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SPRÁVNÝ VÝKON 
NA SPRÁVNÉM 

MÍSTĚ

Elegantní extrémně lehká LED 
polymerační lampa.
Vždy zaručený konstantní výkon.
Vysoce odolná vůči mechanickému 
poškození.
Volitelné režimy výkonu 
(Standard 1 000 mW/cm2, 
Vysoký výkon 1 400 mW/cm2 
a Plasma 4 500 mW/cm2).

Výhradní distributor pro ČR a SR

VIP 
K L U B

to 
NEJLEPŠÍ 

pro 
NEJLEPŠÍ

každý může využívat 
naše 

VÝHODY

BONUS PRO ČLENY

V.I.P. KLUBU:

Sleva 10 %

na práci servisního
oddělení firmy Hu-Fa
Sleva 15 %

na odborné školení
a semináře v ČR a SR
Leasing s 0%

navýšením,
nebo 0% akontací
Speciální nabídky

pouze pro členy klubu
Možnost
přednostního
informování

o plánovaných výprodejích,
školeních a zájezdech
formou e-mailu

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Dosažení obratu v rámci jednoho 
roku min. 30 000 Kč bez DPH 
(zboží, služby, zájezdy)

Dodržování splatnosti faktur 
- členství v klubu může být zrušeno
při opakovaném prodlení úhrad 
faktur.

PLATNOST ČLENSTVÍ

Členství platí okamžitě od 
překročení hranice min. odběru
do konce daného roku a po celý 
následující rok.

VÝHODY PRO ČLENY:

Dosažený odběr zboží
a služeb (zájezdy,
školení, servis,
leasing) v hodnotě:
30 000 Kč - sleva 2 %*

40 000 Kč - sleva 3 %*

50 000 Kč - sleva 4 %*

+ BONUS

100 000 Kč - sleva 5 %*

+ BONUS

150 000 Kč - sleva 6 %*

+ BONUS
* automatická sleva ze všech odběrů zboží
 (platí pro materiály i přístroje), včetně
 speciálních akčních nabídek.



MILÍ ZÁKAZNÍCI,
 
tento nový katalog firmy Hu-Fa Dental je výběrem toho nejlepšího z naší nabídky. Najdete zde nejen široký sortiment výrobků, ale také některé netradiční a nové 
klinické postupy. Chceme Vám přiblížit použití jednotlivých výrobků v praxi a tím přispět k Vaší spokojenosti a 100% pracovním výsledkům. Věříme, že náš nový 
katalog se stane platnou pomůckou ve Vaší každodenní nelehké práci.
 
23 let jsme Vaším partnerem při zajištění zásobování Vašich stomatologických ordinací a laboratoří v regionu České i Slovenské republiky.
Děkujeme vám mnohokrát za Vaši dlouholetou dosavadní důvěru a spolupráci. Především díky Vám, našim zákazníkům, se nám daří neustále
rozvíjet a rozšiřovat naše aktivity ve všech regionech České a Slovenské republiky. Snažíme se vybudovat moderní firmu, která Vám poskytuje
kvalitní výrobky a služby nejen za přijatelné ceny, ale hlavně s přidanou hodnotou nadstandardního servisu ze strany našich obchodních
zástupců i všech zaměstnanců naší společnosti. Neváhejte se na nás obrátit! 

JSME VÁM VŽDY NA BLÍZKU
Cílem naší práce je vždy na prvním místě SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. Tomuto cíli přizpůsobujeme veškerou strategii naší společnosti.
Prvořadá je pro nás dostupnost a rychlost našich služeb. Zmodernizovali jsme logistiku, přístavbou nové budovy v Otrokovicích
a přestěhováním do nových prostor v Čadci jsme značně rozšířili skladové zázemí firmy a naší prioritou je vyřízení Vašich objednávek
během 24 hodin. Rádi Vás osobně uvítáme v našich třech kamenných pobočkách v Otrokovicích, Praze a Čadci, kde si můžete prohlédnout
a vyzkoušet jednotlivé výrobky z našeho sortimentu. Stavba nové budovy v Otrokovicích nepřinesla jen rozšíření skladových prostor, vznikl
zde také klimatizovaný konferenční sál pro 40 osob vybavený nejmodernější audiovizuální technikou včetně projekce a kvalitní ozvučovací
technikou. Rádi Vás v něm přivítáme při některé z našich vzdělávacích akcí. 

POSTARÁME SE O VÁS
Po celém území naší republiky jsou Vám k dispozici naši kvalifikovaní obchodní zástupci, kteří Vám vždy poradí
a pomohou vybrat vhodný výrobek z našeho sortimentu a zařídí rychlé a bezproblémové vyřízení Vaší objednávky.
Naši obchodní zástupci podstupují pravidelná produktová školení zaměřená jak na široký sortiment
stomatologických výrobků, tak na vysokou odbornost. Jejich snahou je stát se Vaším partnerem
při řešení neočekávaných situací, které mohou ve Vaší praxi nastat.

HU-FA ÚSMĚVY

Pro Vaši lepší a pravidelnou informovanost o našich produktech a službách vydáváme již 11 let informační
časopis Hu-Fa úsměvy, ve kterém najdete speciální nabídky, novinky z oboru a tipy z celého světa.
Publikujeme časopis ve dvou variantách – ordinační a laboratorní. 

HU-FA PRAKTICKÁ UNIVERZITA
Je nám velkým potěšením, že se s Vámi můžeme již celou řadu let pravidelně setkávat na našich
vzdělávacích akcích. Ať už jsou to Hu-Fa Dental Show s více než 17ti letou tradicí nebo praktické kurzy
zaměřené na různá odvětví stomatologie, vždy klademe velký důraz na kvalitu těchto akcí.
Spolupracujeme s předními světovými přednášejícími a snažíme se vybrat ta nejaktuálnější témata.
Pro každé pololetí vydáváme přehlednou brožuru Hu-Fa Praktická univerzita, ve které najdete aktuální
informace o našich aktivitách v oblasti vzdělávání pro lékaře, laboranty, dentální hygienistky i asistentky.
Nenechte si ujít zajímavá témata a užitečné informace, které jsme sestavili s maximálním důrazem
na využití ve Vaší každodenní praxi.

S NÁMI JE STOMATOLOGIE JEDNODUŠŠÍ
Naší velkou snahou bylo tento nový katalog naplnit maximem relevantnich klinických informací, postupů a technik. Pevně doufáme, že se pro Vás stane
každodenním pomocníkem a zdrojem odborných informací. Budeme Vám velmi vděčni za Vaše připomínky a poznatky, na základě kterých můžeme ještě více 
usnadnit Vaši práci, abychom v plné míře dostáli našemu heslu „S námi je stomatologie jednodušší!“.
 
 Děkujeme mnohokrát za Vaši přízeň a přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci.

        

 
        
          

                   Ing. Pavel Veit
                   ředitel společnosti
 



VIP KLUB
 
VÝHODY PRO ČLENY:
Dosažený odběr zboží a služeb (zájezdy, školení, servis, leasing) v hodnotě 
nad:
• 30 000 Kč (1 329 Eur) - sleva 2%*
• 40 000 Kč (1 659 Eur) - sleva 3%*
• 50 000 Kč (1 992 Eur) - sleva 4%* + BONUS
• 100 000 Kč (3 985 Eur) - sleva 5%* + BONUS
• 150 000 Kč (5 975 Eur) - sleva 6%* + BONUS
* automatická sleva ze všech odběrů zboží (platí pro materiály i přístroje), 
včetně speciálních akčních nabídek.
 
