
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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Vzdělávání www.hufa.cz/vzdelavani/

Intraligamentární anestezie
V průběhu kurzu si osvojíte princip, indikace a kontrain-
dikace, správnou techniku, příčiny neúspěchu a selhání 
i možné komplikace ILA. Dále pak možnosti použití 
u dětí a rizikových pacientů. Součástí kurzu je také 
nácvik aplikace tlakovými stříkačkami typu 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

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

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

Nové nástroje pro 
každodenní případy
Staňte se umělcem a vytvořte snadno 
Vašim pacientům u všedních, každodenní 
výplní malé umělecké dílo v jejich ústech. 
Nástroje LM Arte Solo jsou vytvořeny 
pro zjednodušenou, intuitivní modelaci.

Odkaz: bit.ly/LMArteSolo

Víc než jen vynikající chuť
Fluoridační lak vhodný od prvních zoub-
kou, s dlouhodobou retencí, nadprů-
měrným uvolňováním a vstřebáváním 
fl uoridu. Zuby zanechává příjmeně hlad-
ké a je téměř neviditelný. S úžasnými 
příchutěmi.

Odkaz: bit.ly/enamelast

50 odstínů tefl onu
S tefl onem se setkáváme denně v běž-
ném životě, zasahuje do mnoha oborů. 
Používáte ho i vy ve své každodenní 
praxi? Je to velmi levný, avšak všetran-
ný materiál, znáte všechny možnosti 
jeho využití?

Odkaz: bit.ly/50odstinuTefl onu

Kde je Brix, tam není kaz 
ani bolest
Víte, že Brix má nové webové stránky? 
Najdete na nich informace nejen pro 
Vás - lékaře, ale také pro pacienty - 
rodiče i jejich děti.

Odkaz: www.brixgel.cz

Výroba fl exibilních litých sníma-
cích náhrad
Pro zubní techniky - lékař jako doprovod.
Tento praktický kurz si klade jednoduchý cíl - naučit 
Vás efektivně pracovat s fl exibilními pryskyřicemi a 
to jak při tvorbě celkové snímací náhrady, tak ske-
letové náhrady. V průběhu kurzu se dozvíte spoustu 
praktických tipů a triků, jak můžete předejít případ-
ným chybám nebo neúspěchu a v neposlední řadě se 
společně podíváme na rentabilitu a cenotvorbu.

 Přednášející: Roman Šimjak
 Kdy: 18. září 2020
 Kde: Otrokovice

Další informace:    bit.ly/2wO5ipk

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



    

Zveme Vás na DENTAL SHOW 2020

PRAHA 14. listopadu    program, detailní informace a přihlášky na internetu ZDE:   bit.ly/2020DSPraha

Hu-Fa
Dental

OLOMOUC 13. listopadu    program, detailní informace a přihlášky na internetu ZDE:   bit.ly/2020DSOlomouc

Program lékaři

08:00 – 09:00 Registrace, zahájení dentální výstavy

09:00 – 11:30 Zjednodušené techniky pro docílení translucence a transparence  
 výplní. Které parametry jsou klíčové pro vytvoření nepostřehnu- 
 telných náhrad.
 Porozumění optickým vlastnostem přirozeného chrupu a role   
 barvy a rovnováhy mezi průhledností a průsvitností je prvořadé.  
 Pochopení těchto optických jevů Vám umožní reprodukovat   
 přirozený chrup efektivně, s předvídatelností a vyšší estetikou.
 Dr. Rafael Beolchi, Universita Sao Paulo, Brazílie

11:30 – 12:30 Oběd (raut)

12:30 – 13:30 Hyposalivace a xerostomie.
 Klinické případy: poškození zubů v důsledku ztráty minerálů, 
 chronická ústní plísňová infekce, citlivá a suchá ústa, ztráta chuti;   
 narušená řeč. Pacienti trpící hypofunkcí slinných žláz v důsledku   
 různých syndromů, chronických onemocnění a příjmu léčiv. 
 Klinické důsledky dysfunkce slinných žláz vyvolané léky.    
 Možnosti léčby v zubní ordinaci.
 Tatiana Brandt, School of oral Health, Kodaň, Dánsko

13:30 – 14:30 Celkové protézy 4.0 - Snímací protézy jinak.
 Zvýšené sání jako bonus při maximální stabilitě dolní celkové   
 náhrady. V čem jsou jiné?
 Kompletní kazuistika, vysvětlení klinických i technických aspektů   
 ošetření.
 Josef Ratonyi, diplomovaný zubní technik, Budapešť, Maďarsko

14:30 – 15:00 Přestávka (občerstvení)

15:00 – 16:00 Výplach a aktivace. Problém přeplnění kanálku 
 Hypochloridem – diagnóza, léčba, prevence.
 MUDr. Ivan Martin, privátní praxe MartinDental, Sokolov

16:00 – 17:00 Apexometrie, trepanovaný apex, retrográdní plnění.    
 Revitalizace zubu.
 MUDr. Ivan Martin, privátní praxe MartinDental, Sokolov

17:00 Vylosování tomboly a loterie o pobyt v apartmánu.

Program asistentky

08:30 – 09:00 Registrace, zahájení dentální výstavy

09:00 – 10:00 Dopady COVID-19 na hygienu stomatologické praxe po ukončení  
 akutní fáze.
 RNDr. Stanislav Šurín, odborný poradce a školitel Schülke CZ

10:00 – 10:45 Jak minimalizovat sankce z pravidelných SUKL kontrol v ordinaci. 
 Praktické tipy a zkušenosti z terénní praxe.
 RNDr. Stanislav Šurín, Ing. Jarmila Fafílková, odborní poradci   
 a školitelé Schülke CZ

10:45 – 11:15 Přestávka (občerstvení)

11:15 – 12:45 Specifi ka profylaktického ošetření u vybraných typů pacientů –  
 parodontologický, ortodontický, kariézní a dětský pacient.
 Aneta Stryjová, DiS., dentální hygienistka, Praha

12:45 – 13:45 Oběd (raut)

13:45 – 15:15 Preventivní stomatologie: nové materiály a techniky pro neinva- 
 zivní postupy. Klíčové znalosti pro efektivní asistenci lékaři. 
 Dr. Rafael Beolchi, Universita Sao Paulo, Brazílie

15:15 – 16:45 Ostré břity na dentálních nástrojích – jak je uchovat?
 Úvod do koncepcí ostření. Plánování údržby a výměny nástrojů   
 vnímané jako preventivní přístup. Nástroje bez nutnosti ostření: důkaz  
 a praxe.
 Tatiana Brandt, School of oral Health, Kodaň, Dánsko

Pod heslem Hu-Fa Vždy něco navíc ještě získáte:
  •    Slevu 10% na všechny objednávky uskutečněné během výstavy
  •    Účast ve velké slosovatelné akci o ceny v hodnotě 25.000 Kč
  •    Účast v loterii o týdenní pobyt v luxusním apartmánu Dominion Beach/Horizon  
 Beach, Estepona, Španělsko v hodnotě 25.000 Kč pro všechny objednávky 
 nad 7.000 Kč
  •    Rozsáhlou prodejní výstavku kvalitních vín

Účastnický poplatek pro lékaře, studenty a absolventy zahrnuje:
•    účast na přednáškách a výstavě
•    slosovatelný kupón do tomboly
•    získání 5 kreditů v rámci systému vzdělávání
•    občerstvení

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

Přednášky zahraničních školitelů budou tlumočeny do češtiny
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BEZPEČNĚJŠÍ 
RYCHLEJŠÍ

A JEDNODUŠŠÍ
extrakce

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

 UNIKÁTNÍ EXTRAKČNÍ NÁSTROJE PHYSICS FORCEPS

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

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

IMPLANT  
STABILIZATION

SOCKET 
PRESERVATION

PERIODONTAL 
DEFECTS

SINUS LIFT 
PROCEDURES

STABILIZACE IMPLANTÁTU PERIOAPIKÁLNÍ DEFEKTY POEXTRAČNÍ VÝPLŇ
ZUBNÍHO LŮŽKA

SINUS LIFT OPERACE

Vanička - konus dostupný 
ve dvou velikostech - 0,5 cm3 a 1 cm3.

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

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

Dental
Putty

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

Akce
SLEVA 

20%

Nekolabující plně syntetická náhrada kosti

                                                 zdarma 
                     při první objednávce kompulí

5303915 vanička 1 x 0,5 cm3

Běžné ceny

2 600 Kč

Akční ceny

2 080 Kč

5303911 vanička 2 x 0,5 cm3 4 800 Kč 3 840 Kč

5303905 stříkačka 1 x 0,5 cm3 2 900 Kč   2 320 Kč

5303901 stříkačka 2 x 0,5 cm3 5 400 Kč   4 320 Kč

5303925 kompule 2 x 0,5 cm3 5 700 Kč 4 560 Kč

5303922 kompule 4 x 0,5 cm3 10 800 Kč 8 690 Kč

5303920A kleště na kompule 3 600 Kč

Aplikační formy



Implantáty
• pro rychlé a šetrné zavádění 
• cylindrické Standard, kónické Tapered a krátké Short
• s vnitřním haxagonem
• pro rychlejší osseointegraci díky Aanchor® Surface Technology
• vyrobeny z titanu Grade 5 
• pro maximální pevnost spojení implantát – abutment
• s platformou shifting a switching

Inovativní implantační 
technologie od společnosti 
GC Tech. Europe GmbH

Produktová řada nejvyšší kvality vyhovující nejmodernějším technologiím a vyvinuta s ohledem 
na synergii se současnou protetikou na implantáty.

Kompletní řešení pro všechny vaše případy implantace.

1. Unikátní povrch implantátů GC Aadva byl 
vyvinut pomocí osvědčené technologie. Jeho 
vlastnosti, které zvyšují a stimulují osseoin-
tegraci, jsou vytvářeny díky homogennímu 
pískování s vysokou čistotou částic oxidu hli-
nitého a leptáním kyseliny (povrchová tech-
nologie Aanchor®)

2. Geometrie implantátů je navržena pro 
rovnoměrné rozložení mechanického napětí 
po celé délce implantátů a samořezná funkce 
progresivního závitu implantátu podporuje 
stabilní vložení implantátu a vytváří optimální 
primární stabilitu. 

3. Pro zjednodušení chirurgického a pro-
tetického postupu má GC Aadva jednotnou 
platformu pro všechny abutmenty. GC Aadva 
nabízí univerzálnost abutmentů pro cemen-
tované i šroubované práce a umožňuje zub-
nímu lékaři zajistit dlouhodobou funkci a opti-
mální estetiku zubní náhrady pro pacienta.

Staňte se i vy součástí slavnostního uvedení nového implantologického systému GC Aadva na český trh, které se uskuteční v Praze:

Odkaz zde: bit.ly/UvedeniAadva

GC Aadva implantační systém pro předvídatelný, spolehlivý a estetický výsledek.

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



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



Viktoria, from Baikal lake region in Russia—a dentist—loves Opalescence 

whitening as much as she loves flying hang gliders. Making her patients happier by 

brightening their smiles with Opalescence whitening makes her smile, too! A brighter 

smile is sure to help each of your patients live their best life. That’s the power of a smile.   

Find out more at ultradent.com/mysmileispowerful.

© 2020 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

GenuineM Y  S M I L E  I S

#MYSM I L E I S P OWER FU L

Opalescence BO • · • • • • OST

Get 10% OFF
All Kits and Refills!

Opalescence Boost in-office whitening is
chemically activated, so it doesn’t require
a light or laser to whiten smiles. It safely
provides excellent whitening results
in about an hour.

Valid on all SKUs
Valid 1/7/20–30/9/20

Balení: 

*   pre-eruptivních nebo post-eruptivních endogenních diskolorací způsobených onemocněním, poraněním nebo lékařským  
   ošetřením  a pigmenty anorganického původu migrujících zevnitř zubu hluboko do dentinu. Není alternativou kosmetic      
     kého bělení Opalescence PF nebo Opalescence GO.
**  Indications and effi cacy of tooth bleaching using high concentration of hydrogen peroxide: Prof. Dr. Olga Polydorou, 
   University Medical Centre Freiburg, Germany, 2014

Intro Kit: 504750
  4× stříkačka 1,2 ml Boost40%           
  2×1,2ml OpalDam Green
  2× IsoBlock
10× kanyla Micro 20ga
10× kanyla Micro 20gaFX
  2× Luer Vac
  2× kanyla SurgiTip

Pacient Kit: 504751
2× 1,2ml Boost40%
1× 1,2ml OpalDam Green
1× IsoBlock
5× kanyla Micro 20ga
5× kanyla Micro 20gaFX
1× Luer Vac
1× kanyla SurgiTip

Econo kit: 504754
20 ×1,2ml Boost 40%

4.290 Kč   5.040,-    2.100 Kč    2.470,-

12.890 Kč   15.080,-

Výhradní dovozce v ČR a SRHu-Fa
Dental

• bělící gel s 40% peroxidu vodíku 
• chemicky aktivován smícháním se stříkaček – k aktivaci nepoužívejte lampu ani laser
• unikátní patentované složení PF (dusičnan draselný + fl uoridy) minimalizuje citlivost při a po bělení
• pouze na 2x20 min při jedné návštěvě
• pH 6,9 po smíchání – šetrný ke sklovině
• 20% vody-minimální dehydratace při bělení
• po správném smíchání zčervená - na zubech dobře viditelný
• k bělení celého čelistního oblouku nebo pouze jednotlivých zubů
• o použití Opalescence Boost rozhoduje zubní lékař

Opalescence Boost 40% je pro země EU registrován jako zdravotnický prostředek tř. IIa, 
má platnou registraci do r. 2021. 

Více informací o produktu u Vašeho obchodního zástupce. 
Před použitím si přečtěte návod k použití. 

Opalescence BO • · • • • • OST

Get 10% OFF
All Kits and Refills!

Opalescence Boost in-office whitening is
chemically activated, so it doesn’t require
a light or laser to whiten smiles. It safely
provides excellent whitening results
in about an hour.

Valid on all SKUs
Valid 1/7/20–30/9/20

40% Špičkové ordinační bělení k léčbě medicínských 
změn odstínů zubů*
Jediný bělící gel s vysokou koncentrací peroxidu vodíku k ordinačnímu bělení na trhu umožnuje 
zesvětlit odstín zubů, které jsou obtížně bělitelné domácím (tzv. kosmetickým) bělením. Ošetření 
zubů pomocí zdravotnického bělení je neinvazivní, odpadá nutnost náhrad, fazet nebo korunek 
z důvodu zabarvení zubů.
Ordinační bělení Opalescence Boost lze použít k ošetření zubů pro následující indikace**:
zabarvení zubů v důsledku endodontického ošetření, zabarvení v důsledku pulpálního krvácení 
(materiály, ošetření, nekróza pulpy), resorpce kořene, tetracyklinové a minocyklinové zuby, 
amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, fl uoróza, alkaptonurie, vrozená erythrope-
tická porfyria, vrozená hyperbilirubinémie, Turnerova hypoplasie aj.

PŘED PO

SLEVA 
15%
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Guidel ines for  use and placement  of  the Ul tradent  trademark

The Ultradent Logo

A UPI logo must appear on all ULTRADENT materials, including:

• The front of all publications
• Merchandise
• Advertising
• Stationery
• Promotional materials (posters, brochures, flyers)
• Contracts, terms and conditions, purchase order forms, invoices, etc.

Our logo is the primary element in our corporate 
company signature, and its consistent application 
strengthens the UPI identity throughout our 
communication materials.

Only an approved logo may be used to represent 
UPI, and its usage must adhere to the guidelines 
established in this style guide. Visit the Ultradent 
Resource Center for logo files. Contact the UPI 
MarCom Department with any questions about 
logo usage.



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

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,-

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,- 

Tip:

PRO DOKONALOU 

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 

ULTRAPAK™  
KNITTED CORD

Get 15% OFF
All Kits and Refills!

• Easy packing
• Excellent absorption
• Exceptional retraction

Available in six versatile sizes.

Valid on all SKUs
Valid 1/7/20–30/9/20

ULTRAPAK™  
KNITTED CORD

Balení: Sada 4 ks 
Ultrapak vlákno 1 x 00,0,1,2 + stojánek   

Refi ll: 
1x Ultrapak vlákno 0 
1x Ultrapak vlákno 1 
1x Ultrapak vlákno 2 
1x Ultrapak vlákno 3 

Get 15% OFF
All Kits and Refills!

• Easy packing
• Excellent absorption
• Exceptional retraction

Available in six versatile sizes.

Valid on all SKUs
Valid 1/7/20–30/9/20

ULTRAPAK™  
KNITTED CORD

Get 15% OFF
All Kits and Refills!

• Easy packing
• Excellent absorption
• Exceptional retraction

Available in six versatile sizes.

Valid on all SKUs
Valid 1/7/20–30/9/20

Snadné zavedení    Vynikající absorpce   Bezkonkurenční retrakce

Retrakční vlákno Ultrapak – originál je jen jeden

Sleva 
25%

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.

 
 

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 za-
vádění stlačí, takže se dobře napěchuje 
do sulku. Poté díky řízené expanzi opti-
málně odtáhne tkáně.

Ultrapak kontroluje krvácení a tvorbu 
sulkulárních tekutin u subgingiválních 
preparací a preparací v blízkosti gingi-
vy. Neuvízne na diamantovém vrtáčku 
nebo zaváděči.
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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 60-61.
• *Chlorhexidin pomáhá snižovat degradaci kolagenu v hybridní 

vrstvě vyplývající z MMP enzymatické aktivity

SLEVA

Peak SE

15% na PUB 
(neplatí pro Peak SE)

Primer s nejnižším pH na trhu (pH 1,2), účinný i na sklovině. 
Doba použitelnosti po smíchání -120 dnů.

Při technice self –etch s Peak Universal Bondem použije vždy Peak SE Primer!

UNIVERZÁLNÍ NANOHYBRIDNÍ KOMPOZIT NEJVYŠŠÍ KVALITY

Mosaic
• MOSAIC je vysoce modelovatelný - v průběhu vrstvení máte úplnou 

kontrolu nad nanášením.
• Předvídatelné výsledky. Dlouhá životnost bez přeleštění.
• Pro všechny typy výplní a dostaveb ve frontálním i distálním úseku
• Hladká, pružná konzistence, snadno se odděluje a nelepí se na nástroj.
• Po vytvarování nestéká, ani se nebortí.
• Při okolním světle má dostatečný pracovní čas.
• Univerzální – do distálního i frontálního úseku.
• Mosaic Intro kit stříkačky: 1x 4 g stříkačka od každého odstínu: A1, 

A2, A3, EN(sklovina neutrál), ET(sklovina translucentní), 1 x Mosaic 
vzorník odstínů

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

SLEVA
15%

Jednorázové matrice pro vyšší 
bezpečnost!

