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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 zakončením

Produkt ø Průměr Délka Balení Obj. č. Kč

Miraject Endo Luer, střední 0,5 mm 25 40 mm 100 ks 300312 319
Miraject Endo Luer, malé 0,3 mm 30 40 mm 100 ks 300317 319

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 děrovací kleště
Fit děrovací kleště – pro perfektní perforace bez roztřepených okrajů
 • ostrý děrovací čep a otočné kolečko pro perforaci otvorů různých velikostí
 • z nerezové oceli
 • délka: 16 cm

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

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)

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 pacienty, kteří před prohlídkou nezvládli vyčistit zuby, pro cestování, mezi 

jídly a jako kartáček pro hosty
 • Xylitol má antikariogenní účinek, redukuje bakterie vytvářející plaky a kyseliny

Fit® Rubberdam spony 
Spony na premoláry s křidélky

Fit®  
Rubberdam  
spony 
Spony na moláry s křidélkyFit® Rubberdam spony 

Spony Ivory (labiální)

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

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam Starter Kit I 591050 9.850
Fit Rubberdam Starter Kit II 591054 10.995

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam kleště na spony 591044 2.690

Produkt Obj. č. Kč

Mara Expert Plaque Checker, 75 ml 4507429 199

Produkt Obj. č. Kč

Dentální párátka, 40 ks 450742 99

Produkt Obj. č. Kč

Happy Morning Xylitol, 50 ks 598032 459

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam spony 206 591154206 429
Fit Rubberdam spony 2 5911542 429
Fit Rubberdam spony 207 591154207 429

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam spony 5 5911545 429
Fit Rubberdam spony 7 5911547 429

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam spony 210 591154210 429

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)

Produkt Obj. č. Kč

paroguard, 200 ml 598054 239
paroguard, bez pumpičky, 5 l 598053 1.149
pumpička pro 5 l balení 598055 359
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Miratoi® č. 3
Zvířátka na farmě
 • různé druhy zvířátek z farmy

Studijní model  
Transparent Plus
Demonstrace různých zubních 
defektů a jejich průběh
 • zuby nelze vyjmout
 • měřítko 1:1

Studijní model  
Transparent De Luxe
Demonstrační model dospělého  
chrupu s onemocněním zubů
 • znázornění různých zubních defektů,  

malokluzi dolních zubů moudrosti
 • několik případů zánětlivých procesů v  

oblasti kořene
 • znázornění náhrady implantátem a dostavbou
 • zuby nelze vyjmout, měřítko 1:1

XyliPOP® 
Lízátko bez cukru se sladidly
 • s xylitolem a laktátem vápenatým
 • přispívá k mineralizaci zubů 1

 • neobsahují aspartam, sorbitol a laktózu
 • bezlepkové
 • skvělé také pro dospělé
 • osvěžující ovocná chuť

Xylitol Chewing Gum 
Xylitolové žvýkačky bez cukru
 • 100% slazené xylitol
 • neobsahují aspartam ani sorbitol
 • přispívají k mineralizaci zubů2

 • snižují tvorbu plaku 3

 • snižují riziko zubního kazu u dětí 3

 • prodejní OTC stojnánek z plastu na vyžádání

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

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

Miratoi® č. 20
Kluzák pro statečné pacienty
 • polystyrenový kluzák
 • 5 různých vzhledů
 • snadno létá vzduchem
 • délka kluzáku cca 20 cm
 • vrtule pro vylepšení letových vlastností
 • není vhodné pro děti mladší 3 let

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

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 3, balení 100 ks (mix) 598010 599
Produkt Obj. č. Kč

Studijní model Transparent Plus 810012 5.999

Produkt Obj. č. Kč

Studijní model Transparent De Luxe 810013 6.849

Produkt Obj. č. Kč

XyliPOP, jahoda, 6 g 598061 26
XyliPOP, borůvka, 6 g 598062 26
XyliPOP, jahoda, 50 x 6g 598068 999
XyliPOP, borůvka, 50 x 6g 598069 999

Produkt Obj. č. Kč

Máta 30 dražé (30 g) 5980260 109
Pepermint 30 dražé (30 g) 5980261 109
Skořice 30 dražé (30 g) 5980262 109
Ovoce 30 dražé (30 g) 5980263 109
Brusinky 30 dražé (30 g) 5980264 109
Zelený čaj 30 dražé (30 g) 5980265 109
Meloun 30 dražé (30 g) 5980268 109
Jablko 30 dražé (30 g) 5980270 109
Jahoda 30 dražé (30 g) 5980271 109
Mix Jablko/Jahoda 2 x 200 dražé (400 g) 5980241 889
Máta doplňkové balení 200 dražé (200 g) 5980266 599
Ovoce doplňkové balení 200 dražé (200 g) 5980267 599
Sortiment (200 balení s 2 dražé/400 g), kombinace příchutí 5980240 899

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 6, balení 100 ks, různé barvy 598005 529
Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 8, balení 100 ks (mix) 598013 889

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 20, balení 50 ks (mix) 598073 749

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 4, balení 100 ks (mix) 598004 599

2 Pozitivní účinek nastává, když žvýkáte xylitolovou žvýkačku po dobu alespoň 20 minut po jídle nebo pití. (Konzumace jídla, které obsahuje xylitol místo cukru, pomáhá udržovat mineralizaci zubů.) 3 Žvýkačka že je 100 % 
 slazena xylitolem, bylo prokázáno, že snižuje tvorbu plaku. Těžký zubní povlak je rizikovým faktorem pro vznik zubního kazu u dětí. Pozitivní účinek je dosažen, pokud jsou 2 – 3 g žvýkačky – oslazeny 100 % s xylitolem - 
 konzumovány nejméně 3krát denně po jídle.

1 Jíst potraviny, které obsahují xylitol místo cukru, pomáhá udržovat mineralizaci zubů. Věnujte prosím pozornost pestré a vyvážené stravě a zdravému životnímu stylu.
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