Hu-Fa
Dental

Hu-Fa 6
úsměvy

19. 10. - 23. 12. 2020
Výplně

Informační časopis pro stomatologickou praxi

Sleva
15%

• Elektrické pole o desítkách tisíc voltů zabíjí viry,
bakterie a roztoče přítomné ve vzduchu.
• Účinně odstraňuje aerosoly a čistí vzduch
Přímé kompozitní
fazety
k nerozeznání
od částič
menších
než 0,0146 µm.
od vlastních zubů
Nový koronavir má velikost 0,1 µm.
• Sterilizuje vzduch ve Vaší ordinaci, čekárně,
Pro přirozený vzhled zubů s terciální anatomií
domově a tím minimalizuje rizika pro zdravotnický
Šablony pro přímépersonál
kompozitní
fazety
i pacienty.
• Zajistí jedinečný•vzhled
s přirozenoupod
terciální
Filtry zubu
jsou omyvatelné
vodouanatomií
- nebudete nic
(mamelony, horizontální
linie)žádné další náklady pro provoz.
dokupovat,
• Není nutno dopracovat
dodatečné
a/ ani texturu zubů
• Automaticky
hlídátvarování
kvalitu vzduchu.
• Po polymeraci je•třeba
minimální
a leštění
Vynikápouze
tichým
chodemúpravy
a nadčasovým,
• Vysoce estetické: šířka zubu k výšce zubu určena
minimalistickým designem.
tzv. zlatým řezem
• Vhodný pro prostory až do 40 m2, vyčistí 350 m3
vzduchu za
Full kit 24 ks 50UVKVEV1
14hodinu.
190 Kč 16 690,Sada L+M nebo XL/SQ 12 ks

8 230 Kč

Obj. kód: 592624

9 690,-

22 990 Kč

Více informací na straně 11
Hu-Fa linka Otrokovice

577 926 226 - 9
objednavky@hufa.cz

člen

Novinky

Jediný skutečně
univerzální

Gutaperčový obturační
systém

Opalescence slaví 30.
narozeníny

Seriál mailingů
k materiálu Ribbond

Pro přímé i nepřímé náhrady.
Bez chemického aktivátoru. Pro dlouhodobý bond a Vaši jistotu. Hydroﬁlní při
aplikaci a hydrofobní když polymerujete.

Šikovný pomocík, který si poradí
s gutaperčou ve všech oblastech použití - změkčí ji během aplikace, rozpustí
pro zatečení do jemných větví kanálku,
umožňuje kondenzovat a také zkracovat guta čepy.

Věděli jste, že celosvětově nejpoužívanější bělení Opalescence je na trhu již 30
let? Za tu dobu rozzářilo více než milión
úsměvů po celém světě!

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

Odkaz: bit.ly/ABUniversal

Odkaz: bit.ly/WoodpeckerFi

Odkaz: bit.ly/HOpalescencePF

Odkaz: bit.ly/ribbond

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

Jsme v tom společně!

Prolistujte si
přiložený katalog
přístrojů
světoznámého
výrobce Woodpecker

WOODPECKER

Proč?
• nabídka jen toho, co využijete ve své každodenní praxi
• snadné, intuitivní ovládání - okamžitě si na nového
pomocníka zvyknete
• zrychlí Vaše zaužívané procedury - ušetří čas a peníze
• krásný, moderní, nadčasový design přístrojů
• příznivé ceny - skvělý poměr cena x výkon
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Lupové brýle Iris

Lupové brýle Univet ihned k dodání - výprodej demo.

• Galilejské binokuláry od Univetu zvyšují Váš profesní výkon díky své vynikající světelnosti,
šířce zorného pole a hloubce pole.
• Jsou vhodné pro protetiku a všeobecnou stomatologii.
• Ideální pro lékaře, který pracuje v sedě a ošetřuje sedícího pacienta.
• Vhodné pouze pro uživatele bez dioptrické korekce nebo nosící kontaktní čočky.
• Obroučky Iris S černé, zvětšení 2,5x, pracovní vzádlenost 350 mm.
Obj. kód: 91GISB2535 14.990 Kč 26.690,-
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(Platí do vyprodání zásob)

X200X
osvětlení
AirLight Direct-LED+

VÝKON 27W

SLEVA
45%

rok zár
uka

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

roky záruka

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

10.8 mm × 13.0 mm

výkon (W)

27

provozní tlak (PSI)

40-60

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

rychlost (otáčky/min) 430,000 (10%±)

LED žárovka
s optickými vlákny.

Světelnost (LUX)

25,500

rotační nástroje

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

SLEVA
35%

Lupy Zeno Vizor

Stanou se dokonalým pomocníkem všude, kde potřebujete vidět o něco lépe.
Mají vyměnitelné čočky vyrobené z optického plastu - chcete-li zvýšit zvětšení, stačí vyměnit čočky. Stupeň transparentnosti a hustoty tohoto
optického materiálu si v ničem nezadá se sklem, přičemž jeho pevnost a odolnost proti poškození je daleko vyšší.

Lupa Zeno Vizor GO
• Součástí balení jsou tři zvětšení: 1,5×, 2,5× a 3,5×.
• Čočky jsou pomocí držáku upevněny na Vaší brýlové obrubě (dioptrické, ochranné), takže obě Vaše ruce
zůstávají volné.
• Jednoduchý držák pevně drží lupu ve zvolené poloze, aniž by došlo k poškození brýlové obruby.
Obj. kód: 910311

Lupa Zeno Vizor G0 zvětšení 1,5-3,5× 199 Kč

Lupa Zeno Vizor G3 s osvětlením
• Součástí balení je pět zvětšení: 1× až 3,5×.
• Sada obsahuje dvě obruby - brýlovou obrubu a také nylonovou čelenku dle potřeb můžete libovolně měnit.
• Lupa je vybavena LED osvětlením napájeným bateriemi (LR1130, 3 ks - součástí balení) pro ještě lepší
přehlednost v pracovním poli.
Obj. kód: 910313

Lupa se světlem Zeno Vizor G3 zvětšení 1-3,5× 479 Kč 499,-

Enzymatická technologie pro bezbolestné
odstranění zubního kazu

BRIX3000®
•
•
•
•

Minimálně invazivní proces.
Maximální zachování tkáně.

Neinvazivní produkt na vodní bázi
Hlavní složkou gelu je enzym PAPAÍN
Bezpečný pro všechny typy pacientů
Neobsahuje toxické nebo dráždivé složky

Co se po aplikaci BRIX3000® děje?

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

Enzymatický gel BRIX3000®
Inﬁkovaný dentin (nekrotický)
Afektovaný dentin (vitální)

www.brixgel.cz
Bezbolestné odstranění zubního kazu s použitím enzymatického gelu BRIX3000®
je jednoduchý, bezpečný a rychlý proces pro Vás i Vaše pacienty.

Obj. kód: 530383 3 ml 2.890 Kč 3.090,-

UNIKÁTNÍ EXTRAKČNÍ NÁSTROJE PHYSICS FORCEPS
atraumatické nástroje nabízí
sada 4 ks Obj. kód: 57110S 35 990 Kč
jednotlivé kleště
9 490 Kč

50 990,12 590,-

How
How
• využívají prvotřídní pákovou mechaniku
• jsou určeny pro extrakci většiny zubůdoes
obvykle v jakémkoliv stavu
does
zkracují čas samotné extrakce
it•work?
it work?

• šetří čas, není potřeba dalších pák nebo periotomů pro uvolnění zubu z lůžka
• eliminují chirurgické extrakce
• sníží pooperační nepohodlí u pacientů a dobu hojení

1

Hu-Fa
Dental

21

bezpečnější
rychlejší
jednodušší extrakce

23

Hu-Fa Dental a. s. - výhradní zástupce v ČR
Pro více informací kontaktujte našeho produktového specialistu: Monika Lenochová, mobil: +420 777 003 363, mail: lenochova@hufa.cz
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Endodontické ošetření
a kompozitní výplně a dostavby s JEDINÝM,
skutečným a původním ORIGINÁLEM
• neuvěřitelně ﬂexibilní
• tkané pomocí patentované křížové (zámek-steh) vazby
• super snadné použití
• výjimečné výsledky
ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ

KOMPOZITNÍ VÝPLNĚ A DOSTAVBY

Vláknitá výztuž Ribbond je materiál vhodný pro vyztužení kořenového
kanálku při endodontickém ošetření.
Touto technikou je minimalizována možnost fraktury kořene a přináší mnoho
výhod jako například:
• Eliminuje možnost perforace kořene
• Ve srovnání s použitím klasických čepů nedochází po endodontickém ošetření
k dalšímu odstraňování zubů
• Na rozhraní zub/vlákno nedochází k žádné koncentraci napětí
• Průsvitná vlákna přebírají barevné vlastnosti kompozitu a to umožňuje přirozený
přenos světla skrz zub i korunku a poskytuje výjimečný estetický výsledek

Všechny publikované výzkumné články potvrzují, že vláknitá výztuž Ribbond
je materiál vhodný pro kompozitní výplně a dostavby. Jeho použití
do kompozitních výplní a dostaveb přináší mnoho výhod, jako např.:
• Zvýšení mikrotenzní síly bondu
• Zmírnění škodlivého účinku C-faktoru
• Zkrácení polymerace a snížení kontrakce a netěsnosti
• Přemostění prasklin na pulpální stěně
• Zvýšení odolnosti vůči frakturám

Ribbond je dlahovací páska vyrobená ze stejných, vysoce pevných polyetylénových vláken používaných pro výrobu neprůstřelných vest.
Co všechno budete potřebovat pro práci s páskou Ribbond?

Ribbond THM

INSTRUMENTÁRIUM:
Výhodou Ribbondových vláken je, že na rozdíl od křehkých skleněných
vláken je extrémně nepravděpodobné, že se vlákna Ribbond během klinického použití
rozbijí.
Nevýhodou je, že materiál je obtížně řezatelný a většina nůžek jej nerozstřihne. 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
běžně ve své praxi používáte.

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.
Reﬁll kit obsahuje: 3x 22 cm vlákna v jedné šířce.

MATERIÁLY:
Aby pásky Ribbond fungovaly a dostavily se očekávané výsledky, je nutné použít kompatibilní materiály, zejména zvlhčující pryskyřici pro nasycení vláken, naplněný kompozit pro ucenycení vláken k zubu a zatékavý ﬂow kompozit pro ﬁnální 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.

starter kit|Obj. kód: 588030

6.490 Kč

8.100,-

mini kit|Obj. kód: 588031

3.790 Kč

4.410,-

reﬁll 3 × 22 cm
(šířky 2, 3 nebo 4 mm)

5.990 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.

DALŠÍ POUŽITÍ VLÁKNITÉ VÝZTUŽE RIBBOND:
• PERIODONTICKÉ DLAHOVÁNÍ
• ZHOTOVENÍ MŮSTKU POMOCÍ RIBBOND KONSTRUKCE
• ORTODONTICKÝ RETAINER
• TRAUMA STABILIZACE

Hu-Fa
Dental

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

Noční bělení
Opalescence® PF 10%

Denní bělení
Opalescence® PF 16%

doba 1 aplikace: 8-10 hodin/ noc

doba 1aplikace: 4-6 hodin/ den

16% karbamidu peroxidu

10% karbamidu peroxidu

Tip:

bělení doplňte
Bělící zubní pastou Opalescence Originál
nebo Opalescence Sensitivity Relief

Pacient Kit
8× 1,2 ml stříkačka Opalescence® PF
1× 25 ml bělící zubní pasta Opalescence®
1× krabička na nosiče
1× kartička vzorník odstínu 1 200 Kč

1 690,-

Doktor Kit
8×1,2 ml stříkačka Opalescence® PF
2× folie Soft Tray
1× 1,2 ml LC Bloc-Out Resin
1× 25 ml bělící zubní pasta Opalescence®
1× krabička na nosiče
1× kartička vzorník odstínu 1 300 Kč

1 730,-

• 20% vody chrání před dehydratací zubů a návratem k původnímu odstínu
• formula PF chrání před citlivostí zubů při a po bělení
• jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňování peroxidu vodíku pro trvalé bělení
• příchuť: máta, meloun, bez příchutě
• doba 1aplikace: 8-10 hodin/ noc
• doba bělícího cyklu: 5-10 aplikací
• 1/3 – 1/2 stříkačky na 1 nosič

Reﬁll
40× 1,2 ml stříkačka Opalescence® PF
5 100 Kč

6 800,-

sleva
25%

Hu-Fa
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Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití

TIP

Opalescence Go 6%

• Jednorázový nosič předplněný bělícím gelem s 6% H2O2.
• Extra přiléhavý těsnější nosič UltraFit bělí i distální zuby.
• Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) snižuje možnou citlivost zubů při bělení.
• 20% vody brání dehydrataci zubu, přispívá ke stabilnímu odstínu vybělených zubů.
• Nepoškozuje a nenarušuje zubní sklovinu, naopak zvyšuje její mikrotvrdost a remineralizuje ji.
• Žádné otisky, modely ani další laboratorní práce nejsou nutné.
• Vhodné na oživení odstínu nebo po profesionálním čištění zubů.
• Doporučené 2-5 aplikací jako následná péče po ordinačním bělení.
• Doba 1 aplikace: pouze 60 - 90 minut jednou denně.
• Doba bělícího cyklu: 5 - 10 aplikací.
• Příchuť: máta nebo meloun (jen Pacient Kit).
• Pacient Kit obsahuje: 10 dolních a 10 horních nosičů a bělící pastu 28 g.
• Mini Kit obsahuje: 4 dolní a 4 horní nosiče.
• Pozn. Bělící gely musejí mít v označení kódu EU (registrováno pro prodej v EU)

Prodlužte
životnost
vyběleného
odstínu zubní pastou

1. Vyjměte z balení.

2. Vystřeďte na zubní
oblouk.

3. Jemně přisajte nebo
polkněte.

4. Odstraňte vnější
nosič.

5. Je-li třeba, jemně
upravte.

6. Nechte působit
60–90 min.

Opalescence Original /
Opalescence Sensitivity Relief

SLEVA
20% *

• Vybělené zuby s vynikající výdrží odstínu po dlouhou dobu (několik let) - NENÍ TŘEBA

PŘEBĚLOVAT KAŽDÝ MĚSÍC! Doporučujeme používat zubní pastu OpalescenceOriginál
nebo OpalescenceSensitivity, která Vám pomůže udržet vybělený odstín a čisté, zářivé
zuby.

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

1 650,-*
820,-*

ŠPIČKOVÉ ORDINAČNÍ BĚLENÍ K LÉČBĚ MEDICÍNSKÝCH ZMĚN ODSTÍNŮ ZUBŮ ****

Opalescence Boost 40%

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

Před

Po

a 10 kanyl Micro 20ga FX.

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

**** ... pre-eruptivních nebo post-eruptivních endogenních dyskolorací způsobených onemocněním, poraněním nebo
lékařským ošetřením, migrující zevnitř zubu do dentinu a skloviny (např. alkaptonuria, congenital hyperbilirubianemia,
amelogenesis / dentinogenesis imperfecta, tetracyklinové a minocyklinové skvrny, aj.). Toto bělení není alternativou
Opalescence PF nebo Opalescence GO.
intro kit | 5 040,- | obj. č. 504750

4 290,-*

pacient kit | 2 470,- | obj. č. 504751

2 100,-*

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

TIP
Citlivost při a/nebo po bělení? Použijte UltraEZ a / nebo

zubní pastu Opalescence

12 890,-*

Sensitivity Relief.

