřímé překrytí pulpy, pulpitis, apexifikace a apexogeneze.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové. 
Při objednávce nad 3 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Voňavé (nejen) grilovací koření 
Sonnentor. Při objednávce nad 5 000 Kč.

250 ml | 1 000,- | obj. č. 530294 899,- tekutina - 10 ml | 930,- | obj. č. 530241

set | 2 770,- | obj. č. 530236 2 490,-
prášek - 14 g | 2 140,- | obj. č. 530237

prášek - 42 g | 3 990,- | obj. č. 530235

1 929,-

3 590,-

839,-

5 x 3 ml | 1 ks = 458 Kč | 2 550,- | obj. č. 571307 2 290,-
3 ml | 510,- | obj. č. 571307 490,- 2,2 g + 20 kanyl | obj. č. 531250 1 940,-

1 g - exp. 30.10.2020 | 510,- | obj. č. 5911804 259,-* 7 g | obj. č. 5304550 240,-



Equia / Equia Forte
• Bulkový sklohybridní výplňový systém, který kombinuje skleněné částečky 
 s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem.
• Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi   
 a nepřekonatelnou estetikou.
• Uvolňuje fluoridy, má vysokou toleranci vůči vlhkosti a téměř žádné napětí    
 ze smršťování.
• Nulová pooperační citlivost a bezpracné nanášení ve větších vrstvách   
 v jednom kroku.
• Forte - pevnější než Equia a vhodný svou estetikou i pro posteriorní výplně.
• Forte HT - nejpevnější a zcela nelepivý materiál, vhodný i pro zatěžované   
 výplně II. třídy

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 a sortimentní balení.

Více informací v letáku:   bit.ly/GCequia

GC EQUIA Fil / Equia Forte         50 ks                                   4.150  Kč
GC EQUIA Forte HT                   50 ks                                                3.800 Kč
GC EQUIA                              100 ks                   9.550 Kč
GC EQUIA Forte HT                  100 ks                                                       7.690 Kč 
GC EQUIA Forte                       200 ks                              14.800 Kč
GC EQUIA Forte HT                  200 ks                                                     14.400 Kč

53029SK                     starter kit                               10.400 Kč  
53029MK                    Modiifier Kit                              4.880 Kč 
stříkačka                      2 ml 1.320 Kč
stříkačka HiFlo/LoFlo      2 ml                                                                    1.380 Kč

Essentia
Estetický výplňový materiál s dvou odstínovým 
vrstvením a redukovaným systémem odstínů

Odstíny:  LD; MD; DD; LE; DE; U, ML
 Modifikátory (RBM, BM, WM 
 a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.
Starter Kit stříkačky: 7 × 2 ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek 
 a příslušenství.
Modifier Kit obsahuje: 4 × 2,4 ml (1 od každého odstínu)

Více informací v letáku:  bit.ly/essentialetak

G-aenial Universal Injectable
Vysoce odolný, radioopákní výplňový kompozit s výjimečnou pevností 
a odolností proti opotřebení.
Využívá kombinaci ultra jemného plniva s obsahem baria a silanizované částice 
(FSC).

Odstíny:  XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1,   
 AO2, AO3, JE, AE
Moulding Kit obsahuje:   1 × 1 ml od odstínů A1, A2 a A3 a 48 ml Exaclear
Promo kit lze objednát jako 2 × 1 ml v odstínu A2 nebo A3.

Více informací v letáku:    bit.ly/guiletak

5279IMK   moulding kit       3.450 Kč
Promo kit  2× 1 ml          1.770 Kč
refill          1 ml                      990 Kč

G-aenial Universal Flo
Odstíny:  A1, A2, A3, A3.5, A4, 
 B1, B2, B3, C3, AO2, 
 AO3, BW, CV, JE, AE

Universal Flo  3,4 g             1.520 Kč

Více informací v letáku:  bit.ly/gcgaenial

G-aenial Flo X
Odstíny:  A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3, CV
Flo X                      3,6 g    1.500 Kč

Detailní informace o výplňových materiálech GC najdete v brožuře: bit.ly/GCvyplne

Gradia Direct
Mikrohybridní kompozit 
do frontálního úseku.
Indikován pro výplně III. IV a V. třídy, 
klínové defekty a krčky, 
uzavření diastem pomocí fazet.

