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DÁREK PRO VÁS
posílá výrobce*

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

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

1. 10. – 31. 12. 2021



OBJEDNEJTE U SVÉHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

ZIPBOND
JEDNOSLOŽKOVÉ
UNIVERZÁLNÍ ADHEZIVUM
Zipbond Universal je jednosložkové univerzální 
adhezivum uvolňující fluoridy, 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.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
Konzistentní pevnost spoje s dentinem a sklovinou |
Mokré a suché lepení dentinu | Patentovaná 
kombinace adhezivních monomerů | Předvídatelná 
pevnost spoje k nepřímým výplním | Efektivní 
hybridizace | Výjimečná kontrola | Vynikající estetika
Příjemné aroma | Uvolnění fluoridu | Snadná 
aplikace | Praktické balení

BONDOVÁNÍ NA MOKRÝ 
I SUCHÝ DENTIN

Zipbond Universal dosahuje 
podobných vazebných sil,

při aplikaci na mokrý a suchý 
dentin. Zipbond Universal bude 

i v situacích, kdy byl dentin 
nadměrně vysušen, stále 
vytvářet hybridní vrstvu.

PŘEDVÍDATELNÁ PEVNOST 
VAZBY K NEPŘÍMÝM 

VÝPLNÍM

Zipbond dosahuje vysoké pevnosti 
vazby na kompozitních, 

keramických, porcelánových 
a kovových výplních. Pevnost vazby 

na nepřímých výplních je 
srovnatelná, což svědčí o spolehlivé 

adhezi u těchto výplní. 

VYNIKAJICÍ ESTETIKA

Adhezivum je při aplikaci 
viditelné, ale po vytvrzení
je na dentinu prakticky 
neviditelné. Je ideální

volbou pro použití v estetických 
zónách s bleach 

a translucentními 
restorativními materiály.

NEOBSAHUJE 

BPA ANI 
HEMA

5%
nano výplně

8µm
tloušťky filmu



zipbond
Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, 
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.

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

Kód: SD8100501

 2.990,- 3.375,-
Balení: 5ml 

Kód: SD8100502

 1.990,-* 2.240,-

riva cem
Riva cem je chemicky tuhnoucí, rentgen kontrastní, pryskyřicí modifikovaný skloionomerní 
upevňovací cement pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování 
metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátků. Je dostupný 
v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.

Balení: 8.5g stříkačka

Kód: SD8800700

 1.590,- 2.009,-

SKLOIONOMERNÍ

BONDY / FIXAČNÍ CEMENTY

KOMPOZITNÍ

riva luting
Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement.  
Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti,  
je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle 
žlutém odstínu.

Balení: 50x kapsle
Kód: SD8650008

 3.590,- 4.024,-

 Velké balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina
Kód: SD8650508

 2.290,- 2.551,-

riva luting plus
Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement 
pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.

Balení: 50x kapsle
Kód: SD8651008

 3.990,- 4.844,-
 

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

 2.390,- 2.707,-

stae
Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu 
i dentin. Obsahuje radikální resinový systém, který výrazně 
snižuje velikost spáry a smršťování. Rozpouštědlo je směs 
acetonu a vody a účinkuje na suchém i vlhkém povrchu.

Balení: 5ml

Kód: SD8100201

 1.390,- 2.029,-

go!
Jednosložkový, samoleptací, světlem 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. 

Balení: 5ml, 50× aplikační štěteček, míchací podložka

Kód: SD8100400
  2.490,- 3.836,-

set pp
Samoleptací samoadhezivní pryskyřicí modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro 
finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.

 Balení: 2× 7g stříkačka automix,  EKO balení: 7g stříkačka automix,
 28× aplikační koncovka 14× aplikační koncovka
 Odstíny: A1, A2, OA3, Odstín: A2
 bílý opákní, translucent 

 
 Kód: SD8805101-05  Kód: SD8805102EKO

2.590,- 4.771,- 1.790,- 2.624,-

2× LUNA
Při nákupu 5 ml ZIPBOND 
obdržíte 2x LUNA 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: 1 g stříkačka, 5x aplikátor 
wave - nejvíce zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, G, B
Kód: SD7510102 - SD75114147
wave MV - středně zatékavý

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

Kód: SD8310102 - SD83114147
Kód: SD8210102 - SD82114147

 490,- 572,-
Balení: 10x 1 g stříkačka A2 nebo A3

wave - nejvíce zatékavý
Kód: SD7500012, 13

 2.990,- 3.936,-

luna
Luna je ideální univerzální nanohybridní výplňový materiál pro každodenní použití 
ve frontálním i distálním úseku. Jednoduchý estetický kompozitní systém s výbornou 
leštitelností, pevností a odolností.

Balení: 4g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, 

C1, C2, D2, bleach, Incisal, OA2, OA3, OA3.5

Kód: SD8401080-99 

 2.045,-

1+1zdarma

KOMPOZITNÍ VÝPLNĚ

*dárek ZDARMA 
posílá výrobce

OPĚT V NABÍDCE!luna promo pack stae
Univerzální nanohybridní výplňový materiál ve výhodném balení obsahující 4 stříkačky 
a 5ml jednosložkového adhezivního systému 5. generace na sklovinu i dentin.

