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4. 1. – 31. 3. 2021

DÁREK PRO VÁS
posílá výrobce*

* Symbolem „dárku“ jsou označeny akce,
u kterých bude výrobek zdarma odesílat
zákazníkovi výrobce SDI z Německa.

luna

KOMPOZITNÍ VÝPLNĚ

aura bulk fill

Luna je ideální univerzální nanohybridní výplňový materiál pro každodenní použití

Ultra univerzální bulk kompozitní materiál nové generace. Představuje spojení nové

ve frontálním i distálním úseku. Jednoduchý estetický kompozitní systém s výbornou

kompozitní pryskyřice s nízkým smršťováním a nového plniva s vysokou hustotou

leštitelností, pevností a odolností.

(UHD). Aura je určena pro rychlé posteriorní výplně, kdy není nutné překrývat
sklovinou. Určeno pro dosažení velké hloubky vytvrzení a vysoké pevnosti.

1+1

zdar

1+1

ma

zdar

ma

Balení: 4g stříkačka

Odstíny: XB, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2,
C1, C2, D2, b, Incisal, OA2, OA3, OA3.5

Balení: 4g stříkačka

Kód: SD8401080-99

Kód: SD8560012

1.947,-

*dárek ZDARMA
posílá výrobce

aura easyflow

Světlem tuhnoucí zatékavý kompozit, optimalizovaný tak, aby zajistil správnou funkci
u každé použité vrstvy. Aura Easyflow je konstruována tak, aby maximalizovala
klinický úspěch, ať už se používá jako radioopákní vložka pod přímou výplň nebo pro
povrchovou opravu defektů v estetických zónách.

Balení: 2g stříkačka, 5× koncovka

*dárek ZDARMA
posílá výrobce

wave

Zatékavý kompozitní materiál ve 3 viskozitách, který je možné použít pro výplně všech
tříd, pečetění, podložky, opravy rekonstrukcí. Široká barevná škála pro anteriorní
a posteriorní rekonstrukce. Díky dlouhé aplikační kanyle je zajištěn snadný přístup i do
těžko dosažitelných míst.
Balení: 1g stříkačka, 5× aplikátor
wave - nejvíce zatékavý
Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, G, B

Odstíny: AE1, AE2, AE3, AE4

690,-

Kód: SD8566010-13

Kód: SD7510102 - SD7514147

737,-

wave MV - středně zatékavý
wave HV - nejméně zatékavý
Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, C2, B

Balení: 20× 0.2g kompule

Kód: SD8310102 - SD8314147
Kód: SD8210102 - SD8214147

Odstíny: AE1, AE2, AE3, AE4

1.490,-

490,-

Kód: SD8566020-23

1.581,-

Balení Intro kit: 4× 2g stříkačka

wave - nejvíce zatékavý

Kód: SD8566000

Při nákupu AURA EASY FLOW intro kit
obdržíte 1x ZIPBOND 5 ml ZDARMA
- posílá výrobce

2.892,-

555,-

Balení: 10× 1g stříkačka A2 nebo A3

(1× AE, 1× AE2, 1× AE3, 1× AE4)

1x ZIPBOND

2.110,-

2.490,-

Kód: SD7500012, 13

3.821,-

luna promo pack zipbond

aura easy

Univerzální nanohybridní výplňový materiál ve výhodném balení obsahující
4 stříkačky a 5ml univerzálního jednosložkového adheziva.

Aura je ultra univerzální kompozitní materiál. Můžete vybrat ze 4 univerzálních odstínů,
které se snadno přizpůsobí odstínům frontálních i distálních výplní. Optimalizovaná,
nelepivá konzistence usnadňuje modelování a nanášení. Jedinečná kombinace plniva
a pryskyřice zajišťuje pevnost a estetiku potřebnou pro zhotovení výplní s dlouhou
životností.
Balení: 4g stříkačka

1+1

zdar

ma

2.110,-

Odstíny: AE1, AE2, AE3, AE4

(odstíny: 2× A2, 2× A3) + 5ml zipbond

Kód: SD8565020-23

Kód: SD8400129

4.351,-

Kód: SD8560020-23

Balení: 20× 0.25g kompule

Balení Promo pack: 4× 4g stříkačka

2.990,-

Odstíny: AE1, AE2, AE3, AE4

*dárek ZDARMA
posílá výrobce

2.638,-

AMALGÁMY
permite

50 kapslí

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina

400 mg

600 mg

800 mg

obsahem stříbra s 56%. Je velmi pevný, snadno

normálně tuhnoucí

Kód: SD4001303 EKO

Kód: SD4002303 EKO

Kód: SD4003303 EKO

leštitelný a lehce tvarovatelný.