ANTERIOR - standardní:  XBW, BW, A1, A2, 
 A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD
Vnitřní speciální:  AO2, AO3, AO4
Vnější speciální:  DT, CT, GT, NT, WT, CVT
POSTERIOR - standardní:  P-A1, P-A2, P-A3 a P-A3,5
Vnější speciální:  P-WT, P-NT
Odstíny X - standardní:  X-A1, X-A2, X-A3, X-A3,5, X-AO2

Více informací v letáku:   bit.ly/gradiadl

Anterior / Posterior / Direct X   4 g               960 Kč
521147   G-Bond   5 ml + příslušenství    2.190 Kč 

G-aenial
Anterior:  XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5 A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD
Vnitřní:  AO2, AO3, AO4
Vnější:  JE, AE, SE, IE, TE, CVE
Posterior:  P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
Vnější:  P-JE, P-IE

Anterior    4,7 g                     1.500 Kč
Posterior   5,5 g              1.500 Kč

3+1
Essentia
Universal
4.560 Kč

521142   5 ml   2.300 Kč   3.340,-

G-aenial 
Bond
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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.

SLEVA
15%

ELITE P&P
• Elite P&P je univerzální, okamžitě a snadno použitelná řada otiskovacích A-silikonů.
• Nabízí tři viskozity: putty, light a regular a dvě pracovní rychlosti: normal 

a fast,
• Je zvláště doporučován pro aktuální uživatele C-silikonů, kteří by chtěli přejít na 

přesnější systém otiskování.
• Výhodami hlavně jsou - Vysoká přesnost při reprodukci detailů; Vysoká odolnost 

proti roztržení; Vynikající obnovení z deformace a Vysoká rozměrová stabilita.
• Intro kit obsahuje: 2 × 250 ml putty Soft Normal a 2 × 60 ml ligt body normal 

v tubách.

TIP
Vše o systému v brožuře na 

bit.ly/elitePPbr

Tropicalgin
• Nejoblíbenější alginátová otiskovací hmota.
• Rychlé tuhnutí - 60 sekund; barevný indikátor 

tuhnutí.
• Skvělá příchuť a vůně tropického ovoce.

Speedex
• C-silikonová otiskovací hmota vhodná 

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

Light Body, 60 ml aktivátoru.
• Kompletní nabídku materiálu 

Speedex najdete zde:  
bit.ly/speedexeshop

Alginate mixer MX-300
• Automatická digitální míchačka alginátových otiskovacích hmot.
• Šetří Váš čas - hmota namíchaná za 8 sekund.
• Šetří úsilí - jednotná konzistence poskytuje elasticitu a odolnost 

srovnatelnou se silikony.
• Šetří materiál - otisk je vždy precizní a bez bublinek.
• Rozměry: 205 x 245 x 300 mm, váha: 17 kg.
• Rychlost míchání: 3 600 ot/min.
• Prodloužená záruka 24 měsíců.
• Balení obsahuje: míchací přístroj, 4 míchací nádobky s víčkem, 

plastovou špachtli, čistící tyčinku, magnetický košík pro uložení 
příslušenství a skvělou dávkovací láhev na vodu.

ZDARMA
12 ks alginátové otiskovací 

hmoty Hydrogum 5 nebo 

Orthoprint v hodnotě 3 708 Kč 
/ 3 468 Kč!

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Veselé originální Hu-Fa omalovánky. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

S-Files ruční sada.
Při objednávce nad 5 000 Kč.

tmel strojové míchání - 360 ml | 2 045,- 1 749,-
krém - 2 x 50 ml | 1 756,- 1 499,-

intro kit | 1 879,- | obj. č. 5401810 1 699,-
putty - 250 ml + 250 ml

krém - kartuše 2 x 50ml + 6 kanyl

1 509,-

829,-

12 x 453 g | 1 ks = 241 Kč | 3 468,- | obj. č. 540168 2 890,-
453 g | 289,- | obj. č. 540168 259,- set | 1 499,- | obj. č. 5400340 1 349,-

 | 27 990,- | obj. č. 540063 22 990,-
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PERFEKTNÍ 
NOVINKA!