Balení Promo pack II: 4× 4g stříkačka
(odstíny: 2× A2, 2× A3) + 5ml stae

Kód: SD8400125 

 2.990,- 3.937,-

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: 1x 2 g stříkačka, 5x koncovka
Odstíny: AE1, AE2, AE3, AE4

Kód: SD8566010-13

 690,- 774,-

 Balení: 20x 0.2 g kompule
 Odstíny: AE1, AE2, AE3, AE4

 
 Kód: SD8566020-23

 1.490,- 1.660,-

„S novým materiálem firmy SDI Aura 
Easyflow pracuji velmi rád - příjemná 
konzistence, velmi dobrá aplikace materiálu, 

výborná zatékavost a dobrá estetika.“

Doc. MuDr. Stanislav Komárek, CSc., 
Stomatologická praxe Hradec Králové

aura bulk fill
Ultra univerzální bulk kompozitní materiál nové generace. Představuje spojení nové 
kompozitní pryskyřice s nízkým smršťováním a nového plniva s vysokou hustotou 
(UHD). Aura je určena pro rychlé posteriorní výplně, kdy není nutné překrývat 
sklovinou. Určeno pro dosažení velké hloubky vytvrzení a vysoké pevnosti.

 Balení: 20× 0.25g kompule Balení: 4g stříkačka
 

 Kód: SD8565012  Kód: SD8560012

 2.770,- 2.216,-

1+1zdarma

*dárek ZDARMA 
posílá výrobce



riva silver
Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový 
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.

Balení: 50× kapsle
Kód: SD8670008

 4.990,- 6.024,-

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

 4.990,- 6.101,-

riva light cure
Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřicí modifikovaný skloionomerní 
materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové 
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 / 7.2ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

 
Kód: SD8700501-04

 1.349,- 1.717,-

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

 Kód: SD8700062, 3 Kód: SD8730052, 3
  

 2.490,- 3.877,-

 riva light cure riva light cure HV
 Balení: 50× kapsle Balení: 50× kapsle
 Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3, Odstíny: A1, A3.5, B1
 B4, C2, C4, b, sortiment 

 Kód: SD8700001-16 Kód: SD8730001-06
  SD8710000 
  

 3.490,- 4.807,-

odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.

odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

vhodné pro pacienty 
se špatnou hygienou

SKLOIONOMERNÍ CEMENTY

odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.

riva protect
Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – 
přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými 
bakteriemi a kyselinam.

Výběr: normálně tuhnoucí / rychle tuhnoucí
Odstín: růžová, bílá
Balení: 50× kapsle,

Kód: SD8680000, SD8685000 
SD8690000, SD8695000

 4.490,- od 5.328,-
Odstín: růžovýá, bílá

Balení: 15g prášek, 9.1ml tekutina, 10ml conditioner

Kód: SD8680501, SD8690501

 1.990,- 2.587,-

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

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

B2, B3, T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8610501-23

 1.149,- 1.317,-

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

 Kód: SD8606202, 3 Kód: SD8630102, 3
  SD8606302, 3 

 2.490,- 3.922,-

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

 Kód: SD8600001-13 Kód: SD8630001-4
  SD8605001-08 
 SD8610000 

 3.490,- 4.684,-



50 kapslí

 400 mg 600 mg 800 mg
normálně tuhnoucí Kód: SD4001303 EKO Kód: SD4002303 EKO Kód: SD4003303 EKO

pomalu tuhnoucí Kód: SD4001404 EKO Kód: SD4002404 EKO Kód: SD4003404 EKO

 1.590,- 2.090,- 2.490,-
 2.224,- 2.966,- 3.671,-
500 kapslí NOVÉ XXL BALENÍ !

 400 mg 600 mg 800 mg
normálně tuhnoucí Kód: SD4011323 Kód: SD4012323 Kód: SD4013323

pomalu tuhnoucí Kód: SD4011424 Kód: SD4012424 Kód: SD4013424

 13.990,- 17.990,- 21.990,-
 20.590,- 27.460,- 33.990,-

50 kapslí

 400 mg 600 mg 800 mg
normálně tuhnoucí Kód: SD4401303 EKO Kód: SD4402303 EKO Kód: SD4403303 EKO

pomalu tuhnoucí Kód: SD4401404 EKO Kód: SD4402404 EKO Kód: SD4403404 EKO

 890,- 1.190,- 1.490,-
 1.298,- 1.806,- 2.155,-
500 kapslí  NOVÉ XXL BALENÍ !