BONUS PRO ČLENY V.I.P. KLUBU:
• Sleva 10 % na práci servisního oddělení firmy Hu-Fa.
• Sleva 15 % na odborné školení a semináře v ČR a SR.
• Leasing s 0% navýšením, nebo 0% akontací.
• Speciální nabídky pouze pro členy klubu.
• Možnost přednostního informování o plánovaných výprodejích, školeních
a zájezdech formou e-mailu.
 
PODMÍNKY ČLENSTVÍ
• Dosažení obratu v rámci jednoho roku min. 30 000 Kč (1 329 Eur) bez DPH 
(zboží, služby, zájezdy).
• Dodržování splatnosti faktur – členství v klubu může být zrušeno při
opakovaném prodlení úhrad faktur.
 
• Členství platí okamžitě od překročení hranice min. odběru do konce daného 
roku a po celý následující rok. Během roku se sleva při překročení vyšší 
obratové hranice automaticky zvýší a vyšší sleva platí do konce roku a po celý 
následující rok.

 
HU-FA INTERNET WW.HUFA.CZ
Vždy nejčerstvější informace! Využijte služby našeho internetového obchodu!
 
Na stránce www.hufa.cz najdete kompletní informace o společnosti Hu-Fa 
Dental. Naleznete zde kromě jiného naše speciální nabídky, vzdělávací akce, 
podrobný popis všech zájezdů pořádaných CK Hu-Fa Dental, můžete si zde
vybrat a objednat materiály či služby. Máte vždy aktuální ceny, slevy,
informace o dostupnosti zboží skladem, přehledné hledání a řazení dle ceny, 
názvu, výrobce nebo skupiny výrobků. Navíc máte přehled o svých fakturách, 
stavu objednávek a dodávkách zboží.
 
HU-FA LEASING
Financujeme Vaše sny vlastním firemním leasingem! Zajistíme pro Vás
kompletní zabezpečení zakázky, Vy si jen vyberete přístroj a určíte si výši 
akontace a splátky. My zařídíme vše ostatní (dodávku a montáž, záruční
i pozáruční opravy, formality kolem leasingové smlouvy, pojištění atd).
 
HU-FA TRAVEL
Společnost Hu-Fa Dental je jediná dentální firma v České republice
s koncesovanou licencí cestovní kanceláře. Všichni účastníci odborných
stomatologických zájezdů jsou automaticky pojištěni u Evropské cestovní 
pojišťovny a.s. Podklady k vyúčtování zájezdů jsou vždy konzultovány s 
daňovými poradci. Tyto odborné zájezdy je možné zahrnout do nákladů ze 
70 - 100%. 

 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
 

CENY
Naší základní firemní strategií je heslo: Vysoká kvalita, dobrá cena. Vždy 
se snažíme pro Vás zajistit ty nejvýhodnější ceny, prostřednictvím Hu-Fa 
úsměvů Vám pravidelně zasíláme naše aktuální speciální cenové nabídky.
Ceny v katalogu jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo změnit 
ceny v případě výrazné změny kursu cizích měn, celních nebo daňových 
předpisů nebo změny cen dodavatelů a to i bez předchozího oznámení. 
Zákazník má právo odstoupit z tohoto důvodu od objednávky. 

OBJEDNÁVKY
Vámi vybrané zboží můžete objednat několika způsoby:
• U Vašeho obchodního zástupce osobně nebo telefonicky.
• Telefonicky: Otrokovice 577 926 226-9,
Praha 241 416 535-6, Čadca 041 433 10 16-17.
• Faxem: Otrokovice 577 926 205,
Praha 241 416 538, Čadca 041 433 10 15.
• E-mailem: Otrokovice: objednavky@hufa.cz,
Praha: hufa.praha@hufa.cz, Čadca: hufa@hufa.sk.
• V našem internetovém obchodě na adrese:
eshop.hufa.cz-
Prosíme Vás, uvádějte v objednávce vždy Vaše IČO, telefon a objednací 
čísla výrobků - výrazně tak zkrátíte rychlost vyřízení Vaší objednávky. 

DODÁVKY
Z každé Vaší objednávky máme velkou radost a jejímu zpracování věnu-
jeme maximální pozornost. Po zadání Vaší objednávky do systému Vámi 
požadované zboží ihned vyskladňujeme, balíme a expedujeme spolu s 
fakturou na Vaši adresu. Naší maximální snahou je vyexpedovat veškeré 
zboží do 24 hodin. V případě, že Vámi požadované zboží není momentálně 
k dispozici, Vám nedodané zboží zasíláme najednou, ihned po doplnění 
skladu v nejbližším možném termínu.
Zboží Vám buď posíláme poštou nebo Vám jej přiveze Váš obchodní 
zástupce - záleží jen na Vašem přání. V případě chybné dodávky se obraťte 
na naše obchodní oddělení, které zajistí výměnu na naše náklady.
Poštovné a balné Vám účtujeme vždy jen s první fakturou. U případné 
druhé zásilky, která se vztahuje na jednu objednávku, poštovné a balné 
hradí firma Hu-Fa Dental.
Vystavené faktury mají splatnost 12 dnů. Mnohokrát Vám děkujeme za 
dodržování splatnosti našich faktur, je to pro nás velmi důležité a vážíme 
si naší dlouholeté vzájemné spolupráce. V případě, že máte problémy se 
splatností faktury, kontaktujte nás. Po termínu splatnosti Vám může být 
účtováno penále dle obchodního zákoníku. Zboží zůstává až do zaplacení 
majetkem firmy Hu-Fa Dental.
 
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Vaše spokojenost je pro nás důležitá. Dodané zboží v nepoškozeném ori-
ginálním obalu (včetně faktury) můžete vrátit nebo vyměnit do 10 dnů po 
jeho obdržení. S vyjímkou zboží, které není v našem běžném sortimentu 
nebo takové, které jsme speciálně pro Vás objednávali. V tomto případě 
Vám bude účtován 10% manipulační poplatek při vrácení zboží. 
 
SERVIS
Naše servisní středisko Vám zajistí provedení instalace, údržbu a servis 
všech námi dodávaných přístrojů. Pokud budete mít zájem, rádi Vám 
opravíme i přístroje jiných dodavatelů. 
 