SLEVA
15%

Skvělý pro jakýkoli úsměv

Enamelast

• Fluoridový lak Enamelast nejen pro děti!
• Pomáhá chránit a posilovat zuby dětí, dospívajících, dospělých.
• Patentovaná adhezivní složka zajistí dlouhodobou retenci.
• Nadprůměrné uvolňování a vstřebávání fluoridu ve srovnání

s top konkurenčními fluoridovými laky.

• Hladká textura po aplikaci bez protivné zrnitosti.
• Na zubech téměř neviditelný.
• Nedávivé složení - použití fluoridového laku je snadné a příjemné pro

všechny typy pacientů).

• 5% fluoridu sodného (22 000ppm fluoridových iontů).
• Skvěle chutná - v příchutích: lesní ovoce pana Waltera,

pomerančový krém, žvýkačka, chladivá máta a KARAMEL.

blistr - 200 x 0,4 ml | 10 690,- | obj. č. 504528

9 090,-

blistr - 50 x 0,4 ml | 3 130,- | obj. č. 504518

2 670,-

stříkačky - 20 x 1,2 ml | 2 900,- | obj. č. 504523

2 470,-

stříkačky - 2 x 1,2 ml | 330,sada blistry - 4 x 50 ks | 10 690,- | obj. č. 504368

290,9 090,-

TIP
Jediný fluoridační lak vhodný i pro dětí mladší
1 roku: chraňte zuby dětí od samého začátku

SLEVA
15%

* Akce platí do 30. listopadu 2020

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

Chladivá. Čerstvá. Čistá.
TIP:

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

15%
sleva

• Jedinečná směs tri-oxidu křemičitého aktivně odstraňuje povrchové skvrny
• Bezpečná pro každodenní, dlouhodobé použití, vhodná pro celou rodinu
bělicí pasta 133 g 199 Kč 230,• Odstraněním povrchových skvrn zesvětlí zuby o dva odstíny jen za jeden měsíc1
bělicí pasta 28 g
85 Kč
• Výjimečné vstřebávání ﬂuoridu sodného2, pomáhá lépe chránit před kavitami a posiluje sklovinu
• Sladidlo Xylitol pomáhá snižovat riziko zubního kazu
• 90 RDA zajišťuje maximální ochranu skloviny, dentinu a výplní3
Bělící zubní pasta Opalescence Original
• Vhodná i pro nebělené zuby
4,8× větší absorpce ﬂuoridů sklovinou (splňuje speciﬁkace ADA)
• Neobsahuje Triclosan
Balení: 12× 133 g, 24× 28 g
Bělící zubní pasta Opalescence Sensitivity Relief pro citlivé zuby
snižuje citlivost zubů –např. po bělení
5% dusičnanu draselného pro snížení citlivosti
Balení: 12× 133 g, 24× 28 g

opalescence_czech_and_slovakia

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

v endodoncii

Perfektní nanášení
Optimální účinek
Snadné odstranění

UltraCal XS
TM

TM

• Jedinečně formulovaná pasta s 35% hydroxidu vápenatého.
• Vysoké pH 12,5 zajišťuje výborný antibakteriální účinek.
• Do kanálku se snadno dopraví pomocí kanyly Navi Tip 29 ga přesně tam, kam potřebujete.
• Díky vodní konzistence a radiopákním vlastnostem je ideálním hojivým materiálem při endodontickém ošetření.
• Žádný jiný medikament nefunguje lépe než UltraCal XS při ošetření kanálků ve 2 návštěvách.
Balení:
501024 Mini kit: 2× 1,2 ml stříkačka, kanyly NaviTip 29 ga

590 Kč*

AKCE

780,-

501027 Kit:

4× 1,2 ml stříkačka, 20× kanyla NaviTip 29 ga - sortiment 1.680 Kč* 2.230,-

500606 Reﬁll:

4× 1,2 ml stříkačka

505117 Reﬁll:

20× 1,2 ml stříkačka

840 Kč* 1.120,-

1x UltraCAl XS
+ 1x NaviTip
+ 1x Citric Acid

2.640 Kč* 3.510,-

NaviTip aplikační kanyly – nejlepší kanyly
®

= 25% SLEVA*
*na všechny výrobky

pro každý krok při ošetření kořenového kanálku
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 25 mm
20× kanyla 17 mm

1.200 Kč* 1.590,1.250 Kč* 1.660,-

Tip:
Je čas odstranit UltraCal XS
z kanálku?
Použijte roztok Citric Acid 20% od Ultradentu,
který aplikujete kanylou NaviTip FX do kanálku.
Ultradent Citric Acid 20% – ideálně rozpouští
a odstraňuje hydroxid vápenatý.

Citric Acid 20%
Ideálně rozpouští a odstraňuje hydroxid vápenatý
• 20% roztok kyseliny citronové
• odstraňuje smear layer ze stěn kanálku
• otevírá dentinové tubuly

Balení:
Obj. kód: 500329 IndiSpense 30 ml 940 Kč* 1.218,-

Hu-Fa
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TM

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.

Platí do 31. 11. 2020

Sleva
20%

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.

25% sleva*

POCÍTÍTE ROZDÍL

MTA Flow Kit: 8-10 aplikací

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.

1×
1×
1×
1×
20 ×
10 ×
10 ×
1×
1×

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.

Překrytí pulpy

Pulpotomie

Perforace dna
dřeňové dutiny

Hu-Fa
Dental

Resorpce

Apexiﬁkace

MTA Flow prášek (2g)
MTA Flow gel (2ml)
odměrky s 2 odměrnými konci
míchací podložka
kanyla Black Micro
stříkačka Skini
uzávěr Luer Lock
průvodce technikou míchání
návod

MTAFlow kit
+ 20 nebo 50 ks Navi Tip

503980 MTA Flow Kit

Apikální uzávěr

Výhradní dovozce v ČR a SR

3.560 Kč 4.740,-

Zaplnění
konce kořene

UVKV3

Uveneer Kit

UVKEV1

Uveneer Extra Kit

16 x Medium upper
lower arch templates
6 x Extra Large
upper anterior templates
UVENEER EXTRA
–andPŘIROZENÝ
VZHLED, ELEGANTNĚ,
RYCHLE
16 x Large upper and lower arch templates
6 x Large upper anterior templates

Šablony pro přímé kompozitní náhrady s předvídatelným výsledkem
6 x Medium upper anterior templates
6 x Square upper anterior templates

t doctors are saying:

ers that were
al new cases
hem now.”
agener, DDS

ul

Medium and Large templates provide 2 central incisors, 2 lateral incisors,

“The simplicity of Uveneer is absolutely remarkable. Why didn’t
2 canines, and 2 premolar templates for both the upper and lower arches.
I think of this?”
-Dr. John C. Comisi, DDS, MAGD

DIREC T

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

. Radz, DDS

COMP OSITE

TEMPL ATE

S YS TEMS

UVKEXLSQV1 Uveneer Extra XL & SQ Kit

6 x Extra Large upper anterior templates
6 x Square upper anterior templates

R

R

UVKELMV1 Uveneer Extra L & M Kit
• set6šablon
frontální
horní čelisti
• set šablon pro frontální úsek horní
x Large pro
upper
anterior úsek
templates
6 x Medium
upper anterior
templates
(13-23)
ve velikosti
XL, L, M,
SQ (čtvercoi dolní čelisti ve velikosti M, L (celkem
S’ CHOICE AWARD
READER
vá). Jsou vítaným doplňkem k Uveneer,
32 šablon)
2017
• S Uveneer extra vytvoříte vysoce přirozené
• Uveneer brání vytvoření inhibiční
kontury kompozitní výplně včetně primární
vrstvy během polymerace, povrch
a sekundární anatomie.
kompozitu je po vytvrzení tvrdý,
•absolutely
Lépe přizpůsobíte
velikostWhy
a tvar
potřebám
“In
a
single
day
I
was
able
to
do
11
mock-up
veneers
that
were
“The
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of
Uveneer
is
remarkable.
didn’t
lesklýUVKEV1 Uveneer Extra Kit
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part výplň
of thenemusíte
originalleštit,
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• Po not
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MAGD minibeing
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I
wouldn’t
want
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work
without
them
now.”
zaleští se pouze okraje
mální úpravu či leštění, ušetříte čas a leštící
Follow
Us!
-Dr. Chad Wagener, DDS
• S Uveneer
můžete použít jakýkoli
nástroje
UVKEXLSQV1 Uveneer Extra XL & SQ Kit
Join
the
Uveneer
Facebook
group to share cases,“Uveneer
learn techniques,
and ask
Dr.anterior
Sigal
Jacobson
questions!
makes the practice
the
esthetic
dentistry
oblíbený kompozit
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pro úpravu/opravu
jednoho
UVKELMV1 Uveneer Extra L & M Kit
facebook.com/groups/uveneer
easier, faster, and better.”
či více zubů
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ze zpolymerovaného
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tool to quickly and easily create beautiful
-Dr. lze
George
Freedman,
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autoklávovat
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kompozitu
lehce
uvolníte
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restorations.”
Follow the Uveneer template brand for news, updates,
and videos.
vaně
-Dr. Gary M. Radz, DDS
• Používáte opakovaně
facebook.com/uveneerdentist
• Šablony můžete autoklávovat (bez
Balení: Uveneer Extra – úplný kit:
Follow Us!podstavce, v autoklávových sáčcích)
po 6 ks horní od každé velikosti XL, L, M, SQ
hare cases, learn techniques, and ask Dr. Sigal Jacobson questions!
(čtvercová), celkem 24 ks
facebook.com/groups/uveneer
r template brand for news, updates, and videos.
Balení: Uveneer kit:
facebook.com/uveneerdentist
50UVKVEV1 14.190 Kč 16.690 Kč
po 8 ks horní i dolní od každé velikosti
(14-24, 34-44, celkem 32)
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R

R

R
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What doctors are saying:

templates
mplates

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

ateral incisors,
d lower arches.

READER

6 x Extra Large upper anterior templates
6 x Square upper anterior templates

R

6 x Large upper anterior templates
6 x Medium upper anterior templates

R

S’ CHOICE AWARD

2017

Simple and Versatile

50UVKV3
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UNIVERZÁLNÍ NANOHYBRIDNÍ KOMPOZIT NEJVYŠŠÍ KVALITY

BOND PRO TECHNIKU SELEKTIVNÍHO LEPTÁNÍ, TOTAL ETCH I SELF-ETCH

Mosaic

Peak Universal Bond

• MOSAIC je vysoce modelovatelný - v průběhu vrstvení máte úplnou kontrolu nad nanášením.
Uveneer
Kitbez přeleštění.
• PředvídatelnéUVKV3
výsledky. Dlouhá
životnost
16 x Medium
upper and
lower arch
templates
• Pro všechny typy výplní a dostaveb
ve frontálním
i distálním
úseku
x Largeseupper
andalower
• Hladká, pružná konzistence,16snadno
odděluje
nelepíarch
se natemplates
nástroj.
• Po vytvarování nestéká, ani se nebortí.
• Při okolním světle má dostatečný pracovní čas.
• Univerzální – do distálního i frontálního úseku.
• Mosaic IntroMedium
kit stříkačky:
4 g stříkačka
každého
odstínu:
A1,
A2, A3,
and Large 1x
templates
provide 2od
central
incisors,
2 lateral
incisors,

EN(sklovina neutrál),
translucentní),
1 x the
Mosaic
odstínů
2 canines, ET(sklovina
and 2 premolar
templates for both
uppervzorník
and lower
arches.

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

Mosaic vzorník odstínů

• Jediný bond s chlorhexidinem (0,2% ) – pomáhá zvýšit dlouhodobou pevnost bondu.*
UVKEV1
Uveneer
• Nejvyšší pevnost
vazby k dentinu:
71,3Extra
MPa Kit
(Technika TE).
6
x
Extra
Large
upper
anteriorTE).
templates
• Nejvyšší pevnost vazby ke sklovině: 51,7 MPa
(Technika
6 x Large upper anterior templates
• Adheze ke všem materiálům (dentinu, sklovině, kovu, keramice, kompozitům

i zirkonu).

6 x Medium upper anterior templates
6 x Square upper anterior templates

• 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.
UVKEXLSQV1 Uveneer Extra XL & SQ Kit
• *Chlorhexidin pomáhá snižovat degradaci kolagenu v hybridní vrstvě vyplývající

6 x Extra Large upper anterior templates

z MMP enzymatické aktivity 6 x Square upper anterior templates

R

R

R

R

R

UVKELMV1
Uveneer
Extradegradace
L & M Kit
• Peak SE Primer
– jediný primer
s omezením
6 x Large
upper anterior
templates
• Primer s nejnižším pH na trhu (pH
1,2) účinný
i na sklovině.
x Medium
upper anterior
templates
• Dvě chemické složky smícháte v6 Jet-Mix
stříkačce
bezprostředně
před použitím:

R

R

R

R

R

R

R

SLEVA
15%

R

R

žádná degradace a změna vlastností jako u all-in-one produktů.

S’ CHOICE AWARD
READER

2017

• Doba použitelnosti po smíchání: 120 dnů.

Follow Us!

Join the Uveneer Facebook group to share cases, learn techniques, and ask Dr. Sigal Jacobson questions!
SLEVA
facebook.com/groups/uveneer
Intro kit - stříkačky - 5 x 4 g | 10 720,- | obj. č. 504801
9 120,15%
Intro kit - kompule - 50 x 0,2 g | 6 430,- |Follow
obj. č. 504802
the Uveneer template
brand for news, updates, and videos.
5 470,facebook.com/uveneerdentist
refill - stříkačka - 4 g | 2 140,stříkačky - 4 x 1,2 ml | 2 230,- | obj. č. 504553
1 820,1 900,refill - kompule - 10x 0,2 g | 1 300,4 g - sklovina neutrální - exp. 28/02/2021 | 2 140,- | obj. č. 504776

1 110,999,-*

lahvička - 4 ml | 1 870,- | obj. č. 504543

1 590,-

Peak SE - 4 x 1,2 ml | 1 890,- | obj. č. 505135

1 610,* Platí do vyprodání zásob
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Jediné HYDROFILNÍ pryskyřičné pečetidlo fisur

UltraSeal XT Hydro

• Thixotropní pečetidlo na bázi pryskyřice Bis-GMA.
• Pokročilá adhezivní technologie – vynikající dlouhodo-

bá retence.

• Hydrofilní chemie - nevadí vlhkost na okluzi.
• Úžasná pevnost vazby - vyšší než u skloionomerních

cementů.

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

2. Naneste pečetidlo
UltraSeal XT Hydro.

• Otěruvzdorné - plnění 53%; radioopákní.
• Uvolňuje fluoridy.
• Dostupné v barvách: natural a opákní bílá.
• Balení Kit obsahuje: 1,2 ml stříkačka UltraSeal XT

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

intro kit | 1 395,-**

1 500,-

refill - 4 x 1,2 ml | 2 855,-**

3 070,-

utěsněné okraje

žádný mikroprůsak

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

mikroprůsak

pečetidlo se odlupuje
od okrajů

Fluorescentní - viditelné pod UV
při každé kontrole.