Omni-Matrix
• Rychlé, bezpečné, hygienické.
• Délku matrice nastavíte otáčením  

kónického držáčku
• Po dokončení práce matrici snadno sundáte.
• Nemusíte čistit od zbytků tkání, krve, 

kompozitu, nemusíte sterilizovat.
• Matrice s křidélky pro lepší fixaci pozice.
• Matrice bez křidélek umožní snadné zavedení 

klínku.
• Kovové matrice s křidélky/bezkřídlé: 48 ks  

v balení, oranžové – 6,5 x 0,025 mm,  
zelené – 6,5 x 0,038 mm  
a fialové – dětské – 5,2 x 0,038 mm.

• Mylarové matrice s křidélky/bezkřídlé: 48 ks 
v balení, červené – 6 x 0,064 mm.

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

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

1 590,-

1 890,-

refill - kompule - 10x 0,2 g  | 1 300,-

Intro kit -  stříkačky - 5 x 4 g  | 10 720,- | obj. č. 504801 9 120,-
Intro kit - kompule - 50 x 0,2 g | 6 430,- | obj. č. 504802

refill - stříkačka - 4 g | 2 140,-

5 470,-

1 820,-

1 110,-

kovové - 48 ks | 2 437,-** 2 620,-
mylarové - 48 ks | 3 041,-** 3 270,-



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



“The VALO curing light has been designed, created, 
and put together with precision, with thoughtfulness, 

and with the ultimate benefit going to the patient.”
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To commemorate over ten years since  
the VALO™ curing light launched,  

we are releasing 400 limited edition Rosé  
VALO Grand curing lights. 

AVAILABLE NOW!

rosé
rosé
rosé
rosé
rosé

D R .  D A N  F I S C H E R

L I M I T E D  E D I T I O N

VALO GRAND ROSÉ

VALO GRAND PITCH 
BLACK

Výjimečný design 
k 10-letému výročí 

polymeračních lamp VALO 
s vlastnoručním 

podpisem zakladatele společnosti 
Ultradent Dr. Dana Fischera.

Limitovaná edice v omezeném počtu 
kusů.

Ke každé lampě VALO Grand 
z této speciální edice je vydán 

certifi kát pravosti.
Pouze do vyprodání edice.

“The VALO curing light has been designed, created, 
and put together with precision, with thoughtfulness, 

and with the ultimate benefit going to the patient.”

© 2020 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.     022020
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To commemorate over ten years since  
the VALO™ curing light launched, we are 

releasing 400 limited edition Pitch Black 
VALO Grand curing lights. 

AVAILABLE NOW!
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D I R E C T  C O M P O S I T E  T E M P L A T E  S Y S T E M S

UVKEV1 Uveneer Extra Kit 
  6  x Extra Large upper anterior templates
  6  x Large upper anterior templates
  6  x Medium upper anterior templates
  6  x Square upper anterior templates

UVKEXLSQV1    Uveneer Extra XL & SQ Kit 
  6  x Extra Large upper anterior templates
  6  x Square upper anterior templates

UVKELMV1       Uveneer Extra L & M Kit 
  6  x Large upper anterior templates
  6  x Medium upper anterior templates

UVKV3 Uveneer Kit 
 16  x Medium upper and lower arch templates
 16  x Large upper and lower arch templates

Medium and Large templates provide 2 central incisors, 2 lateral incisors, 
2 canines, and 2 premolar templates for both the upper and lower arches.

Simple and Versatile

What doctors are saying:

“Terrific tool to quickly and easily create beautiful  
anterior restorations.”

“In a single day I was able to do 11 mock-up veneers that were 
not part of the original schedule, resulting in several new cases 
being accepted. I wouldn’t want to work without them now.” 

-Dr. Gary M. Radz, DDS

-Dr. Chad Wagener, DDS
“Uveneer makes the practice of the anterior esthetic dentistry 
easier, faster, and better.” 

-Dr. George Freedman, DDS

“The simplicity of Uveneer is absolutely remarkable. Why didn’t 
I think of this?”

-Dr. John C. Comisi, DDS, MAGD

  facebook.com/groups/uveneer

  facebook.com/uveneerdentist

Join the Uveneer Facebook group to share cases, learn techniques, and ask Dr. Sigal Jacobson questions!
Follow Us! 

Follow the Uveneer template brand for news, updates, and videos.

U LT R A D E N T. C O M / E U
© 2020 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

UPP 451-EU  01-2020
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• set šablon pro frontální úsek horní  
 i dolní čelisti ve velikosti M, L (celkem  
 32 šablon)
• Uveneer brání vytvoření inhibiční  
 vrstvy během polymerace, povrch  
 kompozitu je po vytvrzení tvrdý,  
 lesklý
• Po vytvrzení výplň nemusíte leštit,  
 zaleští se pouze okraje
• S Uveneer můžete použít jakýkoli  
 oblíbený kompozit
• Uveneer ze zpolymerovaného kompo- 
 zitu lehce uvolníte
• Používáte opakovaně
• Šablony můžete autoklávovat (bez  
 podstavce, v autoklávových sáčcích)

Balení: Uveneer kit: 
po 8 ks horní i dolní od každé velikosti 
(14-24, 34-44, celkem 32)

• set šablon pro frontální úsek horní čelisti  
 (13-23) ve velikosti XL, L, M, SQ (čtverco- 
 vá). Jsou vítaným doplňkem k Uveneer, 
• S Uveneer extra vytvoříte vysoce přirozené  
 kontury kompozitní výplně včetně primární  
 a sekundární anatomie.
• Lépe přizpůsobíte velikost a tvar potřebám  
 pacienta
• Výplň/ fazeta vyžaduje po polymeraci mini- 
 mální úpravu či leštění, ušetříte čas a leštící  
 nástroje
• Šablony lze použít pro úpravu/opravu jednoho  
 či více zubů
• Šablony lze autoklávovat a používat opako- 
 vaně

Balení: Uveneer Extra – úplný kit: 
po 6 ks horní od každé velikosti XL, L, M, SQ 
(čtvercová)

50UVKVEV1    16.690 Kč

UVENEER EXTRA – PŘIROZENÝ VZHLED, ELEGANTNĚ, RYCHLE
Šablony pro přímé kompozitní s předvídatelným výsledkem

VÝJIMEČNÁ PŘÍLEŽITOST.  SPECIÁLNÍ  L IMITOVANÁ EDICE .
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40.490 Kč  47.630,-

50UVKV3    12.200 Kč
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- i pro intraorální použití

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.
• Velmi silná vazba kompozitu ke keramice,  

vhodné i na lithium-disilikátovou protetiku (např. IPS e.max).
• 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

TIP

SLEVA
Pro opravy použijte 

kompozit Mosaic 

nebo Amelogen 
Plus- oprava bude 

kvalitní a zub bude vypadat 
naprosto přirozeně. 

Podrobný postup viz katalog 

Ultradent 2020, 
str. 65

Pokud nechcete investovat do velké sady na opravu keramiky, můžete si objednat základní set:
-leptání Porcelain Etch po dobu 1 minuty, důkladně opláchnout a vysušit;

- aplikace Silanu po dobu 1 minuty - nutné pro zvýšení vazebné síly.

Obsahuje: 2 x 1, 2ml Porcelain Etch, 2 x 1,2 ml Silan, 20x kanyla Black Mini Brush,  
20x kanyla Inspiral Brush.

15%

Maximální pevnost, minimální otěr

PermaFlo DC
• Duálně tuhnoucí, radioopákní - pracovní čas 3 - 5 min, úplně ztuhne cca za 10 min.
• Pryskyřice Bis-GMA – neobsahuje Bisphenol A ani jej nevytváří jako vedlejší produkt.
• Thixotropní – snadno protéká kanylou.
• Nejtenčí tloušťka filmu – 9 µm (pro kompozitní fixační pryskyřice).
• Plněn ze 70% své hmotnosti částicemi 1,5 µm = vysoce odolný proti otěru.
• Nízká smrštivost (cca 5%).
• Podrobný návod a obsah balení fixačního kitu i post kitu v katalogu Ultradent 2020 na str. 85.
• Odstíny: A2, A3.5, Translucent a Opákní bílá.

DOSTAVBY KOŘENOVÉHO JÁDRA:
vytvoříte velmi pevnou náhradu  
- při žvýkání nepraskne. 

Jeden materiál – více možností použití:

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

2. Fixace kořenového čepu 3. Dostavba jádra

Polykarboxylátový dočasný cement bez eugenolu!

UltraTemp
• Ideální pro dočasné krátkodobé provizorní fixace 

(korunky, inleje) a uzavření kavit.
• Uzavření kavity při bělení nevitálních zubů (endo bělení 

do dutiny zubu).
• Hydrofilní, brání průniku baktérií.
• Šetrný k pulpě – nedráždí.
• Výborně drží v kavitě, spolehlivě odolá žvýkacím silám.

TIP
K očištění 

preparace použijte 

Consepsis 
Scrub - pastu 

s CHX.

Kvalitní systém aproximálních matric

Omni-Matrix segmentové matrice
• 4 odlišné tvary matric a 1 spona pro všechny tvary a 

velikostí zubů.
• Mimořádně tenké a pružné.
• Zavedení matrice možné jakýmikoli kleštěmi na 

kofferdam nebo kleštěmi z jiných matricových systémů.
• Omni Matrix Kit obsahuje: sortiment 4 x 40 matric 

a 4 spony.

TIP
Nejprve umístěte 

matrici a spolehlivě 
zajistěte klínkem, teprve 

pak nasaďte sponu.

Porcelain Etch refill - 2 x 1,2 ml | 920,- | obj. č. 500406

Porcelain Repair Kit | 5 170,- | obj. č. 501108 4 400,-
Porcelain Etch Základní sada | 2 590,- | obj. č. 500405

Porcelain Etch + Silane - 2 x 1,2 ml + 20 kanyl | 1 250,- | obj. č. 501019

2 210,-

1 070,-

790,-

refill - 12 g + 40 kanyl | 2 623,-** 2 820,-

5 ml + 20 kanyl | obj. č. 505916 | 1 758,-** 1 890,-

kit | obj. č. 500318 | 6 361,-** 6 160,-
matrice - L / XL – 40 ks | 1 190,-**

matrice - M / XM – 40 ks | 893,-**

1 150,-

860,-



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,-

Apexifi kace 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,- 

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

1.250 Kč 1.660,- 
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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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
• 1/3 – 1/2 stříkačky na 1 nosič
• 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

Pro hladké, čisté, zářivé zuby!

Zubní pasta Opalescence Originál/  
Opalescence Sensitivity Relief
• Bezpečná pro každodenní, dlouhodobé použití.
• Maximálně šetrná ke sklovině, dentinu a výplním.
• Chrání před zubním kazem a před pigmentací.
• Svěží mátová příchuť; obsahuje xylitol.
• Účinné a rychlé uvolňování fluoridu.
• Vhodné i pro děti mladší 6 let věku  

a pro nebělené zuby.

TIP
Zubní pasty Opalescence jsou 

vítaným a vhodným 
řešením také pro 
těhotné a kojící 

ženy, u nichž se bělení zubů 
nedoporučuje, nebo  

pro uživatele mladší 
18 let, kteří zuby nesmí bělit 

podle platných zákonů.

I pro děti mladší 1 roku!

Enamelast
• Fluoridový lak pro děti, dospívající i dospělé.
• Výborně remineralizuje sklovinu – dokáže „zastavit“ počínající kazy ve sklovině.
• Pomáhá snižovat citlivost zubů a zubních krčků.
• Rychle a snadno se aplikuje.
• Vynikající adheze a zvýšená retence (patentováno).
• 5% fluoridu sodného (22 000 ppm fluoridových iontů) - nadprůměrné uvolňování 

a vstřebávání fluoridu ve srovnání s top konkurenčními fluoridovými laky
• Skvěle chutná - lesní ovoce pana Waltera, pomerančový krém, žvýkačka, chladivá 

máta, karamel.

Antibakteriální abrazivní pasta s 2% CHX

Consepsis Scrub
• Důkladně čistí a desinfikuje oblasti preparace, minimalizuje postoperační citlivost.
• Účinně odstraňuje provizorní cement a čistí stopy po hemostatickém gelu ViscoStat.
• Nesnižuje pevnost bondu!
• Kit obsahuje: 4 x 1,2 ml Consepsis Scrub, 20 kanyl White Mac a 2x STARbrush kartáčky.

TIP
Můžete použít k čištění povrchu zubů před pečetěním 

fisur, před bondováním i před ordinačním bělením.

čištění kolem 
ortodontických zámků

dezinfekce pomocí 
Consepsis Scrub

čištění preparacíčištění před pečetěním

meloun - 10% -  40 x 1,2 ml - exp. 30.01.2021 | 6 800,- | obj. č. 505395

pacient kit | 1 488,-** 1 600,-
doktor kit  | 1 609,-**

refill  - 40 x 1,2 ml  | 6 324,-**

1 730,-

6 800,-

3 990,-*

12 x 133 g | 1 ks = 208 Kč | 2 760,- 2 490,-
24  x 28 g | 1 ks = 76 Kč | 2 080,- 1 830,-

stříkačky - 2 x 1,2 ml | 307,-**

blistr - 200 x 0,4 ml | obj. č. 504528 | 9 942,-** 10 690,-
blistr - 50 x 0,4 ml | obj. č. 504518 | 2 911,-**

stříkačky - 20 x 1,2 ml | obj. č. 504523 | 2 697,-**

3 130,-
2 900,-

330,-

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

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

620,-

2 290,-
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Leptadlo, které nikdy nepřeleptá

Ultra-Etch
• 35% kyselina fosforečná pro ideální leptání.
• Unikátní samolimitující chemie: leptá jen do hl. 1,9 µm - nepřeleptá!
• Výrazná modrá barva: vidíte, kde leptáte.
• Neobsahuje polymery: důkladně a beze zbytku opláchnete, nezanechává rezidua.
• 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.

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.

Nutná podmínka při ošetření kořenových kanálku lege artis 

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

se ptejte svého  
obchodního  
zástupce.

Těsnění / tmel

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

DermaDam, přilne i ve vlhkém prostředí (sliny, voda) a vyblokuje podsekřiviny  
při otiskování.

• OralSeal Kit obsahuje: 2 x 1,2 ml OraSeal tmel, 2 x 1,2 ml OraSeal těsnění  
a 20 kanyl White Mac Mini.

Pečetidlo kompozitních výplní

PermaSeal
• Světlem tuhnoucí metakrylátová neplněná pryskyřice.
• Utěsňuje mikrospáry u okrajových uzávěrů a nepravidelnosti kompozitních 

výplní vzniklé během leštění.
• Zabraňuje průsakům, u výplní snižuje riziko zabarvení a kontaminace.
• Dobře přilne k provizorním kompozitním náhradám,  

zlepšuje jejich vzhled (např. z bisacrylu).
• Chrání a revitalizuje provizorní pryskyřičné náhrady, vytváří okamžitý 

vysoký lesk.
• Slouží také ke zvlhčení Ribbond vlákna.
• Balení mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml PermaSeal,  

10 kanyl Black Micro FX

TIP
1. Očistěte stávající kompozitní výplně a přiléhající 

sklovinu pastou Consepsis Scrub  
s chlorhexidinem. Provedete současně desinfekci 

povrchu.

2. Před nanesením PermaSeal na povrch 

kompozitní výplně aplikujte vysoušedlo Prima Dry 
(katalog UD 2020 str. 94). Zajistíte dokonale suchý 
povrch i v mikrospárách a lepší zatečení pečetidla 

Perma Seal.

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

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,-

medium - 36 ks | obj. č. 500311 | 1 172,-** 1 260,-
heavy - 36 ks | obj. č. 500314 | 1 516,-** 1 630,-

OraSeal kit | obj. č. 500352 | 1 274,-** 1 370,-
OraSeal těsnění - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500351 | 921,-**

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

990,-

990,-

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

Compressive Strength

Surface Hardness

MINIMAL INVASIVE & COST-EFFECTIVE

INDICATIONS

• Anterior and posterior restorations

• Tooth discolorations

• Anatomical deformities

• Diastema

• Erosion & Attrition

• Customized Veneers, Crowns & Bridges

• Crown facings

• Increasing the vertical dimension (OVD)

VENEER Sizes: XS, S, M, L

OCCLUSIONVD Sizes: S, M, L
ALWAYS THE RIGHT SIZE 
The edelweiss VENEERs und OCCLU-
SIONVDs are provided in different sizes. 
Using the edelweiss Sizing Guides, it is 
possible to easily determine the appro-

priate size of enamel shells.  

UNIQUE HYBRID-ENAMEL SHELLS
FOR ANTERIOR AND POSTERIOR RESTORATIONS

Polymerization Shrinkage

Flexural Modulus

Thanks to the unique laser-sintering manufactur-
ing process, the translucent enamel and occlusion 
shells (VENEER & OCCLUSIONVD) stand out for their 
inorganic, ceramic-like surface through a process of 
vitrification and tempering of the composite body. 

The VENEERs and OCCLUSIONVDs represent the 
anatomic foundations for single or complete recon-
structions and for increasing the vertical dimension 
in the posterior region. Hence, a functioning anterior 
cuspid guidance can also be obtained using edel-
weiss VENEERs & OVD’s.

MANDIBULA

MAXILLA

COMPOSITEFLOWABLE
COMPOSITEVENEER & 

OCCLUSIONVD

200 MPa

550 MPa

95 HV

—

150 MPa

480 MPa

80 HV

2.50 %

20 GPa 12.5 (dentin) 
- 16 GPa (enamel)

The difference lies in it’s similarity with nature!