Kontaktní adresy:

Hu-Fa Otrokovice          Moravní 909, 765 02 Otrokovice                    tel.: 577 926 226 (8)              fax: 577 926 205                    e-mail: hufa@hufa.cz
Hu-Fa Praha                 V Luhu 709/7, 140 00 Praha 4                      tel.: 241 416 535-6                fax: 241 416 538                     e-mail: hufa.praha@hufa.cz
Hu-Fa Čadca                 Ľ. Podjavorinskej 1500, 022 01 Čadca            tel.: 041 433 10 16-17            fax: 041 433 10 15                   e-mail: hufa@hufa.sk



OBSAH Dezinfekce	 333
• Na plochy a povrchy
• Ve spreji a pěně
• Ubrousky
• Na nástroje
• Na rotační nástroje
• Na plivátka a sací zařízení
• Na otisky
• Dezinfekce a mytí rukou
• Péče o ruce
• Dávkovače a vany

Sterilizace	 359
• Sterilizátory
• Destilátory a svářečky
• Kazety a tácky
• Obaly
• Testy sterilizace

Hygiena	 367
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• Turbínky
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• Kolénka
• Rovné násadce
• Údržba násadců a turbínek
• Čišticí a mazací spreje
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• Vrtáčky
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Ruční	nástroje	 421
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ZX-27	 436
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• Stomatologické soupravy
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• Osvětlení
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• Germicidní zářič
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• Kořenová inlej
• Fixační a dostavbové materiály

Provizoria	a	rebaze	 219
• Razidlová metoda
• Provizorní korunky
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• Šicí materiály
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Bělení	 253
• Kosmetické bělení
• Zdravotnické bělení
• Péče po bělení
• Zhotovení nosičů

Profylaxe	 265
• Fluoridace
• Léčba citlivosti
• Pečetění fisur
• Léčba měkkých tkání
• Profesionální čištění zubů
• Zjišťování plaku
• Ústní vody a zubní pasty
• Interdentální a zubní kartáčky
• Konzultační pomůcky a modely
• Odměny pro pacienty

Ortodoncie	 295
• Kovové a estetické zámky
• Molárové kanyly a kroužky
• Korektor třídy II
• Bondování a cementy
• Nástroje
• Oblouky
• Ligatury a řetízky
• Chrániče
• Domácí orto hygiena

RTG	 317
• Rentgeny
• Zobrazovací zařízení
• Diagnostické přístroje
• Snímky a chemikálie
• Držáky snímků
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Otiskování	 9
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• Polyéterové hmoty
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• Hemostatické prostředky
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Kompozita	 63
• Chemicky tuhnoucí
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• Speciální
• Bulk-Fill
• Kompomery
• Flow kompozita
• Pomůcky
• Componeer fazety

Skloionomery	 87
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• Výplňové chem. tuhnoucí
• Výplňové světlem tuhnoucí
• Fixační
• Kondicionéry
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Cementy	 103
• Provizorní výplňové
• Provizorní fixační
• Zinkfosfátové
• Fixační pro dlouhodobá provizoria
• Kompozitní samoadhezivní
• Kompozitní fixační
• Oprava keramiky

Pomůcky	pro	výplně	 123
• LED lampy
• Kofferdam
• Rozvěrače
• Detekce kazů
• Matrice
• Speciální modelovací nástroje
• Klínky
• Artikulační papíry
• Separační pásky
• Opracování a leštění
• Stojánky a aplikátory

Endodoncie	 163
• Diagnóza
• Trepanace
• Ochrana pulpy
• Extirpace a preparace



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

Ivo Just
e-mail: ivo.just@hufa.cz
mobil: +420 602 443 882

Zdeněk Hubík
tel./fax: +420 577 945 115
mobil: +420 604 536 209

Milan Novotný
e-mail: milan.novotny@hufa.cz
telefon: +420 267 910 069
mobil: +420 775 999 779

Gabriel Raschmann
e-mail: raschmannova@hufa.cz
mobil: +420 776 673 165
mobil: +420 777 242 712

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

Jitka Fottová
e-mail: fottova@hufa.cz
telefon: +241 416 535-6
mobil: +777 779 701

Markéta Petrů
e-mail: petru@hufa.cz
telefon: +241 416 535-6
mobil: +777 779 700

Zuzana Majáková
e-mail: majakova@hufa.cz
telefon: +777 779 708
mobil: +777 779 708

Jiří Janík
e-mail: jiri_janik@hufa.cz
mobil: +420 603 209 821

6pobočka PRAHA

6obchodní zástupci: ČECHY

prodej Praha, stř. Čechy

prodej Praha, stř. Čechy

prodej Krkonoše a Liberecký kraj

prodej Karlovarský a Plzeňský kraj

prodej Plzeňský a Jihočeský kraj

prodej Jihočeský kraj

prodej Vých. Čechy: VYS, KH+JM 

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

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

Dáša Moslerová
e-mail: moslerova@hufa.cz
telefon: +420 553 615 428
mobil: +420 603 879 345

Pavel Harbich
e-mail: harbichova@hufa.cz
mobil: +420 776 029 008
telefon: +420 576 771 406

Jana Dalajková
e-mail: jana_dalajkova@hufa.cz
mobil: +420 603 294 565

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

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

6obchodní zástupci: MORAVA

prodej Brno, Vysočina a JM

prodej Olomoucký kraj

prodej Vysočina, Brno a Jižní Morava

prodej Olomoucký kraj

prodej Zlínský kraj a MS

prodej Zlínský kraj a MS

prodej Moravskoslezský kraj

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

prodej Moravskoslezský kraj

6telefonní prodej

Renata Rolencová
e-mail: rolencova@hufa.cz
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

PRODEJNÍ DOBA:
po 8:00 - 17:00 hod.
út 8:00 - 17:00 hod.
st 8:00 - 17:00 hod.
čt	 8:00	 -	 17:00	 hod.
pá 8:00 - 14:30 hod.

Hu-Fa Dental a. s.
V Luhu 709/7, 140 00 Praha 4

Tel.: 241 416 535 - 6
Fax: 241 416 538

e-mail: hufa.praha@hufa.cz
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6centrála OTROKOVICE

MUDr. Petr Veit
předseda	představenstva

Ing. Pavel Veit
ředitel	společnosti

veit@hufa.cz
576 771 401

Renata Rolencová
obchodní	ředitelka,
telefonní marketing
rolencova@hufa.cz

576 771 418
776 779 232

Božena Veitová
personalistka

bozenka@hufa.cz
576 771 405

Pavel Kadleček
marketing

kadlecek@hufa.cz
576 771 408

Daniel Linnert
travel manager

linnert@hufa.cz
576 771 409
777 779 702

Hana Veitová
grafik

veitova@hufa.cz

Monika Lenochová
produktová specialistka 

v implantologii a ortodoncii
lenochova@hufa.cz

777 003 363

Miroslav Štěpánek
manažer	pro	významné	

zákazníky
stepanek@hufa.cz

773 456 008

Nikola Mikšíková
asistentka	ředitele

miksikova@hufa.cz
576 771 407

Gabriela Harbichová
nákupčí

harbichova@hufa.cz
576 771 406

Jana Manišová
fakturantka

manisova@hufa.cz
576 771 411

Pavla Neradilová
Hu-Fa linka, reklamace
neradilova@hufa.cz

576 771 417

Jana Bořutová
Hu-Fa linka

borutova@hufa.cz
576 771 410

Jarmila Váňová
účetní

vanova@hufa.cz
576 771 412

Magda Vitásková
pracovnice logistiky
vitaskova@hufa.cz

576 771 414

Zuzana Bínová
pracovnice logistiky
binova@hufa.cz

576 771 403

Ivana Žajdlíková
pracovnice logistiky
zajdlikova@hufa.cz

576 771 413

Jarmila Očadlíková
pracovnice logistiky

ocadlikova@hufa.cz
576 771 413

Markéta Fialová
pracovnice logistiky

576 771 413

Kateřina Mikesková
pracovnice logistiky

mikeskova@hufa.cz
576 771 415

Andrea Vaculíková
pracovnice logistiky 
a	celní	záležitosti

vaculikova@hufa.cz
576 771 415

Miloslav Jašek
servisní technik
jasek@hufa.cz

773 456 009
576 771 416

Ing. Ivo Janoušek 
servisní technik

janousek@hufa.cz
773 456 010
576 771 416

PRODEJNÍ DOBA:
Po 7:00 - 16:00 hod.
Út 7:00 - 16:00 hod.
St 7:00 - 16:00 hod.
Čt	 7:00	 -	 16:00	 hod.
Pá 7:00 - 14:00 hod.Tereza Linnertová