SNADNÁ OBSLUHA
BEZBOLESTNÝ

BEZDRÁTOVÝ

pro vaší ordinaci
od Septodontu

Víc než injekce: Dentapen, nová generace 
elektronických injekcí pro dentální anestezii

Přizpůsobeno potřebám vaší praxe
Perfektní kvalita a účinnost injekce s ohledem na vás 
a vašeho pacienta

Naplní očekávání vašich pacientů
Méně bolesti, méně úzkosti (uklidňující vzhled)

Přizpůsobeno vaší každodenní práci
Snadný a pohodlný k použití (bez nácviku),  
kompatibilní s jakoukoli jehlou, možné držet jako 
stříkačku i jako psací pero

DENTAPEN

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

SLEVA
20%

rovnézahnuté

Stojánek na jehly
• Ocelový stojánek na jehly pro 

karpulová anestetika.
• Použitelný také s injekčními 

jehlami typu Luer.
• Stříkačka s anestetikem je vždy 

bezpečně připravena v ochranném 
krytu.

SLEVA
20%

Gelatamp
• Vyroben z pěnové želatiny a jemně rozptýleného 

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

pletně absorbován během 4 týdnů.
• Indikace - léčba alveolu a kavit po extrakci, 

apikální amputaci, maxilární sinusové 
perforaci a dalších 
chirurgických 
zákrocích.

TIP
V případě silného 
krvácení použijte 
Gelatamp 

Forte s absorbcí 
až třikrát rychlejší 

než běžné želatinové 
houby.

Více na bit.
ly/2IkY2Ji

Intraligamentární pero ASA
• Celokovová stříkačka ve formě pera pro aplikaci intraligamentární anestezie.

SLEVA
20%

Septanest 4%
• Anestetikum na bázi 4% 

articainu dodávané ve 
skleněných karpulích.

• Koncentrace 1:200 000 pro 
klasické pro zákroky s délkou 
anestetik do 45 minut.

• Koncentrace 1:100 000 pro 
hlubší anestezii u náročnějších 
výkonů do 70 minut.

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

Mepicain 3%
• Léčivo - vaše objednávka léčiv bude předána a realizována pouze prostřednictvím 

lékárny.
• 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 infiltrační a svodné anestezii, 

účinnou látkou mepivakain-hydrochlorid.
• Balení - 10 x 1,8 ml cylindrická ampule.

ICT aplikátor anestezie
• Bezdrátová, dobíjecí pistole na aplikaci anestetik v karpulích.
• Ideální vstřikovací rychlost - aplikace třemi rychlostmi - pomalu (250 sek.), středně (120 sek.) a rychle (50 sek.).
• Balení obsahuje: tělo pistole, 3 ks držáku karpule, nabíječku se zdrojem a návod k použití.

TIP
Kompletní informace o aplikátoru na 

bit.ly/hufaict

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové. 
Při objednávce nad 3 000 Kč.

rovné - 12 cm | 389,- | obj. č. 274001 309,-
zahnuté - 12 cm | 409,- | obj. č. 274002 329,-  | 1 049,- | obj. č. 274821 839,-

20 ks | 479,- | obj. č. 540201 429,-
50 ks | 1 039,- | obj. č. 540218

Forte - 50 ks | 2 179,- | obj. č. 540247

929,-

1 959,-  | 5 090,- | obj. č. 274738 4 075,-

1:200 000 - 50 x 1,7 ml | obj. č. 460003 593,-***
1:100 000 - 50 x 1,7 ml | obj. č. 460004 553,-*** 10 x 1,8 ml - SUKL 0232604 | obj. č. 460010 398,-***

1 ks | 39 990,- | obj. č. 593177 29 990,-
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Ústenky Monoart
• Hypoalergenní 3-vrstvé ústenky s antibakteriální filtrační účinnosti > 99%.
• Měkká, vodu-odpuzující netkaná textilie pro lepší ochranu proti prachu a aerosolu.
• Příjemné netkaná bavlněná podšívka pro větší savost potu a vlhkosti.
• Barvy klasické: fialová, limetka, bílá, žlutá, modrá, oranžová, zelená a růžová.

Lupa Zeno Vizor
• Lupa Zeno Vizor G3 s osvětlením
• Součástí balení je pět zvětšení: 1× až 3,5×.
• Sada obsahuje dvě obruby - brýlovou obrubu a také nylonovou čelenku dle potřeb 

můžete libovolně měnit.
• Lupa je vybavena LED osvětlením napájeným bateriemi (LR1130, 3 ks - součástí 

balení) pro ještě lepší přehlednost v pracovním poli.
• 
• Lupa Zeno Vizor GO
• Součástí balení jsou tři zvětšení: 1,5×, 2,5× a 3,5×.
• Čočky jsou pomocí držáku upevněny na Vaší brýlové obrubě (dioptrické, ochranné), 

takže obě Vaše ruce zůstávají volné.
• Jednoduchý držák pevně drží lupu ve zvolené poloze, aniž by došlo k poškození 

brýlové obruby.