DIRECT SYSTEM

VENEER
OCCLUSIONVD
COMPOSITE
POST & CORE
PEDIATRIC CROWN

Laser sintering /
vitrification process

Smooth inorganic surface  
without visible composite structure

Magn. 
2000x100 µm

Laser sintered 
monobloc 

Homogeneous  
inorganic structure

otevírá příležitosti

Vy také můžete Edelweiss 
používat ve své každodenní praxi:
PRO KRÁSU I ZDRAVÍ: 
EDELWEISS FAZETY A OKLUZE VD
• Anatomické úpravy /rekonstrukce jednotlivých zubů  
 i celého čelistního oblouku
• Ošetření ve frontálním i distálním úseku
• Zvyšování vertikální vzdálenosti
• Náprava fyziologie skusu
• Náprava funkce špičákového vedení
• Ošetření silně abradovaných zubů 
• Estetické úpravy tvaru, barvy, velikosti zubů
• Uzávěr diastemat
• Okluzální uzávěry korunek po endodontickém ošetření

Edelweiss přináší výhody:
• Ošetření možné v jedné návštěvě
• Minimálně invazivní ošetření s přirozeným vzhledem zubů
• Biomechanické a biokompatibilní s přirozenými zuby
• Dlouhodobá životnost bez nutnosti oživení lesku/ odstínu
• Antibakteriální

Další informace o výrobku včetně videí a ukázek prací najdete zde:  bit.ly/FazetyEdelweiss

Celkový pohled na horní a doolní čelist po rekonstrukci Edelweiss fazetami a okluzemi VD

503922 Starter kit fazety 21.490 Kč   25.570 Kč
5013700 Komplet set fazety + okluze 66.990 Kč 89.4970 Kč
 Fazety set 6 ks   6.230 Kč     8.300 Kč
 Fazety set 8 ks   7.690 Kč   10.250 Kč
 Fazety refi ll 1 ks   1.192 Kč*     1.590 Kč

501320 Starter kit okluze VD 31.690 Kč   42.290 Kč
 Okluze VD set 4 ks   4.780 Kč     6.370 Kč
 Okluze VD set 8 ks   9.320 Kč   12.420 Kč
 Okluze VD refi ll 1 ks   1.305 Kč*     1.740 Kč

 89.4970 Kč
     8.300 Kč
   10.250 Kč   10.250 Kč
     1.590 Kč

   42.290 Kč   42.290 Kč
     6.370 Kč
   12.420 Kč   12.420 Kč
     1.740 Kč

AKCE
25%

*cena při využití akce 3+1 zdarma

*cena při využití akce 3+1 zdarma

YESTERDAY TODAY

YESTERDAY TODAY

PŘED PO
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Pistole na amalgám
• Kvalitní amalgámové pistole  z nerozbitného,  

chemicky odolného plastu.

SLEVA
15%

SPHERODON-M Duett
• Smíšený non gama-2 amalgám se 40% obsahem stříbra v balení typu Duett.
• Má vynikající stabilitu a zvýšenou odolnost proti korozi.
• Chemické složení: Ag 40%, Sn 32%, Cu 28%.
• Balení obsahuje: 100 tablet á 390 mg, 100 rtuťových sáčků á 400 mg, kapsle pro 

opakované použití a pinzetku.

AKCE
Při nákupu 3 balení  

získáte ZDARMA krém  

ProdermaDent  
v hodnotě 490 Kč!

Kelímek na 
amalgám ASA
• Kovový kelímek na amalgám 

umožňující rychlé naplnění 
amalgámové pistole.

SLEVA
20%

Kapslovaný amalgám
• Kapslovaný amalgám v samoaktivačních kapslích  

s vysokým obsahem mědi (30%).
• Ideální konzistence po namíchání, bez gamma2 fáze,  

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

SLEVA
15%

Vrtáček Rapid Prep
• Nejefektivnější při odstraňování 

starých amalgámových výplní.
• Vydrží velmi dlouho ostrý, 

nepotřebujete na každou druhou 
výplň nový vrták.

• Dřík do turbínkového násadce (FG).

Safargam Plus
• Moderní slitina pro dentální amalgám bez gama-2 fáze  

s hmotnostním poměrem míchání se rtutí 1:1,1.
• Díky velikosti částic menší než 125 mikronů je velmi 

dobře tvárný, lesklý, hladký a vysoce leštitelný.
• Dobře kondenzovatelný při modelaci výplně  

pomocí matrice i z volné ruky.
• Složení: Ag - 50%, Sn - 30%, Cu - 20%.

SLEVA
15%

Safargam NG2
• Slitina pro dentální amalgám bez gama-2 fáze.
• Dobrá korozní odolnost, vysoká pevnost v tlaku, malá objemová 

změna, nízká hodnota tečení.
• Složení: Ag - 42%,  

Sn - 32 %, Cu - 26 %,  
bez obsahu Zn.

SLEVA
15%

AMALGÁMY

rovná - 1 ks | 309,- | obj. č. 5940711 259,-
 zahnutá - 1 ks | 309,- | obj. č. 5940712 259,-

100 ks | 1 530,- | obj. č. 510019 1 380,-

1 ks | 559,- | obj. č. 271955 449,-

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

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

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

930,-

1 190,-

1 500,-

5 ks | 1 ks = 135 Kč | 730,- | obj. č. 571006 675,-

kapsle č.1 - 50 ks | 1 571,- | obj. č. 400131 1 339,-
kapsle č.2 - 50 ks | 1 826,- | obj. č. 400132

kapsle č.3 - 50 ks | 2 074,- | obj. č. 400133

1 549,-

1 759,-

kapsle č.1 - 50 ks | 1 159,- | obj. č. 400050 990,-
kapsle č.2 - 50 ks | 1 304,- | obj. č. 400051

kapsle č.3 - 50 ks | 1 919,- | obj. č. 400052

1 109,-

1 630,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Listerine proužky pro svěží dech. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.
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Cavit
• Provizorní výplňový materiál, se 

zvýšenou adhezí a různými stupni 
tvrdosti.

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

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

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

SLEVA
10%

RelyX Temp NE
• Provizorní upevňovací cement na bázi zink oxidu bez obsahu eugenolu.
• Konečnou tvrdost lze snížit přidáním vazelíny.

Adhesor N
• Dvousložkový, 

zinkfosfátový cement ve 
formě prášku a tekutiny.

• V nabídce odstíny: N1 - 
bílý a N2 - žlutý.

• Balení set obsahuje:  
80 g prášku  
a 55 g tekutiny.

SLEVA
20%

Spot-It
• Praktický identifikátor bodu kontaktu na provizorních  

a dlouhodobých náhradách z C&B pryskyřic a keramiky.
• Bod kontaktu zbarví do modra, čímž vyznačí místo,  

které je nutné upravit, aby práce perfektně seděla.
• Díky rovnému nebo zahnutému tvaru umožňuje optimální přístup  

na jakékoliv místo v ústech.
• Dostupný ve dvou provedeních:  

rovný, zahnutý nebo  
sortiment obou  
provedení

SLEVA
30%

zahnutý
rovný

CoForm matrice
• Transparentní růžkové matrice z tenkého celuloidového plastu.
• Ideální pro zhotovení kompozitních výplní v okolí složitých incisálních okrajů a fraktur.
• Přesně předtvarované pro mesiální a distální růžky.
• Snadná identifikace správné matrice pro frontální zuby  

a špičáky díky přehlednému zásobníku.
• Sada 64 ks obsahuje: 8 x 8 ks 

nejpoužívanějších mesiálních 
(M) a distálních (D) matric pro 
horní frontální zuby č. 11, 12, 
21 a 22.

SLEVA
25%

Provizorní korunky
• Extrémně pevné a stabilní korunky 

švédské výroby.
• Snadno se 

upravují, jsou 
ohebné,  
netřepí se.

Rozřezávače korunek Edenta
• Ideální pro všechny typy kovových slitin, titan, nízkotavitelnou 

keramiku a kompozitní fazety.
• Balení 5 ks, dřík do turbínky (FGL).
• Doporučené otáčky: 120 000 - 160 000 ot/min.

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

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

Tokuso Rebase
• Rychle tuhnoucí, rebazovací materiál pro tvrdé rebaze protéz přímo v ústech 

pacienta.
• Od namíchání do 

konečného vytvrzení 
jen 5,5 min.

• Balení obsahuje: 80 g 
prášku, 50 ml tekutiny, 
30 ml bondu.

28 g | 547,- 490,- 36 g + 16 g | 1 120,- | obj. č. 530399 999,-

set  | 255,- 204,-
prášek - 80 g | 178,- 142,- 18 ks | 910,- 640,-

sada - 64 ks | 2 170,- | obj. č. 580015 1 630,-
refill - 8 ks | 300,- 230,-

sada - 180 ks | obj. č. 580016 2 270,-
refill - 5 ks 120,-

570C4AKL2 - 6 ks | 1 ks = 118 Kč | 695,- 590,-
H31RPC 10/12 - 5 ks | 1 ks = 83 Kč | 485,- 415,- kit | 4 109,- | obj. č. 540301 3 890,-

PROVIZORIA

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Pohodlná dámská a pánská trička. 
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.
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GC skloinomery prášek + tekutina
• GC Fuji II LC Improved 3-2 - balení obsahuje odstíny A2, A3, B3.
• GC Fuji IX GP 3-2 - balení obsahuje odstíny A2, A3, B3.
• GC Fuji IX GP 1-1 - balení obsahuje odstín A2 nebo A3.
• GC Fuji IX GP EXTRA 1-1 - balení obsahuje odstín A2 nebo A3.

*Akce platí do 31/8 a poté do vyprodání zásob

GC skloionomerní cementy v kapslích
• GC Fuji II LC Improved - odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.
• GC Fuji IX GP/FAST - odstíny: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4, A1 - FAST.
• GC Fuji IX GP Extra - odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.
• GC EQUIA Fil / Forte Fil / Forte HT Fil - odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, 

sortiment.
• Kompletní nabídku akcí na kapsle najdete v akčním letáku GC na bit.ly/hufaakce

SLEVA
20% 
při koupi 

dvou balení 
kapslí dle 
Vašeho 
výběru.

* 

Amalgamátor GM-50
• Multifunkční amalgamátor / třepačka různých druhů kapslí.
• Masivní, pevná základna zabraňuje pohybu zařízení během míchání
• 9 volitelných úrovní rychlostí míchání po dobu 1 až 30 sekund.
• Kompaktní design, jednoduché ovládání, snadný na údržbu.
• Výkon max 4800 ot./min.
• Rozměry: 210 x 165 x 190 mm; hmotnost: 3 kg.

 

Míchací bločky
• Míchací bloky  

na míchání 
stomatologických 
materiálů.

SLEVA
15%

521102

521101

521109

Ketac Molar Quick Aplicap
• Oblíbený RTG kontrastní skloionomerní 

cement v kapslích se zkrácenou dobou 
míchání a tuhnutí.

• Kapsle je vybavena  novou kónickou 
špičkou pro snadnější extruzi materiálu  
a přístup k hlubokým zubním kazům.

• Odstíny: A1, A2, A3 a sortiment.
Ketac-Molar Easymix A.R.T.
• Velmi ekonomické balení skloinomerního cementu, ideálního pro techniku minimální 

invaze, včetně atraumatických výplní.

GC Fuji IX GP Extra 1-1 | 3 210,-

GC Fuji II LC Improved 3-2 | 9 750,- | obj. č. 530005 7 990,-*
GC Fuji IX GP 3-2 | 7 050,- | obj. č. 530038

GC Fuji IX GP 1-1 | 2 940,-

5 890,-*

2 490,-*

2 660,-*

EQUIA FIL / FORTE FIL - 50 ks | 5 430,- | obj. č. 5344SO

GC Fuji II LC - 50 ks | 5 530,- 4 030,-*
GC Fuji IX GP / Fast - 50 ks | 4 870,-

GC Fuji IX GP Extra - 50 ks | 5 360,-

GC EQUIA Forte HT Fill - 50 ks | 5 330,-

3 560,-*

3 920,-*

4 150,-*

3 800,-*

8 690,- | obj. č. 540066 7 790,-

5 x 5 cm papír - 100 listů | 65,- | obj. č. 521102 55,-
10 x 10 cm papír - 100 listů | 119,- | obj. č. 521101

8 x 8 cm PVC - 100 listů | 135,- | obj. č. 521109

99,-

115,-

quick aplicap - 50 ks 4 419,- 12,5 g + 8,5 ml | 1 587,- | obj. č. 521084 1 399,-

VÝPLŇOVÉ CEMENTY

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Listerine proužky pro svěží dech. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

ZDARMA
Aktivační kleště 

(521083P) nebo Aktivační 
kleště (521083K) při koupi 

jednoho balení Ketac Molar 
Quick Aplicap
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All-Bond Universal
• Spojuje spolehlivost totálního leptání, pohodlí samoleptání flexibilitu 

selektivního leptání.
• Garantuje univerzální kompatibilitu s chemicky, světlem i duálně 

tuhnoucími kompozitními pryskyřicemi a cementy.
• Využijete jej při všech přímých i nepřímých bondovacích technikách.
• Skutečně nevyžaduje žádný dodatečný chemický aktivátor narozdíl od 

jiných konkurenčních systémů pro přímé bondování.
• Hydrofilní před polymerací, mnohem více hydrofóbní po zpolymerování 

než ostatní bondy - skutečně nepropustný pro vodu.
• Není nutné skladovat jej v lednici.

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.

Optibond Universal
• Jednosložkové univerzální adhezivum,  

naplněn ze 7%.
• Vhodný pro všechny techniky leptání:  

Slef-Etch, Slelective Etch a Total-Etch.
• Kombinuje výjimečnost vazby patentovaního 

GPDM monomeru a spolehlivost inovativního 
Ternary Solvent Systému.

SLEVA
30%

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

smývatelný a nabízí pohodlí  
aplikace stříkačkou.

SLEVA
20%

G-Premio Bond / G-Bond
• G-Premio Bond
• Jednosložkový univerzální bond, kompatibilní se 

všemi režimy leptání.
• Určený pro přímý bonding, pro provádění oprav  

a řešení hypersenzitivity.
• Kit obsahuje: 5 ml lahvička, 50x aplikační 

štětečky, 20x jednorázové míchací mističky.

• G-Bond
• Jednosložkové, samoleptací, světlem tuhnoucí 

adhezivum, které využívá principy jak  
chemické, tak mikromechanické vazby.

• Rychlá procedura ve třech krocích, trvající 
pouhých 30 sekund.

• Kit obsahuje: 5 ml bondu, 50 mikroštětčků,  
1 mikro-aplikátor a míchací misku.

*Akce platí do 31/8 a poté do vyprodání zásob

Selective Brush
• Aplikační štětečky pro cílenou aplikaci bondů, leptadel a tekutin.
• Jsou tvořeny ze speciálních vláken, které udrží právě 1 kapku.
• Díky jejich vlastnostem ušetříte  

až 60% materiálu.

 

re
gu

lar

fin
e

4 ml | 2 210,- | obj. č. 530185 1 890,-

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

5 ml | 2 724,- | obj. č. 520154 1 907,- 30 g + 2 intraorální stříkačky + 30 koncovek | 1 895,- | obj. č. 584632 1 516,-

G-Premio Bond - 3 x 5 ml | 1 ks =  
1787 Kč | 7 390,- | obj. č. 5211464 5 860,-*
G-Premio Bond - 1 x  5 ml | 2 900,- |  
obj. č. 5211462

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

2 360,-*

2 190,-*

jemné - 4 x 100 ks | 1 ks = 1,75 Kč | 900,- | obj. č. 521143 699,-
regular - 4 x 100 ks | 1 ks = 1,75 Kč | 900,- | obj. č. 521141 699,-

ADHEZIVA

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Pohodlná dámská a pánská trička. 
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.
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HS London Crystal
• Unikátní čepy z křemenných vláken,  

které výrazně lépe a více vedou světlo.
• Umožňují spolehlivě polymerovat fixační 

cementy do hloubky kořenového kanálku.
• SILANIZOVANÉ, jednotlivě balené čepy jsou 

připraveny k okamžitému použití.
• Snadno padnou do jakéhokoliv kořenového 

kanálku a mohou být bez problémů použity  
ve většině klinických případů.

• Délka čepu: 16 mm.
• Velikosti: 0,5 mm, 0,7 mm a 0,9 mm.

FibreKleer 4x Tapered 
• Kompozitní čepy ze skelných vláken  

s minimálním rizikem zlomení kořene.
• Vysoce radioopákní, vysoká pevnost v ohybu.
• Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375 mm 

a 1,50 mm.
• Intro Kit obsahuje: 15 čepů (od každé 

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

Kořenové čepy ocelové
• Ocelové kořenové čepy za velmi 

výhodné ceny bez nutnosti použít 
speciální předvrtávače.

• Délky 10 a 14 mm, balení 5 + 5 ks.

Kořenové čepy
• Anatomicky tvarované 

kořenové čepy odpovídající 
morfologii kořenových kanálků.

• Jejich tvar redukuje riziko 
zalomení v kořenovém kanálku.

• Možno použít jako provizorní  
i jako stálý kořenový čep.

• 2 varianty – zlacené  
a titanové.

Spalitelné čepy
• Čepy ze speciálního zeleného 

plastu, beze zbytku spalitelné.
• Ideální pro přímou i nepřímou 

metodu zhotovení náhrady.

Retopin
• Oblíbené parapulpární 

retenční výměnné čepy  
s vícenásobně použitelným 
mandrelem.

• Dodávané v titanové nebo 
pozlacené variantě.

• Na ohýbání čepů slouží ruční 
zavaděč.

SLEVA
15%

Microbrush X
• Prodloužený, extra tenký aplikátor pro stísněné prostory (endodoncie, parodontologie).
• Vytvořený pro rovnoměrné umístění materiálů na vnitřní povrch stěn zubů.
• Ohýbatelný o 90°.
• Vynikající pro bondování kořenových čepů s vlákny.

čepy - 10 ks | 1 090,- 990,-
předvrtávač - 1 ks | 669,- 599,-

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

předvrtávač - 1 ks

780,-

1 681,-

sada - 5 + 5 ks | 449,- | obj. č. 562004 419,-

zlacené - set 60 ks | 1 699,- | obj. č. 562032

titanové - set 60 ks | 3 895,- | obj. č. 562061 3 699,-
titanové - refill 6 ks

zlacené - set 240 ks | 4 930,- | obj. č. 562031

zlacené - refill 12 ks

369,-

4 440,-

1 529,-

219,-

60 ks | 320,- | obj. č. 562025 290,-

Titan refill - 100 ks | 2 759,- | obj. č. 561002

Gold set - 25 ks | 1 269,- | obj. č. 561003 1 079,-
Gold refill - 100 ks | 2 329,- | obj. č. 561004

Titan set - 25 ks | 1 599,- | obj. č. 561001

1 990,-

1 359,-

2 350,- 100 ks | 739,- | obj. č. 521103 690,-

KOŘENOVÉ ČEPY

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Listerine proužky pro svěží dech. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.



3M™ Filtek™ One Filtek  One Filtek™ Filtek™ Filtek  One

Estetika 
a přirozenost 
v jednom. 