marketing	manažer
linnertova@hufa.cz

576 771 408

. . . jsme tady pro Vás

Ing. Jana Smilková
produktová specialistka 

Ultradent
jsmilkova@hufa.cz

777 779 705

Hu-Fa Dental a. s.
Moravní 909, 765 02 Otrokovice

Tel.: 577 926 226 - 9
Fax: 577 926 205

objednavky@hufa.cz
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predaj pre Trenčianský kraj
Martina Borovská
e-mail: martinka.borovska@gmail.com
mobil: +421 903 557 282

6obchodní zástupcovia

predaj pre Nitrianský a Trnavský kraj 
Ivan Brunclík
e-mail: ibrunclik@gmail.com
mobil: +421 0903 534 688

predaj pre Banská Bystrica, Zvolen, Liptov 
Erika Čišecká
e-mail: cisecka.e@atlas.sk
mobil: +421 434 64 70
mobil: +421 910 959 741

predaj pre Žilinský kraj
MVDr. Jana Jedináková
e-mail jedinakova.jana@gmail.com
mobil: +421 0907 966 311 

predaj pre Bratislavský kraj
Ľubomír Čarný
e-mail: carny.lubomir@gmail.com
mobil: +421 0949 184 927

predaj pre Košický kraj
Mária Vilmošová
e-mail: m.vilmosova@mail.telekom.sk
mobil: +421 0907 / 976 246
fax: 055 / 645 29 55

predaj pre Prešovský kraj
Vladimír Bujnovský
e-mail: vbujnovsky@orangemail.sk
mobil: +421 0905 277 456

predaj pre Prešovský a Košický kraj
PaedDr. Miroslav Čorej
e-mail: haske@centrum.sk
mobil: +421 0905 663 828

Telemarketing Čadca
Mária Prengelová
e-mail: prengelova@hufa.sk
telefón: 041/ 432 61 50
mobil: 0903/ 514 814
mobil: 0904/ 999 432

6telefónny predaj

6obchodní zástupcovia
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PREDAJNÁ DOBA:
Po 7:00 - 16:30 hod.
Ut 7:00 - 15:30 hod.
St 7:00 - 16:30 hod.
Št 7:00 - 14:30 hod.
Pia 7:00 - 14:30 hod.

6pobočka ČADCA

Miroslava Poláková
riaditeľka

polakova@hufa.sk
0907 826 357

Katarína Trúchla
administratíva, divízia travel

truchla@hufa.sk

Daniela Matejíčková
vedúca logistiky

matejickova@hufa.sk

Mária Harvančáková
fakturácia

harvancakova@hufa.sk

Dana Poláčková
pracovník logistiky

polackova@hufa.sk

Miroslava Hargašová
pracovník logistiky

hargasova@hufa.sk

Vlastimil Bocko
servisný technik
0903 515 780

. . . sme tu pre Vás

Hu-Fa Dental, s. r. o.
Ľ. Podjavorinskej 1500, 022 01 Čadca

Tel.: +421 41 433 10 16-17
Fax: +421 41 433 10 15

hufa@hufa.sk
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OTISKOVÁNÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Tropicalgin 453 g 540168 239 Kč
Phase Plus 453 g 540132 239 Kč

Hydrogum 5 453 g 540169 279 Kč

HydroColor 5 453 g 540165 279 Kč

Orthoprint 500 g 540108 259 Kč

Elastic Cromo sáček 450 g 100121 122 Kč
Elastic Cromo dóza 500 g 100122 189 Kč

Algináty

     Barevný 
  indikátor 
 fází
tuhnutí.

• Oblíbený bezprašný alginát s barevným indikátorem fází tuhnutí.
• Po ztuhnutí je rigidní, má vlastnosti blízké silikonům - kresba jemných detailů, pevnost,

odolnost proti prasklinkám.
• Velmi lehce míchatelný s rychlým tuhnutím (60 vteřin).
• Červená při míchání, oranžová v nosiči, žlutá v ústech.
• Má lepší rozměrovou stabilitu, nevysychá tak rychle jako ostatní algináty.
• Velmi příjemná příchuť tropického ovoce, antidávivá složka.
• 5 let expirace.
• Tropicalgin – velmi oblíbená příchuť tropického ovoce, barevná změna: červená – oranžová – žlutá.
• Phase Plus - neutrální příchuť, barevná změna: fialová - růžová - bílá.

TROPICALGIN / PHASE PLUS Zhermack

• Vynikající bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí.
• Velmi vhodný pro ordinace, které nemají laboratoř v bezprostřední blízkosti.
• Ovocná chuť, fialová barva, antidávivá složka.
• Lehce míchatelný, s vynikající reprodukcí jemných detailů.
• Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin), překvapivě přesný.
• Je přirozeně elastický, s jedinečnou odolností proti prasklinám.
• 5 let expirace.

HYDROGUM 5 Zhermack

5 dnů objemově 
stabilní

     Barevný 
  indikátor 
 fází
tuhnutí.

• Alginátová otiskovací hmota s 5-ti denní rozměrovou stabilitou.
• Barevný indikátor tuhnutí - od tmavě fialové po světle modrou.
• Snadné bezprašné míchání.
• Homogenní, hladké a kompaktní otisky.
• Příjemná chuť lesních plodů.
• 5 let expirace.

HYDROCOLOR 5 Zhermack

5 dnů objemově 
stabilní

• Alginátová hmota s vanilkovou příchutí vhodná pro děti i dospělé.
• Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin).
• Ideální pro ortodoncii, díky super rychlé práci a antidávivé složce.
• Žlutá barva, vysoce elastická.
• 5 let expirace.

ORTHOPRINT Zhermack

     Barevný 
  indikátor 
 fází
tuhnutí.

• Alginátová, elastická, otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem a možností odlití 
otisku až za 120 hodin.

• Barevná indikace fází tuhnutí.
• Přesná reprodukce detailů.
• Míchání 30 sek., doba zpracovatelnosti 1 min 50 sek., celková doba tuhnutí 2 min 30 sek.

ELASTIC CROMO SpofaDental

Alginát namíchaný bez bublinek a extra
rychle s Alginate Mixer MX-300 ze strany 30

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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OTISKOVÁNÍ Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Alligat Chroma 453 g 540005 179 Kč
Alligat Classic 453 g 540006 169 Kč

Ypeen Premium sáček 450 g 100130 164 Kč
Ypeen Premium dóza 500 g 100086 205 Kč
Ypeen dóza 800 g 100066 286 Kč
Ypeen sáčky 7 x 450 g 100068 1 139 Kč

AlginMax 453 g 540240 168 Kč

Kromopan  450 g 540010 199 Kč

Silginat intro kit 540324 1 330 Kč
Silginat refill 2 x 362 ml 540334 2 090 Kč

Algináty

• Chroma: Bezprašná, rychle tuhnoucí alginátová otiskovací hmota s barevným indikátorem tuhnutí.
• Classic: Bezprašná, alginátová otiskovací hmota.