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

Opalustre

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

štětinami Opal Cup a 10 leštících kalíšků Opal Cup.

• Balení mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml Opalustre, 10 kanyl White Mac a 10 kalíšků

OpalCup.

PŘED

PO

TIP
Pokud jsou skvrny na zubech světlé, zkuste nejdříve

vybělit.

K izolaci měkkých tkání použijte OpalDam – viz katalog UD str. 21

kit | obj. č. 500554 | 3 599,-**

3 870,-

refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500555 | 2 316,-**

2 490,-

mini kit | obj. č. 505554 | 2 009,-**

2 160,-

Dobře viditelná ochrana okolních tkání

Stop citlivým zubům

OpalDam Green

UltraEZ

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

• Aplikujte:
• - při citlivosti a obnažení zubních krčků;
• - při citlivosti na změny tepla a chladu;
• - při odstraňování zubního kamene;
• - před bělením (i ½ hodiny bezprostředně

• Doporučení: před aplikací dobře osušte

• Gel s 3% dusičnanu draselného (s postupným uvolňováním) a 0,25% fluoridu

sodného na snížení citlivosti zubů.

Zpolymerovanou pryskyřici snadno odstraníte
v jednom kuse.

před bělením), v průběhu a po bělení.

• Balení Combo Kit obsahuje 10 horních

a 10 dolních nosičů.

• Balení Combo MiniKit obsahuje 4 horní

a 4 dolní nosiče.

kit | obj. č. 501824 | 1 990,-**

2 140,-

Combo kit H + D 20 ks | obj. č. 505721 | 2 418,-**

2 600,-

refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 501825 | 1 730,-**

1 860,-

Mini kit H+D 8 ks | obj. č. 505743 | 1 116,-**

1 200,-

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

7 480,-

stříkačky - 4 x 1,2 ml | obj. č. 501008 | 846,-**

910,-
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Unikátní systém kořenových čepů

UniCore

• Systém kořenových čepů a předvrtávačů pro minimalizaci fraktury kořene.
• Předvrtávač použijete min. 15x (Gutaperča, Thermafil) nebo 5x na odstranění již zavedených kořenových čepů.
• Čep ze skleněných vláken výjimečně pevný po celé délce.
• Čep vede světlo – polymerace duálně tuhnoucích cementů do hloubky.
• Čep není nutno silanizovat, pouze dezinfikovat.
• Radioopákní.
• Snadná údržba - krabičky jednoduše autoklávujte.
• Starter Kit obsahuje: 2 předvrtávače - velikosti č. 1 a 2 a 10 čepů (po 5 ks vel. 1 a 2).
• Full Kit obsahuje: 4 předvrtávače - velikosti č. 1 (0,8 mm), č. 2 (1,0 mm), č. 3 (1,2 mm), č. 4 (1,5 mm)

a 20 čepů (po 5 ks vel. 1, 2, 3, 4)

starter kit | obj. č. 507132 | 4 195,-**

4 510,-

full kit | obj. č. 507120 | 8 398,-**

9 030,-

čepy - 5 ks | 1 395,-**

1 500,-

předvrtávače ø 0,8 mm až 1,5 mm - 1 ks | 884,-**

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

950,-

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
Ultradent Porcelain Etch a Silan –základní sada na opravu keramiky

Pokud nechcete investovat do velké sady na opravu keramiky, můžete si objednat základní
-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.

Porcelain Repair Kit | obj. č. 501108 | 4 809,-**

5 170,-

Porcelain Etch Základní sada | obj. č. 500405 | 2 409,-**

2 590,-

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

1 250,920,-

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

Zvlhčovací pryskyřice pro snazší práci s kompozity

Composite Wetting resin

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

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

set:

1 460,-

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

Širokospektrální polymerační lampy.

WHAT ARE YOU

MISSING?

WHAT
WHAT ARE
ARE YOU
YOU

MISSING?
MISSING?

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

Grand

Cordless

Corded

Tip: využijte také polymerační čočky

(více informací - Katalog Ultradent 2018, strana 108)
– zatím pouze k VALO a VALO Cordless
BĚŽNÝ KONKURENT

A
K
U
ZÁR T!!
5 LE

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

BĚŽNÝ KONKURENT

KONKURENT
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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
*akce platí do 30. 11. 2020

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

Hu-Fa
Dental

Více info o úspěšné rodině VALO polymeračních lamp čtěte na:
https://ultradentproductseu.blog/
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Výhradní dovozce v ČR a SR

SLEVA
15%*

konzistence a viskozita,
kterou jste vždy chtěli
Ultra-Etch – absolutní špička mezi leptadly již více než 25 let.
35% kyselina fosforečná pro ideální leptání
• unikátní samolimitující chemie: leptá jen do hl. 1,9µm –nepřeleptá1
• penetruje do nejmenších nejmenších fisur, ale nestéká na vertikálních površích
• výrazná modrá barva: vidíte, kde leptáte
• neobsahuje polymery: důkladně a beze zbytku opláchnete, nezanechává rezidua
• ideální viskozita: tixotropní, snadno proteče kanylou
• expirační doba 48 měsíců
Obj. kód Balení

Sleva
25%

Akční cena Běžná cena
660 Kč

870 Kč

940 Kč

1.250 Kč

1.740 Kč

2.320 Kč

500164

Refill 4 x 1,2 ml

500163

Intro kit 4 stříkačky

500685

IndiSpence 30 ml

500168

Refill 20 x 1,2 ml

2.020 Kč

2.690 Kč

500167

Econo kit 20 stříkaček

2.510 Kč

3.340 Kč

“ Ultra-Etch poskytuje jednoduchost
nanášení, okamžité opláchnutí
a stejnoměrný vzor leptání.
Jednoduše – je nejlepší!”
– Dr. Robert J. Marolt, White Bear Lake, MN

1. Boksman L, Carson B. Two-year retention and caries rate of UltraSeal XT and Fluorshield light-cured pit and fissure sealants. Gen Dent. 1998;46(2):184-7.

apexlokátor Endo-Eze Find
®

•
•
•
•
•
•
•

Neskutečně přesný.
Maximálně spolehlivý.
Pohodlný, snadno čitelný display.
Plnobarevná graﬁka.
Zvuková zpětná vazba.
Plně automatické multifrekvenční měření.
Kompaktní konstrukce s malým podstavcem
se snadno vejde na pult nebo ošetřovací stolek.
• Napájení 1 standardní AAA baterií.

Nástroj 0,5 mm od foramen

TM

Nástroj ve foramen

Nástroj přes foramen

Balení:
Kit Endo-Eze FIND Apex Locator:
1x apex lokátor, 1x stojánek, 1x dotyková sonda,
1x měřící kabel, 2x nástrojové svorky, 5x retní svorky
Nabízíme k zapůjčení a otestování ve Vaší praxi.
12.990 Kč* | 24.780 Kč | Obj. kód: 503362
"1. Elayouti A, Weiger R, Löst C. Frequency of overinstrumentation with an acceptable radiographic working length. J Endod. 2001;27(1):49-52."

*jem do vyprodání zásob

Sleva
48%
Hu-Fa
Dental

Výhradní dovozce v ČR a SR
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Vy také můžete Edelweiss
používat ve své každodenní praxi:

PRO KRÁSU I ZDRAVÍ: s u o e n e g o m o H
t c u r t sVD
cinagroni
EDELWEISS FAZETYeAr uOKLUZE

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

• Anatomické úpravy /rekonstrukce jednotlivých zubů
Další informace o výrobku včetně videí a ukázek prací najdete zde: bit.ly/FazetyEdelweiss
i celého čelistního oblouku
• Ošetření ve frontálním i distálním
d eúseku
retnis resaL
• Zvyšování vertikální vzdálenosti
colbonom
ecaf rus cinagroni h toomS
• Náprava fyziologie skusu
erutcurts etisopmoc elbisiv tuohtiw
.ngaM
• Náprava funkce špičákového
mµ 001 vedení
x0002
• Ošetření silně abradovaných zubů
•L
Estetické
úpravy
barvy, velikosti
E
B&
AW
OE
LN
Ftvaru,
E T I Szubů
OPMOC
RE
EV
• Uzávěr diastemat
ETISOPMOC
V N Ouzávěry
I S ULkorunek
C C Opo endodontickém ošetření
•D
Okluzální

aP
M 0 02
Starter kit fazety

503922
5013700

Komplet set fazety + okluze

aP
M 055
Fazety set 6 ks
Fazety set 8 ks

aP
G0
Fazety
reﬁ2
ll 1 ks
*cena při využití akce 3+1 zdarma

501320

V
H 5kit9okluze VD
Starter
Okluze VD set 4 ks
—VD set 8 ks
Okluze
Okluze VD reﬁll 1 ks

21.490 Kč
66.990 Kč
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*cena při využití akce 3+1 zdarma

AKCE**
25%
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sgnicaf nworC •
) D V O ( n o i s n e m i d l a c i t r e v e **Akce
h t gplatínjeni sdoa20.
e r11.c2020
nI •

AMALGÁMY
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.
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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.

1 430,-

100 ks | 1 530,- | obj. č. 510019

Amalgam polishing kit

8 690,- | obj. č. 540066

7 790,-

Amalgam reducer

• Sada na leštění amalgámových výplní.
• Obsahuje 2 ks reducerů na hrubé opracování

• Nástroje pro dokončení a vyhlazení amalgámových

výplně, 5 ks hnědých gum na předleštění a 5 ks
zelených gum na konečné doleštění do vysokého
lesku.

výplní bez poškození skloviny.

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%.

509,-

sada | 599,- | obj. č. 564002

12 ks | 1 ks = 43 Kč | 609,-

519,-

Kapslovaný amalgám

kapsle č.1 - 50 ks | 1 571,- | obj. č. 400131

1 339,-

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

1 549,-

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

1 759,-

Safargam Dentis

• 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.

• Moderní slitina disperzního typu, bez gama-2 fáze.
• Složení: Ag – 60 %, Sn – 22 %, Cu – 18 %.

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

695,-

43% - č.1 - 50 ks | 1 090,- | obj. č. 5101071

930,-

č. 1 - 50 ks | 1 654,- | obj. č. 400107

1 409,-

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

1 190,-

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

1 660,-

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

1 500,-

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

1 739,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

FenderMate D-Coat
Speciální klínkové matrice pro zajištění dokonalého bodu kontaktu u výplní II. třídy.

Vyžádejte si u svého obchodního zástupce vzorek zdarma!

• D-Coat s vícevrstvým diamantovým povrchem přináší lepší přehled v kavitě
a nepřilnavost kompozita k matrici.
• Snadné zavádění - stejně jako klínek.
• Pevná adaptace krčkových okrajů - žádné přesahy výplně přes kavitu!
• Přirozený bod kontaktu.
• K dispozici ve dvou tloušťkách - střední a úzká, provedení levé nebo pravé.
reﬁl - 18 ks

SLEVA
33%

1 029 Kč 1 540,-

FenderWedge
Speciální plastové klínky s integrovaným ocelovým plíškem.
• Chrání přilehlý zub během preparace - téměř ve 2/3 případů dochází k poškození
při preparaci kavit II. třídy!
• Snadno se vkládají, lehce vklouznou a zůstanou na místě.
• Dostupné ve 4 velikostech klínku: XS (ﬁalové), S (oranžové),
M (zelené) a L (žluté).
SLEVA
sada 4 x 36 ks - obj. č. 581220
reﬁll 36 ks

2 480 Kč 3 300,730 Kč 970,-

25%

FenderPrime
Unikátní kombinace preparačního štítu (FenderWedge) a sekční matrice
(FenderMate) pro výplně II. třídy dětských zubů.
• Zajišťuje rychlou, jednoduchou a bezpečnou opravu mléčného zubu.
• Speciální tvar špičky umožňuje stlačení gingivy bez poškození a snižuje tak riziko krvácení.
• Před výplní je možné klínek a plátek ohnout a tak adaptovat podle tvaru zubu.
• K dispozici ve dvou velikostech - dlouhé (L) a krátké (S).
sada 2 x 18 ks - obj. č. 581231 1 120 Kč 1 490,reﬁll - 18 ks
630 Kč 830,-

SLEVA
25%

při preparaci chrání přilehlý zub

při výplni slouží jako sekční matrice

Neznáte výrobky Fender? Máme pro Vás připraveny vzorky! Požádejte o ně svého obchodního zástupce
a přesvědčte se o jejich skvělých vlastnostech.

Vrtáček ED kariézní C1SDR

Dam-It kofferdamové blány

• Speciální vrták pro odstranění kariézního dentinu.
• Je schopen odstranit pouze kazivé a tedy měkké zubní struktury.
• Jakmile je veškerý kazivý dentin odstraněn, nepokračuje na
tvrdé zubní tkáně, ale začne vibrovat a tím znemožní
odstranění tvrdého zdravého dentinu.

Omezte vznik bio-aerosolu, používejte kofferdam
a chraňte své zdraví!

K dispozici v ISO: 014, 016 a 018.
5 ks 760 Kč 895 Kč
(1 ks = 152 Kč)

• Neuvěřitelně ﬂexibilní kofferdamové blány z latexu.
• Neroztrhnete je! Tyto blány lze roztánout do 700% velikosti originálu aniž
by došlo k jejich přetržení. To znamená, že blána je extrémně odolná proti roztržení
nebo proražení při kontaktu s nástroji.
• Vysoká elasticita také zajišťuje těsnost pro kontrolu vlhkosti a efektivní izolaci.
Bez pudru, velikost 15 x 15 cm.
střední síla - 36 ks - obj. č. 5912352
399 Kč 439,-

ADHEZIVA
G-Premio Bond

19

All-Bond Universal

• Jednosložkový univerzální bond, kompatibilní

• Spojuje spolehlivost totálního leptání, pohodlí

se všemi režimy leptání.
• Určený pro přímý bonding,
pro provádění oprav
a řešení
hypersenzitivity.

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.

TIP

AKCE
Využijte akce 2+1 nebo si ke třem lahvičkám za zvýhodněnou
cenu objednejte G-ænial Universal Injectable A2 & A3**
1 x 5 ml | 2 940,- | obj. č. 5211462

2 360,-

3 x 5 ml | 1 ks = 1953 Kč | 7 500,- | obj. č. 5211464

5 860,-

Detailní informace najdete v počítači
nebo ve svém telefonu na internetu

ZDE:bit.ly/ABUniversal
1 890,-

4 ml | 2 210,- | obj. č. 530185

G-Bond

Gluma 2Bond

Adper Single Bond 2

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

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

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.

• Jednosložkové, samoleptací,

• Obsahuje nanofilní plnivo, zajišťuje priming a bonding

ZDARMA
100 ks jehel Sopira Carp
v hodnotě 380 Kč ke každé
lahvičce Gluma 2Bond

• Zlepšená adheze k dentinu

SLEVA
20%

starter kit - 5 ml | 3 950,- | obj. č. 521147

2 190,-

4 ml | obj. č. 521041

1 750,-

Selective Brush

1 899,-*

6 g | 2 317,- | obj. č. 530222

Single Bond Universal

• 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.