VYSOKÁ ESTETIKA
VYNIKAJÍCÍ ODOLNOST
SKVĚLÁ MANIPULACE A MODELACE

Vysoce estetický bulkfillový materiál NABÍDKA

3+1
ZDARMA

Při koupi 3 doplňkových balení (kompule nebo tuby à 4g) 
získáte 1 doplňkové balení ZDARMA (odstín A3)

Nabídka je platná do 30. 9. 2020. Produkt zdarma bude doručený přímo do ordinace prostřednictvím logistického partnera 3M.

Inzercia.235x310.Filtec.One.promo.CZ.indd   1 26.07.2020   21:40
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Relyx U200
• Samoadhezivní, duálně tuhnoucí, univerzální pryskyřičný cement.
• Vynikající a dlouhodobě stabilní síla vazby k dentinu, sklovině a náhradám.
• Během aplikace je hydrofilní - dobře přilne ke strukturám zubu a toleruje vlhkost při aplikaci, 

během polymerace se změní na hydrofóbní - odolává náročnému prostředí v ústech.
• Clicker - praktická forma (cca 80 dávek).
• Automix - pro aplikaci v kombinaci s intraorální nebo endodontickou koncovkou.
• Dostupný v odstínech: A2 univerzální, A3 opákní a TR.

ZDARMA**
10 ks RelyX Fiber Post č.2 

červené v hodnotě 4 357 Kč při 

koupi 2 balení Relyx U200 
Clicker nebo Automix.

TheraCEM Ca
• Duálně tuhnoucí, samo-adhesivní, THERApeutický fixační cement v neutrálním 

odstínu.
• Obsahuje ionty kalcia, které trvale uvolňuje a podporuje tak regeneraci tkání.
• Unikátní změna pH - přechod z kyselého (nutný pro adhesi) do zásaditého 

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

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

Detailní informace, klinické tipy -  

bit.ly/theracem

Core-Flo DC / Core-Flo DC Lite
• Oblíbený duálně tuhnoucí, dostavbový materiál pro cementaci čepů a také jako 

výplňový materiál pro náhradu dentinu.
• Dostupný ve dvou estetických odstínech - Natural/A1 a Opákní bílý a kontrastním 

modrém odstínu.
• S nižší viskozitou Core-Flo DC Lite je dodáván v odstínech - Natural/A1 a opákní bílý.

DuoLink Universal
• Kompozitní, duálně tuhnoucí fixační cement pro keramické a kompozitní náhrady.
• Inovace: výrazně vylepšená RTG kontrastnost, výrazně snazší odstranění 

přebytků (po 1 min. zgumovatí).
• Cementování korunek, můstků, čepů, inlejí a onlejí z pryskyřice, keramiky, kovů, 

zirkonu a aluminia.
• Světelná polymerace pro okamžité dokončení, chemická pro úplné dotuhnutí pod 

náhradami nebo v kanálku.
• Nezpůsobuje podbarvení protetických prací.
• Velké množství plniva umožňuje velkou vazebnou sílu a malou rozpustnost.
• Odstíny: univerzální a mléčný bílý.

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

extra tenké pro endo.

 

UniverzálníIntraorální Endo

ImplantLink Semi
• Duálně tuhnoucí semi-permanentní cement 

pro implantologii.
• Extrémně nízká tloušťka vrstvy, pouze 8 µm 

pro maximální přesnost usazení.
• Vynikající adhezivní vlastnosti a vysoká 

okrajová těsnost.
• Odolává žvýkacím silám, spolehlivě drží  

a překvapivě snadno umožní sejmutí  
ve chvíli kdy potřebujete, bez rizika  
poškození náhrady.

• Classic - cement pro  
standardní povrchy,  
odolává žvýkacím silám  
(85 MPa).

• Forte - se zesílenou adhezí  
a odolností vůči tlaku  
(100 MPa), varianta pro náhrady  
s menším adhezním povrchem.

TIP

Videoukázka práce s Implantlink semi - 

goo.gl/jzo9FS

Dualní tuhnutí:
- chemicky - 2 - 3 minuty gelová 

fáze, 3 minuty tuhnutí,

- světlem - 2 - 3 minuty gelová 
fáze, 20 sekund polymerace lampou.

**Dárek ZDARMA Vám bude doručen přímo od společnosti 3M!

clicker - 11 g 4 537,-
automix - 8,5 g 3 228,- 8 g + 15 kanyl a špiček | 2 590,- | obj. č. 530034 2 330,-

DC - 8 g + 15 kanyl | 1 760,- 1 590,-
DC Lite refill - 8 g + 15 kanyl | 1 760,- 1 590,- 8 g | 2 140,- 1 950,-

univerzální - 50 ks | 1 ks = 11 Kč Kč | 690,- | obj. č. 54039A 550,-
intraorální - 50 ks | 1 ks = 13 Kč Kč | 850,- | obj. č. 54039D

endo - 50 ks | 1 ks = 13,50 Kč Kč | 895,- | obj. č. 54039E

700,-

750,-

Classic - 5 ml + 10 kanyl | 1 740,- |  
obj. č. 530144 1 590,-
Forte - 5 ml + 10 kanyl | 1 840,- | obj. č. 530145 1 690,-

DOSTAVBY A FIXACE

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Listerine proužky pro svěží dech. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.
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Fast Splint (FIBER FORCE)
• Systém skelných vláken předem  

impregnovaných pryskyřicí.
• Neobsahují kov - biokompatibilní.
• Translucentní - téměř neviditelné.
• Nevyžadují zvláštní instrumentárium.
• Odstíny: bílý nebo růžový.

SLEVA

TIP

15%

Skvělý výrobek pro ordinaci i laboratoř!

Více informací:  

goo.gl/KeRkAN

Plochý splétaný pásek bílé 
barvy (nejoblíbenější)

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

Splétaný copánek s kruhovým 
profilem

Fiber-Splint
• Jednovrstvý dlahovací (4 mm široký) materiál se skládá z velmi tenkých  

(0.05 mm) sklolaminátových proužků.
• Jednoduché použití v kombinaci se světlem tuhnoucím bondem.
• Výsledkem je vysoce estetické a pohodlné řešení pro pacienta.
• K použití nejsou nutné žádné speciální nůžky.

Clip & Splint spony
• Transparentní fixační svorky pro perfektní 

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

sedí na povrchu zubu a zajišťují bezchybný 
výsledek.

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

• Nepřekáží v přehlednosti pracovního pole.
• Díky své transparentnosti  

nebrání polymeraci.
• Sterilizovatelné v autoklávu  

do 134°C.

Elite Glass
• Speciálně vytvořený vynylpolysiloxan  

pro tvorbu transparentních matric přímo  
v ústech.

• Lze jej použít jako matrici pro intra  
a extra orální polymeraci jak světlem 
tuhnoucích, tak duálně tuhnoucích 
materiálů.

• S vysokou finální tvrdostí: 70 Shore A.
• Přesný, rozměrově stabilní  

i po delším čase.
• Snadno upravitelný; po zaschnutí  

lze upravit běžnými nástroji.

Snadná aplikace v ústech - 
nestéká.

Hotová matrice, po 
ztuhnutí lze upravovat 
běžnými nástroji.

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

SLEVA
25%

zahnutá

lomená

DLAHOVÁNÍ

pásek bílý - 0,5 x 150 mm, 2 ks | 2 180,- | obj. č. 588015 1 850,-
splétaný copánek - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks | 2 180,-

UD vlákno - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks | 2 180,-

1 850,-

1 850,-

2 m | 3 730,- | obj. č. 580044 3 350,- 30 ks | 2 990,- | obj. č. 521420 2 780,-

2 x 50 ml + 6 kanyl | 969,- | obj. č. 540264 869,-

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Pohodlná dámská a pánská trička. 
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.



VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.

Ribbond je dlahovací páska vyrobená ze stejných, vysoce pevných polyetylénových vláken používaných pro výrobu neprůstřelných vest.

JEDINÝ, 
skutečný a původní ORIGINÁL
JEDINÝ, JEDINÝ, 

• neuvěřitelně fl exibilní
• tkaný pomocí patentované křížové (zámek-steh) vazby
• super snadné použití
• výjimečné výsledky

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

starter kit|Obj. kód: 588030   6.490 Kč   8.100,-   

mini kit|Obj. kód: 588031        3.530 Kč    4.410,-   

refi ll 3 × 22 cm  
(šířky 2, 3 nebo 4 mm)             5.490 Kč   6.450,-

Nejvíce zřejmý rozdíl mezi Ribbond a jinými vláknovými 
výztužemi je jeho ovladatelnost. Ribbond nemá prakticky 
žádnou paměť a netřepí se, když je přiadaptován na zuby.

Co všechno budete potřebovat pro práci s páskou Ribbond?
INSTRUMENTÁRIUM:
Výhodou Ribbondových vláken je, že na rozdíl od křehkých skleněných vlá-
ken je extrémně nepravděpodobné, že se vlákna Ribbond během klinického 
použití rozbijí. 
Nevýhodou je, že materiál je obtížně řezatelný a většina nůžek jej nerozstři-
hne. Z tohoto důvodu budete potřebovat speciální Ribbond nůžky, které jsou 
součástí Mini a Starter kitu, jedná se o jednorázovou investici. 
Žádné další speciální instrumentárium není vyžadováno. 
Pro manipulaci s nezvhlčenou páskou využijete kovovou pinzetu, kterou běž-
ně ve své praxi používáte.

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

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

Pre-Treatment Film Pre-Treatment Presentation

Post-Treatment Presentation

Case and photos courtesy of:
Arthur R. Volker DDS

Klinický případ /Dr. E.T.Carlson 
Ribbond můstek během jedné návštěvy

Klinický případ /Dr. A.R.Volker 
Periodontální dlahování

Rtg snímky Stav před použitím Ribbond

Stav po použití Ribbond

Transitional composite bridge for an 18 year old 
waiting to eventually get an implant.

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

Transitional composite bridge for an 18 year old 
waiting to eventually get an implant.

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

Použití Ribbond pro vytvoření můstku Hotový Ribbond můstek

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

Pre-Treatment Film Pre-Treatment Presentation

Post-Treatment Presentation

Case and photos courtesy of:
Arthur R. Volker DDS

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

Hu-Fa
Dental

2. října 2020 Hradec Králové/  8:00 - 13:30 hod. dopolední kurz 
2. října 2020 Hradec Králové/14:00 - 19:30 hod. odpolední kurz

Ceny: lékař: 2 350 Kč (VIP 1 990 Kč*) / 90 € (VIP 77 €*), student: 1 760 Kč 
Cena zahrnuje: Účast na přednášce a praktickém kurzu, veškeré materiály a modely pro 
zhotovení 2 dlah, 5 kreditů v rámci systému vzdělávání, občerstvení.

Konzervativní parodontologická léčba, 
15-ti leté zkušenosti s dlahováním zubů
Přednáška s praktickým nácvikem periodontálního 
dlahování a můstku pomocí Ribbond.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: MUDr. Peter Augustín, Ph.D.,
parodontolog, implantolog a stomatochirurg, 
kromě soukromé praxe působí také ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně

Detailní informace o produktu:  bit.ly/ribbond
Video zde na odkaze:   bit.ly/3fc7DOF

SLEVA 
20%

bit.ly/2HVzFQQ
bit.ly/2WKaEk0



3 PRO OPTIMÁLNÍ PROVIZORIA

Bezpečné a rychlé zpracování  
• Intraorální čas: pouze 45 sekund 
• Míchací poměr 1:1 zajišťuje homogenní směs

Vynikající estetika   
• Přirozený vzhled 
• Dostupný v osmi odstínech

Dlouhá životnost  
• Vysoká konečná tvrdost 

• Vynikající odolnost proti zlomení

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

Structur 3

3 . Pevnost !

2 . Estetika !

Lesk bez lesten !

Objednejte nyn !

1 . Zpracovan !

VOCO servis v ČR:  
Tel.: 773 252 100 · info@voco.com

Provereny  material na  korunky a mustky  od firmy VOCO

VOCO_HuFaSmilesMag_0520_Structur3_235x310.indd   1 30.06.2020   17:13:26
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Structur 3
•Materiál s vylepšenými vlastnostmi pro optimální provizorní náhrady viz vedlejší strana.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2 a bělený.
• Intro kit obsahuje: 50 ml kartuši A2 nebo A3, 6 míchacích kanyl a aplikační pistoli.

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

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.

Admira Fusion
• Nanohybridní výplňový materiál čistě na bázi keramiky.
• Nejnižší polymerační smrštění (1,25 % objemu) a obzvláště nízká míra smršťovacího napětí.
• Inertní, tudíž vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím.
• Výborná estetika, jednoduché leštění do vysokého lesku a vysoká povrchová tvrdost.
• Kompatibilní se všemi konvenčními vazebnými prostředky.
• K dispozici v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3.5, 

BL, 2 x Incizální mixed, GA3.25 a GA5.
• Sady: stříkačky 5 x 3 g nebo kompule  

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

SLEVA
30% na sady

V-Posil
• Vysoce hydrofilní A-silikon 

pro maximální přesnost.
• Více informací o akci  

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

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!

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!

Intro kit 5 690,-
refill -  50 ml 3 410,-

kapsle A3 - 150 ks + 50 ks | 22 000,- | obj. č. 5301163A3 16 070,-
sortiment - 50 ks + 20 ks A3 | 8 430,- | obj. č. 5301164A3 6 090,-

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

AF kompule - 15 x  0,2 g

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

AF stříkačka - 3 g

7 570,-

2 020,-

2 020,-

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,-

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

50 x 0,40 ml | 1 ks = 73 Kč 3 630,-
200 x 0,40 ml | 1 ks = 54 Kč 10 710,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Listerine proužky pro svěží dech. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.
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Filtek Ultimate
• Univerzální výplňový nanokompozit s výbornou zpracovatelností.
• Vysoká pevnost pro použití v předním i postranním úseku.

 *nabídka platí pouze do vyprodání skladových zásaob

AKCE**
Kupte 3 stříkačky v odstínu 

dle Vašeho výběru a získejte další 
stříkačkuZDARMA v odstínu A3!

Filtek Universal
• 3M nanotechnologie zajišťuje odolnost proti otěru, 

skvělou leštitelnost a dlouhodobou stálost naleštění.
• Kompule mohou být bezpečně nahřívány.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, D3, XW a PO.

AKCE**

TIP

Kupte 3 stříkačky / 3 balení 
kompulí v odstínu dle Vašeho výběru 

a získejte další stříkačku/
kompuleZDARMA v odstínu A3!

Detailní informace o systému 

na bit.ly/filtekunl

Filtek One
• Bulk-fillový materiál (až 5 mm) s lepšími 

estetickými výsledky díky zvýšené opacitě.
• Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.

TIP

AKCE**

Detailní informace o systému 

na bit.ly/filtekone

Kupte 3 stříkačky / 3 balení 
kompulí v odstínu dle Vašeho výběru 

a získejte další stříkačku/
kompuleZDARMA v odstínu A3!

Filtek Bulk Fill Flow
• Zatékavý výplňový materiál se 

snadnou a rychlou aplikací.
• 4 mm hloubka polymerace – 

redukuje potřebu vrstvení.
• Odstíny: A1, A2, A3, 

Univerzální

AKCE**
Kupte 3 balení stříkaček v odstínu 

dle Vašeho výběru a získejte další balení 
stříkačekZDARMA v odstínu A3!

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.

Filtek Z250
• Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozitum pro všechny 

rekonstrukce.
• Snížená kontrakce (2 %) díky novému složení patentovaného  

plniva (60% plniva tvoří částečky 0,6 µm).
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B0.5, B1, B2, B3,  

C2, C3, C4, D3, Incisal, Multiple Shades  
a Universal Dentin.

SonicFill 3
• Vylepšená verze SonicFill 3 pro zhotovování  

kompozitních výplní v laterálním úseku.
• sonicky aktivovaný kompozitní systém bulkfill;
• nyní se zlepšenou adaptací a optimalizovaný  

pro snazší manipulaci, modelaci a leštění;
• nanáší se v jedné vrstvě, až do výše 5 mm
• Odstíny: A1, A2, A3 a B1.

SLEVA

TIP

2+1

Vše o systému SonicFill 3 - brožura, 
video, případová studie - zde:  

bit.ly/sonicfill3

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

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

35%

**Dárek ZDARMA Vám bude doručen přímo od společnosti 3M!

4 g 1 570,-
C1-B - 4g - exp. 28.04.2021 | 1 570,- | obj. č. 521C1B 1 099,-*

stříkačka - 4 g 1 822,-
kompule - 20 x 0,2 g 1 822,-

stříkačka - 4 g 1 906,-
kompule - 20 x 0,2 g 1 906,-* 2 x 2 g 1 971,-

4 g | 1 240,- 1 159,- 4 g 1 240,-

60 x 0,25 g | 1 bal = 2047 Kč | 9 213,- 6 142,- 684,- | obj. č. 100069 443,-

VÝPLNĚ

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Pohodlná dámská a pánská trička. 
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.
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Dyract XP
• Kompomerní výplňový materiál pro všechny třídy kavit  

ve frontálním i postranním úseku.
• Vyniká rychlostí polymerace (stačí 10 sekundový osvit)  

s minimální polymerační kontrakcí.
• Snadno se zpracovává a je výborně leštitelný  

a zároveň má vysokou odolnost proti oděru
• Odstíny: A2, A3, A3,5 a B1

SDR Plus
• Zatékavý, radioopacitní 

materiál typu bulk-fill  
(až 4 mm vrstva)  
s vylepšenou odolností proti 
opotřebení pro I., II., III.  
a V. třídu kavit.

• Dokonale se adaptuje v kavitě, 
samonivelační schopnost.

• Odstíny: A1, A2, A3 a U.

 *Nabídka platí pouze do vyprodání skladových zásob

Neo Spectra ST
• Nový systém nanokeramických, světlem tuhnoucích, univerzálních kompozit pro přímé i nepřímé náhrady.
• Založen na technologii granulovaných plniv SphereTEC®.
• Jednoduchá manipulace, vysoká estitika 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

20 x 0,25 g 1 941,-

universal - 50 x 0,25 g 5 296,-
refill - 15 x 0,25 g

sběratelská edice - 110 x 0,25 g | 10 972,- | obj. č. 527404CE

1 659,-

8 154,-*

Flow - kompule - 16 x 0,25 g

HV stříkačka - 3 g 1 143,-
HV - kompule - 16 x 0,25 g

Flow - stříkačky - 2 x 1,8 g

1 524,-

1 418,-

1 524,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Listerine proužky pro svěží dech. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

Celtra® Duo 
Zirkonem zesílená lithium silikátová keramika (ZLS)

Vyvinuta  
pro perfektní 
náhradu



1.299 Kč
 1.549,-

LM-ErgoSense DARK  DIAMOND

LMErgoSense 
Význam ergonomické rukojeti nástroje
Volba co nejvíce ergonomického ručního nástroje může znamenat velký rozdíl, pokud jde o nepohodlí a potíže při provádění stomatolo-
gických úkonů. V žádném případě není bezvýznamné, jakého průměru je rukojeť ručního nástroje nebo z jakého materiálu je její povrch. 
Při držení nástrojů zhruba po dobu 2000 hodin každý rok, je pro zubního lékaře s ohledem na jeho/její výkon a produktivitu zásadní 
design, hmotnost a pocit z každého nástroje. 