ALLIGAT CHROMA / CLASSIC Heraeus Kulzer

• Ypeen Premium: Snadno mísitelná alginátová otiskovací hmota s optimální viskozitou.
Má vynikající reprodukci detailů a vysokou kompatibilitu se sádrou.

• Ypeen: Oblíbená alginátová otiskovací hmota rychle tuhnoucí v ústech, s optimální manipulační dobou.

YPEEN PREMIUM SpofaDental

• Alginátová otiskovací hmota s barevnou indikací tuhnutí.
• Výborná rozměrová stabilita - umožňuje odlití ještě po 5 dnech.
• Bezprašná pro bezpečnou a hygienickou práci.
• Světle modrá barva, vanilkovo-mátové aroma.
• Čas tuhnutí: 2 min při 23°C.

ALGINMAX Major

• Alginátová otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem a možností odlití modelu až za 100 hodin.
• Finální barva otisku je bílá, materiál má relativně pomalejší tuhnutí – míchání 45 sek., pracovní

čas 1:45 min., celkový čas je 3:00 min.

KROMOPAN Lascod

• Středně viskozní, adičně tuhnoucí otiskovací materiál s konzistencí podobnou alginátu, ovšem s objemovou 
stabilitou A-silikonu!

• Byl speciálně vytvořen pro snímání základních otisků, otiskování dočasných korunek/můstků a výrobu dlah.
• Velmi dobře zatéká.
• Poskytuje kombinaci jasných detailů a přesnosti pro optimální otisky, které je možné skladovat týdny a poté 

opět použít.
• Dodáván v katruších pro systémy strojového míchání, čímž zajišťuje čistou a účinnou práci.
• Intro kit obsahuje: 1 x 362 ml otiskovacího materiálu, plastovou kartuši a 10 míchacích kanyl.

SILGINAT Kettenbach

Jak vypadá Vaše miska na algináty?
Pořiďte si novou i s lopatkami ze strany 30

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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OTISKOVÁNÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Zetaplus Intro kit 1530 g + 140 ml 540205 1 409 Kč
Zetaplus 1530 g 540107 889 Kč
Zetaplus soft  1530 g 540123 719 Kč
Oranwash L  140 ml 540105 349 Kč
Oranwash VL 140 ml 540124 349 Kč
Indurent gel 60 ml 60 ml 540106 309 Kč

Zetaflow intro kit 540276 1 549 Kč
Zetaflow putty 1530 g 540279 849 Kč
Zetaflow light  140 ml 540277 419 Kč
Zetaflow Indurent gel 60 ml 540278 319 Kč

Speedex komplet 540034 1 679 Kč
Speedex putty 910 ml 540032 999 Kč
Speedex light body 140 ml 540027 429 Kč
Speedex universal aktivátor 140 ml 540026 579 Kč

PUTTY
• Jednoduchá manipulace i míchání, vynikající zatékavost.
• Při vkládání do úst je měkký a velmi dobře se otiskuje.
• Po zatuhnutí má jedinečnou finální tvrdost, čímž je zabráněno zborcení stěn otisku.
• Pracovní čas a dobu tuhnutí si můžete regulovat množstvím katalyzátoru.
• ZetaPlus: zelená barva, mentolová příchuť, pevnější konzistence.
• ZetaPlus Soft: žlutá barva, mentolová příchuť, elastičtější, ideální pro otiskování podsekřivých míst.
ORANWASH L/VL
• C-silikonový korekční hydrokompatibilní krém pro zachycení jemných detailů v otisku.
• Perfektně přilne k vlhkému povrchu.
• Pracovní čas a dobu tuhnutí si můžete regulovat množstvím katalyzátoru.
• Oranwash L: pro techniku dvojího otiskování, oranžová barva je ideální pro kombinování ZetaPlus putty.
• Oranwash VL: pro techniku dvojího míchání, modrá barva je ideální pro kombinování s ZetaPlus putty soft.
INDURENT GEL
• Univerzální aktivátor pro otiskovací hmoty řady ZetaPlus.
• Červená barva umožňuje vizuální kontrolu správného namíchání.
• Zetaplus L Intro kit obsahuje: 1.53 kg putty, 140 ml Oranwash L, 60 ml indurent gel a míchací podložka.

ZETAPLUS Zhermack

• Velmi oblíbený C-silikonový materiál, který vysoce překračuje veškeré standardy hydrofilie a zatékavosti.
• Vynikající smáčivost zajistí vysokou přesnost i za přítomnosti ústních tekutin.
• Vykreslí ty nejjemnější detaily v těžko dostupných místech.
• Žádné poškození měkkých tkání v dutině ústní.
• Vysoká stabilita otisku bez nepřesností.
• Malinová příchuť - příjemná pro pacienta.
• Velmi ekonomický - míchací poměr light body a katalyzátoru je jen 10%!
• Obsah intro kit: 900 ml Zetaflow Putty, 140 ml ZetaFlow Light, 60 ml Indurent gel a míchací podložka.

ZETAFLOW

1) Ekonomický
míchací poměr 1:10

Zhermack

• C-silikonová otiskovací hmota vhodná pro obě metody otiskování.
• Povrchově aktivován, velmi dobře zatéká a vykreslí i jemné detaily.
• Snap Set tuhnutí, možná regulace rychlosti tuhnutí.
• Komplet balení obsahuje: 910 ml Putty, 140 ml Light Body, 60 ml aktivátoru, 10 ml Adheziva, 

míchací podložku, vzorky Comprecap, Stay-Put a 4 otiskovací lžíce President.

SPEEDEX Coltene/Whaledent

Mísení krémů poloautomaticky dokonale 
a bez bublin s Alghamix II ze strany 30

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

2) Výjimečně zatéká, 
přesto nestéká.

3) Vykreslí
i nejmenší 
detaily

c-silikony
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OTISKOVÁNÍ Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Stomaflex putty 1300 g 100064 569 Kč
Stomaflex light 130 g 100065 236 Kč
Stomaflex very light 130 g 100070 236 Kč
Stomaflex gel catalyst 60 g 100059 228 Kč
Stomaflex liquid catalyst 40 g 100060 228 Kč

Siloflex Plus putty 1350 g 100077 763 Kč
Siloflex Plus light 200 g 100078 422 Kč
Siloflex Plus catalyst 60 g 100079 252 Kč

Lastic eco pack 540081 950 Kč
Lastic Xtra putty 582 ml 540082 400 Kč
Lastic 90 fine 155 ml 540083 260 Kč
Lastic activator 60 ml 540086 410 Kč

Optosil/Xantopren set 540158 899 Kč
Optosil Comfort 900 ml 540162 1 059 Kč
Xantopren L Blue 140 ml 540163 679 Kč
Activator paste 60 ml 540164 565 Kč

• C-silikonová hmota vhodná pro běžné použití v každodenní praxi.
• Putty: základní otiskovací hmota použitelná pro obě metody otiskování.
• Light: tradiční korekční krém pro kombinování se Stomaflex Putty.
• Very Light: dobře zatékavý korekční krém při technice dvojího míchání.
• Katalyzátor: univerzální katalyzátor pro putty i light, vyberte si podle zvyklostí gelový nebo 

tekutý v kapkách.