• Efektivně použijete ve všech aplikačních technikách,

jemné

ať již preferujete techniku Total-Etch, Self-Etch či
Selective-Etch.
• Skutečně univerzální: pro všechny adhezivní techniky,
pro všechny povrchy (suchý i vlhký leptaný dentin,
sklovina), pro všechny adhezivní indikace.
• Vynikající síla vazby i na nejnáročnější povrchy a to bez potřeby samostaného použití silanu - díky obsahu monomeru
MDP, kopolymeru Vitrebondu a silanu.

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

TIP
bit.ly/2DcR9W4 - detailní
jemné - 4 x 100 ks | 1 ks = 1,75 Kč | 900,- | obj. č. 521143

699,-

střední - 4 x 100 ks | 1 ks = 1,75 Kč | 900,- | obj. č. 521141

699,-

* Akce platí do 30. listopadu 2020

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

informace v české brožuře!

5 ml | obj. č. 530203

2 463,-

** Produkty zdarma Vám budou dodány přímo od výrobce daného materiálu

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

Filtek

™

Supreme
Flowable Restorative

Nyní se náš nejoblíbenější
flow kompozit snadněji
aplikuje.
3M™ Filtek™ Ultimate Flowable je k dispozici v nové ergonomické stříkačce.
Navrženo pro větší pohodlí a snadnější aplikaci. Tento nový produkt se nyní
nazývá 3M™ Filtek™ Supreme Flowable.

Zamezuje vzniku bublin a zbytků
Materiál, který je bez bublin a samovolně
nevytéká. Lepší kontrola aplikace.

Není třeba hádat
Modrý píst indikuje zbytkové množství
materiálu. Jakmile je stříkačka prázdná,
viditelná je pouze bílá část.

Dobře se drží
Ohýbatelná kanyla
Snadné ohnutí kanyly
bez rizika zalomení. Lepší
přístup do všech míst.

Trojúhelníkové ukončení pístu
pod palcem umožňuje rychlé
a snadné uchopení.

VÝPLNĚ
Charisma Opal

• Sub-mikrohybridní univerzální kompozitum pro výplně ve frontálním i laterálním úseku

navazující na velmi oblíbený materiál Charisma.
• Vylepšená opalescence a translucence pro dosažení dokonalého tzv. chameleón efektu.
• Jemnější struktura umožňuje příjemnější zpracování a snazší modelaci.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.

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

990,-

4g

Filtek Supreme Flow

• Světlem tuhnoucí, rentgenokontrastní zatékavý

nanokompozit s nízkou viskozitou.

• Vyniká výbornými estetickými vlastnostmi, zacho-

váním naleštění a nízkou abrazí.

• Indikace: Výplně III. a V. třídy, podložkový materiál,

vyblokování podsekřivin, pečetění fisur, atd.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3 opákní, B1, B2,
C2, D2, W - bílý, XW – extra bílý.
INOVACE:
• Nyní se náš nejoblíbenější flow kompozit
snadněji aplikuje.
• Nová ergonomická stříkačka pro větší pohodlí
a snadnější aplikaci.
• Materiál je bez bublinek a samovolně nevytéká.
• Píst indikuje zbytkové množství
materiálu ve stříkačce.
• Kanyla se dá snadno ohnout
bez rizika zalomení.

Charisma Classic

• Mikrohybridní kompozitum pro monochromatické rekonstrukce.
• Snadná a rychlá modelace díky krémové konzistenci.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3,5.

Gluma Bond Universal
• Spolehlivý adhesivní
systém, zajišťující dlouhodobou
úspěšnost Vašich rekonstrukcí.
• Jedna lahvička pro všechny
bondovací techniky.

ZDARMA
ke 4 stříkačkám
Charisma Classic získáte
4 ml Gluma Bond Universal
v hodnotě 1 800 Kč

610,-

classic - 4 g

Filtek Bulk Fill Flow

AKCE
3+1
Kupte 3 balení
stříkaček v odstínu dle
Vašeho výběru

a získejte
další balení
stříkačekZDARMA
v odstínu A3!

1 617,-**

2x2g
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AKCE

•Zatékavý výplňový materiál se snadnou

a rychlou aplikací.

• 4 mm hloubka polymerace – redukuje potřebu vrstvení.
• Zatékavá viskozita zajišťuje snadnou adaptaci -

méně práce s nástroji.

• Až o 50 % vyšší pevnost.
• Odstíny: A1, A2, A3, Univerzální

Vašeho výběru

INOVACE:
• Nyní se náš nejoblíbenější flow kompozit
snadněji aplikuje.
• Nová ergonomická stříkačka pro větší pohodlí
a snadnější aplikaci.
• Materiál je bez bublinek
a samovolně nevytéká.
• Píst indikuje zbytkové množství
materiálu ve stříkačce.
• Kanyla se dá snadno
ohnout bez rizika
zalomení

tvoří částečky 0,6 µm).
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, Incisal a Universal Dentin.

• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2 a UD.

1 099,-*

* Akce platí do 30. listopadu 2020

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

v odstínu A3!

1 971,-**

Valux Plus

4 g | 1 240,-

a získejte
další balení
stříkačekZDARMA

2x2g

Filtek Z250

• Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozitum pro všechny rekonstrukce.
• Snížená kontrakce (2 %) díky novému složení patentovaného plniva (60% plniva

3+1
Kupte 3 balení
stříkaček v odstínu dle

• Hybridní světlem tuhnoucí kompozitum pro výplně

ve frontálním i laterálním úseku.

599,-*

4 g | 646,-

** Výrobky zdarma obdržíte přímo pod společnosti 3M

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

3+1
FenderWedge®

Inovace pro bezpečné preparace
a předvídatelné výplně. Bližší
informace a ceny najdete na
straně 18.

2+1
FenderMate® D-Coat

Inovace pro bezpečné preparace
a předvídatelné výplně. Bližší
informace a ceny najdete na
straně 18.

3+1
DryDent®
pro optimální
kontrolu vlhkosti
Výrobky DryDent jsou prvními superabsorbéry slin, které se vyznačují optimální
regulací vlhkosti a vynikajícím komfortem. Měkké, pohodlné a vysoce účinné,
DryDent Parotid a DryDent Sublingual nahrazují bavlněné tampony a zvyšují
absorpci slin svými tenkými, ale vysoce absorpčními polštářky. To umožňuje
suché pracovní prostředí pokaždé, když to potřebujete. Bližší informace a ceny
najdete na straně 44.

G-aenial

Gradia Direct

Anterior:
Vnitřní:
Vnější:
Posterior:
Vnější:

XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5 A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD
AO2, AO3, AO4
JE, AE, SE, IE, TE, CVE
P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5
P-JE, P-IE
1.500 Kč
1.500 Kč

Anterior 4,7 g
Posterior 5,5 g

G-aenial Universal Flo
Odstíny:

G-aenial
Bond

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

ANTERIOR - standardní:

Více informací v letáku: bit.ly/gcgaenial

G-aenial Flo X
Odstíny:
Flo X

XBW, BW, A1, A2,
A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD
AO2, AO3, AO4
DT, CT, GT, NT, WT, CVT
P-A1, P-A2, P-A3 a P-A3,5
P-WT, P-NT
X-A1, X-A2, X-A3, X-A3,5, X-AO2

Vnitřní speciální:
Vnější speciální:
POSTERIOR - standardní:
Vnější speciální:
Odstíny X - standardní:

1.520 Kč 2.140,-

Universal Flo 3,4 g

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

A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3, CV
3,6 g 1.500 Kč 2.080,521142 5 ml 2.300 Kč 3.390,-

Více informací v letáku: bit.ly/gradiadl
Anterior / Posterior / Direct X 4 g

960 Kč 1.750,-

G-aenial Universal Injectable

Equia / Equia Forte HT

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

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

Odstíny:

XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1,
AO2, AO3, JE, AE
Moulding Kit obsahuje:
1 × 1 ml od odstínů A1, A2 a A3 a 48 ml Exaclear
Promo kit lze objednát jako 2 × 1 ml v odstínu A2 nebo A3.
Více informací v letáku:
5279IMK moulding kit
Promo kit 2× 1 ml
reﬁll
1 ml

bit.ly/guiletak
3.600 Kč
1.770 Kč
990 Kč

Odstíny:

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

Více informací v letáku: bit.ly/GCequia
GC EQUIA Fil
GC EQUIA Forte HT/HT Fil
GC EQUIA
GC EQUIA Forte HT promo
GC EQUIA Forte HT clinic

Essentia

50 ks
50 ks
100 ks
100 ks
200 ks

Estetický výplňový materiál s dvou odstínovým
vrstvením a redukovaným systémem odstínů
Odstíny:
Starter Kit stříkačky:
Modiﬁer Kit obsahuje:

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

Více informací v letáku: bit.ly/essentialetak

3+1

Essentia
Universal
4.560 Kč
53029SK
53029MK
stříkačka
stříkačka HiFlo/LoFlo

starter kit
Modiiﬁer Kit
2 ml
2 ml

10.400 Kč
4.880 Kč 5.760,1.320 Kč 1.670,1.390 Kč 1.670,-

Detailní informace o výplňových materiálech GC najdete v brožuře:

bit.ly/GCvyplne

4.150 Kč
3.800 Kč
9.350 Kč
7.690 Kč
14.400 Kč

5.430,5.330,11.240,10.440,17.500,-

Harmonize™
přirozeně vypadající a výjimečně estetické výplně
zdokonalený chameleon efekt pro lepší splynutí
s přirozeným odstínem zubu
zvýšená pevnost díky vysokému naplnění (81 %)
vysoký lesk a stálá brilantnost

OptiBond™ FL
Univerzální
nanohybridní
kompozit

4. generace adheziv
technika leptání: total-etch
indikace: přímé vazby

Vsaďte na

Povrchové dezinfekce

ZABÍJÍ NOVÝ
KORONAVIRUS

(COVID-19)

Zlatý
standard
mezi
adhezivy

Víceúčelové
dezinfekční prostředky
k okamžitému použití

1

EN14476 COMPLIANT

CaviWipes™ and CaviCide™ jsou určeny pro použití
na tvrdých neporézních površích, neinvazivních
zdravotnických prostředcích v zubních ordinacích,
včetně oblastí péče o pacienty a v laboratořích.
Klinicky relevantni údaje o účinnosti
– bakteriocidní, virucidní, fungicidní,
tuberkulocidní.
Zničí většinu patogenů za tři minuty
nebo méně – pomáhají snížit riziko křížové
kontaminace.
Ihned připravené k použití – není nutné žádné
míchání.
Nízký obsah alkoholu – méně než 20 %,
což nabízí vynikající kompatibilitu se všemi
materiály.
Šetří čas – čistí a dezinfikují v jednom.
Dostupné v praktickém balení.

CaviWipes™ & CaviCide™
Povrchové dezinfekce

POMŮCKY PRO VÝPLNĚ
Sof-Lex

• Světově proslulé dokončovací

SLEVA

a leštící disky.

25%

25

Skyce

• Kamínky z krystalového skla, které se přibondují na labiální plochy horních

frontálních zubů bez předchozí preparace.

• K dispozici v čiré transparentní barvě ve velikostech 1,8 mm nebo 2,5 mm.
• Intro kit obsahuje: 5 ks kamínků ø 2,4 mm, 5 ks kamínků ø 1,9 mm, 6 g

Heliobond a 2 g Total Etch.

ZDARMA
ke dvěma

Intro
kitům získáte
2x refill,
tj. 10 čirých kamínků
vel. 1,9 mm
v hodnotě 4 358 Kč

630,-

50 ks | 1 ks = 11,80 Kč | 835,-

4 959,-**

2x Intro Kit + 2x Skyce refill | obj. č. 5940363

Diamantové pásky s pilkou

Diamantové pásky perforované

anatomickou konturaci aproximálních oblastí.
• Vhodné na kompozitní, skloionomerní i amalgámové výplně.
• Na odstranění přebytečného cementu po nacementovaní inlejí, onlejí a fazet.
• Opakovaně použitelné, lze autoklávovat.
• 2 hrubosti: jemné (30 µm - červené - 57FXDS3)
a superjemné (15 µm - žluté - 57CXDS3).

konturaci aproximálních oblastí.
• Rychlá interdentální separace pomocí řezací pilky na
hraně pásky.
• Perforace umožňuje lepší kontrolu, přesnější práci
a odstraňuje obroušené nečistoty z místa preparace.
• Opakovaně použitelné, autoklávovatelné.
• 3 hrubosti:super jemné (15 µm - žluté 57PCXDS2), jemné (30 µm - červené - 57PFXDS2)
a střední (45 µm - modré - 57PXDS2).

• Diamantové pásky a separační pilka v jednom pro

Flexi Snap

• Diamantové pásky s perforací pro anatomickou

• Leštící disky, se kterými dosáhnete excelentního lesku

bez zbytečně velkého odebrání hmoty.

• Dostupné ve dvou průměrech: 12 mm nebo 8 mm.
• Hrubosti: extra jemné (bílé) pro leštění do vysokého

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

sada - 8 x 20 ks + 2 mandrely | 1 379,obj. č. 870129SO

1 290,-

10 ks | 1 490,-

10 ks | 1 490,-

1 290,-

refil - 50 ks | 419,-

OptraGate 3D Junior

Composite finishing kit

udržení suchého pracovního pole.
• Sada Junior assortment obsahuje: 20 ks
růžových a 20 ks modrých rozvěrač

• Sada obsahuje:

• Rozvěrač rtů a tváří pro děti napomáhá

359,-

• Sada pro dokončování a leštění kompo-

zitních výplní do vysokého lesku.

– 6 nástrojů TopGloss do kolénka diamantové nástroje pro leštění pomocí
zvýšeného tlaku bez leštící pasty. Při
leštění používejte chladící sprej. Doporučené otáčky: 5 - 7 000 ot/min.
– 6 dokončovacích vrtáčků do turbínky nástroj TC135UF-014 je opatřen tupou
špičkou, aby nemohlo dojít k poškození
měkkých tkání. Doporučené otáčky pro
všechny vrtčky: 300 000 ot/min.

ZDARMA
ke každé sadě

Plaque test,
11 ml v hodnotě
569 Kč

sada 20 + 20 ks + Plaque test, 16 ml | obj. č. 594083MR

1 180,-

2 529,-**

kit | 2 079,- | obj. č. 564000

1 769,-

** Zboží zdarma bude dodáno přímo společností Ivoclar-Vivadent

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

NÁSTROJE
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Cpátka

.