Podle nedávných studií věnujících se ergonomii ve stomatologii, trpí až dvě třetiny zubních lékařů do určité míry bolestí zad, krku, ramen, 
paží a rukou...

Vyberte si nástroje dle Vašich potřeb v českém katalogu LM Dental! 

Celý článek si můžete dočíst 
na našich webových stránkách 
po načtení odkazu
bit.ly/LMergonomie

Nástroje si můžete vybírat na stranách 19 - 30 v katalogu na internetu ZDE: bit.ly/katalogLM
Ceník najdete ZDE: bit.ly/CenikLM

*Akce platí na parodontologické nástroje s rukojetí LM ErgoSense s vyjímkou nástrojů Sharp Diamond, na objednávky uskutečněné 17. 9. - 16. 10. 2020.

Další nástroje z řady Dark Diamond si můžete prohlédnout v katalogu na internetu na stranách 40 a 41: bit.ly/katalogLM

1.299 Kč
 1.549,-

Modelovací nástroj MH
59708DDSD

Pro kondenzaci velkých 
aproximálních výplní. 
Válcovitou koncovku 
bezpečeně vysunete 
i po zpolymerování.

Nástroje LM-ErgoSense Dark Diamond 
s nepřilnavou povrchovou úpravou umožňují snadné 
umisťování a konturování kompozitních pryskyřic. 
Diamantu podobný povrch zmenšuje přilnavost 
a umožňuje příjemnou a precizní modelaci.

• Kondenzace a tvarování výplní bez lepení
• Povrch odolný proti poškrábání
• Snadno se čistí
• Kontrastní s výplní a bez odlesků
• Ergonomická rukojeť pro precizní práci

Kuličkové cpátko
 1,5 - 2,5 mm
59471DDS

Pro modelaci kompozit

1.299 Kč
 1.549,-

Cpátko/ modelovací 
nástroj 
59482DDS

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

1.299 Kč
 1.549,-

Mini lopatka/ 
hladítko
59444DDS

Pro nanášení 
a konturování 
kompozitu.

 15%
SLEVA plat í od 1. do 30. zá

ří 

202
0

 15%*
SLEVA 
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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

Occlusal Shaper
• Okluzní brousek 972 byl speciálně vyvinut pro tvarování okluze.
• Je vhodný pro všechny výplňové materiály a také pro 

celokeramické materiály (ZrO2).
• Spolehlivě vytvoříte vrcholky i fisury  

pomocí jediného nástroje.
• Kulatý tvar usnadňuje konturování,  

zakřivení zabraňuje vytvoření zářezů.
• Doporučené max.otáčky:
• C972 - 30.000 / optim.  

8.000-15.000
• F972 - 40.000 / optim.  

10.000-20.000
C972.315.020F972.315.020

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

AKCE
3 + 1 

ZDARMA

SeptoDiscs
• Dokončovací a leštící disky pro kompozita.
• Více flexibilnější: umožňují snadný přístup na všechny aproximální a vestibulární 

plochy.
• Tenčí: jednodušší konturování a dokončování aproximálních povrchů, dokonce  

i v oblastech s obtížným přístupem.
• Vysoká účinnost finálního opracování: minimální drsnost povrchu, vysoký lesk.
• Vysoce abrazivní: dosáhnete lepšího opracování za kratší čas, snadné 

odstranění všech přebytků.
• Systém Pop-On mandrelu umožňuje rychlé a snadné uchycení a přetáčení disků.
• Čtyři hrubosti, snadné rozpoznání díky barevnému kódování.

* *nabídka platí pouze do vyprodání

SLEVA
20%

SeptoMatrix Sectional
• Anatomický tvarované sekční matrice pro výplně II. třídy.
• Poskytují výborné podmínky pro přesnou reprodukci bodu 

kontaktu a pro získání přirozené anatomie zubů.
• Kroužky jsou vybaveny trojúhelníkovými  

silikonovými koncovkami pro dosažení  
perfektního separace.

• Zesílení kroužků zaručuje řízení síly při separaci -  
tvrdý kroužek (modrý) nebo měkký kroužek (růžový).

• Tři velikosti matric - S, M a L - pro lepší  
přizpůsobení se všem klinickým situacím.

• Sada menší obsahuje: 50 ks matric ve velikostech  
(15x L, 20x M, 15x S) + 2 kroužky (tvrdý a měkky) + 
8 ks trojúhelníkových silikonových koncovek.

• Refiil matrice obsahuje: 50 ks matric  
dle zvolené velikosti.

SLEVA
20%

SeptoContact
• SeptoContact je velmi praktický nástroj určený pro snadnou a především opakovatelnou 

rekonstrukci bodů kontaktu.
• Nástroj má distální a meziální hrot pro snadnou manipulaci v obtížné přístupných oblastech.
• Nástroje jsou světlovodivé, umožňují polymerizaci.
• Dvě velikosti - pro velké kavity (L) a pro malé kavity (S).
• Balení obsahuje: nástroje - 1x L a 1x S, každý s distálním  

a meziálním hrotem.

TIP

SLEVA
Od nynějška budou rekonstrukce 

bodu kontaktu i v obtížně 
přístupných oblastech hračkou!

Praktická ukázka -  

bit.ly/septocontact1 15%

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,-

C972.315.020 - 5 ks - velmi jemný | 1 ks = 68 Kč | 400,- | obj. č. 570972C20 340,-
F972.315.020 - 5 ks - jemný | 1 ks = 68 Kč | 400,- | obj. č. 570972F20 340,-

50 ks 2 058,-

SeptoDisc kit (120 ks + mandrel) + sil. gumičky + diam. pasta | 2 500,- | obj. č. 5302680 1 299,-*
SeptoDiscs refill - 50 ks | 460,-

mandrel - 1 ks | 300,- | obj. č. 5302687

390,-

240,-

sada menší | 2 040,- |  
obj. č. 5302421 1 595,-
refill matrice - 50 ks | 1 140,- 920,-

2 ks | 1 730,- | obj. č. 5302689 1 469,-

POMŮCKY PRO VÝPLNĚ

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Listerine proužky pro svěží dech. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.



WOODPECKER

iLED
Tužková polymerační LED lampa 
pro polymeraci všech fotocitlivých materiálů.
Vytvrzení 2 mm pryskyřice za 1 sekundu.
Otočná hlavice s LED 360°.
Bezdrátový provoz na baterii.
2 pracovní režimy:
- P1 Turbo: 2.300 - 2.500 mW/cm2 na 1 nebo 3 sekundy;
- P2 Normal: 1.000 - 1.200 mW/cm2 na 5, 10, 15 nebo 20s.
Vysokokapacitní baterie až 500 polymeračních cyklů při plném nabití.
Konstantní intenzita světla nezávislá 
na úrovni nabití baterie.
Vlnová délka: 420 - 480 nm
Hmotnost: 278g

592618 
Woodpecker-DTE polymerační lampa iLED   5 990 Kč 

WOODPECKERWOODPECKERWOODPECKER

Endostar ReEndo set
Skvělé v odstraňování starých výplní kořenového 
kanálku z gutaperči. 
Sada rotačních nástrojů se skládá ze 4 nástrojů různých velikostí. 
• Nástroje jsou poměrně agresivní a měly by být používány 
 se standardními endodontickými motory pracujícími 150 - 300 ot. / min. 
• Odstraňují starou gutaperčovou výplň s velkou účinností.
• Pokud se nezdeformují, lze použít velikosti 1 a 2 
 až 10-krát, velikosti 3-4 až 5-krát.

Balení obsahuje po jednom nástroji ve velikostech: 
č. 1 - 12/30, č. 2 - 08/30, č. 3 - 6/30 a č. 4 04/30

EndoStar Re-Endo set 
23 mm / 25 mm / 28 mm   4 ks                          650 Kč
3 x 4 ks Re-Endo set + 10 ml Gutta Cleaner   1 300 Kč   2380,-

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

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

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

• Neuvěřitelná účinnost, vysoká fl exibilita.
• Precizní tvar vyrobený z nerez oceli.
• 2 řezné hrany pod úhlem 90 o.
• Neaktivní hrot bez řezné hrany - bezpečný.
• Milimetrová stupnice vyleptaná na ostří nástroje umožňuje snadno  
 stanovit pracovní délku.
• Ergonomické, barevně značené, autoklávovatelné.

Dostupné:
v délkách: 21 mm, 25 mm, 28 mm a 31 mm 
a v průměrech ISO: 006 - 140
a sortimentních sadách: 015-040,  045-080 
a 090-140 v každé délce.

EndoStar S-File   6 ks   138 Kč  170,- (1 ks=23,-)
                      

SLEVA
20%AKCE 2+1

+ GuttaCleaner 

ZDARMA

B-Cure
Širokopásmá polymerační lampa nové generace.

• Díky třem vestavým diodám dosahuje spektra polyme- 
 race 385 až 515 nm, které je optimální pro světelnou  
 iniciaci všech materiálů používaných v zubním lékařství.
• Optimalizovaný tvar světlovodu pro dobrý přístup 
 v distálním úseku.
• Pohodlné, intuitivní ovládání díky přehlednému displeji.
• Konstatní hladina výkonu bez ohledu na stav baterie.

5 pracovních režimů:
turbo mód: 
1 800 - 2 000 mW/cm2, na 3 nebo 5 sekund
soft mód: 
postupně zvyšující se výkon 0 - 1 200 mW/cm2, 
na 5, 10, 15 a 20 sekund
pulzní mód: 
výkon 1 200 mW/cm2 je střídán v pulzech 
o délce 0,8 sekundy, na 5, 10, 15 a 20 sekund
normální mód: výkon 1 000 - 1 200 mW/cm2, 
na 5, 10, 15 a 20 sekund,
ortho mód: deset za sebou jdoucích pulzů trvajících 
3 nebo 5 sekund o výkonu 2 000 mW/cm2.

592619   Woodpecker-DTE B-Cure lampa   7 990 Kč
        8 490,-



Septanest 
& 

Septoject 
Evolution

Septodont jako světový leader 
v managementu bolesti zajišťuje 
produkty pro bezbolestné zákroky 
ve Vaší praxi:

Septanest: první volba zubních 
lékařů, 150 miliónů aplikací ročně, 
vysoká kvalita, zaručená spolehlivost.

Septoject Evolution: hladší průnik 
při vynaložení menší síly, nižší 
průhyb, vyšší přesnost, méně bolesti 
pro pacienta.

• Anestetikum na bázi 4% articainu dodávané ve skleněných karpulích á 1,7 ml.
• Vhodné jak pro klasickou tak pro intraligamentální anestezii.
• Koncentrace 1:200 000 s délkou anestezie cca 45 min je vhodná pro klasické   
 zákroky (např. jednočlenné, vícečlenné extrakce, resekce apexů, preparace kavit,  
 maxilofaciální chirurgii aj.).
• Koncentrace 1:100 000 s délkou anestezie cca 70 min umožňuje delší a hlubší  
 anestézii u náročnějších výkonů, zejména chirurgických.

460004  Septanest 1:100   50 x 1,7 ml   553 Kč***
460003  Septanest 1:200   50 x 1,7 ml   593 Kč***

Mepicain 3%    398 Kč***

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

100 ks   379 Kč   430,-

Septanest

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

Mepicain
• Lokální anestetikum anilidové řady bez adrenalinu 
 s rychlým nástupem účinku.
• Je vhodný pro ošetření pacientů s labilním krevním  
 oběhem, u kterých je kontraindikovaná vasokonstrikční  
 složka. Použití k infi ltrační a svodné anestezii, účinnou  
 látkou mepivakain-hydrochlorid.

Balení - 10 x 1,8 ml cylindrická ampule.

Bezpečná a bezbolestná aplikace anestezie pro VAŠE pacienty 
a jednoduchá a pohodlná aplikace anestezie pro VÁS

iCT injection 
• Ergonomický tvar pro jisté a bezpečné uchopení
• Bezkabelový aplikátor
• Snadné nasazení i vyjmutí ampule s anestetikem
• Se třemi rychlostními stupni aplikace anestetika
• Se sterilizovatelným držákem ampulí

Možnosti aplikace:

Specifi kace
      
Model iCT injection    
Rychlost aplikace 3 stupně (250, 150, 50 sek / 1,8ml)
Velikost 150 x 22,4 x 30 mm    
Váha 72 g    
Baterie 3,7V, 2600mA (LiOn)    
Příslušenství dobíjecí základna, adaptér, nabíjecí kabel

Obj. kód: 593177    29.990 Kč    39.990,-
Máte zájem si iCT injection vyzkoušet?
Kontaktujte naši produktovou specialistku, mobil: +420 777 003 363, mail: lenochova@hufa.cz

automatický aplikátor intraligamentární anestezie

Hu-Fa
Dental



Pro kompletní přehled šicích materiálů Sabana si vyžádejte od svého obchodního zástupce leták se vzorkem a nebo se podívejte na internetu ZDE:  bit.ly/sitiSabana

Nevstřebatelné, hedvábné, splétané vlákno z organického proteinu zvaného fi broin. Vlákno je potaženo silikonem pro lepší manipulační 
vlastnosti a snížení krvácení. Hedvábí má vysokou odolnost, snadnou manipulaci a dobrě se uzlí. Vlákno má černou barvu.

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

Hedvábí

Silon Monofi lní, nylonové, nevstřebatelné vlákno s vysokou pevností v tahu a dobrou elasticitou. 
Syntetický, sterilní šicí materiál má černou barvu.

SabaFil    24 ks      45 cm / 75 cm       1 350 Kč   1 500,-

Hvězdička označuje stomatology 
nejpoužívanější kombinace vlákna a jehly. 
Nenašli jste svou oblíbenou kombinaci 
JEHLA x SÍLA VLÁKNA?
Obraťte se na svého obchodního 
zástupce, uvedený seznam není zcela 
kompletní.

Nádoby 
na kontaminovaný 
odpad
Speciální plastové nádoby na kontaminovaný odpad a jehly.

obj. kód: 450171 0,5 l 19 Kč      20,-

obj. kód: 450170    1 l 22 Kč      23,-

obj. kód: 450168    2 l 40 Kč      42,-

obj. kód: 450172    5 l 53 Kč      56,-



Oblíbené vazivové nože pro minimálně 
traumatické extrakce bez námahy.

Luxator

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

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

• Vazivový nůž díky jemné ostré čepeli pronikne mezi  
 zub a alveol bez nutnosti fyzické námahy.

• DE3 a DE5 jsou obzvlášť vhodné pro hluboko fraktu 
 rované zuby a zkažené kořeny.

• Celá operace minimálně poškodí tkáň, hojení je  
 mnohem rychlejší a je méně stresující 
 pro pacienta i lékařský tým.

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

ostatní             1 ks  2 420 Kč   3 020,-

L2S           DE3 L3AL3S   

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

Označení Typ Šířka čepele Indikace

1S rovná čepel 1 mm Integruje vlastnosti periotomu

2S rovná čepel 2 mm Apikální a/nebo interproximální

3C zahnutá čepel 3 mm Univerzální, startovací

3S rovná čepel 3 mm Interproximální

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

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

5C zahnutá čepel 5 mm Velké molárové kořeny

5S rovná čepel 5 mm Interproximální

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

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

Alveogyl
• Pasta pro lokální léčbu „suchého lůžka" (alveolitis sicca) s antiseptickým a analgetickým účinkem.
• Jednokroková, samoeliminující léčba, která rapidně omezuje bolest a poskytuje tišící efekt během procesu hojení.
• Snadno se zavádí, má dobrou přilnavost během celého procesu léčby.
• Přispívá k přirozené obnově alveolární tkáně.
• Vyžaduje pouze jedinou proceduru - umístit! Žádné šití, žádný návrat pacienta!

530227    10 g   1 099 Kč   1 300,- 

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

kratší   1 ks | 1 549 Kč  1 819,- | obj. č. 561010
delší     1 ks | 1 549 Kč  1 819,- | obj. č. 561014

20% 
SLEVA

25% 
SLEVA

15% 
SLEVA



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

EndoStar E3 Azure
• Nabízí efektivní a snadné použití, rychlé a bezpečné opracování kanálku.
• Jsou extrémě fl exibilní - sledují i nejkřivější cestu kanálkem a minimalizují tím  
 riziko perforace nebo via falsa.
• Zajišťují bezpečnost - mají zvýšenou odolnost proti zalomení 
 v porovnání s běžnými nástroji.
• Díky upravené struktuře slitiny niklu a titanu je možné nástroje 
 před vložením do kanálku předem natvarovat. 
 V autoklávu se pak nástroje narovnají do své původní podoby.

AKCE 
4+1

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

běžné ceny

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

Dr. Amr Elwi

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

OTESTUJTE BEZ RIZIKA!
Objednejte si 4 balení a 5-té dostanete 

ZDARMA! 
Otestujte ho a pokud byste nebyli spokojeni, 
můžete nám 4 originální neporušené balení 

vrátit a my Vám vrátíme peníze.

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

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

592614 Endomatic motor     23 990 Kč  

ZDARMA 
4 sady 

EndoStar E3 Azure 3 ks 
v hodnotě 

3 480 Kč

Endo Smart
Bezdrátový bateriový ENDO motor s rotační
i reciproční funkcí. 
Bezkontaktní dobíjení z dokovací stanice. 
Dynamická kontrola kroutícího momentu.
• 9 programů s možnosí úpravy.
• Dobře čitelný barevný LED displej.
• REVERSE- automatický zpětný chod.
• Krouticí moment: 0,6 Ncm - 5Ncm, možnost  
 kalibrace.
• Otáčky: 100 - 1000 rpm.
• Hmotnost: 139g.
• Autoklávovatelná hlavička.

Balení obsahuje: endomotor, nabíjecí stanice, 
kolénko, mazací tryska, napájecí zdroj.