pomalu tuhnoucí

Kód: SD4001404 EKO

Kód: SD4002404 EKO

Kód: SD4003404 EKO

56% STŘÍBRA
300 kapslí

gs-80

1.590,- 2.090,- 2.690,2.118,-

2.825,-

3.671,-

400 mg

600 mg

800 mg

normálně tuhnoucí

Kód: SD4031303 EKO

Kód: SD4032303 EKO

Kód: SD4033303 EKO

pomalu tuhnoucí

Kód: SD4031404 EKO

Kód: SD4032404 EKO

Kód: SD4033404 EKO

50 kapslí

8.940,- 11.440,- 15.740,11.765,-

15.693,-

20.393,-

400 mg

600 mg

800 mg

obsahem stříbra s 40%. Vyznačuje se vysokou

normálně tuhnoucí

Kód: SD4401303 EKO

Kód: SD4402303 EKO

Kód: SD4403303 EKO

pevností a stabilitou v kavitě.

pomalu tuhnoucí

Kód: SD4401404 EKO

Kód: SD4402404 EKO

Kód: SD4403404 EKO

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina

40% STŘÍBRA
300 kapslí

1.090,- 1.490,- 1.790,1.236,-

1.720,-

400 mg

2.053,-

600 mg

800 mg

normálně tuhnoucí

Kód: SD4431303 EKO

Kód: SD4432303 EKO

Kód: SD4433303 EKO

pomalu tuhnoucí

Kód: SD4431404 EKO

Kód: SD4432404 EKO

Kód: SD4433404 EKO

5.890,- 8.190,- 9.990,6.868,-

9.556,-

11.404,-

zipbond

stae

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy,

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu

kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání.
Zipbond Universal dosahuje reprodukovatelnou a spolehlivou pevnost vazby
u různých zubních struktur a nepřeberného množství zubních výplní.

ek
vzoržádání
na v

1.890,-

snižuje velikost spáry a smršťování. Rozpouštědlo je směs
acetonu a vody a účinkuje na suchém i vlhkém povrchu.
Balení: 5ml

y

Balení: 50× 0.1ml SingleDose,
50× aplikační štětečky, držák SingleDose

1.890,-

i dentin. Obsahuje radikální resinový systém, který výrazně

Kód: SD8100501

2.109,Balení: 5ml
Kód: SD8100502

2.240,-

go!
Jednosložkový,

890,samoleptací,

světlem

Kód: SD8100201

1.444,tuhnoucí

vazebný

prostředek 7. generace uvolňující fluoridy, vhodný pro
sklovinu a dentin. Není potřeba protřepávat lahvičku, leptat ani
oplachovat dentin, stačí pouze jedna tenká vrstva materiálu.
Celý postup trvá pouze 35 vteřin.
Balení: 5ml, 50× aplikační štěteček

1.980,-

Kód: SD8100400

3.487,-

SKLOIONOMERNÍ CEMENTY
riva self cure

riva light cure

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřicí modifikovaný skloionomerní

jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze,
cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných
a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.

45 kaps./ bal.

odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu,
sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných
a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.

Balení: 15g prášek / 6.9ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4,
B2, B3, T-A2, T-A3, T-A3.5

Balení: 15g prášek / 7.2ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4,
B4, C2, C4

Kód: SD8610501-23

Kód: SD8700501-14

1.149,-

odstíny A2, A3

materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové

riva self cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

riva self cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202, 3
SD8606302, 3

Kód: SD8630102, 3

2.690,-

3.665,-

riva self cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4,
B2, B3, sortiment,
T-A2, T-A3, T-A3.5

riva self cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5

Kód: SD8600001-13
SD8605001-08
SD8610000

Kód: SD8630001-4

3.490,-

1.399,-

1.305,-

4.461,-

odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.

1.635,-

riva light cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

riva light cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062, 3

Kód: SD8730052, 3

2.690,riva light cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3,
B4, C2, C4, b, sortiment

3.623,riva light cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8700001, 04-16
Kód: SD8730001, 04-16
SD8710000
		
odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

3.490,-

4.578,-

riva star

riva silver

Riva star je biofilm a eliminátor citlivosti obsahující stříbro, jodid a fluorid. Tento

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový

patentovaný systém je 2krokový a je indikován k desenzibilizaci cervikálního zubu
a reminealizaci dětského zubu. Tento produkt může zmírnit bolesti zubů u pacientů
s aktivními lézemi a s přecitlivělým dentinem. Využití nalezne také u pacientů, kteří mají
potíže s tolerováním anestezie.

né
vhodděti
pr o

materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu
a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál
pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 %
stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.