Jehelce

cpátko amalgámu; 2-3 mm | 351,- | obj. č. 151510080

320,-

cpátko; 2,0/2,5 mm | 351,- | obj. č. 151510200

320,-

hladítko se cpátkem fig. 3; 17,0 cm | 351,- | obj. č. 151510340

320,-

cpátko; 1,0/1,8 mm | 351,- | obj. č. 151510280

320,-

cpátko; 1,4/2,0 mm | 351,- | obj. č. 151510290

320,-

Crile jehelec jemný diamantovaný; 1,6 mm; 15,5 cm | 1 737,- | obj. č. 132060370

1 570,-

Mathieu jehelec; 20,0 cm | 1 237,- | obj. č. 132910056

1 120,-

Ryder/French-Eye jehelec tvrdokov; 25,5 cm | 3 287,- | obj. č. 132060650

2 960,-

Pinzety
chirurgická zahnutá; 15,7 cm | 543,- | obj. č. 114500170

490,-

chirurgická zahnutá jemná; 14,2 cm | 543,- | obj. č. 114500150

490,-

anatomická; 16 cm | 285,- | obj. č. 114080030

260,-

anatomická rovná hladká; 14,5 cm | 274,- | obj. č. 114080090

250,-

anatomická velmi jemná matovaná; 14,5 cm | 275,- | obj. č. 114080231

250,-

chirurgická matovaná; 1×2 zuby; 14,5 cm | 373,- | obj. č. 114080381

340,-

Unicone PLUS

• Systém pro opracování kořenových kanálků

recipročním pohybem.
• Nástroje jsou vylepšeny o tepelnou úpravu, která
umožňuje předtvarování nástroje; snadno se přizpůsobí
anatomii kořenového kanálku.
• Dodávány pouze v délce 25 mm a velikostech ISO
020-040.
• Sada I: 6/020, 6/025 a 6/040.
• Sada II: 6/035, 4/035 a 4/040.
• Sada III: 6/025, 4/040,
Unicone GP a W-File 010 L25.

Nůžky

Wagner jemné hrotnaté zahnuté; 12,0 cm | 497,- | obj. č. 113910331

450,-

chirurgické rovné; 11,5 cm | 442,- | obj. č. 113910042

400,-

chirurgické rovné; 16,5 cm | 499,- | obj. č. 113910046

450,-

CHCETE VĚDĚT
VÍCE?
Vše o Unicone Plus
v české brožuře -

bit.ly/uniconepb

SLEVA
15%
sada I a sada II - 3 ks | 1 271,-

1 080,-

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

1 130,-

chirurgické zahnuté; 11,5 cm | 463,- | obj. č. 113910051

420,-

refill - 6 ks | 2 544,-

2 160,-

chirurgické zahnuté; 16,5 cm | 506,- | obj. č. 113910055

460,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Voňavé perníkové koření Sonnentor.
Při objednávce nad 4 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Dárkové kosmetické balíčky Dermacol.
Při objednávce nad 7 500 Kč.

Estetické vrstvení
vždy uspěšně s LM-Arte

restaurování. Navržena speciálně
pro vrstvení• kompozit.
LM-Arte Misura
SLEVA
* Sleva platí v

LMArte

LM-Arte je sada inovativních nástrojů
pro estetické kompozitní vrstvení.
V kazetě LM Servo najdete
Byly vyvinuty ve spolupráci se Style Italiano.
po jednom kusu od každého
Každý nástroj je barevně označen a pojmenován
z nástroje:
podle své hlavní funkce, která umožňuje
LM-Arte
je
sada
inovativních
nástrojů
pro
estetické
jednoduché, efektivní a rychlé použití.
• LM-Arte Eccesso

Na práci s modelovacími nástroji LM Arte oceníte: Každý nástroj je barevně kódován a pojmenován
• LM-Arte
dle Fissura
své hlavní
• LM-Arte Conden
• neklouzavý povrch rukojeti spolu s přirozenou přilnavostífunkce.
nástroje; To umožňuje snadnou, efektivní a rychlou
modelaci
• LM-Arte Applica
• design nástrojů a jejich optimalizovaný tvar, který z vrstvení učiní vášeň;
do
práci
při modelaci
bí o
2
• snadná manipulace s nástrojem a „hmatový vjem“ na úrovni
splynutí
s nástrojem;dostavby.
1
d 10.
.
11. do 10
• vyzkoušejte a uvidíte, že si svou práci již bez LM Arte nedovedete představit.

Pro více informaci

klinciká
videa
Condensa - Dlouhé a oblé acpátko
zejména
načtěte QR kód
pro modelaci kompozit
a nebo zadejte
do prohlížeče
goo.gl/kunxpr

LM Arte jednotlivé nástroje:
LMErgoSense
LM
ErgoMax
1 239 Kč 1 379,LM průměr
ErgoSense
1poskytující
395 Kčsenzační
1 549,Větší
a design rukojeti
přilnavost.

Svou ergonomii a účinnost prokázala v klinickém testování.
Jedinečná inteligentní rukojeť s možností značení pomocí
RFID - více informací naleznete na adrese
www.dentaltracking.com. Ø 13,7 mm

.2

ob

Eccesso - Pro odstranění zbytků
kompozitu a bondu

Nástroje LM-Arte byly vyvinuty ve spolupráci se společností
Style Italiano se skupinou zubních lékařů specializovaných
na estetickou stomatologii.
Fissura - Ostré koncovky pro modelaci

Misura - Pro horizontální a vertikální měření
tloušťky kompozitních vrstev výplně

okluzálních ﬁsur

Nástroje jsou vyrobeny z vysoce kvalitní a nelepivé slitiny
LM-DuraGradeMax vyznačující se výjimečným leskem.

LM-Arte
Set obsahuje:
ApplicA
- Velmi
tenké a ﬂexibilní hladítko pro
Applica, 1x LM-Arte Condensa, 1x
1x LM-Arte
umisťování
a modelaci kompozit

Solo Anterior - Univerzální nástroj pro modelaci
výplní ve frontálním úseku.

LM-Arte Fissura, 1xLM-Arte Misura a 1x LM-Arte
Eccesso v LM-Servo 5 kazetě

Sady Style Italiano
5 629 Kč 4 999 Kč*
LMErgoMax
LM
ErgoMax 596840M7 299
Kč 8 119 Kč
LM ErgoSense596840S8 099
999Kč*
Kč
6 369 Kč
Kč 58 699
LMErgoSense

Solo Posterior - Univerzální nástroj
pro modelaci výplní v distálním úseku.

Pro více
informací a klinická videa nalistujte katalog na straně 38 a 39
LMErgoMax
NOVINKA
Klasický ergonomický design, který dobře funguje ve všech
klinických postupech a zaručuje vynikající hmatovou citlivost.
Ø 11,5 mm

LM-LiftOut

TwistOut S5

TwistOut C4

LM-RootOut

pro jemnou separaci kořene od kosti.

2 549 Kč 2 999,-

LM Root Tip Pick

Pro vyjmutí zalomené špičky kořene
a pro všechny složitě dosažitelné oblasti.
2 549 Kč 2 999,-

LM-Root Tip Pick Ergo Max 1 129 Kč 1 329,LM-Root Tip Pick Ergo Sence 1 290 Kč 1 519,-

LM-SlimLift

Pro velmi úzká místa,
do kterých se nelze dostat
tradičními luxátory LM-LiftOut.
2 549 Kč 2 999,-

í
leva p v obdob
latí

SlimLift C4

Navržený
*Akce platí do 20. 11. 2017 a poté do vyprodání
zásob

*S

SlimLift S3

LM-RootOut

SLEVA
15%

od
19.
ř

02 0

LiftOut C3

Luxační nástroje
pro atraumatické extrakce
a rychlé hojení.
Jemná, ostrá čepel nástroje
se zavádí do periodontálního
prostoru a pomalu se posouvá
směrem k apexu kořene
za současného jemného pohybu
nástroje zleva doprava.
2 549 Kč 2 999,-

bit.ly/katalogLM

ad
u2

LiftOut S4

0 20

10%

íjna do 18. lis

t op

LM-TwistOut

Elevátory pro namáhavé
extrakce, ideální pro situace,
kdy je potřeba vyvinout velkou
sílu a kroutící tlak.
2 549 Kč 2 999,-

Všechny extrakční nástroje LM najdete na internetu v katalogu na stranách 49 - 51:

bit.ly/katalogLM

JEDINÝ ARGUMENT
PROTI
ADMIRA FUSION,
MŮŽE PŘIJÍT
OD VÁS.

Novinka: čistá keramika pro přímé výplně.
Nic než působivé výhody:
1) Žádné klasické monomery, žádné zbytkové monomery!
2) Nesrovnatelně nízká úroveň polymeračního smršťování!
3) Univerzální použití a naprosto známá manipulace!
Možná byste nám teď chtěli říci něco, co může
mluvit proti – pokud něco takového najdete.

VOCO GmbH · Německo · www.admira-fusion.dental
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Admira Fusion

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

Admira Fusion Flow

• Zatékavý světlem tuhnoucí nanohybridní výplňový

materiál typu ORMOCER

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

SLEVA
30% na sadu!

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

7 570,-

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

7 570,-

AF stříkačka - 3 g

2 020,-

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

4 590,-

AF kompule - 15 x 0,2 g

2 020,-

AF Flow stříkačky - 2 x 2 g

2 390,-

VisCalor bulk

• Termoviskózní kompozitní materiál typu bulk-fill.
• Materiál se ohřátím stává zatékavým pro nanášení

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

BALÍČEK
Úspora 50%
při koupi sady
s dávkovačem

17 910,-

Set s nahřívačem kapslí | obj. č. 524101

16 090,2 080,-

refill - 16 x 0,25 g

Ionolux

• Světlem tuhnoucí skloionomerní výplňový cement s individuálně upravitelnou dobou

zpracování.

• Vhodný pro estetické výplně bez kondicionování nebo bondování.
• Nelepí se na nástroj a snadno se modeluje.
• Sada 50 ks obsahuje: 10 x A1, 10 x A2, 30 x A3 + EXTRA 20 ks odstínu A3 navíc.
• Sada 150 ks obsahuje: 150 x A3 + EXTRA 50 ks odstínu A3 navíc.

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

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

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

pro spolehlivé bondování.

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

a 30% při
koupi sady
s nahřívačem

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

FuturaBond U

6 090,16 070,-

3 150,-

50 ks | obj. č. 530356U

10 990,-

200 ks | obj. č. 530355U

V-Posil

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

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

SLEVA
15%

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

4 510,-

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

7 560,-

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

7 560,-

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

7 560,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

PROVIZORIA A DOSTAVBY
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Cavit

SLEVA

• Provizorní výplňový materiál, se zvýšenou adhezí

10%

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.

FullForm

• Transparentní korunky pro podporu a tvarování kompozitních korunek. Vyrobeny ze

zesíleného laminovaného plastu. Odolné hydraulickým silám vyvolaným aplikací materiálu
plnícího korunky, méně lámavé. Sada obsahuje 60 ks
korunek pro frontální a premolárové zuby.

Sada 60 ks | 2 440,- | obj. č. 58001F6
28 g | 547,-

490,-

2 195,220,-

refill 5 ks

Core-Flo DC / Core-Flo DC Lite

• Duálně tuhnoucí materiál, obsahující fluorid, ideální pro dostavby, cementaci čepů a také jako materiál pro náhradu dentinu.
• Vynikající kompresivní a flexibilní odolnost Vám nabízí spolehlivost a stálost při tvorbě přímých dostaveb.
• Zjednodušenou technikou můžete cementovat čep a dostavovat pahýl pro vytvoření monobloku.
• Snadno se opracovává - jako dentin.

Core-Flo DC:
• aplikuje se pomocí pistole,
• skvěle zatéká, přesto se s ním úžasně manipuluje, protože drží tvar,
• nízká smrštivost - ideální i pro náhradu dentinu.
• je dostupný ve dvou estetických odstínech, Natural/A1 (A) a Opaque bílý (O)
a kontrastním Modrém odstínu (B).
Core-Flo DC Lite:
• aplikuje se přímo z duální stříkačky,
• má samonivelační schopnost a vynikající manipulační vlastnosti
při dostavbě jádra,
• vysoká vazba k dentinu, sklovině i čepům se skelnými vlákny,
• je dostupný ve dvou estetických odstínech, Natural/A1 a Opaque bílý.
DC - 8 g + 15 kanyl | 1 760,-

1 590,-

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

1 590,-

Protemp 4 Garant

• Bis-akrylátové kompozitum pro výrobu přesných

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

RelyX Temp NE

ZDARMA

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

ke každému
refill balení
obdržíte
Relyx Temp NE

CHCETE VĚDĚT VÍCE?
Provizoria razidlovou metodnou
snadno a rychle -

bit.ly/2Hsdsch

50 ml + 16 kanyl + Relyx Temp NE

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Voňavé perníkové koření Sonnentor.
Při objednávce nad 4 000 Kč.

2 985,-

999,-

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Dárkové kosmetické balíčky Dermacol.
Při objednávce nad 7 500 Kč.

FIXACE
SpeedCEM Plus
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Variolink Esthetic DC

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

• Variolink Esthetic je estetické duálně tuhnoucí upevňovací kompozitum na defini-

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

tivní cementování náročných keramických a kompozitních náhrad.

• Výborná stálost odstínu a vyvážený systém efektních odstínů vytvářející přiroze-

nou fluorescenci.

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

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

ZDARMA

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

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

ZDARMA
Adhese
Universal
System Kit
VivaPen

v hodnotě 2 879 Kč k objednávce
3 balení Variolink Esthetic DC
v odstínech dle Vašeho výběru

3 489,-**

9 g + Proxyt, 80 g

Ketac-Cem Radioopaque

• Skloionomerní, fixační cement pro inleje, onleje, korunky,

3 049,-**

DC - 5 g

Relyx U200

SLEVA

• 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

můstky, kořenové čepy, dlahy a ortodontické brekety.
10%
• Extrémně silná chemická vazba na zubní tkáně.
• RTG kontrastní.
• Klinické balení obsahuje: 3 x 33 g prášku, 3 x 12 ml tekutiny a příslušenství.

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

ZDARMA
Protemp Crown
zkušební balení v hodnotě

3 951 Kč při koupi
2 balení Relyx U200
Clicker nebo Automix.

4 360,-*

klinické balení | 4 848,- | obj. č. 521021

clicker - 11 g

4 537,-

automix - 8,5 g

3 228,-

Duo Link Universal

• Duálně tuhnoucí cement pro fixaci všech nepřímých náhrad.
• Spolehlivě funguje s většinou dentálních adheziv.
• Světelná polymerace pro okamžité dokončení, chemická pro úplné dotuhnutí pod

náhradami nebo v kanálku.

