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Miratoi® č. 4
ZOO zvířátka
 • různé druhy ZOO zvířátek

Produkt Obj. č. Kč
Miratoi č. 4, balení 100 ks (mix) 598004 539

Miratoi® č. 6
Prstýnky
 • dětské prstýnky v různých velikostech

Miratoi® č. 8
Flummy Ball
 • barevné, velmi vysoko skákající kuličky udělají radost malým pacientům

Produkt Obj. č. Kč
Miratoi č. 6, balení 100 ks, různé barvy 598005 479

Produkt Obj. č. Kč
Miratoi č. 8, balení 100 ks (mix) 598013 809

Miratoi® č. 3
Zvířátka na farmě
 • různé druhy zvířátek z farmy

Produkt Obj. č. Kč
Miratoi č. 3, balení 100 ks (mix) 598010 539

Miratoi® č. 10
Autíčka a lodě
 • miniaturní autíčka a lodě v různých barvách

Produkt Obj. č. Kč
Miratoi č. 10, balení 100 ks (mix) 598008 679

Produkt Obj. č. Kč
paroguard, 200 ml 598054 229
paroguard, bez pumpičky, 5 l 598053 1.219
pumpička pro 5 l balení 598055 379

Produkt Obj. č. Kč
Mara Expert Plaque Checker, 75 ml 4507429 269

Produkt Obj. č. Kč
Fit-N-Swipe Clean, bílý, 50 ks 4507511 869
Fit-N-Swipe Clean, modrý, 50 ks 4507512 869

paroguard®
Výplachová ústní voda
 • remineralizuje díky obsahu fluoridu (250 ppm)
 • astringentní díky obsahu vilínu
 • anti-kariozní díky obsahu xylitolu
 • neobsahuje alkohol
 • volitelně dostupné i s dávkovací pumpučkou (1 stlačení = 10 ml)

Mara Expert Plaque Checker
Profesionální zubní pasta s indikací plaku
 • účinné čištění zubů díky vizualizaci plaku
 • s obsahem fluoridu sodného (1,450 ppm)
 • ideální pro motivaci dětí a mládeže
 • ekonomická spotřeba, kulička o velikosti hrášku je dostatečná
 • speciální příchuť himalájské máty

Fit-N-Swipe
Adhezivní, jednorázový čistící polštářek
 • pro čištění nástrojů a zrcátek
 • vysoký čistící efekt (bílý) a vysoká savost (modrý)
 • praktický, použitelný jednou rukou
 • sterilizovatelný* a hygienický

*Před použitím sterilizujte v autoklávu! Pouze pro jednorázové použití!
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Platnost letáku je od 17.08.do 23.12.2020. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platnost letáku je od 17.08.do 23.12.2020. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Složení: mentol, máta, skořice: sladidlo: xylitol, žvýkačková báze, ochucovadlo, zahušťovadlo: arabská guma, zvlhčující látka: glycerol, emulgátor: sojový lecitin, barvivo: oxid titaničitý, 
potahovací činidlo: karnaubský vosk. Složení: čerstvé ovoce, brusinky: sladidlo: xylitol, žvýkačková báze, ochucovadlo, zahušťovadlo: arabská guma, zvlhčující látka: glycerol, regulátor 
kyselosti: kyselina jablečná, emulgátor: sojový lecitin, barvivo: oxid titaničitý, potahovací činidlo: karnaubský vosk. Složení: zelený čaj: sladidlo: xylitol, žvýkačková báze, ochucovadlo, 
zahušťovadlo: arabská guma, zvlhčující látka: glycerin, extrakt z listů (zelený čaj), emulgátor: sojový lecitin, barvivo: oxid titaničitý, potahovací činidlo: karnaubský vosk.
Varování: Žvýkačka se sladidlem. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Prosím dbejte na vyváženou, různorodou a zdravou životasprávu.

Produkt Obj. č. Kč
Máta 30 dražé (30 g) 5980260 107
Pepermint 30 dražé (30 g) 5980261 107
Skořice 30 dražé (30 g) 5980262 107
Ovoce 30 dražé (30 g) 5980263 107
Brusinky 30 dražé (30 g) 5980264 107
Zelený čaj 30 dražé (30 g) 5980265 107
Sortiment (200 balení s 2 dražé/400 g), kombinace příchutí 5980240 929

Žvýkačky Xylitol
Odstraňte kazy žvýkáním!
 • 100 % slazeno xylitolem
 • neobsahuje aspartam, sorbitol, laktózu a gluten
 • napomáhá vylepšit dech
 • mátová a pepermintová příchuť obsahuje mentol

Složení: sladidla: xylitol, žvýkačková báze, ochucovadlo, zahušťovadlo: arabská guma, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, zvlhčující látka: glycerin, barvivo: oxid titaničitý, emulgátor: 
sojový lecitin, povlak: karnaubský vosk. Žvýkačka se sladidlem. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky.
Varování: Žvýkačka se sladidlem. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Prosím dbejte na vyváženou, různorodou a zdravou životasprávu.