STOMAFLEX SpofaDental

• Putty: Snadno mísitelná C-silikonová otiskovací hmota (tmel) pro primární otisk při metodě 
dvojího otiskování.

• Light: Korekční otiskovací hmota (krém) pro sekundární otisk při metodě dvojího otiskování
a funkční otisk bezzubé čelisti v individuální otiskovací lžíci.

SILOFLEX SpofaDental

• C-silikonová otiskovací hmota.
• Univerzální aktivátor pro tmel i všechny druhy krémů.
• Objemová stabilita – 7 dnů.
• Vhodná pro všechny metody otiskování.
• Jemná konzistence zaručuje přesnou reprodukci všech detailů.
• Balení Eco pack obsahuje: 1x Lasticomp putty, 1x Lastic fine, 1x Lastic Activator.

LASTIC Kettenbach

• Velmi přesná C-silikonová otiskovací hmota pro všechny metody otiskování. 
• Set obsahuje:
- Optosil Comfort Putty (900 ml): Tmel pro základní otisk s dokonalou kresbou díky vysoké 

hydrofilitě, podobné polyéterům.
- Xantopren L blue (140 ml): Univerzální, nízkoviskózní korekční hmota s individuálně

nastavitelnou dobou zpracování, vhodná pro všechny typy otiskování.
- Activator paste (60 ml): Univerzální pastový aktivátor pro Optosil i Xantopren.

OPTOSIL / XANTOPREN Heraeus Kulzer

Otiskujte s přehledem! Viscostat ze
strany 24 spolehlivě zastaví krvácení

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

c-silikony
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OTISKOVÁNÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Panasil putty 900 ml 540382 2 160 Kč
Panasil putty fast 900 ml 540078 2 160 Kč
Panasil putty soft  900 ml 540079 2 160 Kč
Panasil binetics putty starter kit 540094x 2 420 Kč
Panasil binetics putty 2 x 362 ml 540097x 4 440 Kč
 x - doplňte F-fast/S-soft

Panasil initial regular 2 x 50 ml 540182 1 210 Kč
Panasil initial light 2 x 50 ml 540189 1 210 Kč
Panasil initial x-light 2 x 50 ml 540188 1 210 Kč

Panasil contact PLUS 2 x 50 ml 540088 1 210 Kč
Panasil contact TWO-in-ONE 2 x 50 ml 540092 1 210 Kč

a-silikony

Panasil Putty
• Špičková A-silikonová základní otiskovací hmota (tmel).
• Flexibilní pro všechny otiskovací techniky.
• Vysoce elastický – snadno se vyjímá z úst.
• Pohodlná manipulace – lehce se hněte, dobře vede korekční hmotu.
• Bez chuti a zápachu – příjemný pro pacienty.

Panasil Putty fast
• Základní otiskovací hmota ideální pro metodu dvojího otiskování (dvoukrokovou techniku).
• Verze Fast pro rychlé zhotovení otisku.
• Ruční míchání: oranžová barva, celkový čas jen 3:30 min.
• Binetics pro strojové míchání: zelená barva, celkový čas jen 4 min.

Panasil Putty soft
• Měkčí varianta základní otiskovací hmoty s nízkou finální tvrdostí je ideální pro parodontální případy.
• Vysoce elastický, nelepivý, velmi příjemný pro pacienty.
• Ideální pro metodu dvojího míchání, dobře vodivý pro korekční hmotu.
• Ruční míchání – žlutá barva, celkový čas 4 min.
• Binetics: světle zelená barva, celkový čas 5 min.
• Binetics starter kit obsahuje: 300 ml báze, 62 ml katalyzátor, 1 kartušový nosič, 10 dynamických 

míchacích koncovek.

PANASIL PUTTY Kettenbach

• Velmi přesná korekční otiskovací hmota na bázi A-silikonů.
• Trvale unikátně hydrofilní – materiál má kontaktní úhel jen 9° po 3 sekundách!
• S růstem vlhkosti se hydrofilita ještě zvyšuje, vlhké prostředí tak není pro otisk problém.
• Vysoce thixotropní a přitom fantasticky zatékavý.
• Unikátní systém tuhnutí – sami si můžete přizpůsobit čas zpracování dle potřeby od 30 sek. 

do 2 min, tuhnutí je aktivováno teplotou lidského těla.
• Balení obsahuje 2 x 50 ml + 12 míchacích kanyl.

PANASIL INITIAL CONTACT Kettenbach

• Vysoce thixotropní krém - pro malé i velké protetické práce.
• Vynikající hydrofilní vlastností - toleruje vlhké prostředí.
• Velmi nízká viskozita - výrobrně zatéká.
• PLUS - extra zatékavá konzistence X-Light, fialová barva, ideální v kombinaci s Panasil Putty Fast.
• TWO-in-ONE - zatékavá konzistence Light, zelená barva, ideální v kombinaci s Panasil Putty Soft.

PANASIL CONTACT Kettenbach

Michací kanyly pro každou otiskovací 
hmotu na straně 35

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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OTISKOVÁNÍ Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Hydrorise Putty 2 x 300 ml 540324x 1 989 Kč
Hydrorise Regular 2 x 50 ml 540327x 1 149 Kč
Hydrorise Light 2 x 50 ml 540325x 1 149 Kč
Hydrorise Extra Light 2 x 50 ml 540326x 1 149 Kč
Hydrorise Monophase 2 x 50 ml 540329x 1 149 Kč
Hydrorise Heavy Body 2 x 50 ml 540336x 1 059 Kč
 x - doplňte rychlost tuhnutí

Elite HD+ Fast intro kit 540181 4 869 Kč
Elite HD+ Putty Fast 2 x 250 ml 540073 1 509 Kč
Elite HD+ Putty Normal 2 x 250 ml 540268 1 509 Kč

Elite HD+ Monophase 2 x 50 ml 540190 919 Kč
Elite HD+ Regular Normal 2 x 50 ml 540138 989 Kč
Elite HD+ Light Fast 2 x 50 ml 540175 1 089 Kč
Elite HD+ Light Normal 2 x 50 ml 540154 1 089 Kč
Elite HD+ SuperLight Fast 2 x 50 ml 540176 1 089 Kč

a-silikony

• A-silikonový otiskovací materiál vhodný pro jakoukoliv techniku otiskování použitelný v jakýchkoliv 
klinických podmínkách.

• Snadná kombinace různých viskozit pro každou specifickou situaci se škálou časů tuhnutí pro
jakoukoliv otiskovací metodu.

• Extrémně flexibilní, zvláště v podsekřivinách, kdy při vyjmutí z úst nedochází k deformaci otisku.
• Hyperhydrofílie - činí Hydrorise zatékavým tak, jako žádný jiný produkt na trhu
• Vylepšený systém přesunu vlhkosti garantuje přesnou reprodukci detailů v orální kavitě, pro ideální 

úroveň zatékavosti v gingiválním sulku, dokonalejší reprodukci v hůře přístupných místech
• Kontaktní úhel menší než 10° - nižší kontaktní úhel, vyšší smáčivost materiálu, díky tomu se může 

silikon perfektně adaptovat.
• Putty: 2 x 300 ml, normal (2) nebo fast (1) tuhnutí.
• Krémy: 2 x 50 ml a 12 míchacích kanyl, konzistence: regular, light, extra light, monophase a heavy 

body, normal (2) nebo fast (1) tuhnutí.