 

910313 - G3 s osvětlením

910311 - GO

Roušky ASA třívrstvé
• Třívrstvé vysoce absorbční ochranné skládané roušky pro pacienty.
• Vrstva z PE zabraňuje prosáknutí a znečištění oděvu pacienta.
• Barvy: bílá, modrá, žlutá, fialová, 

oranžová, růžová a zelená.
• Rozměr: 33 x 45 cm.

 

Apron č.3
• Pacientské přehozy vyrobené z polyetylénu a savé měkké celulózy.
• S výřezem na krk a pásky pro 

zavázání za krkem.
• Barvy: bílá, zelená, tmavě modrá, 

světle modrá, blankytná, světle 
oranžová, tmavě oranžová, šeří-
ková, vínová, žlutá a růžová. Respirační maska 3M C112 FFP2

• Respirační maska s ventilem 3M C112:
• - trvanlivá konstrukce odolná vůči 

promáčknutí;
• - FFP2 - Spolehlivá, efektivní ochrana proti 

jemným částicím;
• - výdechový ventil pro vyšší komfort 

nošení.Thienelino dentální set
• Veselý set pro holčičky a chlapce 

obsahuje zubní kartáček, 3D samolepku 
a přesýpací hodiny.

• Dostupné v barvách: červená, růžová, 
zelená a modrá.

Thienelino dětské ZK
• Tvarované štětiny kartáčku pro správné vyčištění 

zadních zoubků.
• Anatomicky tvarovaná široká rukojeť pro pohodlé 

neklouzavé uchopení.
• S motivem medvídka Otta, zakončen přísavkou.
• Dostupné v barvách: modrá, zelená, červená 

a růžová.

Kelímky THIENEL
• Papírové kelímky s PE-vrstvou o obsahu 160ml 

s motivem medvídka Otto.
• Stabilní, pevné, odolné proti promáčknutí.
• Ideální do dětské ruky.

SLEVA
15%

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Voňavé (nejen) grilovací koření 
Sonnentor. Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Veselé originální Hu-Fa omalovánky. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

ústenky klasické - 50 ks | 1 250,- 1 099,-

G3 s osvětlením | 499,- | obj. č. 910313 469,-
G0 199,-

500 ks | 480,- 430,-

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

1 ks | obj. č. 30043310 49,-

set | 56,- 49,-

12 ks | 1 ks = 10,90 Kč | 140,- 130,-

 modré - 100 ks | 210,- | obj. č. 300191 179,-
 růžové - 100 ks | 210,- | obj. č. 300192 179,-
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Septoderm V 
• Septoderm V je tekutá dezinfekce určena pro hygienickou a chirurgickou 

dezinfekci rukou, a to ve všech typech zdravotnických zařízeních a provozech, 
ve kterých je nutné zabezpečit vysoký hygienický 
standard.

• Účinnost: Baktericidní, plně virucidní, 
mykobaktericidní, levurocidní.

• Doporučená doba aplikace: 90 sekund.
• Účinná látka: Ethanol a další složení: voda, 

propan-1-ol, myristyl alkohol, glycerin, 
D-panthenol.

• K dispozici jako 500 ml lahev nebo 500 ml lahev 
s rozprašovačem.

Desprej NEW
• Tekutý dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholů 

a KAS, vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů.
• Vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů ve zdravotnických 

zařízeních, obzvláště vhodné pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem.
• Aplikuje se koncentrovaný pomocí postřiku, případně otěru.
• Nevhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akryláty, 

lesklé plasty).
• Účinnost: Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, 

tuberkulocidní, fungicidní.
• Složení: Ethanol, Isopropanol a Didecyldimethylammo-

nium chloride.

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 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.

Gobble Plus
• Enzymatický přípravek na odsávací systémy, který funguje 24 hodin a trvale 

aktivně narušuje biofilm usazovaný z hlenů v hadicích.
• Všechny jiné přípravku pracují na chemické bázi, které sice vše vydesinfikují, ale již 

po několika pacientech se biofilm opět usazuje.
• Výhody:
- Jednoduchý na použití – 2 l láhev je opatřená měrkou.
- Odstraňuje nepříjemné pachy, zanechává svěží vůni.
- Neobsahuje žádné agresivní nebo nebezpečné chemikálie.
- Je bezpečný pro plasty, kovy i uhlíkové filtry.
- Nijak neohrožuje separátor amalgámů a nepění.
- Ředění 1:3 = 2 l láhev přípravku vystačí na 66 aplikací.