• Estetický - nezpůsobuje podbarvení protetických prací.
• Poskytuje velkou vazebnou sílu a malou rozpustnost.
•
• Jedinečné vlastnosti
• Výrazně viditelný na rentgenových snímcích pro rychlou

a efektivní diagnostiku

• Snadné odstranění přebytků - po 1 minutě zgumovatí
• Ideální pro všechny CAD/CAM náhrady
• Nízká tloušťka filmu zajišťuje úplné usazení náhrady
• K dispozici ve 2 estetických odstínech - univerzální

Brožura a pracovní postup v dokumentech
na - bit.ly/duolinkhufa

a mléčná bílá

• Duální automíchací stříkačka zaručuje dokonalé

smíchání, snadné umístění a minimální množství zbytků

1 950,-

8 g | 2 140,-

* Akce platí do 30. listopadu 2020

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

98
%
celkové
hodnocení

Vítejte
v budoucnosti
VÍTEJTE
V BUDOUCNOSTI
seznamte se s cementem příští generace
Duálně tuhnoucím, samoadhezivním ﬁxačním cementem
s THERApeutickými účinky

Ca

TheraCem Ca je samoleptací, samoadhezivní, radioopákní, duálně tuhnoucí, THERApeutický pryskyřičný cement, uvolňující
vápník. Je dodáván v automix stříkačce s aplikačními špičkami. Jeho použití nevyžaduje leptání, primování ani bondování
preparovaného povrchu, přesto poskytuje silnou vazbu k zirkonu. Během několika minut přechází z kyselého pH (nutné pro
adhezi) do zásaditého (aktibakteriální).
Cement lze předpolymerovat po dobu 2-3 sekund pro očištění
a odstranění přebytků. Cement je vysoce radioopákní.
Indikace:
• Kovové a pryskyřičné korunky, můstky, inleje, onleje.
• Porcelánové a keramické korunky, inleje a onleje
(včetně aluminium-oxidových a zirkonových).
• Kořenové čepy - kovové (prefabrikované nebo lité)
a nekovové, s vlákny.
• Ortodontické zámky.
obj. kód: 530034 8 g + 15 kanyl 2 330 Kč

2 590,-

7 důvodů, proč vyzkoušet TheraCem CA ještě dnes, klinické tipy, názory
Vašich kolegů a další informace najdete ZDE: bit.ly/theracem

BEZPEČNOSTNÍ
PŘIKRÝVKA
pro

ochranu pulpy
• 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 identiﬁkaci na RTG snímcích
• oceníte rychlou a cílenou aplikaci tenkou kanylou, na rozdíl
od míchání a lepivé manipulace, typické pro běžné kalciumhydroxidové materiály

TIP
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.

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.

TheraCal LC
TEKUTÝ

APATIT

ENDODONCIE
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Cresotin No. 2

Calcetin

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

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

• Antiseptický přípravek k léčbě infikovaného kořenové-

• Radioktrastní pasta na bázi hydroxidu vápenatého

Calasept Plus

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

dlouhodobá účinnost a vysoká efektivita.

• Přímá, rychlá a snadná aplikace.
• Balení obsahuje 4 x 1,5 ml

a 20 elastických plastových aplikátorů.

goo.gl/kVq2UL
420,-

15 ml | obj. č. 5304565

2 x 2 g | obj. č. 5304554

Calcetin Cavity Liner

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

240,-

7 g | obj. č. 5304550

610,-

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

1 360,-

Endomethasone N

• Oblíbená RTG kontrastní kořenová

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

set | 2 770,- | obj. č. 530236

2 490,-

prášek - 14 g | 2 140,- | obj. č. 530237

1 929,-

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

3 590,-

tekutina - 10 ml | 930,- | obj. č. 530241

839,-

BioRoot RCS

SLEVA

• Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně.
• Vynikající přilnavost k dentinu a gutaperčovým čepům.
• Hydrofilní - BioRoot RCS hermetický zapečetí i v přítomnosti vlhkosti.
• Bioaktivní obturace - stimuluje regeneraci kosti a podporuje periapikální

16%

hojení.

• Antimikrobiální - pH >11, uvolňuje hydroxid vápenatý.
• Čisté minerální složení - nezabarví zuby.
• Bez pryskyřice = nulové smrštění - vyrobený z čistého křemičitanu

vápenatého.

• Skvělá zatékavost - utěsní i všechny vedlejší kanálky.
• Výška radioopacity 5 mm Al pro jasnou viditelnost na rentgenových

snímcích.

prášek - 15 g + tekutina - 35 ks | 6 290,- | obj. č. 530392

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

5 290,-

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

Již žádné
kompromisy!
• Dlouhodobá
úspěšnost
• Snadná a rychlá
technika

Endodoncie
BioRoot RCS vám nabízí pro endodontické obturace snadnou
a rychlou techniku a zároveň dlouhodobou klinickou úspěšnost.
S BioRoot RCS budou splněny všechny klinické
a procedurální požadavky, kterým čelíte:
•
•
•
•

Laterální i apikální dlouhodobé utěsnění
Omezení růstu bakterií
Snadné a časově efektivní použití
Nákladově efektivní

S BioRoot RCS se zvýší standard vaší endodontické obturace
a současně se optimalizuje čas, který stráví vaši pacienti v křesle.

BioRoot™ RCS Úspěch jménem BioRoot RCS.
Pro více informací navštivte naše webové stránky

www.septodont.com

ENDODONCIE
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Endostar ENDOrepair MTA

FileCare EDTA 3 ml

(MTA) sestávající z jemných hydrofilních částic, které
tuhnou v přítomnosti destilované vody.
• Indikace: krytí pulpy, v kořenovém kanálků - zakončení
výplně, oprava kořenů nebo apexifi kace.
• Lze použít jak na vitálních zubech,
tak při dalších endodontických
indikacích v primárních
a trvalých zubech.
• Uvolňuje ionty vápníku,
RTG kontrastní, vykazuje
skvělou biokompatibilitu.

nástrojů a umožňuje účinější čištění kanálků a snadnější preparaci.
• Odstraňuje smear vrstvu, zdokonaluje penetraci endodontických léčiv a výplňových materiálů do tubulů.
• Obashuje 15% EDTA a 10% urea peroxid gel.

• Bioaktivní cement na bázi křemičitanu vápenatého

AGFA Dentus E-Speed

• Chelatační činidlo, které redukuje napětí kořenových

• Rentgenové filmy s vysokou citlivostí třídy

E pro mimořádně ostré a kvalitní snímky.

• Díky vysoké přesnosti jsou ideální

pro všechny intraorální aplikace.

SLEVA
60%
490,-

3 ml | 510,- | obj. č. 571307
1 g - exp. 30.10.2020 | 510,- | obj. č. 5911804

199,-*

Endostar S-File

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

• Nejúčinnější ruční nástroje s velmi vysokou řeznou schopností

SLEVA
20%

pro instrumentaci kořenového kanálku.
• Neuvěřitelná účinnost, vysoká flexibilita.
• Precizní tvar vyrobený z nerez oceli.
• 2 řezné hrany pod úhlem 90°.
• 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.

150 ks | 1 100,- | obj. č. 582018

1 029,-

Parcan

• Stabilizovaný 3% roztok hypochloridu sodného.
• Chemicky rozpouští organické matrice dentinu a tím umožňuje snadnější vyčištění kanálku.
• Díky obsahu chlornanu sodného je aktivní v širokém bakteriálním spektru.

Účinek Parcanu je
možné podpořit použitím
ultrazvukové endo
koncovky.

Pomalu a plynule vypláchněte
kanálek 5 ml Parcanu s využitím
aspirace, abyste zamezili
rozlití. Opakujte dokud není
výplachový materiál čistý a bez
zbytků tkáně. Dále pokračujte
pomocí nástroje - manuálního
či rotačního - dle Vaší oblíbené
techniky.

138,-

refill / sada - 6 ks | 170,-

899,-

250 ml | 1 000,- | obj. č. 530294

Gutta Cut GP

• Bezdrátový guttacutter v moderním ergonomickém designu.
• Flexibilní design hrotu pro hladký řez.
• Jednoduché ovládání pouze pomocí jediného tlačítka.
• Bezpečný - okamžité zahřátí a schlazení řezacího hrotu během méně než 1 sekundy.
•K dispozici tři velikosti hrotu - velký 2,0 mm; střední 1,2 mm a malý 0,5 mm.
• Napájen dvěma AA bateriemi.

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

2 190,-

Naprosto flexibilní design hrotu,
můžete si jej předtvarovat bez rizika
zlomení! Dodáván se třemi různě
velkými koncovkami.

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

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

3 690,-

*Nabídka platí pouze do vyprodání

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

Hedvábí

Nevstřebatelné, hedvábné, splétané vlákno z organického proteinu zvaného ﬁbroin. 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

Silon

24 ks

45 cm / 75 cm

1 230 Kč

1 320,-

Monoﬁlní, 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.

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

Cognoscin sprej s vůní máty
Oblíbený produkt nyní s mátovou příchutí pro příjemnější pocit
během ošetření.
• Přípravek je určen pro orientační zkoušku vitality zubu.
• Sprej v mnoha případech orientačně nahrazuje RTG vyšetření
a šetří čas zubního lékaře i peníze pacienta.
• Po aplikaci zubním lékařem pacient zjistí, že vyšetřovaný zub
reaguje bolestí nebo trnutím, je to známka toho, že zub je tzv. "živý".
• Pomocí trysky je možné aplikovat sprej přímo na zub,
případně na vatovou peletku, kterou následně přitisknete
na vyšetřovaný zub.
obj. č. 100026 - 75 ml

269 Kč 305,-

NOVI

NKA

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

iCT injection

automatický aplikátor intraligamentární anestezie

•
•
•
•
•

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

Speciﬁkace

Možnosti aplikace:

Hu-Fa
Dental

Model
Rychlost aplikace
Velikost
Váha
Baterie
Příslušenství

iCT injection
3 stupně (250, 150, 50 sek / 1,8ml)
150 x 22,4 x 30 mm
72 g
3,7V, 2600mA (LiOn)
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

*Do vyprodání zásob.

Septoject XL
Speciﬁcky tvarované jehly s větším vnitřním průměrem o 43%, díky čemuž proniká anestetikum do tkáně pomaleji
a pod nižším tlakem.
Rozměry: 27G - 21, 35 a 42 mm ; 30G - 10, 12 a 25 mm.
100 ks 430 Kč 510,-

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,-

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 inﬁltrační a svodné anestezii, účinnou
látkou mepivakain-hydrochlorid.
Balení - 10 x 1,8 ml cylindrická ampule.
Mepicain 3%

398 Kč***

*** Léčivo - Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékárny.

ASA Aspirační stříkačka anestezie

Stojánek na jehly

ASA Intraligamentární pero

• Celokovová aplikační stříkačka anestezie italského
výrobce ASA Dental.
• Styl harpuna pro dokonalou aspiraci karpulí
Septanest.

• Ocelový stojánek na jehly pro karpulová anestetika.
• Použitelný také s injekčními jehlami typu Luer.
• Stříkačka s anestetikem je vždy bezpečně
připravena v ochranném krytu.

Celokovová stříkačka ve formě pera pro aplikaci
intraligamentální anestezie.

Obj. kód: 274723 629 Kč 779 Kč
Obj. kód: 274721 629 Kč* 849 Kč

Obj. kód: 274821 839 Kč 1 049 Kč

SLEVA
20%
*jen do vyprodání zásob

SLEVA
20%

Obj. kód: 274738 3 999 Kč 5 090,-

SLEVA
20%

PROFYLAXE
Prophytex

Buff prophy prášek

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

opískováním, bez obsahu lepku.
• Nehrudkující,
pro odstranění
odolných
pigmentových skvrn.
• Příchutě: ostružina,
máta peprná
a třešeň.
• Velikost částic:
100 μm.

• Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění
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Fluoride gel APF

• Profylaktický prášek pro profesionální čištění zubů

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

315,-

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

315,-

• 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 a třešeň.

*** Dovolujeme si Vás upozornit, že dodávky Buff Prophy prášku a APF Gelu jsou vlivem Covid-19 zpožděné
a očekáváme je v druhé polovině listopadu, objednávky
přijímáme. Děkujeme za Vaši trpělivost.

599,-

364 g | 699,-

499,-

450 ml | 599,-

GC Tooth Mousse / GC MI Paste

Nejpokročilejší a kompletní ochrana

Listerine Total Care

• Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech

a stimuluje produkci slin.

• Chrání před zubním plakem a snižuje jeho

• Obnovuje rovnováhu po bělení zubů, vyhlazení kořene, kyretáži, v průběhu ortodontic-

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

ké léčby, při zvýšené kazivosti zubů, odstraňuje citlivost.

• Pracuje rychle, během 2-5 minut.
• Příchutě: meloun, jahoda, máta, vanilka, tuti frutti a sortiment.
• GC MI Paste navíc

obsahuje
fluorid.

ToothMousse - 10 x 40 g | 5 600,-

4 490,-

sortiment Tooth Mousse - 5 x 40 g | 3 040,- | obj. č. 5303280

2 390,499,-

Tooth Mousse - 1 x 40 g | 595,Total Care - 1000 ml | obj. č. 450669

179,-

sortiment MI Paste - 5 x 40 g | 3 270,- | obj. č. 5303480

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

895,-

MI Paste - 1 x 40 g | 699,-

19,-

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

2 570,549,419,-*

MI Paste meloun - 40 g - exp. 30/05/2021 | 699,- | obj. č. 5303485

*Nabídka platí do vyprodání

LM ProPower Comb
SLEVA
dávkovačem vody 23%
LM ProPower sCombiLED
s dávkovačem vody

Technická speciﬁkace:
Výkon ultrazvuku:

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

Vstupní tlak vody:

1 – 10 bar

Spotřeba vody:

10 – 50 ml/min

Obsah zásobníku vody:

500 ml

Vstupní tlak vzduchu:

4 - 10 bar

Spotřeba vzduchu:

max. 20 l/min

Obsah zásobníku písku:

40 g

Rozměry a hmotnost:

270×140×165 mm, 3 400 g

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Obj. kód: 5910075

Combi LED

114 990 Kč* 149 409,-

Intro kit obsahuje:
3x ultrazvukové koncovky: PE-37, PE-40H, PE-41PS,
5x ErgoGrip Blue, 3x momentové klíče a 1x tryska.
*Nabídka platí pouze do 18. listopadu 2020!

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

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

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

Přímo od výrobce
Occlufast Rock

Téměř nepostřehnutelná konzistence, která
neovlivňuje okluzi¹, v kombinace s časem v ústech pouze 1 minutu, poskytuje pacientovi větší pohodlí
a pomáhá zajistit spolehlivé výsledky.
Your key to a restoration that fits!
¹N. Mobilio & S. Catapano, Effect of experimental jaw muscle pain on occlusal contacts,
Journal of Oral Rehabilitation, 2011.

www.zhermack.com
Ne všechny produkty se prodávají v každé zemi. Více informací o dostupnosti produktů získáte od místního obchodního zástupce.

také termochromatický

Fotografie aplikací se svolením: Dr. A. Barbaglia

Rev. 2019-12

kontrola
komfort
úspora času
přesnost

OTISKOVÁNÍ
Panasil binetics putty

SLEVA

• Základní otiskovací hmota - fast s celkovém časem jen

20%

4 minut, soft měkčí varianta ideální pro parodontální
případy

• Panasil Initial krémy
• Velmi přesné korekční hmoty,

trvale unikátně hydrofilní,
vysoce thixotropní, přesto
fantasticky zatékavé.
• Tři stupně zatékavosti - regular,
light a x-light.

TIP

Vyzkoušeli jste již Panasil Binetics
v kombinaci

soft

s Panasil initial contact regular?
Společně zajistí brilantní otisk s výjimečnou
reprodukcí i těch nejjemnějších detailů
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ELITE P&P

• Univerzální A-silikonová otiskovací hmota s krémy pro ruční míchání v poměru 1:1.
• Vysoká přesnost při reprodukci detailů; vysoká

odolnost proti roztržení; vynikající
obnovení z deformace a skvělá
rozměrová stabilita.
• Intro kit obsahuje:
2× 250 ml putty Soft Normal
a 2× 60 ml ligt body normal
v tubách.

intro kit | 1 959,- | obj. č. 5401810

1 699,-

Variotime

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

stejně krátké doby tuhnutí (2,5 minuty).

• Krémy k dispozici ve dvou stupních viskozity - medium

flow a light flow.