592617   Woodpecker Endo Motor Smart   
                                  12.890 Kč*  16.100,-

ZDARMA* 
4 sady 

EndoStar E3 Azure 3 ks 
v hodnotě 

3 480 Kč

*platí do vyprodání skladových zásob



• vylepšená vazba a zapečetění na hluboký vlhký dentin
• nulová rozpustnost
• výrazné uvolňování vápníku a alkalické pH stimuluje tvorbu   
 hydroxy-apatitu a formaci sekundárního dentinového můstku  
 izolujícího pulpu
• dobrá radioopacita pro snadnou identifi kaci na RTG  snímcích
• oceníte rychlou a cílenou aplikaci tenkou kanylou, na rozdíl   
 od míchání a lepivé manipulace, typické pro běžné kalcium-  
 hydroxidové materiály

BEZPEČNOSTNÍ  
PŘIKRÝVKA 

pro 
ochranu pulpy

T E K U T Ý  A P A T I TT E K U T Ý  A P A T I T

TheraCal LC

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

Zkušební balení obsahuje
1 g materiálu ve stříkačce, 15 aplikačních kanyl 19G.
Obj. kód: 530189 980 Kč     1.090,-

Základní balení obsahuje
4 x 1 g materiálu ve stříkačce, 15 aplikačních kanyl 22G, 50 kanyl 19G.
Obj. kód: 530188 3.090 Kč   3.430,- 

1 g materiálu vystačí na cca 25 - 30 aplikací pro přímé/ nepřímé překrytí exponované pulpy.

PT 5 Piezoelektrický přístroj pro bezbolestné paradentologické ošetření s veškerými Endo funkcemi.  
Endo Scaling – Rychlé a úplné
Po endo scalingu není na povrchu kořene 

žádná smear vrstva, pouze pár drobných zbytků

Odstranění kalcifi kací
a špatných výplní   

Reendo, odstraňování 
cizích těles   

Endo Scaling

Hledání vstupu do kanálků

Přístroj zajišťuje bezbolestné odstranění zubního kamene pomocí krouživých vibrací za použití titanových 
koncovek až do hloubky 14 mm.  
Titanové koncovky jsou měkčí než povrch zubu a dochází tak daleko šetrnějšímu ošetření než běžným 
scalerem.
Navíc obsahuje veškeré Endo funkce – vyplachování kanálků, endo scaling, odstraňování kalcifi kací, hledání 
vstupů do kanálků, reendo a odstraňování zalomených nástrojů.

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

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

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

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

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

Ostrý nástroj je klíčem k úspěchu!

NÁHRADNÍ KONCOVKY 
K PT5 NYNÍ V AKCI 3+1
vybírejte na internetu ZDE: bit.ly/PT5koncovky 



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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PROPHYpearls
• PROPHYpearls jemně a přitom účinně 

odstraňují skvrny, plak a biofilm.
• Vhodné ošetření před pečetěním 

fisur, bělením a protetickým či 
ortodontickým použitím

• Šetrné k dásním a struktuře zubů.
• Pacienti ocení rychlejší čištění  

a neslanou chuť.
• K dispozici v příchuti: černý rybíz, 

broskev, máta, pomeranč a nebo  
bez příchuti.

PROPHYflex 4
• Dva nástroje v jednom - ideální pro supragingivální a subgingivální aplikace.
• Využijete jej při profylaxi nebo parodontologii, pečetění fisur, estetickou 

stomatologii, na protetiku nebo v ortodoncii.
• Přední část lze snadno otáčet o 360 °, což umožňuje práci v jakékoli oblasti a činí 

jí přístupnější.
• Čistý komfort - pro zubní lékaře (menší víření prášku) i pacienty (nižší 

podráždění tkání).
• Volitelná délka násadce s 2 různými a připojitelnými rukojeťmi lze délku ručního 

nástroje přizpůsobit ruce uživatele.
• Množství použitého prášku lze  

nastavit pro každého pacienta a indikaci.
• Dostupný ve třech  

barvách -  
tmavě modrý, jasně  
zelený, zářivě růžový.

Buff prophy prášek
• Profylaktický prášek pro profesionální 

čištění zubů opískováním, bez obsahu lepku.
• Nehrudkující, pro odstranění odolných 

pigmentových skvrn.
• Příchutě: ostružina, máta peprná a 

třešeň.
• Velikost částic: 100 µm.

SLEVA

SLEVA

15%

31%

 

Fluoride gel APF
• 60ti sekundový fluoridační gel pro ordinační použití.
• Účinkuje rychle, je snadno použitelný, bez lepku a barviv.
• Vstřebávání fluoridu  

během 1 minuty!
• Příchutě: jahoda,  

lesní plody, máta,  
třešeň  
a pomeranč.

SLEVA
17%

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

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

ordinační použití.
TIP

TIP V naší nabídce na eshopu najdete 
všechny druhy ÚV Listerine!

Více zde: goo.gl/itbMuk
Vyplachujte ústa pacienta 
před každým výkonem!

Thienelino samolepky
• Veselé samolepky pro Vaše 

dětské pacienty  
s různými motivy oblíbených 
postaviček  
Thienelino.

Veselé samolepky -  
mix motivů

Cold/Hot medvěd 
Thienelino
• Polštářky pro použití  

na chlazení i zahřívání.
• Pro schlazení vložte  

do mrazáku nanejvýš  
na 30 minut při max. -18°C.

• Pro zahřátí vložte do horké vody 
(max. 90°C) na dvě minuty.

• Příjemný sametový povrch.
• Opakovaně použitelné.
• Velikost: 11 x 7 cm.
• Barvy: modrá, žlutá a růžová.

s příchutí - 80 x 15 g | 4 330,- 3 095,-
bez příchuti - 80 x 15 g | 3 933,- | obj. č. 5931792 2 780,-

21 900,-31 786,-364 g | 699,- 599,-

 450 ml | 599,- 499,-

6 x 1000 ml | 1 ks = 149 Kč | 1 074,- | obj. č. 450669 895,-
Total Care - 1000 ml | obj. č. 450669 179,-

mix motivů - 100 ks | 260,- | obj. č. 598042 220,- 1 ks | 54,- 49,-

PROFYLAXE

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Listerine proužky pro svěží dech. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.
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Alginate mixer MX-300
• Automatická digitální míchačka alginátových otiskovacích hmot.
• Šetří Váš čas - hmota namíchaná za 8 sekund.
• Šetří úsilí - jednotná konzistence poskytuje elasticitu a odolnost srovnatelnou se silikony.
• Šetří materiál - otisk je vždy precizní a bez bublinek.
• Rozměry: 205 x 245 x 300 mm, váha: 17 kg.
• Rychlost míchání: 3 600 ot/min.
• Prodloužená záruka 24 měsíců.
• Balení obsahuje: míchací přístroj, 4 míchací nádobky  

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

Elite HD+
• PUTTY
• Vysoce kvalitní A-silikon, měkký tmel pro všechny metody otiskování.
• Má vynikající objemovou stabilitu, pevnost v tlaku a 3-letou záruku kvality.
• Fast soft: rychle tuhnoucí, pro dvoukrokovou metodu otiskování.
• Normal soft: normální rychlost tuhnutí, pro metodu dvojího míchání.
 
• KRÉM LIGHT
• Korekční hmota pro Elite HD+ putty pro dokonalou reprodukci detailů.
• Odolná proti vlhkosti, tixotropní, s vynikající objemovou stálostí.
• Pro dvoukrokovou metodu otiskování, zvýšená zatékavost, zelená barva.
• K dispozici v rychlosti tuhnutí Fast a Normal.

Futar
• A-silikonové hmoty 

pro registraci 
mezičelistních 
vztahů.

 *nabídka platí jen do vyprodání skladových zásob

ZDARMA

SLEVA

Kosmetická 
brašnička  
ke dvěma  
libovolným  
balením!*

20%

Repin
• Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota 

pro otisky individuálních lžiček.
• Provizorní fixace korunek a můstků.
• Parodontální obvaz.

SLEVA
20%

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

Hydrogum 5
• Vynikající bezprašný alginát s vysokou objemovou 

stálostí 5 dnů.
• Velmi vhodný pro ordinace, které nemají laboratoř  

v bezprostřední blízkosti.
• Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin), překvapivě přesný.
• Ovocná chuť, fialová barva,  

antidávivá složka.

OTISKOVÁNÍ

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

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

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

Futar D Slow Shore-D 43 90 s 90 s

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

skenovatelný, opracovatelný 
skalpelem, frézkou

PČ = pracovní čas; IOČT = intraorální čas tuhnutí

ZDARMA
12 ks alginátové otiskovací hmoty  

Hydrogum 5 nebo Orthoprint  
v hodnotě 3 708 Kč / 3 468 Kč!

MX-300  + 12 ks alginátů | 31 608,- | obj. č. 540063 22 990,-

putty - 2 x 250 ml | 1 909,- 1 699,-
krém - 2 x 50 ml + 12 koncovek | 1 199,- 1 019,- 2 x 50 ml + 6 kanyl | 1 400,- 1 120,-

425 g | 306,- | obj. č. 100052 245,-

12 x 453 g | 1 ks = 239 Kč | 3 468,- | obj. č. 540168 2 868,-
453 g | 289,- | obj. č. 540168 259,-

12 x 453 g | 1 ks = 249 Kč | 3 588,- | obj. č. 540169 2 990,-
453 g | 309,- | obj. č. 540169 279,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Pohodlná dámská a pánská trička. 
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.
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**Dárek ZDARMA Vám bude doručen přímo od společnosti 3M!

Pentamix 3 / Pentamix Lite
• Pentamix™ 3
• Automatický míchací přístroj kompatibilní  

i s konkurenčními otiskovacími materiály.
• Veškeré součástky uvnitř přístroje jsou  

kovové a zajišťují dlouhou životnost přístroje.
• Jeden z nejmenších přístrojů na trhu –  

ušetříte cenný pracovní prostor. Rozměry:  
28,3 cm x 22,5 cm x 28 cm, hmotnost 9,8 kg.

 
• Pentamix™ Lite
• Automatický míchací přístroj, který je snadno  

přenosný mezi ordinacemi díky své lehkosti  
a integrovanému madlu.

• Pouze pro 3M otiskovací hmoty.
• Jeden z nejlehčích přístrojů na trhu - hmotnost jen 

6,7 kg!
• Kompaktní konstrukce - vztyčením na výšku šetří cenný 

prostor. Rozměry: 39,5 cm x 26,5 cm x 30,5 cm.

ZDARMA ZDARMATIP
Pentamix 3 při koupi materiálů 
z kategorie Otiskování v celkové  

hodnoty 40 699 Kč.

Pentamix Lite při koupi materiálů  
z kategorie Otiskování v celkové  

hodnoty 22 990 Kč.

Seznam výrobků -  

bit.ly/3Mpristroje

Pentamix 3Pentamix Lite

Express XT Penta
• Vinylpolysiloxanová otiskovací hmota  

s vyváženým souborem klinicky 
potřebných vlastností.

• Žádné deformace otisku po ztuhnutí – 
100% rozměrová stabilita.

• Díky hydrofílii a excelentním zatékavým 
vlastnostem docílíte dokonale 
reprodukovaných detailů.

• Tři druhy tmelů pro strojové míchání - 
Penta H, Penta H Quick a Penta Putty.

• Čtyři druhy korekčního krému -  
Light Body, Light Body Quick,  
Regular Body a Regular Body Quick.

SLEVA
15%

Adstringentní retrakční pasta
• Pasta pro dočasnou retrakci marginální gingivy a vysušení sulku u zdravého periodoncia.
• Zaručí čistý, suchý sulkus a silný hemostatický účinek, efektivně otevře sulkus.
• Kapsle zakončena extra tenkou koncovkou pro snadný vstup do sulku bez jeho poškození.
• Hygienické dávkování kapslemi pro jednorázové použití.
• Ideální před otiskováním či preparací tříd II. a V.

ZDARMA**
malé balení Adstringentní retrakční pasta 

(25 x 0,3 g) v hodnotě 2 666 Kč  

při koupi velkého balení (100 x 0,3 g)!

Otiskovací lžíce ASA
• Perforované lžíce bez retenčního 

okraje od špičkového italského výrobce 
dentálních nástrojů a pomůcek.

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

SLEVA
25%

 

Pentamix 3 | obj. č. 540155 40 668,-
Pentamix Lite | obj. č. 540152 21 888,-

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

100 x 0,3 g | obj. č. 5211241 8 860,- 1 ks | 149,- 112,-

OTISKOVÁNÍ

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Listerine proužky pro svěží dech. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.
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Bonart elektrokauter
• Vysokofrekvenční kauter (357 kHz) pro řezání a koagulaci měkké tkáně.
• Používání přístroje pro koagulaci a řezání tkání omezuje pooperační 

bolesti, otoky a infekci.
• Nachází uplatnění při odstranění hyperplastické gingivy, zpřístupnění 

subgingiválního kazu a hemokoagulaci.
• Součástí přístroje je sada 7 různých typů elektrod pro řez a koagulaci.
• Pohodlné ovládání nožním pedálem.
• Maximální výkon: 50 W; Pracovní frekvence: 357±50 kHz.
• Rozměry: 23 x 22.5 x 8.5 cm; hmotnost: 5.4 kg.

PRACOVNÍ MÓDYTIP

INDIKACE

CUT - tento režim slouží jak k koagulaci tak k řezání, ideální pro většinu klinických aplikací.
COAG1 - tento režim slouží jak k koagulaci tak k řezání, efektivní program pro koagulaci, který 

umožňuje i řezání.
COAG2 - tento režim slouží ke koagulaci a zástavě krvácení, vhodný i pro rány většího rozsahu 

(prům. 1,6 mm).

Elektrochirurgie je efektivní metoda, která se používá k řezání nebo koagulaci měkké 
tkáně. V průběhu řezání elektrickým proudem je eliminována bolest spojená s používáním 

skalpelu, zároveň je snížena destrukce tkáňových buněk. Princip elektrochirurgické 
metody spočívá v používání vysokofrekvenčních proudů, kdy vysoká teplota roztaví a 
odpaří buněčnou tkáň stejně účinně jako při použití nože. Elektrokoagulace je metoda, 

při níž k vypařování nedochází. Při této metodě se používá vysokofrekvenční proud. Tato 
metoda je vhodná a velice nápomocná při samotném procesu hojení.

- Rychlé prodloužení korunkové části zubu.
- Hemostáze v oblasti gingiválního sulku.

- Labiální frenektomie.
- Vytvoření prostoru pro iluzivní zanoření mezičlenu.

- Odstranění stopkatých lézí bez krvácení.
- Konturace gingivy.

- Obnažení krčkových kazů.
- Ideální pro zastavení silného krvácení před otiskováním.

Ideální pro zastavení 
silného krvácení  
před otiskováním.

Rychlé prodloužení 
korunkové části zubu. 
Hemostáze v oblasti 
gingiválního sulku.

Labiální 
frenektomie.

Vytvoření prostoru 
pro iluzivní zanoření 
mezičlenu.

Odstranění 
stopkatých lézí bez 
krvácení.

Konturace gingivy.

AGFA Dentus E-Speed
• Rentgenové filmy s vysokou citlivostí třídy E  

pro mimořádně ostré a kvalitní snímky.
• Díky vysoké přesnosti jsou ideální  

pro všechny intraorální  
aplikace.

Držák filmu pěnový
• Lze používat pro filmy, obaly na paměťové 

fólie i návleky na senzor.
• Samolepící na krátké straně - jednoduše 

umístíte kam potřebujete.
• Snadno nastavíte pro horizontální  

i vertikální snímkování
• Měkká pěna je pro pacienta  

mnohem příjemnější než běžné  
držákové systémy.

Senzor návleky PremiumPlus
• Jemné přesto odolné návleky v prémiové kvalitě.
• Zajistí dokonalou hygienu RVG senzorů.
• Měkký materiál a ergonomické provedení  

zvýší pohodlí pacienta.

SLEVA
20%

Wapro ochranné návleky a papírové obálky
• Ekonomické návleky senzoru a ochranné obálky pro nepřímou visiografii.
• Použitelné pro Digora Optime, VistaScan, Gendex a Kodak.
• Dodávané velikosti návleků: 22 x 35 mm (č.0), 24 x 40 mm (č.1), 31 x 41 mm 

(č.2) a 27 x 54 mm (č.3).

 

elektrokauter | 14 790,- | obj. č. 991066 13 990,-
sada elektrod - 7 ks | 3 329,- | obj. č. 99106TS

náhradní elektroda - 1 ks

2 999,-

499,-

150 ks | 1 100,- | obj. č. 582018 1 029,- 100 ks | 220,- | obj. č. 582035 199,-

38 x 200 mm - 500 ks | 1 ks = 0,80 Kč Kč | 495,- | obj. č. 582053 399,-

návleky - 250 ks | 895,- 830,-
ochranné obálky - 250 ks | 680,- 630,-

VYBAVENÍ ORDINACÍ

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Pohodlná dámská a pánská trička. 
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.



VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.

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

Násadec MAXSO PLUS 1:1
592907     7 190 Kč   8 990,-

Kolénko MAXSO PLUS 1:1
5929088   7 500 Kč   9 390,-

 

LED žárovka 
s optickými vlákny.

osvětlení 
AirLight Direct-LED+

X200X

Technické parametry
velikost hlavičky 10.8 mm × 13.0 mm

výkon (W) 27

provozní tlak (PSI) 40-60

rychlost (otáčky/min) 430,000 (10%±)

Světelnost (LUX) 25,500

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

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

2 roky záruka 

Objednejte si 
2 turbínky X200X 
a získejte ZDARMA 
Polymerační lampu 
Woodpecker iLED 

v hodnotě 5 990 Kč

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

VÝKON 27W

SLEVA
35%

SLEVA
20%
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Zdravotní záznam pro stomatologii Zdravotní záznam pro děti a dorost Obálka pro stomatologickou 
dokumentaci

Průkazka o zdravotní péči Registrační list I - II průpisový Laboratorní štítek

Vyúčtování výkonů ve stom.
ambulanci

Poukaz na vyšetření / ošetření K Sterilizační sáčky Lukasterik

TISKOPISY

500 ks | 1 ks = 1,72 Kč | 950,- | obj. č. 999300 860,- 100 ks | 1 ks = 1,70 Kč | 190,- | obj. č. 999522 170,- 500 ks | 1 ks = 3,72 Kč | 2 000,- | obj. č. 999303 1 860,-

1000 ks | 1 ks = 0,41 Kč | 450,- | obj. č. 999050 410,- 500 ks | 1 ks = 0,50 Kč | 280,- | obj. č. 999104 250,- 500 ks | 1 ks = 0,72 Kč | 400,- | obj. č. 999101 360,-

500 ks | 1 ks = 0,36 Kč | 200,- | obj. č. 999010 180,- 500 ks | 1 ks = 0,35 Kč | 195,- | obj. č. 999613 175,-

A1 11 x 33 cm - 100 ks | 1 ks = 2,20 Kč | 
250,- | obj. č. 999321 220,-
B 14x33x5 cm - 100 ks | 1 ks = 3,60 Kč | 
400,- | obj. č. 999432

C 25 x 55 x 10 cm - 100 ks | 1 ks = 10,90 Kč |  
1 200,- | obj. č. 999433

360,-

1 090,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Pohodlná dámská a pánská trička. 
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.