bit.ly/GobblePlus

Zeta 6 Hydra
• Velmi jemný tekutý čisticí prostředek na mytí rukou.
• S hydratujícím efektem a zjemňující kůži.
• K dispozici balení 5 l.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Veselé originální Hu-Fa omalovánky. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

S-Files ruční sada.
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

500 ml lahev | obj. č. 4101643 190,-
500 ml s rozprašovačem | obj. č. 4101642 210,-

500 ml s rozprašovačem | obj. č. 4100475 200,-
5 l | obj. č. 4100473 1 580,-

1 l | 879,- | obj. č. 410287 819,-

sprej - 750 ml | 469,- | obj. č. 410292 439,-
kanystry - 2 x 2,5 l | 2 499,- | obj. č. 410293 2 299,-

solution - 1 l | 939,- | obj. č. 410295 869,-
spray - 750 ml | 469,- | obj. č. 410355 439,-

2 l | 899,- | obj. č. 531030 799,-5 l | 1 669,- | obj. č. 410387 1 559,-
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Roll Dam
• Koffrdamové blány vyrobené z přírodního latexu 

navinuté na roli.
• Velikost: šířka 152 mm, délka 5,5 m, středně silné, 

zelená barva.

*nabídka platí jen do vyprodání zásob

SLEVA
42%

AquaMed
• Pastilky pro stimulaci slinivosti, obsahují ochranný 

enzym lysozym.
• Osvěžující vůně mučenky, 100% sladěné přírodním 

xylitolem.

SLEVA
50%

GC míchací kanyly
• Obsahuje 10 ks automix míchacích kanyl a 10 ks endo 

koncovek pr GC Link Ace.

SLEVA
48%

GC EQUIA / EQUIA FORTE / EQUIA FORTE HT
• Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci 

skleněných částeček (EQUIA Fil kapsle) 
s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným 
lakem (EQUIA Coat).

• Více na straně 22.

SLEVA
44% - 51%

UltraSeal XT Plus A2
• Pečetidlo s vysokou odolností proti otěru.
• Nejúčinnější proti mikronetěsnostem - nízká 

polymerační smrštivost.

SLEVA
37%

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

SLEVA
50%

Orotol Ultra
• Nepěnivý bezaldehydový 

přípravek pro současnou 
dezinfekci, dezodoraci, čištění 
a údržbu všech zubolékařských 
odsávacích zařízení 
a odlučovačů amalgámu.

SLEVA
40%

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

je špičková přesnost, časová úspora a pohodlná 
manipulace.

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

SLEVA
34%

MM Seal
• MM Seal je vysoce kvalitní epoxydová 

pryskyřice pro trvalé výplně kořenových 
kanálků s použitím gutta perchových čepů.

SLEVA
28%

Kanyly a písty
• Špičky s písty pro pistoli pro bodově přesnou 

a úspornou aplikaci bez bublin.
• Vhodné pro výplňové materiály - kompozita, 

kompomery, cementy, podložky, apod.

SLEVA
46%

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
32%

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Chutné Barkleys bonbony 
skořicové nebo zázvorové. 
Při objednávce nad 3 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Voňavé (nejen) grilovací koření 
Sonnentor. Při objednávce nad 5 000 Kč.

1 role | 559,- | obj. č. 549999 325,-* 26 pastilek = 60 g - exp. 30.10.2020 | 199,- | 
obj. č. 598063 99,-* 10 ks + 10 ks | 400,- | obj. č. 5203150 210,-*

Forte Fil - B2 - 50 ks - exp. 30.9.2020 | 5 330,- | obj. č. 53352B2

EQUIA FIL - B2 - 50 ks - exp. 14.1.2021 | 5 430,- | obj. č. 5344B2 2 990,-*
EQUIA FIL - sortiment - 50 ks - exp. 12.11.2020 | 5 430,- | obj. č. 5344SO

EQUIA FIL - A3 - 250 ks - exp. 12.2.2021 | 22 980,- | obj. č. 53341A3

Forte Fil - sortiment - 50 ks - exp. 6.1.2021 | 5 330,- | obj. č. 53352S

Forte HT - A2 - Intro Pack - exp. 8.1.2021 | 3 020,- | obj. č. 5335224A2

2 790,-*

16 660,-*

2 590,-*

2 990,-*

1 499,-* 4 x 1,2 ml - exp. 30/11/2020 | 2 870,- | 
obj. č. 5005A2 1 799,-*

horní P3 - exp. 1.12.2020 | 1 530,- | 
obj. č. 5014126 769,-*
dolní P5 - exp. 1.12.2020 | 1 530,- | 
obj. č. 5013118