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

refill Fast/Soft - 2 x 380 ml | 5 190,-

4 150,-

krémy Initial - 2 x 50 ml + 6 kanyl | 1 520,-

1 220,-

Express XT

• Vinylpolysiloxanová otiskovací hmota s vyváženým

souborem klinicky potřebných vlastností.

• Žádné deformace otisku po ztuhnutí –

100% rozměrová stabilita.

• Díky hydrofílii a excelentním zatékavým vlastnostem

oxasil

ZDARMA
ke 2 balení Penta tmelů získáte

1 balení krému
Light Body

docílíte dokonale reprodukovaných detailů.

• Nyní v akci 2 druhy tmelů pro strojové míchání -

Penta H a Penta Putty.
• Penta - standardně tuhnoucí, skutečná konzistence putty,
Penta H - více hydrofilní, standardně tuhnoucí.
• Čtyři druhy korekčního krému - Light Body, Light
Body Quick, Regular Body a Regular Body Quick.

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

SLEVA
15%

na krémy *

1 350,-

ZDARMA

• Nový ručně míchatelný otiskovací materiál

objednejte 2x set oxasil a získejte

od vynálezce Optosil / Xantopren.

• Díky vysoce aktivnímu systému báze/aktivá-

tor dosahuje oxasil krátké doby vytvrzování.

• Zajišťuje přesnou a trvalou reprodukci

4 g Charisma Classic
v hodnotě 610 Kč

detailů s vynikající zpracovatelností během
doby tuhnutí.
• Oxasil zaručuje výjimečnou
dlouhodobou rozměrovou
stabilitu po dobu 21 dnů.
• Set obsahuje: putty
(tmel) 900 ml, krém Light
Flow 140 ml a aktivátor 60 ml.
set

1 080,-

Hydrogum 5

• Vynikající bezprašný alginát s vysokou

objemovou stálostí 5 dnů.

• Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin),

překvapivě přesný.

• Ovocná chuť, fialová barva,

antidávivá složka.

Penta H - 360 ml | obj. č. 540338

2 045,-

Penta - 360 ml | obj. č. 540337

2 045,1 499,-*

krém - 2 x 50 ml | 1 756,-

453 g | 309,- | obj. č. 540169
12 x 453 g | 1 ks = 259 Kč | 3 708,-

279,3 108,* Nabídka platí jen do 30. listopadu 2020

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

Rev. 2020-09

zeta hygiene
We take care of your safety
Chránit se před zanesením infekce znamená
nejenom správné provádění dezinfekčních
procedur, ale také používání bezpečných a
účinných produktů.
Zeta hygiene je kompletní řada účinných,
praktických a bezpečných
výrobků pro čištění, dezinfekci a sterilizaci
ve stomatologii. Rychlá dezinfekce, snadné
použití a vysoká kompatibilita s materiály dělá ze Zeta hygiene ideální řešení i pro nejnáročnější profesionály.
Záruka naprosté bezpečnosti a maximální ochrany jak pro uživatele tak pro pacienty.
Nástroje a vrtáčky • Povrchy • Ruce • Speciální aplikace
www.zhermack.com
Ne všechny produkty se prodávají v každé zemi. Více informací o dostupnosti produktů získáte od místního obchodního zástupce.

DEZINFEKCE
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Dezinfekce rukou

Dezinfekce rukou

Dezinfekční ubrousky

Desderman Pure Gel

Septoderm Gel PushPull

Zeta 3 Wipes Pop-Up soft

• Gelový dezinfekční přípravek na bázi ethanolu určený

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

169,-

500 ml | 180,- | obj. č. 410339

• Výborná snášenlivost s pokožkou,

• Vhodné pro nejcitlivější povrchy, větší rozměr

po aplikaci zanechává ruce jemné
a vláčné. Rychlá a dlouhotrvající
účinnost.

500 ml s push-pull zátkou | obj. č. 4101667

a pevnější materiál ubrousku. Účinnost: baktericidní,
virucidní vč. H1N1, H5N1, rotavitry atd.

160,-

Nástroje a plochy

Čištění ploch

Povrchy a malé plochy

Mikrozid AF ubrousky & liquid

Zeta 4 Wash

Desprej NEW

• Oblíbená alkoholová dezinfekce ve formě postřiku

nebo ubrousků. Plně baktericidní a virucidní účinek.

dóza - pouze standard 14 x 17,5 cm - 150 ks
329,- | obj. č. 410050

309,-

ubrousky standard - 150 ks | 269,- | obj. č. 410040

249,-

• Čistí všechny omyvatelné povrchy jako jsou umy-

vadla, kachličky a podlahy v nemocnicích, klinikách,
dentálních
ordinacích
a laboratořích

• Tekutý dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného

účinku alkoholů a KAS, vhodný k rychlé dezinfekci
malých ploch
a povrchů.

5 l | 1 230,- | obj. č. 4100473
4 l | 719,- | obj. č. 410296

649,-

Nástroje

Dezinfekce ve spreji

Aspirmatic

Gigasept Instru AF

CaviCide

odsávacích zařízení
a odlučovačů amalgámu.
• Aspirmatic
Cleaner pro
odstranění
anorganických
usazenin,
použití 1x týdně

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

• Přípravek na dezinfekci

povrchů, baktericidní a virucidní účinnost. Používá se
neředěný.

200 ml | obj. č. 100021

191,390,-

1 099,-

2 l | 1 140,- | obj. č. 410060

1 099,-

700 ml | 406,- | obj. č. 100022

999,-

5 l | 2 560,- | obj. č. 410061

2 349,-

5 l | 1 589,- | obj. č. 100023

Při objednávce nad 20 000 Kč.

189,-

• Postřiková dezinfekce kompatibilní s většinou

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

Hřejivá fleecová unisex vesta AlexFox.

1 150,-

500 ml s rozprašovačem | 200,- | obj. č. 4100475

Sací zařízení
• Aspirmatic pro každodenní hygienické ošetření

279,-

100 ks | 309,- | obj. č. 410392

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

1 499,-

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

4+1
Hygoformic® Bio

Hygoformic jsou originální tvarovatelné savky s podporou
jazyka. Používají je zubaři po celém světě již více než 50 let.
Nyní k dispozici již jen v ekologickém provedení Green PE.

100 ks 280 Kč* (při využití akce 4+1)

Drydent

Pur-Zellin

• Udržuje kontrolu nad vlhkostí v ústech, i když je zcela nasycený.
• Vyrobený ze savého materiálu, který poskytuje

• Buničité čtverečky

komfort pro pacienta v průběhu ošetření

• Výhody používání:
• Skvěle absorbuje tekutinu.
• Suché pracovní prostředí pro zubní lékaře.
• Vyrobené z měkkého a jemného materiálu.
• Lepší komfort pro pacienty.
• Snižuje polykání.

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

na tvář, vel. L - 50 ks | 390,- | obj. č. 400060L

299,-

na tvář, vel. S - 50 ks | 390,- | obj. č. 400060S

299,-

pod jazyk, vel. L - 40 ks | 700,- | obj. č. 400061L

529,-

2 x 500 ks | 100,- | obj. č. 300050

pod jazyk, vel. S - 50 ks | 700,- | obj. č. 400061S

529,-

zásobník | 799,- | obj. č. 300052

Pehazell

• Osmivrstvé kompresy z obvazové gázy

o 13 vláknech se založenými okraji.

všechny hygienické účely.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Voňavé perníkové koření Sonnentor.
Při objednávce nad 4 000 Kč.

759,-

Sterilux ES

• Buničitá vata bělená kyslíkem.
• Díky vysoké savosti je ideální pro

20 x 30 cm - 500 g | 79,- | obj. č. 300055

78,-

69,-

5 x 5 cm, 100 ks | 32,- | obj. č. 300088

27,-

7,5 x 7,5 cm, 100 ks | 73,- | obj. č. 300121

62,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Dárkové kosmetické balíčky Dermacol.
Při objednávce nad 7 500 Kč.

HYGIENA
Respirační maska s ventilem FFP2 / FFP3

• Klasické FFP2 a FFP3 respirátory s výdechovým ventilkem s osvědčeným, pohodlným

a dobře padnoucím tvarem, vyrobené v ČR.
• Materiál zhotovený ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ) a Státním
ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany (SUJCHBO).
• Smyčkový upínací pásek pro rychlé, jednoduché a bezpečné nasazení a sejmutí.
• Testováno a certifikováno podle EN149:200+A1:2009.
• FFP3 respirátor byl dodáván v době pandemie Ministerstvu zdravotnictví a použit v
první linii péče o COVID
pacienty v ČR.
• FFP2 respirátor je dle studií
při použití ostatních
ochranných prostředků
(brýle) plně dostačující,
v případě, že se nejedná
o lékaře pohybující se
v prostředí s vysokou
koncentrací virů,
například u nakažených
pacientů na JIP apod
FFP2 - 1 ks | obj. č. 30043323

149,-

FFP3 - 1 ks | obj. č. 30043324

235,-

45

Meditex roušky

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

zabraňující prosáknutí.

• Rozměr: 45 x 32 cm,

s výřezem pro krk.

• Baleny v rolích

s perforací
pro snadné odtržení.
• Barvy: modrá,
bílá, zelená a žlutá.

380,-

bez potisku - 250 ks | 420,-

Apron č.3

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

oranžová, šeříková, vínová, žlutá a růžová.

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.

• Dostupné v bílé nebo

modré barvě.

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

240,-

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

240,-

Thienelino dětské ZK

• Tvarované štětiny kartáčku pro správné

vyčištění zadních zoubků.

• Anatomicky tvarovaná široká rukojeť pro

pohodlé neklouzavé uchopení.

• S motivem medvídka Otta, zakončen

přísavkou.

50 ks - modré | 1 ks = 7,98 Kč | 429,- | obj. č. 3001761

399,-

50 ks - bílé | 1 ks = 7,98 Kč | 429,- | obj. č. 3001762

399,-

• Dostupné v barvách: modrá, zelená,

červená a růžová.

Ochranné brýle 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.

SLEVA
45%

MG-2 zelené 9999433

130,-

12 ks | 1 ks = 10,90 Kč | 140,-

Štít ochranný R5

• Ochranný štít s rámovou obroučkou certifikovaný podle

EN166 k ochraně obličeje před postříkáním a úlomky.

MG-2 růžové - 9999431
MG-2 modré - 9999432

• V rámu je otvor jehož otevření umožňuje ventilaci.
• Pod štítem lze používat vlastní dioptrické brýle.
• Balení: 1 rám a 6 fólií

SLEVA
26%

MG-1 - 1 ks | 250,-

139,-*

1 rám a 6 fólií | 1 219,- | obj. č. 530768

899,* Nabídka platí do vyprodání zásob

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

Hu-Fa 6

Hu-Fa
Dental

úsměvy

19. 10. - 23. 12. 2020
ORTHO SPECIÁL

Informační časopis pro stomatologickou praxi

Euroform Nikl-Titan

Euroform ocelové
• Klasické euroform oblouky

• Kvalitní nikl-titanové oblouky pro ortodontické použití.
• Vynikající flexibilita a snadné vkládání.
• Mají vysoce leštěný povrch pro snížení tření

z nerezové oceli.

• Kulaté oblouky v 5-ti průměrech:

.012 / .014 / .016 / .018 / .020.

a optimální klouzavé schopnosti.
• Kulaté oblouky v 5-ti průměrech:
.012 / .014 / .016 / .018 / .020.
• Obdélníkové oblouky v 5-ti
velikostech: .016x.016 /
.016x.022 / .017x.025 /
.019x.025 / .020x.020.

• Obdelníkové oblouky v 6-ti veli-

kostech: .016x.016 / .016x.022 /
.017x.025 / .018x.025 /
.019x0.25 / .021x.025.

999,-

kulaté oblouky - 100 ks | 1 259,-

599,-*

016" horní | 1 259,- | obj. č. 43005H3
kulaté oblouky - 10 ks | 309,-

259,-

obdélníkové oblouky - 10 ks | 289,- | obj. č. 43006D2

obdélníkové oblouky - 10 ks | 479,-

399,-

.016x.016 horní | 289,- | obj. č. 43006H1

149,-*

249,-*

.016x.016 dolní | 289,- | obj. č. 43006D1

149,-*

.018x.025, dolní | 479,- | obj. č. 43002D4

Separační gumičky

239,-

Eurotherm Nikl-Titan

• Vysoce elastické separační gumičky

• Speciální oblouky, které lze zchlazením (kryosprejem) jakkoliv vytvarovat a zahřá-

zajistí jemnou permanentní sílu, která
vytvoří interproximální prostor před
umístěním molárových kroužků.
• Barva: modrá.

tím se vrátí do původního obloukového tvaru.

• Větší pracovní rozsah než

super-elastické oblouky.

• Ideální počáteční drát

pro srovnání zámků,
zasažené špičáky a snížení
horních špičáků.

016" kulaté dolní | 289,- | obj. č. 43003D3

189,-*

.018" kulaté dolní | 289,- | obj. č. 43003D4

189,-*

.014" kulaté horní | 289,- | obj. č. 43003H2

189,-*
189,-*
249,-*

80 ks | 169,- | obj. č. 4300181

139,-

.018" kulaté horní | 289,- | obj. č. 43003H4

960 ks | 989,- | obj. č. 4300180

799,-

.018x.025 obdélníkové horní | 479,- | obj. č. 43004H3

Elast-O-Loop

• Extrémně elastické a pevné gumičky, ideální pro fixaci do osmičky.
• Průměr 0,3 mm - vhodné pro úzké, střední i široké zámky.
• Dodávané na tyčinkách - snadná aplikace, zabránění kros-kontaminaci.
• Zářivé barvy o vysoké stabilitě – výběr z 23 různých barev.
• Balení: 1008 ks (sortiment barev nebo jednotlivé barvy).

Vzorník

699,-

1 008 ks | 889,jasně zelená 1008 ks | 889,- | obj. č. 4300563
vzorník | 137,- | obj. č. 4300565

577 926 226 - 9

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

79,-*

* Nabídka platí do vyprodání nadměrných skladových zásob

Hu-Fa linka Otrokovice

objednavky@hufa.cz

399,-*

Voňavé perníkové koření Sonnentor.
Při objednávce nad 4 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Dárkové kosmetické balíčky Dermacol.
Při objednávce nad 7 500 Kč.

ORTHO SPECIÁL
Intact Blue / Yellow

Orthoprint

fixaci ortodontických kroužků.
• Mísí se s destilovanou vodou, rychle tuhne a snadno se
odstraňuje.
• Uvolňuje fluoridy - předchází vzniku dekalcifikací.
• Verze BLUE navíc díky modré barvě ulehčuje práci při odstraňování a má vanilkovou příchuť příjemnou pacientům.
• Balení obsahuje: prášek,
dávkovací nádobku na
vodu, míchací podložku
a lopatku na cement.

pro děti i dospělé.
• Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin).
• Ideální pro ortodoncii, díky super rychlé práci
a antidávivé složce.
• Žlutá barva, vysoce
elastický otisk.

• Oblíbený chemicky tuhnoucí skloionomerní cement pro

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

Tooth Coloured
Archwires

• Estetické nikl-titanové dráty

500 g | 279,- | obj. č. 540108

1 190,-

12 x 500 g | 1 ks = 229 Kč | 3 348,obj. č. 540108x

až 65%

se speciální povrchovou úpravou
v barvě zubů.