Ochranné brýle
• Brýle ochranné - MG-1
• Skla z leteckého polykarbonátu, rám z měkkého PVC.
• Velké zorné pole, krásně čirý výhled včetně ochranné vrstvy proti mlžení.
• Příjemně sedí, hermeticky těsní, velmi lehké a umožňují nosit dioptrické brýle.
• 3 transparentní barvy - modrá, zelená, růžová.
• Výrobce Woodpecker.

• Ochranné brýle 520
• Ochranné brýle z čirého polykarbonátu = nezkreslují výhled ani barvy, 

nezpůsobují únavu očí.
• Poskytují ochranu zraku před prachem i aerosolem.
• Lze je používat i s dioptrickými brýlemi.
• Vyrobeno v Itálii společností Univet.

MG-2 zelené - 
9999433

Štít ochranný
• Účinná ochrana obličeje proti 

stříkajícímu aerosolu, písku a slinám.
• Fólie odolné vůči poškrábání  

a chemickým látkám
• Vnitřní i vnější antireflexní ochranná 

vrstva - nezkresluje výhled
• výška fólie: 31 cm.

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

 *nabídka platí pouze do vyprodání

vel. 4

Savky flexibilní
• Bezlatexové savky s vysoce komfortním měkkým zakončením.
• Ideální pro citlivé pacienty a při dlouho trvajících zákrocích.
• Délka: 155 mm.
• Dodávané transparentní  

nebo bílé s modrou  
koncovkou.

3-vrstvé ústenky General Public
• Třívrstvá obličejová rouška vyrobená ze 3 vrstev 

netkaných textilií vyrobena v ČR  
ve spolupráci s Libereckou univerzitou.

• Vybavená elastickou gumičkou na upevnění  
za uši a nosním těsnícím páskem  
kopírující tvar nosu.

• Roušky splňují požadavek normy  
EN 14683:2019 + AC:2019.

• Vysoká filtrační schopnost a dobrá  
prodyšnost.

 

Vel. 5

SLEVA
15%

Ústenky s koloidním stříbrem
• Třívrstvé ústenky v bílé barvy vybavené  

integrovanou plastickou výztuží  
umožňující jejích dokonalé  
anatomické vytvarování.

• Obsahuje koloidní stříbro, které  
je známe pro své přírodní  
antimikrobiální účinky.

• Dvě varianty - s gumičkou  
a nebo s úvazem.

Respirační maska KN95
• Respirační maska bez ventilu KN95.
• Respirátor s účinnosti FFP2.
• Pružné gumičky za uši a nosní plíšek 

pro přesné usazení na tvář.
• Použitelná 1 směnu = 8 hodin.

Ochranné oděvy
• Oblek ochranný dvouvrstvý - 

Chirurgický plášť z netkané textilie 
v modré barvě, s dlouhými rukávy, 
délka 115 cm.

• Čepice ochranná - Netkaná 
čepice se stahovací gumičkou  
v modré barvě.

Obrázek je pouze ilustrativní! 
Nejedná se o kompletní sadu!

Ochranné 
brýle 520

MG-2 růžové - 
9999431

MG-2 modré - 
9999432

45HYGIENA

MG-1 - 1 ks | 250,- 219,-*
Typ 520 - 1 ks | obj. č. 5905200 99,-

štít + 10 fólií  | 299,- | obj. č. 910325 259,-*

vel. 4 - 12 ks | 1 ks = 29 Kč | 489,- | obj. č. 2000014 348,-
vel. 5 - 12 ks | 1 ks = 29 Kč | 489,- | obj. č. 2000015

držátko zub. zrcátka - 5 ks | 950,- | obj. č. 200007

348,-

570,-*

100 ks | 139,- 119,-

oblek - 1 ks | 210,- | obj. č. 30043315 190,-*
čepice - 20 ks | 1 ks = 4,50 Kč | 100,- | obj. č. 30043312 90,-*

gumička - 100 ks | 1 ks = 13,20 Kč | 1 390,- | obj. č. 300176 1 320,-
s úvazem - 50 ks | 1 ks = 9,50 Kč | 499,- | obj. č. 300177 475,-

10 ks | 1 ks = 8,99 Kč | 999,- | obj. č. 30043317 899,-* 50 ks | 1 ks = 7,98 Kč | 429,- | obj. č. 3001761 399,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Listerine proužky pro svěží dech. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.
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Domina Plus B DXP
• Autokláv třídy B pro bezpečnou sterilizaci veškerých předmětů, balených i nebalených.
• Možnost připojení k počítači, softwarová kalibrace přes internet, vzdálené servisní nastavení.
• Záznam pomocí volitelně zabudované tiskárny nebo externího záznamové zařízení USB Datalog 

či externí tiskárny.
• Kompletní využití prostoru - 18 l.
• Měděná komora je 10x pevnější než ocelová, vysoce trvanlivá, s 10x vyšší vodivostí než 

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

TIP

ZDARMA

Nový vylepšený design!

K autoklávu Domina Plus B DXP 

získate zdarma svářečku New 
Seal a Destilátor v celkové 

hodnotě 23 580 Kč.

New Seal
• Vysoce kvalitní svářečka pro zatavování obalů z papíru / fólie.
• Automatická regulace teploty.
• Ochrana proti spečení sáčku.
• Vždy vysoce kvalitní  

svár 12 mm.
• Světelná a akustická  

signalizace sváření.
• Kompaktní tvar,  

snadné čištění.
• Vysoká spolehlivost  

- 2 roky záruka.

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

vody za 1 hodinu.
• Objem 4 l, váha 3,2 kg.

SLEVA
15%

Parní sterilizace

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

prověří v jediném testu při teplotě  
134 °C během 3,5 min.: průnik páry, sytost páry, 
obsah nekondenzujících plynů, teplotu a skutečnou dobu 
sterilizační expozice.

• Vhodný pro velké parní sterilizátory (nad 50 l).

SLEVA
20%

Parní sterilizace

Helix Test
• Testy průniku páry (Bowie-

Dick test) pro malé parní 
sterilizátory od firmy 
Medistock.

• Test je nutné provádět denně 
před každou sterilizací.

SLEVA
15%

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

 

STERILIZACE

Výrobek Obj. kód Akční cena

Steril.sáčky 60x100 mm 594060  229 Kč 

Steril.sáčky 90x250 mm 594062  299 Kč 

Steril.sáčky 140x260 mm 594063  499 Kč 

Steril.role 5,0 cm 594046  339 Kč 

Steril.role 7,5 cm 594047  439 Kč 

Steril.role 10 cm 594044  590 Kč 

Steril.role 15 cm 594048  885 Kč 

Steril.role 20 cm 594045  1 190 Kč 

Steril.role 25 cm 594050  1 490 Kč

Steril.role 30 cm 594049  1 830 Kč 

Domina Plus B DXP s USB data-log + NewSeal + Destilator | 141 570,- | obj. č. 593116 117 990,-

Domina Plus B s USB data-log | 116 990,- | obj. č. 593116 108 900,-

14 990,- | obj. č. 593062 13 490,-

destilátor Drink | 8 590,- | obj. č. 592277 7 290,-
plastová nádoba | 1 050,- | obj. č. 592277N 750,-

1 ks | 170,- | obj. č. 593115 136,- 100 ks + nosič | 1 995,- | obj. č. 593101 1 695,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Pohodlná dámská a pánská trička. 
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.
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CaviWipes
• Dezinfekční ubrousky s nízkým obsahem alkoholu 

(17%), které neškodí povrchům.
• Čistí, dezinfikují a dekontaminují, ničí 

mikroorganismy během 3 minut.
• Balení s lepicím proužkem lze snadno připevnit 

na jakýkoli plochý povrch.
• Rozměr: 17,5 x 22,5 cm, ekologické, biologicky 

odbouratelné.

TIP
Účinné proti 
SARS-CoV-2!

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.

• Detalní informace o výrobku najdete 
na bit.ly/GobblePlus

bit.ly/GobblePlus

Rotasept
• Vysoce účinný přípravek na 

dezinfekci a čištění všech typů 
rotačních nástrojů.

• Používá se neředěný, po vyjmutí 
nástroje neoplachovat vodou,  
aby se zabránilo korozi.

• Určeno také pro použití  
v ultrazvukových myčkách.

• Po 30 min. působení se nástroje 
pouze vysuší.

• Účinnost - fungicidní, virucidní 
(včetně HBV, HIV), baktericidní

Gigasept Instru AF
• Přípravek na dezinfekci  

a čištění všech druhů 
nástrojů a je obzvláště 
vhodný pro ultrazvukové 
čističky.

• Neobsahuje aldehyd, fenol ani 
aktivní chlór.

• Má velmi dobré čistící 
schopnosti, široké spektrum 
účinnosti a příjemně voní.

Aspirmatic
• Aspirmatic
• Přípravek pro každodenní hygienické ošetření 

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

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

Asprimaticu ke týdennímu použití.
• Odstraňuje anorganické usazeniny,  

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

Mikrozid AF ubrousky & liquid
• Alkoholová dezinfekce - zdravotnický prostředek 

pro všechny oblasti se zvýšeným rizikem infekce.
• Rychlý účinek, neotírá se - pouze zasychá, 

nezanechává žádné stopy, příjemně voní.
• Účinnost: bakterie (vč.Tb), mikroskopické houby, 

viry HBV, HIV, HCV, Adeno-viry, Rota-viry, 
Papova-viry, Polio-viry.

• Liquid - přípravek pro dezinfekci postřikem na 
plochy a předměty.

• Ubrousky - napuštěné dezinfekčním roztokem k 
okamžitému použití.

Desderman Care
• Tekutá dezinfekce na bázi alkoholu určená 

pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci 
rukou s pečujícím dexpanthenolem  
a vitamínem E.

• Plně virucidní dle EN 14476 do 30 sekund.
• Vynikající péče a ochrana pokožky díky 

inovativní receptuře  
(Panthenol-komplex + vitamín E).

• Bez barviv a vůně, proto je obzvláště 
šetrný k pokožce.

• Aplikace pomocí dávkovače.

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.

DEZINFEKCE

dóza - 160 ks | obj. č. 100082 270,-
sáček - 45 ks | obj. č. 100089 175,- 2 l | 899,- | obj. č. 531030 849,-

2 l | 880,- | obj. č. 410034 839,-

2 l | 1 140,- | obj. č. 410060 1 099,-
5 l | 2 560,- | obj. č. 410061 2 390,-

Aspirmatic - 2 l | 1 310,- | obj. č. 410114 1 099,-
Aspirmatic Cleaner - 2 l | 1 180,- | obj. č. 410112 999,-

dóza - pouze standard 14 x 17,5 cm - 150 ks | 370,- | obj. č. 410050 339,-
liquid - 1 l | 250,- | obj. č. 410029

liquid - 5 l | 1 030,- | obj. č. 410066

239,-

990,-

500 ml s dávkovačem | 280,- | obj. č. 4102215 269,-

5 l | 1 360,- | obj. č. 410350 1 299,- 500 ml lahev | obj. č. 4101643 190,-
500 ml s rozprašovačem | obj. č. 4101642 210,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Listerine proužky pro svěží dech. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.
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Opal Seal
• Unikátní primer se schopností trvalého nasávání 

a uvolňování fluoridů, bránící vzniku dekalcifikací.
• Aplikuje se na celou frontální plochu zubu po 

naleptání a před bondováním.
• V průměru vydrží na zubu 15-18 měsíců. Při 

každé návštěvě posvítíte černým světlem a 
zjistíte-li, že někde již chybí, doplníte jej.

• Balení Adhesive kit obsahuje: 1,7 g Opal Seal, 
0,9 g Opal Bond MV, 1,5 g Opal Etch, 2,3 g Opal 
Bond Flow a 60 různých aplikačních kanyl.

Posvícení UV 
černého světla na 
povrch zubu odliší 
Opal Seal od skloviny.

Aplikační kanyla

Opal Bond Flow
• Světlem tuhnoucí flow adhezivum pro kovové a 

keramické aparáty.
• Přináší optimální zatékavé charakteristiky, které 

usnadňují aplikaci a umístění.
• Ideální pro dlahování zubů po skončení ortodontického 

ošetření a okuzální dostavby.
• Kombinuje skvělé vlastnosti - hladký povrch, velkou sílu a 

odolnost vůči otěru!
• Kompatibilní s jakýmkoliv světlem tuhnoucím bondovacím 

systémem.
• Dodávaný v barvách: A2 nebo modrá.
• Kit obsahuje: 2 x 2,3 g materiálu a 20 aplikačních 

kanyl.

Materiál se nebortí a neroztéká. 
Díky tomu zůstane přesně tam, 
kde jej potřebujete.

Vosk pro pacienty v krabičce
• Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené orto aparátkem.
• Každá krabička obsahuje 5 proužků, balení obsahuje 100 krabiček.
• Dostupné v příchutích: višeň (červená), žvýkačka (růžová), mentol (zelená) nebo bez příchuti.

17. 8. - 16. 10. 2020
ORTHO SPECIÁL

5

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

Hu-Fa
Dental

Informační časopis pro stomatologickou praxi

Hu-Fa
úsměvy

adhesive kit | 2 720,- | obj. č. 4450040 2 450,-

kit | 1 950,- | obj. č. 4450041 1 750,-

bez příchutě - 100 ks | 2 849,- | obj. č. 430095 2 279,-
s příchutí - 100 ks | 2 849,- 2 279,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Pohodlná dámská a pánská trička. 
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.
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MIMS zámky
• Kvalitní bezniklové zámky.
• Tvarovaná báze s mřížkou (mesh 100) pro snadné 

umístění a vynikající retenci.
• Rotace je umístěna do báze každé brekety a je 

anatomicky vytvarována (mesiální-distální/okluzální-
gingivální) pro přesné umístění na každý zub.

• Horní řezáky a třenové zuby jsou nakloněny v "plus" 
rotaci nabízející ideální kontaktní bod a zvyšující 
okluzální stabilitu.

• K dispozici jednotlivě nebo v sadách, ve velikostech 
.018, .022 nebo kombinované .018/.022.

• Sady jsou naplněny v praktických platíčkách.
• Dodávané jako typ Roth nebo MBT,  

s háčky nebo bez háčků.

*nabídka platí pouze do vyprodání zásob

TIP

SLEVA

Využijte výprodejové nabídky 
na sady i refilly skvělých MIMS 

zámků*. Přehled dostupných typů 
najdete po najetí na odkaz  

bit.ly/mimsakce

50%

BIO-MIM 1. a 2. molárové kanyly
• Bezniklové biokompatibolní MIM bukální kanyly jsou 

perfektním řešením pro všechny vaše pacienty, 
zvláště ty s alergií na nikl.

• Jsou vyráběny pomocí vstřikovací technologie kovu  
a dosahují tak velké přesnosti.

• Mimořádný tvar báze pro pevnější vazbu.
• Hladké, kulaté okraje pro pohodlí pacienta.
• Nízko profilový tvar s plným dosahem.
• Vyberte si systém Roth .022 nebo MBT .022.

Trychtýřový slot pro 
snadné vkládání drátu

Délka tubusu - 3,7 mm

SLEVA

TIP

56%

Nabídka platí i pro MIM 
bukalní kanyly!* Podivejte se 

na bit.ly/mimsakce

Mouthguard boxes
• Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním.
• Každá krabička má štítek pro jméno a adresu pacienta.
• Vzduchové dírky pro zlepšení hygieny.
• Barvy běžné: černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.
• Barvy perleťové: černá, modrá, růžová, fialová a červená.

OrthoSpace kartáček
• Speciální kartáček kombinující 2 v 1 za super cenu.
• Jeden konec kartáčku má štětiny do tvaru V.
• Druhý konec tvoří polyamidová vlákna tvarovaná do špičky pro čištění pod oblouky 

a kolem zámků bez rizika poranění měkkých tkání.

Retainer Brite
• Tabletky na čištění snímacích zubních aparátků s 

osvěžující příchutí.
• Efektivně ničí bakterie způsobující zubní plak a silný proti 

odolným skvrnám a nečistotám.
• Změnou barvy indikuje konec čistícího procesu!
• Ideální pro snímací rovnátka a chrániče zubů.

SLEVA
20%

Black Snake ZK
• Nové ZK od značky THIENELINO pro děti 

a dospívající od 7 let v provedení hada se 
skusem!

• Pohodlný poguzmovaný uchop, pružný 
krček, atraktivní design.

• Ideální ZK pro skupinovou profylaxi ve 
školách.

• V tyrkysové nebo červené barvě (vhodné 
pro rovnátka).

ORTHO SPECIÁL

zámek - 1 ks | 54,-

sada - 20 ks | 1 080,-

sada - 10 ks | 540,-

540,-*

270,-*

27,-* BIO-MIM - 1 ks | 80,- 35,-*

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

100 ks | 1 ks = 35 Kč | 4 500,- 3 500,-
1 ks | 45,- | obj. č. 430066 39,-

36 tablet | 389,- | obj. č. 431109 309,-

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Listerine proužky pro svěží dech. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.
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 *nabídka platí pouze do vyprodání

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

kombinuje skleněné částečky s vysoce naplněným 
pryskyřičným ochranným lakem.

• Forte - pevnější než Equia a vhodný svou estetikou i 
pro posteriorní výplně.

• Forte HT - nejpevnější a zcela nelepivý materiál, 
vhodný i pro zatěžované  
výplně II. třídy

SLEVA
50% - 53%

Filtek Ultimate Flow
• Fotokopozitní RTG-kontrastní 

výplňový materiál obsahující 
nanoplnivo.

• Optimální zatékavost, vynikající 
mechanické vlastnosti, dobře se 
leští, dlouhá doba trvanlivosti 
vyleštění.

SLEVA
23%

UltraSeal XT Plus A2
• Pečetidlo s vysokou odolností 

proti otěru.
• Nejúčinnější proti 

mikronetěsnostem - nízká 
polymerační smrštivost.

SLEVA
40%

Edelweiss fazety
• Fazety do systému Edelweiss:
• Fazeta horní, P3 č. 13, 

velikost XS;
• Fazeta dolní, P5 č. 45, 

velikost S.