769,-* 500 g - exp. 30.12.2020 | 839,- | 
obj. č. 410145 499,-*

zkušební balení PP - exp. 31.12.2020 | 3 444,- | 
obj. č. 5408510 2 190,-*
krém Regular  4 x 50 ml - exp. 31.1.2021 | 3 
603,- | obj. č. 5408505

2 390,-*

13,5 g - exp. 30.1.2021 | 1 520,- | 
obj. č. 5651159 1 090,-* 100 ks | 1 829,- | obj. č. 581913 990,-* startovací balení - exp. 31.1.2021 | 2 200,- | 

obj. č. 521074 1 499,-*
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Revotek LC B2
• Světlem tuhnoucí, jednosložková kompozitní 

pryskyřice pro dočasné náhrady. Neotiskujete 
- Nemícháte - Nečekáte - Nemáte zbytky 
- Neplatíte zbytečně. Balení obsahuje 16 g 
materiálu.

*nabídka platí pouze do vyprodání

SLEVA
39%

Bifix SE
• Duálně tuhnoucí samo-adhezivní upevňovací 

systém na bázi kompozit.
• Sada QuickMix stříkaček 3 × 5 g (univerzální, 

transparentní, bílý-opákní), příslušenství.

SLEVA
20%

Brilliant flow A4/M5
• Radiopákní nanokompozitní materiál s nízkou 

viskozitou.
• Lehká zpracovatelnost, precizní aplikace.

SLEVA
24%

Acrytemp A2
• Chemicky tuhnoucí bis-akrylátové kompozitum 

pro provizorní korunky a můstky. Lze jej použít 
jako ochranu nabroušených pahýlů. Vysoká 
pevnost, snadné leštění, dokonalá estetika 
(barvy A2, A3, A3,5, B3). Minimální tvorba 
tepla při polymeraci. Intro kit obsahuje: 2 x 76 
g Acrytemp A2 a A3, aplikační pistoli 4:1 a 30 
míchacích kanyl.

SLEVA
61%

Opaldam
• Světlem tuhnoucí pryskyřičná ochranná bariéra 

pro dokonalou izolaci tkání a zubů.

SLEVA
40%

Prima Dry
• PrimaDry obsahuje 99% organických rozpouštědel 

a 1% primeru - pomůže k optimálnímu vysušení fisur 
a přípravě k pečetění.

SLEVA
34%

Componeer fazety
• Prefabrikované nanohybridní kompozitní fazety, 

které spojují výhody přímých kompozitních 
oprav s výhodami prefabrikátů.

SLEVA
45%

OptraSculpt Pad 
• OptraSculpt Pad je modelovací nástroj se speciálním 

násadcem s pěnovou poduškou, která je určena 
k efektivnímu modelování a tvarování kompozit.

• Nelepivý povrch koncovek nezanechává žádné vrypy 
a zajišťuje tak vytváření hladkých povrchů.

• Balení: 1 OptraSculpt Pad Instrument, 1 OptraSculpt 
Pad Refill/4 mm/60, 1 OptraSculpt Pad Refill/6 
mm/60

SLEVA
37%

Endo-Eze kanyly
• Měkké a ohebné kovové jehly pro výplachy, 

odsávání, sušení, leptání a plnění kořenových 
kanálků.

• Mohou být nasazeny na Luer Vacuum adaptér 
jako sací kanyly.

SLEVA
38%

Asistenční polička E-Z
• Patentovaná polička ze speciálního tvrzeného 

plastu o ploše 35 x 26 cm, nosnost 12 kg.
• Prodlužovací rameno o délce 20 cm, 

umožňuje otáčení poličky a její variabilní 
umístění.

SLEVA
30%

TiLOS ruční apikální NiTi
• Kořenové nástroje pro opracování apikální části 

kořenového kanálku.
• Není potřeba mít pro nástroje speciální endo-

box, stojánky jsou autoklávovatelné.

SLEVA
60%

Tilos ruční nerezové
• Endodontické nástroje Endo-Eze TiLOS jsou 

určeny pro čištění, opracování a odstranění 
dentinu při preparaci kořenových kanálků.