HYDRORISE Zhermack

• Vysoce kvalitní A-silikon, měkký tmel pro všechny metody otiskování.
• Má vynikající objemovou stabilitu, pevnost v tlaku a 3-letou záruku kvality.
• Žlutá barva, 2 rychlosti tuhnutí:
• Fast soft: rychle tuhnoucí, pro dvoukrokovou metodu otiskování.
• Normal soft: normální rychlost tuhnutí, pro metodu dvojího míchání.
• Elite HD+ intro kit obsahuje: 2 x 250 ml putty Fast, 50 ml light body fast, 50 ml super light 

body fast, pistoli na kartuše, 12 míchacích kanyl a 6 intraorálních špiček.

ELITE HD+ PUTTY Zhermack

• Korekční hmota pro Elite HD+ putty pro dokonalou reprodukci detailů.
• Odolná proti vlhkosti, tixotropní, s vynikající objemovou stálostí.
• Dvě rychlosti tuhutí: fast pro dvoukrokovou techniku a normal pro metodu dvojího míchání.
• Monophase: pro jednorázové otisky s jedním typem materiálu.
• Regular: pro jednokrokové otiskování v individuální lžíci, ideální pro fixní protetiku nebo

částečné i totální snímací náhrady, běžná stékavost, modrá barva.
• Light: pro dvoukrotovou medotu otiskování, zvýšená zatékavost, zelená barva.
• SuperLight: pro dvoukrokovou metodu otiskování, idální pro fixní protetiku, extrémně zatékavá, 

fialová barva.

ELITE HD+ KRÉMY Zhermack

Nejčerstvější informace, nejrychlejší
nákupy www.hufa.cz

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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OTISKOVÁNÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

ImpressFlex s pistolí set 100116 4 627 Kč
ImpressFlex Putty normal 2 x 330 ml 100111 942 Kč
ImpressFlex Light normal 2 x 50 ml 100113 673 Kč
Tray Adhesive VPS 10 ml 100117 228 Kč

Silagum Putty Soft 2 x 315 ml 5401730 1 794 Kč
Silagum Putty Fast 2 x 315 ml 5401731 1 794 Kč
Silagum Light 2 x 50 ml 5401740 1 476 Kč
Silagum Medium 2 x 50 ml 5401741 1 476 Kč
Silagum Light ruční krém 2 x 90 ml 540252 1 290 Kč

Affinis putty soft 2 x 300 ml 5410670 2 749 Kč
Affinis putty super soft 2 x 300 ml 5410671 2 749 Kč
Affinis regular body 2 x 50 ml 5400771 1 839 Kč
Affinis light body 2 x 50 ml 5400770 1 839 Kč

a-silikony

• A-silikonový otiskovací materiál s vynikajícími vlastnostmi a příznivou cenou.
• Snadné použití pro techniku dvojího míchání i dvojího otiskování.
• Kombinace ručně míseného materiálu putty a automix systému light umožňuje přesnou,

ekonomickou a přitom rychlou práci.
• Dvě verze tuhnutí - normal a quick - lépe vyhoví různým indikacím.
• Balení obsahuje: 4 x 230 ml putty normal, 4 x 50 ml krému light normal, kanyly a aplikační pistoli.
• Tray Adhesive: Pomáhá k lepší přilnavosti A-silikonových otiskovacích hmot k individuálním

otiskovacím lžícím a zajišťuje tím pevnější vazbu.

IMPRESSFLEX SpofaDental

• A-silikonová otiskovací hmota s hydrofilními vlastnosti garantuje detailní reprodukci také v 
subgingiválních oblastech.

• Putty - standard/fast tuhnutí, Soft - s nižší finální pevností - excelentní objemová stabilita, 
homogenní a bez bulinek. 

• Light - ideální pro korunky, můstky, inleje, onleje; zatékavá konzistence. 
• Medium - ideání pro korunky, můstky, inleje, onleje, funkční otisky a další; středně zatékavá 

konzistence, dobrá stabilita.

SILAGUM DMG

• A-silikonová otiskovací hmota s vysokou afinitou k vlhkému povrchu.
• Putty - tmel se rychle a lehce spojuje v homogenní hmotu, ideální konzistence materiálu 

zaručuje ve spojení s korekčním materiálem rychlé a přesné otisky, konzistence Soft (měkký) 
a SuperSoft (extra měkký).

• Regular Body - středně zatékavý krém pro reprodukci detailů.
• Light body - více zatékavý krém pro ještě lepší reprodukci detailů i v subgingivální oblasti.

AFFINIS Coltene/Whaledent

Otiskovací lžíce pro každou indikaci
na stranách 37 - 39

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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OTISKOVÁNÍ Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Aquasil Putty FS 2 x 450 ml 520057 3 594 Kč
Aquasil Soft Putty RS 2 x 450 ml 520060 3 594 Kč
Aquasil Ultra FS 4 x 50 ml 52005x 3 374 Kč
Aquasil Ultra RS 4 x 50 ml 52006x 3 374 Kč

x - doplňte konzistenci

Variotime Easy Putty 600 ml 540401 2 175 Kč
Variotime Dynamix Putty 2 x 380 ml 540405 4 760 Kč
Variotime krém 2 x 50 ml 54040x 1 305 Kč
Variotime Monophase 2 x 50 ml 540408 1 305 Kč
Variotime Dynamix Monophase 2 x 380 ml 540409 4 760 Kč
Variotime Dynamix Heavy Tray 2 x 380 ml 540407 4 760 Kč

x - doplňte konzistenci

a-silikony

• Vysoce viskózní A-silikonový otiskovací materiál.
• Vhodný pro všechny otiskovací metody.
Putty: se snadnou přípravou, výbornou pevností a objemovou stálostí,
• SOFT pro metodu dvojího otiskování, pro celkové i částečné otisky, měkčí konzistence.
• FAST pro metodu dvojího míchání, pevnější konzistence.
Krémy:
• Výborné hydrofilní vlastnosti, rozměrová přesnost, vysoká odolnost v trhu a rezistence proti trvalé deformaci.
• Zvýrazněné smáčivé vlastnosti a detailní reprodukce detailu.
• Dostupný ve dvou rychlostech tuhnutí - rychle (fast - FS) a středně rychle (regular - RS).
• LV - light - řídká konzistence (doplňte 3).
• XLV - extra light - velmi řídká konzistence (doplňte 5).

AQUASIL ULTRA Dentsply DeTrey

• 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).
• Nabízí široké spektrum viskozit krémů - medium flow (2), light flow (3) a extra light flow (4).
• Monophase - pro monofázové otiskování pouze jednou otiskovací hmotou.
• Heavy Tray je určen pro koreční otisk (metoda dvojího otiskování) a otisk metodou dvojího míchání při 

použití jedné otiskovací hmoty.
• Verze pro Dynamix v pevných kazetách brání znečištění a poškození přístroje.