SLEVA
53% na fazety

40% na 
kompozitum

Revotek LC B2
• Světlem tuhnoucí, jednosložková kompozitní 

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

SLEVA
46%

CHARISMA Diamond
• Nanohybridní fotokompozitní 

materiál s minimální polymrační 
kontrakcí a inovovaným 
složením, které je základem 
pro výjimečné mechanické a 
estetické vlastnosti.

SLEVA
35%

Xylitol žvýkačky
• Až 100% redukce kazů díky snížení množství plaku a 

kyselých bakterií.
• Vhodné pro diabetiky,  

neobsahuje aspartam.
• Mátová příchuť.

SLEVA
29%

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

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

SLEVA
30%

Super-Cor
• Kompozitní restorativní systém.
• Snadná manipulace, nelepí se a 

nestéká.

SLEVA
25%

Empress Direct
• Vysoce estetický, světlem 

tuhnoucí nanohybridní kompozit 
určený do frontálního i 
distálního úseku.

SLEVA
35%

EndoREZ akcelerátor
• Chcete ihned po plnění kanálku 

udělat preparaci na čep a 
dostavbu kořenového jádra?

• Akcelerátor urychlí tuhnutí 
EndoREZ za 5 min.

SLEVA
30%

MaxCem Elite
• Dvousložkový, samoleptací, 

duálně tuhnoucí kompozitní 
fixační cement typu pasta-
pasta.

SLEVA
20%

Forte Fil - B2 - 50 ks - exp. 30.9.2020 | 5 330,- 
| obj. č. 53352B2 2 499,-*
Forte HT - A2 - Intro Pack - exp. 8.1.2021 | 3 020,- 
| obj. č. 5335224A2 1 499,-* C2 - 1 x 2 g - exp. 28.11.2020 | 907,- | obj. č. 5283C2 699,-*

4 x 1,2 ml - exp. 30/11/2020 | 2 870,- |  
obj. č. 5005A2 1 749,-*

horní P3 - exp. 1.12.2020 | 1 530,- | obj. č. 5014126 739,-*
dolní P5 - exp. 1.12.2020 | 1 530,- | obj. č. 5013118

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

739,-*

1 295,-*
B2 - 16 g - exp. 19.2.2021 | 2 590,- | 
 obj. č. 530000 1 390,-* 4 g - D3 - exp. 28.02.2021 | 1 300,- | obj. č. 5280D3 849,-*

máta - 200 ks - exp. 30.03.2021 | 699,- | obj. 
č. 5980266 499,-*

A3.5 - kompule - 12 x 0,25 g - exp. 30.03.2021 | 
1 143,- | obj. č. 52401A35 799,-*

A2 - 5 g - exp. 31.03.2021 | 528,- |  
obj. č. 1009A2 399,-*

Dentin D2 - 3 g - exp. 30.04.2021 | 1 729,- | 
obj. č. 5282D2 1 129,-*

akcelerátor - 20 ks - exp. 30.04.2021 | 2 340,- | 
obj. č. 500399 | 2 176,-** 1 649,-*

standard kit (5 x 5 g) - exp. 30.04.2021 | 
 6 315,- | obj. č. 530056 4 999,-*

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Pohodlná dámská a pánská trička. 
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.

VÝPRODEJ



51

TopGloss
• Diamantem impregnované 

mikro-leštiče pro získání 
vysokého lesku všech 
kompozitních  
a kompomerních výplní.

 *nabídka platí pouze do vyprodání skladových zásob

SLEVA
37%

Roušky dětské 
• Roušky pro malé pacienty vyrobené z vrstvy vysoce 

savé buničiny a PE-fólie, zabraňující prosáknutí.
• Rozměr: 40 x 32 cm, s motivem baleríny, 

růžová role.

SLEVA
57%

PractiPal, půl set - 
černo-modrá
• Plastová kazeta na strerilizaci  

9 nástrojů s jistící svorkou.
• Rozměry: 140 x 188 x 37 mm.

SLEVA
76%

Reach dentální nit
• Voskovaná dentální nit s fluoridy 

a mentolovou příchutí.

SLEVA
24%

SeptoWheels PX
• SeptaWheels PX jsou plstěné 

disky impregnované abrazivní 
lešticí pastou.

• Aktivujete je pomocí několika 
kapek vody.

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
43%

Sonda Smooth Broach
• Hladká kuželová sonda se zaobleným 

koncem od výrobce Medin.
• Používá se ke zkoušce průchodnosti 

kořenových kanálků, zprůchodnění 
kanálků, vyhledávání a zprůchodnění 
kanálkových vstupů.

SLEVA
70%

Reamers Kerr
• Ruční pronikače z výroby Kerr Endodontics  

z nerezové oceli.
• Nástroj má trojúhelníkový 

průměr.

SLEVA
50%

Hedström
• Pilníky Hedström pro lineární pilování bez 

rotace od výrobce Kerr Endodontics.

SLEVA
55%

Alghamix I
• Jednoduchý přístroj pro jednolité a bezbublinkové míchání alginátových hmot.
• Kontrolovaný míchací proces - konstantní rychlost míchání.
• Hmotnost: 3,5 kg, rozměry: 18,5 x 22 x 21 cm (včetně misky). (budeme muset 

asi změřit - neznám rozměry)
• 2 rychlosti: 120 a 250 ot/min. (?)
• Jedná se o předváděcí přístroj -  

vykazuje známky opotřebení  
a používání, bez míchací špachtle  
a originálního balení!

• Bude poskytnuta záruka 6 měsíců!

SLEVA
72% Jedná se o ilustrační snímek - deska na míchání 

C-Silikonu není k dispozici.

Alghamix II DEMO
• Přístroj pro jednolité a bezbublinkové míchání 

alginátových i silikonových otiskovacích hmot.
• Míchací čas zredukován o 30%, obrovská 

časová úspora.
• Kontrolovaný míchací proces - konstantní 

rychlost míchání.
• Zdokonalená ergonomie: umístění misky 

umožňuje pracovat při ideálních podmínkách.
• Hmotnost: 3,5 kg, rozměry: 18,5 x 22 x 21 

cm (včetně misky).
• 2 rychlosti: 120 a 250 ot/min.
• Jedná se o kompletní, málo používaný 

předváděcí přístroj.Bude poskytnuta záruka 
1 rok!

SLEVA
40%

obj. č. 591370 | 030/21mm
obj. č. 591371 | 035/21mm
obj. č. 591375 | 050/21mm
obj. č. 591372 | 15–40/21mm
obj. č. 591402 | 030/25mm
obj. č. 591434 | 030/30mm

kalíšek - 6 ks | 949,- | obj. č. 560035 599,-* 40 x 32 cm - 100 ks | 230,- | obj. č. 3000485 99,-* 1 ks | 2 010,- | obj. č. 531006M 499,-*

50 m | 85,- | obj. č. 45067400 65,-* 499,-* 1 790,-*

60,-*
K017/50 - 10 ks | 200,- | obj. č. 144512920 60,-* 169,-*

159,-*

159,-*

159,-*

9 990,- | obj. č. 540076D 2 790,-* 12 290,- | obj. č. 5400762D 7 290,-*

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Listerine proužky pro svěží dech. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.

12 disků + mandrel | 900,- | obj. č. 53024718 sada | 3 149,- | obj. č. 5812164

012/25 - 10 ks | 200,- | obj. č. 144512901

6 ks | 325,-

060/25 mm - 6 ks | 352,- | obj. č. 591700

070/25 mm - 6 ks | 352,- | obj. č. 591701

080/25 mm - 6 ks | 352,- | obj. č. 591702

VÝPRODEJ



TRAVELTRAVEL

Hu-Fa
Dental

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 okouzleni 
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

Rakousko - 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!

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)

Vážení přátelé cestování,

níže Vám přinášíme „restartovanou“ nabídku odborných zájezdů naší CK. Bylo mi velkým potěšením setkat se s některými z Vás v červenci 
v rakouských Korutanech. Pevně věřím, že vládní restrikce, které stále ještě pociťujeme budou ustupovat a společně opět získáme možnost vydat 
se za hranice všedních dní po Evropě i do celého světa. U nás se nic nemění, naše zájezdy jsou stále odborné a proto si cenu zájezdu můžete 
odečíst z daní.
Kompletní a co nejvíce aktuální nabídku zájezdů najdete na www.hufa.cz v odkazu Travel, kde se také na daný zájezd můžete on-line přihlásit.
Děkujeme, že nám i v těchto nelehkých časech zachováváte přízeň a těším se s Vámi brzy na shledanou!

Daniel Linnert

Společnost Hu-Fa Dental a. s. již v roce 
1996 rozšířila pole své působnosti a založila 
Cestovní kancelář specializující se na mezi-
národní stomatologické kongresy, semináře 
a organizaci odborných zájezdů pro stomatology 
a zubní techniky. Každý zájezd se pro Vás navíc 
snažíme naplnit exotikou a nevšedními zážitky!

Zájezdy jsou koncipovány jako odbor-
né, tudíž jsou DAŇOVĚ ODEČITATELNOU 
POLOŽKOU!
• podklady k vyúčtování zájezdů jsou konzul- 
 továny vždy s daňovými poradci
• místo a tematické zaměření jednotlivých  
 odborných zájezdů vždy pečlivě vybíráno
• velký důraz klademe na volbu partnerů 
 v dané zemi, po celou dobu zájezdu je Vám  
 k dispozici 24 hod. český průvodce

Společnost Hu-Fa Dental a.s. je jediná den-
tální fi rma v České republice s koncesovanou 
licencí cestovní kanceláře. Samozřejmostí je 
pojištění proti úpadku, jež máme sjednáno 
u Evropské cestovní pojišťovny a.s. Všichni 
účastníci zájezdů pořádaných fi rmou Hu-Fa 
Dental jsou automaticky pojištěni u Evropské 
cestovní pojišťovny a. s. a jeho cena je zahr-
nuta do ceny zájezdu.

Proč s námi?



Maledivy  relaxujte v ráji

Filipíny  tisíce ostrovů

Na nejzápadnějším okraji Tichého oceánu - na Filipínách, v zemi, která je známá svou neomezenou pohostinností 
a přátelskými úsměvy svých obyvatel - se elegantně rozptýlilo přes 7 000 ostrovů. Na těchto ostrovech 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: 98 690 Kč

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

Termín: 18. - 27. listopadu 2020 (10 dnů)

Doprava: letecky, Emirates 
Ubytování: Cocoon Maldives 5* s All Inclusive
Nenechte si ujít: křišťálově čiré moře s bílými plážemi, nebeský klid a ráj ostrova … co více dodat …

Cena: 79 690 Kč (včetně poplatků)



Rakousko
Bad Kleinkirchheim

Lyžování  a relax 

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

Mauritius - nezapomenutelný zážitek!

Mauritius Vás očaruje, povznese Vaši duši, dá Vám pocit, že patříte k malé skupině vyvolených! 
Každý návštěvník si užívá osobní pozornosti. Každé setkání je možností poznat přátelskou tvář. 
Za každým úsměvem je příslib unikátní dovolené. Kontrast množství barev a chutí, ostrov umístěný 
v tyrkysovém moři, to je oáza klidu a míru. 

Termín: 5. - 14. května 2021 (10 dnů)

Doprava: letecky (Emirates)
Ubytování: Long Bech Golf & Spa Resort, Mauritius 5* s All Inclusive
Nenechte si ujít: Mauritius a jeho bílé pláže, Chamarel - Sedmibarevnou zemi, ostrov Ile aux Cerfs a další

Cena: 73.790 Kč

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)

Švýcarsko 
- pod střechou Evropy

Malebná krajina Švýcarska, situovaná na střeše Evropy, nabízí nepřeberné 
množství zážitků ... od západajícího slunce za vrcholky zasněžených hor, horská 
jezera, čerstvě napadaný sníh, termální lázně až po úchvatná panoramata! 
Vydejte se s námi do této malé země a zařaďte se do řad jejich obdivovatelů!

Termín: 5. - 11. června 2021 (7 dnů)

Doprava: letecky 
Ubytování: pečlivě vybrané 3-4* hotely se snídaní
Nenechte si ujít: sýrárnu v Lucernu, Gruyeres s čokoládovnou, Zermatt (trek), 
panoramatický Glacier Express, nejstarší staré město Chur
Cena: bude upřesněna



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

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

Vaše 
objednávky 
ODMĚNÍME 
hodnotnými 

DÁRKY!

lahodná BIO organic 
čokoláda VIVANI
nad 3 500 Kč

lahodná BIO organic 

hřejivá fl eecová unisex 
vesta AlexFox

nad 20 000 Kč

pohodlná dámská 
a pánská trička
nad 6 000 Kč

S-Files ruční sada
nad 5 000 kč

praktický antižeton 
do nákupního vozíku

nad 3 000 Kč

Obj. kód: 59154025B

Listerine proužky pro 
svěží dech

nad 5 000 Kč
Obj. kód: 9998748



Podporováno StyleItaliano

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

Dotek sofi stikovaného stylu, extrémní důraz na detail, 
výzva k zachování status quo, ustálených linií a rozměrů 
zažitých modelů, aby získaly neobvyklý, moderní vzhled, 
díky nimž budou všemi označovány jako TRENDY.

SLEVA 
na světelný systém 
při koupi 
• galilejských lupových 
 brýlí 15%, 
• prismatických lupových
 brýlí 20%

EOS 2.0 systém 
15.490 Kč   Obj. kód: 910288

• Kompaktní a výkonný světelný systém pro lupové brýle v luxusní černé edici.
• Malá hlavička světla s váhou pouhých 11 g.
• Integrovaná baterie s kapacitou 8 hodin při maximálním zatížení.
• Světelný výkon 35 000 LUX.

• Barva světla shodná s denním - 5 500 K.
• Tři stupně intenzity svícení.
• Vybaven UV525 fi ltrem zabraňujicím předčasné polymeraci kompozit.
• Odolný ohebný kabel, nepoškrábatelné plexisklo.

Kontaktujte našeho produktového specialistu: 
Miroslav Štěpánek, mobil: +420 773 456 008, e-mail: stepanek@hufa.cz

Obraťte se na svého obchodního zástupce! Rád Vám předvede sortiment lupových brýlí, vysvětlí případné 
Vaše dotazy a provede odborné zaměření, jež předchází každé objednávce lupových brýlí.Hu-Fa Dental 

Váš výhradní distributor 
značky Univet® pro ČR a SR

Hu-Fa
Dental

• Prizmatické binokuláry s kratším a lehčím pláštěm XS i galilejské lupy s vylepšenou PRO optikou
• Současný design, precizní provedení obrouček z odlehčeného materiálu vyztuženého karbonovými vlákny.
• Dostupné ve všech zvětšeních – galilejské (2,0× - 3,5×) a prizmatické (3,5× - 5,0×)
• Dvě velikosti 53-17 (S) a 55-17 (L) pro každý tvar obličeje
• Jasné, neobvyklé barvy – šedá, černo-červená a fi alovo-šedá kombinace.

Prizmatické brýle
49.490 Kč   54.890 Kč

Galilejské brýle
zvětšení 2-3x
27.690 Kč  30.690 Kč

Galilejské brýle
zvětšení 3,5x
30.590 Kč  33.890 Kč

3 l e tá 
ZÁRUKA
33 l e tá l e tá 
ZÁRUKAZÁRUKA

l e tá l e tá 

Výkonný světelný systém pro lupové brýle 
s minimalistickými rozměry.

Lupové brýle

EOS 2.0

EOS HP

EOS 2.0S
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SÍDLO FIRMY
Via Giovanni Prati, 87 25086 Rezzato (BS) Italy

info@univet.it
+39 030 2499411 fax +39 030 2499430

DISTRIBUCE
ČR: Hu-Fa Dental a. s.

Moravní 909, 765 02 Otrokovice
e-mail: info@hufa.cz

Tel.: +420 577 926 226 - 9
www.hufa.cz

SR: Hu-Fa Dental s. r. o.
Ľ. Podjavorinskej 1 500, 022 01 Čadca

Tel.: +421 41 433 10 16 - 17
hufa@hufa.sk
www.hufa.sk

 

VÝROBA
Přesná a z ušlechtilých materiálů,
dokončení, spojení komponent 
a příšlušenství v italské výrobní
tradici, obohacení každého
modelu, aby byl dědictvím italské
tradice a kultury.

DESIGN
Design, prototyp, frézování 
a dokončení každé jednotlivé
komponenty, výroba optiky 
a seřízení až do té nejjemnější 
fáze připevnění čoček.

INTEGRACE
Výrazný charakter, ihned
rozpoznatelný, exkluzivita,
celková individualizace, hodnota,
styl, vyšší komofort, pohodlné
nošení a dokonalá integrace 
s osvětlovacími systémy.

DETAILY
Cit pro detaily, do výrobního
procesu jsou zapojeni ti největší
odborníci, neustálá inovace,
vlastní laboratoř dedikovaná
vývoji technologií, materiálů 
a ošetření.

VYROBENO V ITÁLII
Vyrobeno na míru a zcela v Itálii,
vlastní výroba, rámečky a čočky,
lupové brýle jsou dnes nezbytným
nástrojem pro vyšší pracovní
výkon a lepší přesnost 
při diagnostice a chirurgické fázi.

VLASTNOSTI
Teplota barev: 5500 K
Svítivost: 35000 lux
Životnost baterie: 8h při
plném výkonu
Váha: 11 g

TVAR OSVĚTLENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

[ KOMPAKTNÍ DESIGN ]
Kompaktní Přenosné Designové

[ VYSOCE VÝKONNÉ SVĚTLO ]
Intenzita Vysoké rozlišení Bezdrátové nabíjení* 
Dálkové ovládání*

[ VYSOCE VÝKONNÉ SVĚTLO ]
Intenzita Svítivost Kompaktní design   

VLASTNOSTI
Teplota barev: 5500 K
Svítivost: 38000 lux
Životnost baterie: 8h při
maximálním výkonu
Váha: 13 g

TVAR OSVĚTLENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VLASTNOSTI
Teplota barev: 5700 K
Svítivost: 45000 lux
Životnost baterie: 8h při
maximální výkonu
Váha: 28 g

TVAR OSVĚTLENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

*Není dostupné ve všech zemích

Univerzální
klip

UV 525 nm
Filtr

Univerzální
klip

UV 525 nm
Filtr

Univerzální
klip

UV 525 nm
Filtr

 

Lupové brýle Univet

Vychutnejte si
italský styl

SLEVA 
na světelný systém 
při koupi 
• galilejských lupových 
 brýlí 15%, 
• prismatických lupových
 brýlí 20%

53.290 Kč   59.190 Kč

29.390 Kč   32.590 Kč

32.490 Kč   36.090 Kč