• Každé balení obsahuje 5 ručních nástrojů 
z nerezové oceli

SLEVA
58%

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Voňavé (nejen) grilovací koření 
Sonnentor. Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Veselé originální Hu-Fa omalovánky. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

S-Files ruční sada.
Při objednávce nad 5 000 Kč.

B2 - 16 g - exp. 19.2.2021 | 2 590,- | 
obj. č. 530000 1 590,-* 3 x 5 g - exp. 30.3.2021 | 5 730,- | 

obj. č. 520438 4 590,-* A4/M5 - 2,3 g - exp. 30.5.2021 | 289,- | 
obj. č. 521133A4 219,-*

A2 - 76 g + 15 mích.kanyl - exp. 30.5.2021 | 
2 529,- | obj. č. 53041A2 990,-*

20 x 1,2 ml - exp. 30.1.2022 | 7 480,- | 
obj. č. 500326 4 490,-*
1 x 1,2 ml - exp. 30.1.2022 | 399,- | 
obj. č. 500326 280,-* 4 x 1,2 ml - exp. 30.12.2022 | 410,- | obj. č. 

500716 270,-*

M, horní, EWO č. 21 - 2ks - exp. 30. 1. 2020 | 
3 069,- | obj. č. 5211330 1 679,-*
M, horní, EWO č. 11 - 2 ks - exp. 30.08.2022 | 
3 069,- | obj. č. 5211327

1 679,-* sada | 3 149,- | obj. č. 5812164 1 990,-* 19G - 100 ks | 2 180,- | obj. č. 501429 1 350,-*

polička - béžová | 5 990,- | obj. č. 5941503 4 190,-*
rameno - bílé | 1 580,- | obj. č. 5941562 990,-* sada - 6 ks - #10-35/ 23 mm | 500,- | obj. č. 

501516 199,-* ruční nerezové č.20, 23mm - 5 ks | 930,- | 
obj. č. 507563 395,-*
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Rakousko 
Letní dovolená 

v Bad Kleinkirchheimu
Dovolená v Korutanech je jednoduše nesrovnatelná s žádným jiným místem! 
Vítejte v zemi jezer a hor! Během Vaší dovolené v Bad Kleinkirchheimu jsou 
lanovky stále v provozu a tím nejkomfortnějším a nejrychlejším způsobem, 
jak se dostat do nejlepších výchozích pozic nespočtu turistických stezek 
a cyklotras v srdci Korutan, vhodných jak pro sváteční turisty a rodiny s 
dětmi, tak pro milovníky náročných tras, vyžadujících určitou zdatnost a 
zkušenosti.

Termín: 19. - 25. července 2020 (7 dnů)*
Ubytování: Panorama Pension Suedhang (polopenze)
Nenechte si ujít: mnoho turistických a cyklistických tras, relaxaci v lázních, 
golf, Alpine Wildpark, Granatium, Klagenfurt, hrad Landskron, středobod 
Korutan, vynikající korutanskou kuchyni.

Cena: 14 490 Kč (dospělý)

             ZDARMA  (dítě   0-4   let)

            8 790 Kč  (dítě   5-12 let)

      10 990 Kč  (dítě 13-15 let) 

V případě, že Vám tento termín 
nevyhovuje, můžete si vybrat i jiný z prázdninových měsíců

Korutan, vynikající korutanskou kuchyni.

nevyhovuje, můžete si vybrat i jiný z prázdninových měsíců

TRAVELTRAVEL

Hu-Fa
Dental

Vážení přátelé cestování,
níže Vám přinášíme „restartovanou“ nabídku odborných zájezdů naší CK. Stejně jako já, tak určitě i Vy věříte, že doba dezinformací a svobodu 
omezujících restrikcí je již u konce! Vydejte se s námi proto opět na cesty do světa a nenechte si nasadit klapky na oči. Naše zájezdy jsou stále 
odborné, tudíž si cenu zájezdu můžete odečíst z daní.

Kompletní a co nejvíce aktuální nabídku zájezdů naleznete na www.hufa.cz v odkaze Travel (kde se také na daný zájezd můžete on-line přihlásit).
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: 14 190 Kč

Schladming
Zalyžujte si 

před Vánocemi

Výhodou mimořádně oblíbeného střediska Schladming je severní orientace svahů 
a výjimečně výkonné zasněžování sjezdovek. Nabízí úctyhodných 122 kilometrů 
precizně upravených sjezdovek a 44 moderních vleků a lanovek. Většina tratí je 
přijatelné střední obtížnosti a v nabídce mají nespočet atrakcí pro děti. 
Využijte s námi možnost předvánočního lyžování … bez davů a za přijatelné ceny!Využijte s námi možnost předvánočního lyžování … bez davů a za přijatelné ceny!