 400 mg 600 mg 800 mg
normálně tuhnoucí Kód: SD4411323 Kód: SD4412323 Kód: SD4413323

pomalu tuhnoucí Kód: SD4411424 Kód: SD4412424 Kód: SD4413424

 8.490,- 11.490,- 14.490,-
 12.020,- 16.730,- 19.960,-

permite
Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina 
obsahem stříbra s 56%. Je velmi pevný, snadno leštitelný 
a lehce tvarovatelný.

gs-80
Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina 
obsahem stříbra s 40%. Vyznačuje se vysokou pevností 
a stabilitou v kavitě.

56% STŘÍBRA

40% STŘÍBRA

AMALGÁMY
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aplikační štětečky
Jednorázové štětečky, které umožňují aplikovat materiál do těžko přístupných oblastí. 
Jsou rezistenční vůči rozpouštědlům, ohybné a nejsou nasákavé. 

Balení: 400 ks

 SUPERFINE (fialová) Kód: SD8100122
 FINE (zelená) Kód: SD8100116/17
 MEDIUM (modrá) Kód: SD8100118/19

Sortiment 400 ks (100x SUPERFINE, 200x FINE, 100x MEDIUM)
Kód: SD8100123

 690,- 1.065,-

ultramat s
Vysokorychlostní amalgamátor s jednoduchou obsluhou pro většinu typů kapslí. Ovládá 
se pomocí pouhých tří tlačítek, zajišťuje dokonalé a přesné protřepání.

Přednastavené časování
po 6s, 8s a 10s

Kód: SD5546058

 9.990,- 17.120,-



conseal f
Světlem tuhnoucí pryskyřičné pečetidlo s uvolňováním fluoridů pro rýhy a fisury. Extrémně 
nízká viskozita zajišťuje rychlé a hluboké pronikání do rýh a fisur. Výborná adheze ke stěnám 
a vynikající okrajový uzávěr zamezují nebezpečí růstu bakterií.

Balení: 3× 1g stříkačka, 
1.25g Super Etch, 20× koncovka

Kód: SD7850012 

 1.790,- 2.079,-

OSTATNÍ
super etch
Super Etch s obsahem 37% kyseliny fosforečné pro použití na sklovinu a dentin. Podporuje 
průnik a formaci přilnavé pryskyřice. Super Etch s nízkou viskozitou je vhodný pro tmely 
tvořené napůl gelem a napůl tekutinou. Super Etch se může pochlubit vysokou tekutostí pro 
dosažení vetší plochy a hlubšího průniku do jamek a fisur. 

Balení: 12g stříkačka, 25× aplikační koncovka
Kód: SD8100052 

 1.090,- 1.359,-

Balení: 2× 31g stříkačka, 50× aplikační koncovka
Kód: SD8100059

 

 2.190,- 2.707,-

polishing paste
Leštící pasta SDI propůjčuje kompozitům, kompomerům, amalgámům, porcelánu, 
keramice a zlatým výplním zrcadlový vzhled. Aglomerované částice oxidu hlinitého 
z primárního krystalu vytvářejí hladké a zářivé povrchy.

Balení: 4g stříkačka

Kód: SD8100150
 

 549,- 662,-

masking agent
Světlem tuhnoucí opákní pryskyřice např. na maskování podkladového kovu, diskolorace 
zubu či prosvítajících materiálů na překrytí pulpy.

Odstín: U, DY, W
Balení: 1g stříkačka

Kód: SD7970404, SD7970202, SD7975252
 

 699,- 759,-

gingival barrier
Gingivální bariéra, která účinně chrání dáseň pacienta.

Balení: 2× 1g stříkačka

Kód: SD7750006

 1.390,- 1.593,-

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

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

Kód: SD8800505

 2.390,- 3.230,-

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

Kód: SD8800535

 2.390,- 3.869,-



BĚLENÍ
pola light
Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělícího 
gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za 
pouhých 5 dní. Lze dobíjet pro další bělení zubů.
Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje 
přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu. Doporučená cena pro pacienta je 3.450,-.

Balení: 1 ks Pola Light náustek,  
4× 3 g Pola Day

USB kabel

Kód: SD7700985

 3.202,-
pola night 16%
Pola night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do 
nosičů. Má příjemnou chuť, je průhledný a obsahuje unikátní prvky s dostatkem vody, 
které zabraňují poaplikační citlivosti.

Balení: 45× 1.3g stříkačka
Kód: SD7700398

 3.950,- 6.422,-

 Balení: 4× 1.3g stříkačka Balení: 10× 1.3g stříkačka
 Kód: SD7700375 Kód: SD7700395

1.190,- 1.376,- 1.990,- 2.454,-

pola day 6%
Pola day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do 
nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují 
poaplikační citlivosti.

 Balení: 4× 1.3g stříkačka Balení: 10× 1.3g stříkačka
 Kód: SD7700357 Kód: SD7700359

1.190,- 1.376,- 2.290,- 2.743,-

Karbamid 
peroxid

Hydrogen 
peroxid

3+1zdarma

Udělejte svým  
pacientům radost  

novým balením bělení!

K nákupu 10 a 45 kusového balení Pola day 
a Pola night získáte dárkové balení pro Vaše 

pacienty ZDARMA