vhodné pro pacienty
se špatnou hygienou

Balení: 10× Riva silver kapsle,
10× Riva green kapsle, 2× gingivální bariéra

2.390,-

Kód: SD8800505

3.230,-

Balení: 1.5ml Riva silver tekutina,
3ml Riva green tekutina

2.390,-

Kód: SD8800535

3.869,-

4.490,-

Balení: 50× kapsle
Kód: SD8670008

5.738,-

Balení: 32g prášek, 8.9ml tekutina
Kód: SD8670508

4.490,-

5.866,-

dveˇ

visko

zity

riva self cure
riva self cure HV

Alternativa pro:

radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní
výplňový materiál

Riva SC balení:

Fuji IX GP*, Fuji IX GP Extra*,
Ketac Molar*

• nejsilnější náhrada dentinu
• vysoké uvolňování fluoridů
• chemicky ulpívá na struktuře zubů
• bez BPA a HEMA
• bez smrštění

• 45 ks kapslí (A2, A3)
• 50 ks kapslí
• prášek / tekutina
• prášek refill
• tekutina refill

vlastnosti pro Riva SC HV

Riva SC HV balení:

• tužší konzistence
• snadnější manipulace a tvarování

• 45 ks kapslí (A2, A3)
• 50 ks kapslí (A1, A3.5)

riva light cure
riva light cure HV

Alternativa pro:

radioopákní světlem tuhnoucí skloionomerní
výplňový materiál

Riva LC balení:

Fuji II LP*, Photac-Fil Quick*

• dlouhodobá odolnost proti opotřebení díky vysoké tvrdosti povrchu
• chemicky přilne ke struktuře zubů
• bez BPA
• oranžová koncovka zabraňuje předčasnému tuhnutí
• vynikající estetika

• 45 ks kapslí (A2, A3)
• 50 ks kapslí
• prášek / tekutina
• prášek refill
• tekutina refill

vlastnosti pro Riva LC HV

Riva LC HV balení:

• tužší konzistence
• snadnější manipulace a tvarování

• 45 ks kapslí (A2, A3)
• 50 ks kapslí (A1, A3.5, B1)

dveˇ

visko
zity

riva silver

Miracle Mix*, Ketac Silver*

chemicky tuhnoucí stříbrem modifikovaný
skloionomerní výplňový materiál

Riva Silver balení:

Alternativa pro:

• obsahuje stříbro
• velmi vysoká radiopacita
• velmi dobrá adheze k zubu
• snadná manipulace
• bez smrštění
• vysoká počáteční pevnost - ideální pro děti a náročné pacienty
• vysoké uvolňování floridů
• vysoká odolnost proti opotřebení

riva protect

Fuji Triage*

radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomer pro
ochranu povrchu zubu a pečetění fisur

Riva Protect balení:

• neobsahuje BPA a HEMA
• funguje ve vlhkém prostředí
• perfektní pro pacienty s častými kazy
• nanotechnologie ACP – vysoká remineralizace
• skvělá ochrana částečně eruptovaných zubů
• chemicky přilne ke struktuře zubů
• pomáhá při udržení struktury zubů

* Není registrovaná ochranná známka společnosti SDI Limited.

Alternativa pro:

• 50 ks kapslí
• prášek / tekutina
• prášek refill
• tekutina refill

Odstíny: bílá a růžová

• normálně tuhnoucí
• rychle tuhnoucí

• 50 ks kapslí
• prášek / tekutina
• prášek refill
• tekutina refill

riva cem

Alternativa pro:

chemicky tuhnoucí pryskyřicí modifikovaný
skloionomerní upevňovací cement
• ve formě pasta/pasta
• definitivní cementování metalokeramických, celokeramických

Fuji Cem 2*

Riva Cem balení:

• 8,5 g stříkačka

náhrad a ortodontických zámků
• univerzální světle žlutý odstín
• vysoká vazebná pevnost
• možnost bodového vytvrzení světlem pro rychlé a snadné
odstranění přebytků
• bez BPA

riva luting

Alternativa pro:
Fuji I*, Ketac Cem*

chemicky tuhnoucí fixační skloionomerní cement
• chemická adheze k povrchu zubu a metalových pracech, jako jsou
korunky z nerezové oceli, PFM korunek a ortodontických kroužků
• bez BPA a HEMA
• velmi nízká tloušťka filmu – snadno zateče mezi zub a korunku
• snadné čištění

Riva Luting balení:

• 50 ks kapslí
• prášek / tekutina
• prášek refill
• tekutina refill

• nízká rozpustnost ve vodě – zvýšená dlouhověkost a estetika

riva luting plus

Fuji Plus*, Relyx Luting Cement*

chemicky tuhnoucí pryskyřicí modifikovaný
fixační skloionomerní cement

Riva Luting Plus balení:

• vysoké uvolňování fluoridů
• bez BPA
• vysoká pevnost v ohybu
• klinicky nerozpustná
• vysoká odolnost vůči kyselinám
• vysoká pevnost vazby
• bioaktivní technologie ionglass™

riva aplikátor 2

riva coat

elegantní a sofistikovaný

• zabraňuje kontaminaci slinami a vodou na
površích skloionomerních cementů během
prvních 24 hodin
• užitečné pro zapečetění kompozitů
• 5 ml

• pohodlně se vejde do menších rukou
• autoklávovatelný – snadno se čistí
• žádné ostré hrany – ručně tvarovaný design
pro maximální pohodlí
• zámek kapslí zajišťuje řízené vytlačování
• dlouhá životnost
• snadný přístup k ústům
• vynikající konstrukční mechanické
součásti z nerezové oceli
* Není registrovaná ochranná známka společnosti SDI Limited.

riva conditioner
• částečně odstraňuje smear layer
• optimalizuje přilnavost GIC
• 26% polyakrylový kyselina
• 10 ml

Alternativa pro:

• 50 ks kapslí
• prášek / tekutina
• prášek refill
• tekutina refill

set pp

FIXAČNÍ CEMENTY

riva cem

Samoleptací samoadhezivní pryskyřicí modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro

Riva cem je chemicky tuhnoucí, rentgen kontrastní, pryskyřicí modifikovaný skloionomerní

finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky. Produkt byl za vysokou kvalitu

upevňovací cement pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování

oceněn nejvyšším možným počtem bodů v časopise Dental Advisor.

metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátků. Je dostupný
v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.

SKLOIONOMERNÍ

KOMPOZITNÍ

Balení: 2× 7g stříkačka automix,
28× aplikační koncovka

EKO balení: 7g stříkačka automix,
14× aplikační koncovka

Odstíny: A1, A2, OA3,

Odstín: A2

bílý opákní, translucent
Kód: SD8805101-05

2.490,- 4.566,-

Kód: SD8805102EKO

1.790,- 2.506,-

riva luting
Ideální

radioopákní,

chemicky

Balení: 8.5g stříkačka

riva luting plus
tuhnoucí

skloionomerní

fixační

1.590,-

Kód: SD8800700

2.009,-

cement.

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement

Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti,

pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.

je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle
žlutém odstínu.

3.190,-

Balení: 50× kapsle
Kód: SD8650008

3.832,-

Balení: 35g prášek, 24.3ml tekutina
Kód: SD8650508

1.990,-

2.314,-

3.990,-

Balení: 50× kapsle
Kód: SD8651008

4.614,-

Balení: 25g prášek, 8.95ml tekutina
Kód: SD8651508

2.290,-

2.707,-

super etch

polishing paste

Super Etch s obsahem 37% kyseliny fosforečné pro použití na sklovinu a dentin. Podporuje

Leštící pasta SDI propůjčuje kompozitům, kompomerům,

průnik a formaci přilnavé pryskyřice.

amalgámům, porcelánu, keramice a zlatým výplním zrcadlový

Balení: 12g stříkačka, 25× aplikační koncovka

990,-

Kód: SD8100052

1.339,-

Balení: 2× 31g stříkačka, 50× aplikační koncovka

1.990,-

Kód: SD8100059

2.667,-

vzhled. Aglomerované částice oxidu hlinitého z primárního
krystalu vytvářejí hladké a zářivé povrchy.

Balení: 4 g stříkačka

490,-

Kód: SD8100150

662,-

BĚLENÍ

pola day 6%

pola night 16%

Pola day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do

Pola night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do

nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují

nosičů. Má příjemnou chuť, je průhledný a obsahuje unikátní prvky s dostatkem vody,

poaplikační citlivosti.

které zabraňují poaplikační citlivosti.
Hydrogen
peroxid

Karbamid
peroxid

Balení: 45× 1.3g stříkačka
Kód: SD7700398

3.950,Balení: 4× 1.3g stříkačka
Kód: SD7700357

1.090,- 1.310,-

Balení: 10× 1.3g stříkačka
Kód: SD7700359

1.790,-

2.716,-

Balení: 4× 1.3g stříkačka
Kód: SD7700375

1.090,- 1.310,-

Udělejte svým
pacientům radost!
Překvapte je novým balením
sady domácího bělení!

Vyzkoušejte domácí bělení

poladay & polanight
Postup použití:
1.	Umístěte malou kapku do každého prostoru
pro zub v nosiči na bělení
2. Nasaďte nosič s gelem na zuby
3.	Vyčistěte přebytečný gel v ústech tkaninou
nebo suchým měkkým kartáčkem
4. Po aplikaci vyjměte nosič
5. Vyčistěte zuby

6.135,-

Balení: 10× 1.3g stříkačka
Kód: SD7700395

1.790,-

2.335,-