Euroform+
Cosmetic

• Estetické oblouky

• 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.

249,2 750,-

NiTi horní kulaté .016" | 1 749,- | obj. č. 43009H3
NiTi horní obdélníkové .016x.022 | 1 829,obj. č. 43010H1

699,-*

NiTi horní obdélníkové .019x.025 | 1 829,obj. č. 43010H4

699,-*

SI Brushes

kulaté .016 dolní, 10 ks | 1 399,obj. č. 43020D2

prostor, v okolí ortodontických zámků a oblouků.

• Balení: 5 ks + kryt

v sortiment všech
velikostí - od každé
jeden.

39,-

1 ks | 45,- | obj. č. 430066

Euroform Beta-Titan

SLEVA

64%

o 40 % větší sílu než nikl-titanový drát, ale přitom má jen
42 % tuhosti nerezového
drátu.

67%

499,-*

Spectrum ligatury

• Interdentální kartáčky pro čištění mezizubních

3 500,-

100 ks | 1 ks = 35 Kč | 4 500,-

SLEVA

v přirozené barvě zubu
pro skvělý kosmetický efekt.
• Lze je zchlazením (kryosprejem) jakkoliv vytvarovat
a zahřátím se vrátí do původního obloukového tvaru.

599,-*
599,-*

NiTi horní horní .012" | 1 749,- | obj. č. 43009H1

OrthoSpace kartáček

• Alginátová hmota s vanilkovou příchutí vhodná

1 190,-

SLEVA

47

• Ideální dokončovací oblouk, dává

obdélníkový, .019x.025, horní - 10 ks | 2 299,obj. č. 43007H4

749,-*

Purity zámky

• Gumové ligatury bez latexu

• Keramické zámky

s vynikající elasticitou,
pružností, sílou a pevností.

z monokrystalického safíru.

• Téměř neviditelné, hladké se

SLEVA
až 79%

zakulacenými hranami, pro
snadnou hygienu.

SLEVA
55%

SLEVA
50%

sortiment, 5 ks | 119,- | obj. č. 4300940

59,-*

bílá, 1000 ks | 879,- | obj. č. 4300612

399,-*

Roth .018/.022 - set 20 ks | 7 780,obj. č. 4301572

1 599,-*

Roth .022 set - 20 ks | 7 780,- | obj. č. 4301571

1 999,-*

Roth .018 dolní levé 3 | 389,- | obj. č. 4307DL3

149,-*

Roth .018 dolní pravé 3 | 389,- | obj. č. 4307DP3

149,-*

Roth .018 horní levé 3 | 389,- | obj. č. 4307HL3

149,-*

Roth .022 horní levé 3 | 389,- | obj. č. 4305HL3

149,-*

* Nabídka platí do vyprodání nadměrných skladových zásob

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

VÝPRODEJ

48

Prophylaxis paste Coarse Orange

• Thixotropní profylaktická pasta bez fluoru, nerozstří-

kává se, pomerančová.

Fréza chirurgická
C141.206.010

SLEVA
40%

SLEVA
36%

159,-*

hrubá - 250 g | 249,- | obj. č. 531000R

Jehly Sopira

• Sopiry karpulové jehly jsou

SLEVA
32%

určeny na cylindrické ampule.

139,-*

cena za 1 ks, balení 6 ks | 229,- | obj. č. 570141C010

Roušky ASA třívrstvé

• Třívrstvé vysoce absorbční ochranné skládané roušky

pro pacienty, PE a papírová vrstva.

• Barvy: bílá, modrá, žlutá, fialová, oranžová, růžová

a zelená, velikost 33 x 45 cm

SLEVA
25%

30G, 12 mm - 100 ks | 380,- | obj. č. 3000202

259,-*

30G, 21 mm - 100 ks | 380,- | obj. č. 300020

259,-*

Fixus

Meisinger rozšiřovače Gates

• Kazeta do autoklávu na 1 nebo

• Osvědčené, vysoce kvalitní plaménkové rozšiřovače

6 kusu vazivových nožů Luxator.

vel. 1,50 mm.

SLEVA

SLEVA

až 90%

50%

kazeta pro 6 Luxatorů | 2 030,- | obj. č. 222050

199,-*

kazeta na 1 ks Luxatoru | 430,- | obj. č. 531005

149,-*

SeptoDiscs

• Dokončovací a leštící disky

360,-*

500 ks | 480,-

SLEVA

Ideal sáčky na kleště
• Unikátní design sáčků zajišťuje

SLEVA

sterilizaci v doporučené „otevřené"
42%
pozici, vhodné pro parní autoklávy.
• Samolepicí uzavření sáčku s praktickou datumovkou,
interní a externí chemické indikátory.
• Velikost
sáčku:
90 x 220 mm.

339,-*

200 ks | 590,- | obj. č. 430063

Držátko zubního
zrcátka
• Ocelová, šestihranná

držátka zn. ASA.

SLEVA
47%

držátko zub. zrcátka - 5 ks
1 ks = 99 Kč | 950,- | obj. č. 200007

499,-*

Kořenové
nástroje Kerr
SLEVA
až 67%

Rozšiřovač Gates

99,-*

vel. 150 - 1 ks | 200,- | obj. č. 5501625

Kořenové nástroje SHEN

Reamers 035/21mm, 6ks | 325,- | obj. č. 591371

155,-*

Reamers 050/21mm, 6 ks | 476,- | obj. č. 591375

155,-*

Reamers 030/25mm, 6 ks | 325,- | obj. č. 591402

155,-*

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

149,-*

Hedström 070/25mm, 6k s | 352,- | obj. č. 591701

149,-*

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

149,-*

Listerine Cool Mint pásky

• Lahodné mátové pásky, které se rychle rozpouští na

pro kompozita.
48%
• Více flexibilnější, tenčí, vysoká
účinnost finálního opracování, vysoce abrazivní.

jazyku a zanechají svěží dech.

SLEVA
15%

SLEVA
až 66%
SeptoDisc kit (120 ks + mandrel) + sil. gumičky
+ diam. pasta | 2 500,- | obj. č. 5302680

1 299,-*

Reamers sada 015-040/25 mm | 190,- | obj. č. 591915

69,-*

H-Files NiTi 035/25 mm, 6 ks | 264,- | obj. č. 591965

89,-*

24 ks | 139,- | obj. č. 450744

119,-*

*Nabídka platí pouze do vyprodání

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Voňavé perníkové koření Sonnentor.
Při objednávce nad 4 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

Dárkové kosmetické balíčky Dermacol.
Při objednávce nad 7 500 Kč.

VÝPRODEJ
UltraSeal XT Plus A2

Edelweiss fazety

• Pečetidlo s vysokou odolností proti otěru.
• Nejúčinnější proti mikronetěsnostem - nízká

SLEVA

• Fazety a kompozitum k systému

až 53%

Edelweiss.

polymerační smrštivost.
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SLEVA
40%

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

1 749,-*

Mosaic - sklovina neutrální

vrstvení máte úplnou kontrolu nad nanášením.

SLEVA
53%

• A-silikonová

otiskovací hmota
typu Tray, pro
míchačky,
standardní (RS)
nebo rychle (FS)
tuhnoucí.

SLEVA

horní P3, č. 13XS - exp. 01.12.2020 | 1 590,obj. č. 5014126

739,-*

horní P5, č. 45S - exp. 01.12.2020 | 1 590,obj. č. 5013118

739,-*

horní L2, č. 22L - exp. 01.04.2021 | 1 590,obj. č. 5039261

999,-*

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

4 399,-*

1 099,-*

FS 2 x 362ml - exp. 30.10.2021 | 6 283,obj. č. 583185

4 299,-*

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

Xylitol žvýkačky

• Vysoce modelovatelný kompozit - v průběhu

Take 1

až 30%

Bifix SE

• Mátové žvýkačky, až

• Duálně tuhnoucí samo-adhezivní upevňovací systém

100% redukce kazů díky
snížení množství plaku
a kyselých bakterií.

na bázi kompozit.

• Sada QuickMix stříkaček 3 × 5 g (univerzální,

transparentní, bílý-opákní), příslušenství.

SLEVA

SLEVA

25%

31%

4 g - sklovina neutrální - exp. 28/02/2021
2 140,- | obj. č. 504776

999,-*

Amelogen plus stříkačky

• Nadčasový Bis-GMA kompozit s mikročásticemi,

univerzální, tužší, nelepivá konzistence.

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

479,-*

CHARISMA Diamond

3 x 5 g - exp. 30.03.2021 | 5 730,- | obj. č. 520438

X-tra fil

• Nanohybridní fotokompozitum, výjimečné

• Světlem tuhnoucí kompozitní

mechanické a estetické vlastnosti.

4 299,-*

SLEVA

materiál do postranního úseku
a na dostavby.

40%

SLEVA
30%

A4, 2,5 g - exp. 31.05.2021 | 490,obj. č. 5090A4

339,-*

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

339,-*

Acrytemp A2

• Chemicky tuhnoucí bis-akrylá-

tové kompozitum pro provizorní
korunky a můstky.
• Vysoká pevnost, snadné
leštění, skvělá
estetika.

A2 - 76 g + 15 mích.kanyl - exp. 30.5.2021
2 399,- | obj. č. 53041A2

SLEVA
75%

B1, 4 g - exp. 30.05.2021 | 1 300,obj. č. 5280B1

Prophy Pasta CCS
kalíšek
• Zelená profylaktická pasta

799,-*

SLEVA
50%

o hrubosti 70 mikronů.

• Vhodná na diskolorované zuby nebo jako pasta

pro odstranění plaku.

20 x 0,25 g - exp. 30.05.2021 | 1 830,obj. č. 520043

1 099,-*

Polyether Adhesive

• Adhezivum na lžíce pro polyétherové otiskovací

hmoty s vysokou viskozitou a lepivou povrchovou strukturou.

SLEVA
30%

599,-*

kalíšky zelené - 144 x 2 g - exp. 31/05/2021
2 960,- | obj. č. 5310081

1 499,-*

17 ml - exp. 12.06.2021 | 710,- | obj. č. 540137

499,-*

*Nabídka platí jen do vyprodání

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME

HODNOTNÝMI DÁRKY!

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

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

Hu-Fa
Dental

Schladming Maledivy
Daniel Linnert

TRAVEL

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: 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)

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?

relaxujte v ráji

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

Termín: 5. - 14. května 2021 (10 dnů)
Doprava: letecky (Emirates)
Ubytování: Cocoon Maldives 5* s All Inclusive
Nenechte si ujít: křišťálově čiré moře s bílými plážemi,
nebeský klid a ráj ostrova … co více dodat …
Cena: 74 890 Kč (včetně poplatků)

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: 6. - 13. března 2021 (8 dnů)
Ubytování:
• Panorama Pension Suedhang (polopenze)
• Apartmány Römerhof (beze stravy)
Nenechte si ujít: jarní lyžování a osvěžení v lázeňských komplexech
Cena: od 5 890 Kč

Termín: 2. - 6. června 2021 (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

Vaše objednávky ODMĚNÍME hodnotnými DÁRKY!

Aroma Ritual s vůní kokosu
a obsaženým kokosovým olejem vás přenese
na brazilskou pláž a zanechá Vaši kůži sametově hebkou.
Balení: sprchový gel 250 ml + tělové mléko 250 ml

Denní hloubková péče a krém
na ruce s přírodním mandlovým olejem na suchou,
velmi suchou a citlivou pokožku.
Balení: denní hloubková péče 50 ml
+ krém na ruce 100 ml

K objednávce nad 7 500 Kč
si vyberte některý z kosmetických
balíčků
D E R PM
ACOL
RAGUE

Vůně čokolády s pomerančem
zanechává dodává pocit vláčnosti. Pomerančový olej osvěžuje mysl, rozveseluje,
odstraňuje napětí a harmonizuje duši.
Balení: sprchový gel 250 ml + krém na ruce 100 ml

Eko Hu-Fa látková taška

Sprchové gely 3v1
jsou velmi šetrné k pleti a dokonale umyjí tělo,
tvář i vlasy. Podtrhnou mužský sexappeal a jedinečnost.
Balení: sprchový gel 3x 250 ml

Voňavé perníkové koření
Sonnentor
nad 4 000 Kč

informace na straně 2

nad 3 000 Kč

Vůně hroznů s limetkou
uvolňuje nahromaděný stres,
olej z hroznových jadérek regeneruje a zvláčňuje.
Balení: sprchový gel 250 ml + tělové mléko 200 ml

*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.

S-Files ruční sada
nad 5 000 kč
Obj. kód: 59154025B

hřejivá ﬂeecová unisex
vesta AlexFox
nad 20 000 Kč

*Hu-Fa Dental a. s. si vyhrazuje právo, kdykoliv v průběhu kampaně zrušit či změnit nabízené dárky bez předchozího informování.
V případu vyprodání vybraného dárku může zákazník obdržet dárek jiný, vždy v obdobné hodnotě k vybranému.

ČR

prodej Zlínský kraj a MS

Obchodní zástupci

prodej Krkonoše
a Liberecký kraj

Jana Dalajková
Ivo Just
mobil: +420 603 294 565
mobil: +420 602 443 882
e-mail: jana_dalajkova@hufa.cz e-mail: ivo.just@hufa.cz

prodej Olomoucký kraj

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

Telemarketing

Telemarketing

prodej Praha

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

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

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

prodej Praha, stř. Čechy

prodej Moravskoslezský kraj

prodej Karlovarský,
Plzeňský kraj

prodej Vysočina, Brno,
J. Morava

Telemarketing Čechy

Ing. Ivan Linhart
e-mail: linhart@hufa.cz
mobil: +420 604 655 161

Petr Neoral
mobil: +420 724 096 076
e-mail: neoral@hufa.cz

Martin Kovář
mobil: +420 606 545 800
e-mail: kovar@hufa.cz

Dana Slaná
mobil: +420 773 456 011
e-mail: slana@hufa.cz

Marcela Rusová
mobil: +420 777 779 701
e-mail: rusova@hufa.cz

prodej Brno, Vysočina a JM

Ing. Ladislav Rolenc
mobil: +420 723 312 221
e-mail: rolenc@hufa.cz

prodej JM, OL, VYS

Lenka Svačinová
mobil: +420 732 736 904
e-mail: svacinova@hufa.cz
e-mail: zaklen@seznam.cz

prodej Zlínský kraj a MS

prodej Jihočeský kraj

Eva Šichnárková
mobil: +420 737 156 919
e-mail: eva.zuby@gmail.com

Jana Kamel
mobil: +420 775 045 447
e-mail: kamel@hufa.cz

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

Prizmatické brýle
52 290 Kč 58.090 Kč

Podporováno StyleItaliano

3 letá

ZÁRUKA

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

Galilejské brýle
zvětšení 2-3x
28.390 Kč 31 490 Kč
Galilejské brýle
zvětšení 3,5x
31 390 Kč 34 790 Kč

SLEVA
na světelný systém

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

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

wireless
Nejnovější přírustek do rodiny exkluzivních
světelných systémů pro lupové brýle.

Obj. kód: 910296
eosHP wireless
30 590 Kč

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

•
•
•
•

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

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

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

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

Hu-Fa
Dental

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

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

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