Žvýkačky Xylitol pro děti
Speciální žvýkačky pro děti
 • 100 % slazeno xylitolem
 • neobsahuje aspartam, sorbitol, laktózu a gluten
 • dětský motiv a chuť
 • ochrana proti kazům, plaku; remineralizující

Produkt Obj. č. Kč
Mix Jablko/Jahoda 2 x 200 dražé (400 g) 5980241 909
Jablko 30 dražé (30 g) 5980270 107
Jahoda 30 dražé (30 g) 5980271 107

Produkt Obj. č. Kč
Happy Morning Xylitol, 50 ks 598032 399

Happy Morning® Xylitol
Jednorázové zubní kartáčky s Xylitolem
 • štětinky jsou impregnovány xylitolovou zubní pastou
 • svěží příchuť
 • krátká hlavička (2.5 cm)
 • hygienicky a individuálně baleno
 • ideální pro cestování, mezi jídly a jako kartáček pro hosty
 • Xylitol má antikariogenní účinek, redukuje bakterie vytvářející plaky a kyseliny

Produkt Obj. č. Kč
Dentální párátka, 40 ks 450742 64

Mara Expert dentální párátko s nití
 • dentální párátko s nití se speciální vrstvou: fluorid, xylitol, CHX a máta
 • extra silná, přetržení odolná dentální nit
 • funkce dentálního párátka
 • ideální pro cestování (v zipovém sáčku)

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam-Latex, střední, 36 ks 591156 539

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam kleště na spony 591043 1.149

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam kleště na spony 591044 2.659

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam Stell Fram č. 1 (velký) 591056 749

Fit® Rubberdam  
Steel Frame
Odolný rámeček z nerezové oceli
 • pro připevnění rubber damu bez perforace
 • autoklávovatelný

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam Starter Kit I 591050 8.699
Fit Rubberdam Starter Kit II 591054 9.739

Fit® Rubberdam Starter Kit II
Základní sada pro Rubberdam techniku
1 kompletní sada spon (2)
1 aplikační kleště (3)
1 děrovací kleště (4)
1 balení latexových blán, středních (7)
1 plastový napínací rám (5)
1 děrovací šablona (6)
1 návod k použití

Fit® Rubberdam Starter Kit I
Základní sada pro Rubberdam techniku
1 nerezový napínací rám, velký (1)
1 kompletní sada spon (2)
1 aplikační kleště (3)
1 děrovací kleště (4)
1 návod k použití

Fit® Rubberdam-Latex
Vyrobeno z přírodní latexové gumy
 • střední: extra jemný posun díky aproximálnímu kontaktu
 • velká síla v tahu díky konstantní kvalitě
 • trvanlivost minimálně 1 rok, nutno skladovat v chladu
 • zelené čtverečky (15 x 15), pudrované na jedné straně

Fit® Rubberdam spony 
Spony na premoláry s křidélky

Spony na moláry s křidélky

Spony Ivory (labiální)

Fit® Rubberdam kleště na spony
Fit kleště na spony – pro snadné uchycení spon
 • libovolně uzamykatelné
 • zamezují vyklápění spon
 • délka: 17 cm

Fit® Rubberdam děrovací kleště
Fit děrovací kleště – pro perfektní perforace bez roztřepených okrajů
 • pohyblivý děrovací čep neustále uzavírající celý obráběný okraj
 • z nerezové oceli
 • délka: 16 cm

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam spony 206 591154206 419
Fit Rubberdam spony 2 5911542 419
Fit Rubberdam spony 207 591154207 419

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam spony 5 5911545 419
Fit Rubberdam spony 7 5911547 419

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam spony 210 591154210 419

Miraject® Endo Luer
Endodontické výplachové kanyly s tupým koncem
 • aplikace tekutiny a pasty do kořenového kanálku v nejjemnější kontrolovatelné formě
 • tenké, snadno se zasunují do kořenového kanálku
 • pro stříkačky s Luer špičkou