Termín: 8. - 13. prosince 2020 (6 dnů)
Doprava: vlastní
Ubytování: Chalet Coburg se snídaní
Nenechte si ujít: zaručené předvánoční lyžování

Cena: od 18 390 Kč (včetně 4 denního skipasu)

Školení a odpočinek v srdci 
Beskyd - Čeladné

Zapomeňte s námi na neustálé mediální masírování a podsouvání polopravd 
o současné situaci … Utečte do klidu přírody v srdci Beskyd - v Čeladné! 
Speciálně pro Vás jsme vybrali luxusní Art & Design MIURA hotel! Ubytovat 
se zde lze ve 44 pokojích, včetně 4 Junior Suite a Miura Suite. Hotel se na-
chází přímo na 7. fairwayi golfového hřiště Čeladná, kde se pořádal golfový 
turnaj European PGA Tour - Czech Open. Jedinečný hotelový koncept nabízí 
nečekané spojení designu, umění, Miura SPA, golfu a přírody v srdci Beskyd!

Termín: 7. - 10. července 2020   (4 dny, s možností libovolného prodloužení)
Ubytování: Art & Design MIURA hotel 4* (se snídaní)
Přednosti hotelu: nachází se přímo na golfovém hřišti, nová dimenze architektury, 
unikátní SPA koncept značky KLAFS, venkovní vyhřívaný bazén, špičková gastrono-
mie Michala Götha

Cena: 6 890 Kč
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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

Termín: 6. - 13. března 2021 (8 dnů)
Ubytování: 
• Panorama Pension Suedhang (polopenze)
• Apartmány Römerhof (beze stravy)
Nenechte si ujít: jarní lyžování a osvěžení v lázeňských komplexech

Cena: bude od 10 290 Kč (vč. 6-ti denního skipasu)

Rakousko

Bad Kleinkirchheim
Lyžování  a relax 

Lázeňské a sportovní zimní středisko ležící ve výšce 1100 m. n. m. nabízející 
85 km sjezdovek. Největší atrakcí jsou kromě krásných sjezdovek také komplexy 
venkovních i vnitřních termálních bazénů s teplotami 36oC a množství dalšího 
sportovního a relaxačního využití. Co může být nádhernější než sedět v horké vodě 
a pozorovat lyžaře na svazích?

Filipíny  tisíce ostrovů

Na nejzápadnějším okraji Tichého oceánu - na Filipínách, v zemi, která je zná-
má svou neomezenou pohostinností a přátelskými úsměvy svých obyvatel 
- se elegantně rozptýlilo přes 7 000 ostrovů. Na těchto ostrovech rozma-
nitosti 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 upřesněna
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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

L I T E

Podporováno StyleItaliano

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

Prizmatické brýle
54.890 Kč   60.990 Kč

Galilejské brýle
zvětšení 2-3x
31.190 Kč  34.590 Kč

Galilejské brýle
zvětšení 3,5x
33.990 Kč  37.690 Kč

3 l e tá 
ZÁRUKA
3 l e tá 
ZÁRUKAZÁRUKA

l e tá 

Návrat k základům designu, čisté a vždy živé linky, které 
se pravidelně navracejí na výsluní díky přesnosti svého 
zpracování. Pevné, ale přitom lehké materiály, neutrální 
barvy ve spojení s klasickým designem, to je GLAMOUR

• Prizmatické binokuláry s kratším a lehčím pláštěm XS i galilejské lupy s vylepšenou PRO optikou
• Ikonický design, precizní provedení obrouček ze speciální slitiny titanu a leteckého hliníku
• Dostupné ve všech zvětšeních – galilejské (2,0× - 3,5×) a prizmatické (3,5× - 5,0×)
• Dvě velikosti 52-15 (S) a 55-15 (L) pro každý tvar obličeje
• Neutrální barvy – platinová, tmavě platinová a exkluzivní černá pro Black Edition (za příplatek)

Exkluzivní řada Black 
Edition, která vyniká svým 
luxusním provedením včet-
ně extra odolné povrchové 
úpravy „Wrinkle paint“, 
kterou používá 
i např. Ferrari nebo 
Lamborghini na své motory

Příplatek 3.800 Kč