Produkt Obj. č. Kč
Miraject Endo Luer, střední  0,5 x 40 mm, 100 ks 300312 309
Miraject Endo Luer, malé  0,3 x 40 mm, 100 ks 300317 309
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Platnost letáku je od 17.08.do 23.12.2020. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platnost letáku je od 17.08.do 23.12.2020. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Složení: mentol, máta, skořice: sladidlo: xylitol, žvýkačková báze, ochucovadlo, zahušťovadlo: arabská guma, zvlhčující látka: glycerol, emulgátor: sojový lecitin, barvivo: oxid titaničitý, 
potahovací činidlo: karnaubský vosk. Složení: čerstvé ovoce, brusinky: sladidlo: xylitol, žvýkačková báze, ochucovadlo, zahušťovadlo: arabská guma, zvlhčující látka: glycerol, regulátor 
kyselosti: kyselina jablečná, emulgátor: sojový lecitin, barvivo: oxid titaničitý, potahovací činidlo: karnaubský vosk. Složení: zelený čaj: sladidlo: xylitol, žvýkačková báze, ochucovadlo, 
zahušťovadlo: arabská guma, zvlhčující látka: glycerin, extrakt z listů (zelený čaj), emulgátor: sojový lecitin, barvivo: oxid titaničitý, potahovací činidlo: karnaubský vosk.
Varování: Žvýkačka se sladidlem. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Prosím dbejte na vyváženou, různorodou a zdravou životasprávu.

Produkt Obj. č. Kč
Máta 30 dražé (30 g) 5980260 107
Pepermint 30 dražé (30 g) 5980261 107
Skořice 30 dražé (30 g) 5980262 107
Ovoce 30 dražé (30 g) 5980263 107
Brusinky 30 dražé (30 g) 5980264 107
Zelený čaj 30 dražé (30 g) 5980265 107
Sortiment (200 balení s 2 dražé/400 g), kombinace příchutí 5980240 929

Žvýkačky Xylitol
Odstraňte kazy žvýkáním!
 • 100 % slazeno xylitolem
 • neobsahuje aspartam, sorbitol, laktózu a gluten
 • napomáhá vylepšit dech
 • mátová a pepermintová příchuť obsahuje mentol

Složení: sladidla: xylitol, žvýkačková báze, ochucovadlo, zahušťovadlo: arabská guma, regulátor kyselosti: kyselina jablečná, zvlhčující látka: glycerin, barvivo: oxid titaničitý, emulgátor: 
sojový lecitin, povlak: karnaubský vosk. Žvýkačka se sladidlem. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky.
Varování: Žvýkačka se sladidlem. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Prosím dbejte na vyváženou, různorodou a zdravou životasprávu.

Žvýkačky Xylitol pro děti
Speciální žvýkačky pro děti
 • 100 % slazeno xylitolem
 • neobsahuje aspartam, sorbitol, laktózu a gluten
 • dětský motiv a chuť
 • ochrana proti kazům, plaku; remineralizující

Produkt Obj. č. Kč
Mix Jablko/Jahoda 2 x 200 dražé (400 g) 5980241 909
Jablko 30 dražé (30 g) 5980270 107
Jahoda 30 dražé (30 g) 5980271 107

Produkt Obj. č. Kč
Happy Morning Xylitol, 50 ks 598032 399

Happy Morning® Xylitol
Jednorázové zubní kartáčky s Xylitolem
 • štětinky jsou impregnovány xylitolovou zubní pastou
 • svěží příchuť
 • krátká hlavička (2.5 cm)
 • hygienicky a individuálně baleno
 • ideální pro cestování, mezi jídly a jako kartáček pro hosty
 • Xylitol má antikariogenní účinek, redukuje bakterie vytvářející plaky a kyseliny

Produkt Obj. č. Kč
Dentální párátka, 40 ks 450742 64

Mara Expert dentální párátko s nití
 • dentální párátko s nití se speciální vrstvou: fluorid, xylitol, CHX a máta
 • extra silná, přetržení odolná dentální nit
 • funkce dentálního párátka
 • ideální pro cestování (v zipovém sáčku)

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam-Latex, střední, 36 ks 591156 539

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam kleště na spony 591043 1.149

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam kleště na spony 591044 2.659

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam Stell Fram č. 1 (velký) 591056 749

Fit® Rubberdam  
Steel Frame
Odolný rámeček z nerezové oceli
 • pro připevnění rubber damu bez perforace
 • autoklávovatelný

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam Starter Kit I 591050 8.699
Fit Rubberdam Starter Kit II 591054 9.739

Fit® Rubberdam Starter Kit II
Základní sada pro Rubberdam techniku
1 kompletní sada spon (2)
1 aplikační kleště (3)
1 děrovací kleště (4)
1 balení latexových blán, středních (7)
1 plastový napínací rám (5)
1 děrovací šablona (6)
1 návod k použití

Fit® Rubberdam Starter Kit I
Základní sada pro Rubberdam techniku
1 nerezový napínací rám, velký (1)
1 kompletní sada spon (2)
1 aplikační kleště (3)
1 děrovací kleště (4)
1 návod k použití

Fit® Rubberdam-Latex
Vyrobeno z přírodní latexové gumy
 • střední: extra jemný posun díky aproximálnímu kontaktu
 • velká síla v tahu díky konstantní kvalitě
 • trvanlivost minimálně 1 rok, nutno skladovat v chladu
 • zelené čtverečky (15 x 15), pudrované na jedné straně

Fit® Rubberdam spony 
Spony na premoláry s křidélky

Spony na moláry s křidélky

Spony Ivory (labiální)

Fit® Rubberdam kleště na spony
Fit kleště na spony – pro snadné uchycení spon
 • libovolně uzamykatelné
 • zamezují vyklápění spon
 • délka: 17 cm

Fit® Rubberdam děrovací kleště
Fit děrovací kleště – pro perfektní perforace bez roztřepených okrajů
 • pohyblivý děrovací čep neustále uzavírající celý obráběný okraj
 • z nerezové oceli
 • délka: 16 cm

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam spony 206 591154206 419
Fit Rubberdam spony 2 5911542 419
Fit Rubberdam spony 207 591154207 419

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam spony 5 5911545 419
Fit Rubberdam spony 7 5911547 419

Produkt Obj. č. Kč
Fit Rubberdam spony 210 591154210 419

Miraject® Endo Luer
Endodontické výplachové kanyly s tupým koncem
 • aplikace tekutiny a pasty do kořenového kanálku v nejjemnější kontrolovatelné formě
 • tenké, snadno se zasunují do kořenového kanálku
 • pro stříkačky s Luer špičkou

Produkt Obj. č. Kč
Miraject Endo Luer, střední  0,5 x 40 mm, 100 ks 300312 309
Miraject Endo Luer, malé  0,3 x 40 mm, 100 ks 300317 309
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Miratoi® č. 4
ZOO zvířátka
 • různé druhy ZOO zvířátek

Produkt Obj. č. Kč
Miratoi č. 4, balení 100 ks (mix) 598004 539

Miratoi® č. 6
Prstýnky
 • dětské prstýnky v různých velikostech

Miratoi® č. 8
Flummy Ball
 • barevné, velmi vysoko skákající kuličky udělají radost malým pacientům

Produkt Obj. č. Kč
Miratoi č. 6, balení 100 ks, různé barvy 598005 479

Produkt Obj. č. Kč
Miratoi č. 8, balení 100 ks (mix) 598013 809

Miratoi® č. 3
Zvířátka na farmě
 • různé druhy zvířátek z farmy

Produkt Obj. č. Kč
Miratoi č. 3, balení 100 ks (mix) 598010 539

Miratoi® č. 10
Autíčka a lodě
 • miniaturní autíčka a lodě v různých barvách

Produkt Obj. č. Kč
Miratoi č. 10, balení 100 ks (mix) 598008 679

Produkt Obj. č. Kč
paroguard, 200 ml 598054 229
paroguard, bez pumpičky, 5 l 598053 1.219
pumpička pro 5 l balení 598055 379

Produkt Obj. č. Kč
Mara Expert Plaque Checker, 75 ml 4507429 269

Produkt Obj. č. Kč
Fit-N-Swipe Clean, bílý, 50 ks 4507511 869
Fit-N-Swipe Clean, modrý, 50 ks 4507512 869

paroguard®
Výplachová ústní voda
 • remineralizuje díky obsahu fluoridu (250 ppm)
 • astringentní díky obsahu vilínu
 • anti-kariozní díky obsahu xylitolu
 • neobsahuje alkohol
 • volitelně dostupné i s dávkovací pumpučkou (1 stlačení = 10 ml)

Mara Expert Plaque Checker
Profesionální zubní pasta s indikací plaku
 • účinné čištění zubů díky vizualizaci plaku
 • s obsahem fluoridu sodného (1,450 ppm)
 • ideální pro motivaci dětí a mládeže
 • ekonomická spotřeba, kulička o velikosti hrášku je dostatečná
 • speciální příchuť himalájské máty

Fit-N-Swipe
Adhezivní, jednorázový čistící polštářek
 • pro čištění nástrojů a zrcátek
 • vysoký čistící efekt (bílý) a vysoká savost (modrý)
 • praktický, použitelný jednou rukou
 • sterilizovatelný* a hygienický

*Před použitím sterilizujte v autoklávu! Pouze pro jednorázové použití!
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