VARIOTIME Heraeus Kulzer

VIP Klub To nejlepší pro nejlepší

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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OTISKOVÁNÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Express XT Putty Soft 2 x 250 ml 540287 1 603 Kč
Express XT Putty Quick 2 x 250 ml 540292 1 603 Kč
Express XT Penta Putty 360 ml 540337 1 777 Kč
Express XT Penta H 360 ml 540338 1 777 Kč
Express XT Penta H Quick 360 ml 540339 1 777 Kč
Express XT Penta zaváděcí balení 5402843 6 097 Kč

Express XT body 2 x 50 ml 54029x0 1 337 Kč
 x - doplňte konzistenci

a-silikony

• Vinylpolysiloxanová otiskovací hmota s vyváženým souborem klinicky potřebných vlastností.
• Šetří čas i peníze.
• Kratší časy tuhnutí při zachovaném pracovním čase.
• Žádné deformace otisku po ztuhnutí – 100% rozměrová stabilita.
• Díky hydrofílii a excelentním zatékavým vlastnostem docílíte dokonale reprodukovaných detailů.
• Široká škála putty materiálů a krémů v různých viskozitách a rychlostech tuhnutí Vám umožní zvolit 

si materiál, techniku a rychlost své práce.
• Express XT Putty: dodávané v nádobkách pro ruční míchání, vhodné pro obě techniky otiskování. 

Dvě konzistence: SOFT (žlutý) s nižší finální pevností pro jednodušší vyjímání z úst, QUICK (zelený) 
rychle tuhnoucí, s vyšší pevností a excelentními vykreslujícími vlastnostmi.

• Express XT Penta: dodávané pro míchání a dávkování v Pentamixu se skutečnou konzistencí putty 
materiálů. Standardně tuhnoucí, světle zelený.

• Express XT Penta H: hydrofilní, vhodný pro metodu dvojího míchání a jednoho otiskování, standard-
ně tuhnoucí, oranžová barva.

• Express XT Penta H Quick: rychle tuhnoucí, zelený.
• Zaváděcí balení pro Pentamix 3 obsahuje: 360 ml Penta, kartuši Express XT Penta Putty pro

Pentamix 3, 10 míchacích kanyl červených, 50 ml Express XT Light Body, 50 ml Regular Body,
10 + 10 míchacích kanyl žlutých + špiček a 17 ml adheziva pro A-silikony.

EXPRESS XT 3M Espe

• Standardně tuhnoucí krémy jsou vhodné pro rozsáhlé preparace.
• Rychle tuhnoucí krémy jsou pro ideální pro malé preparace.
• Light body (č.1) - zvýšená zatékavost, standardně tuhnoucí (1:00 + 3:30), fialová barva.
• Light body Quick (č.0) - zvýšená zatékavost, rychle tuhnoucí (0:40 + 2:30), růžová barva.
• Regular body (č.8) - standardně zatékavý, standardně tuhnoucí (1:00 + 3:30), tyrkysová barva.
• Regular body Quick (č.6) - standardně zatékavý, rychle tuhnoucí (0:40 + 2:30), žlutá barva.

EXPRESS XT KRÉMY 3M Espe

Nezničte kvalitní otisk nevhodnou dezinfekcí! 
Používejte Zeta 7 Solution ze strany 36

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Express XT Krémy

Putty materiál Technika míchání Doporučený krém

Express XT Penta Putty
dvojího otiskování Light body nebo Light body Quick

dvojího míchání Light body nebo Regular body

Express XT Penta H dvojího míchání Light body nebo Regular body

Express XT Penta H Quick
dvojího otiskování Light body nebo Light body Quick

dvojího míchání Light body Quick nebo Regular body Quick

Express XT Putty Soft
dvojího otiskování Light body nebo Light body Quick

dvojího míchání Light body nebo Regular body

Express XT Putty Quick
dvojího otiskování Light body nebo Light body Quick

dvojího míchání Light body Quick nebo Regular body Quick
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OTISKOVÁNÍ Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Identium starter kit 54032x 3 220 Kč
Identium báze 2 x 362 ml 54033x 5 390 Kč
Identium Light krém 2 x 50 ml 540323 1 580 Kč
 x - doplňte konzistenci

EXAlence technická sada Putty sada 540412 4 800 Kč
EXAlence technická sada Monophase sada 540413 4 850 Kč
EXAlence Light Body 2 x 48 ml 540415x 1 750 Kč
EXAlence Extra Light Body 2 x 48 ml 540414x 1 750 Kč
 x - doplňte rychlost tuhnutí

a-silikony

• Identium v sobě skrývá jen to nejlepší z polyeterů a A-silikonů.
• Vyvážené vlastnosti tuhnutí - dlouhý pracovní čas, rychlé tuhnutí.
• Reprodukce věrných otisků - nehrozí riziko prasknutí během vyjímání.
• Excelentní zatékavost.
• Výjimečné hydrofilní vlastnosti.
• Bez příchuti a zápachu.
• Starter kit obsahuje: 362 ml materiálu, kartušové pouzdro, 10 ks dynamických koncovek 
Tři pevnosti materiálu:
• Medium (č.0): střední, pro fixní, funkční a monofázové otisky - pokud požadujete ty

nejpřesnější otisky.
• Medium Soft (č.1): měkký, pro funkční a monofázové otisky - lze jej použít také s metodou

dvojího míchání.
• Heavy (č.2): pevný, ideální pro metodu dvojího míchání a funkční otisky.
• Korekční hmotu Identium Light lze použít se všemi Identium bázemi, ideálně s Heavy.
• Nízkoviskózní elastická otiskovací hmota na bázi vinylsiloxanů.
• Speciálně vyvinutá pro jednokrokovou metodu otiskování.
• Pracovní čas (23 °C): 2 min, tuhnutí v ústech (35 °C): 3 min a 30 sek.
• Starter kit obsahuje: 300 ml base + 62 ml katalyzátoru, 10 dynamix míchacích kanyl a plastovou

kartuši pro strojové míchání.

IDENTIUM Kettenbach

• Nová generace otiskovacích hmot, na kterou se mužete vždycky spolehnout.
• Vinyl-polyéter silikon (VPES) garantuje vysokou přesnost otisku - dokonce i ve vlhkém 

prostředí.
• Díky extrémní viskozitě EXA‘lence zatéká i do těch nejmenších nerovností, a společně

s vysokou elasticitou a vynikající rozměrovou stabilitou nabízí možnost bezchybného
otiskování. Výsledkem je největší přesnost při minimálním úsilí.

• Krémy dostupné v konzistence Light body nebo Extra Light body, standardně
(regular - doplňte 1) nebo rychle (fast - doplňte 2) tuhnoucí. Balení obsahuje 2 x 48 ml 
kartuše a 6 míchacích kanyl.

• Technická sada Putty obsahuje: 2 x 500 ml Putty, 48 ml Light body regular, 48 ml Extra 
Light body regular, 12 míchacích kanyl, 12 intra-orálních koncovek, adhezivum a otiskovací 
separační pásky.

• Technická sada Monophase obsahuje: 370 ml Medium Body (Monophase) pro strojové 
míchání, 10 dynamických míchacích koncovek, Dynamic Mixing Tips, bajonetový kroužek
a lahvičku adheziva.

EXA‘LENCE GC Europe

Elastomer stříkačku najdete na straně 32

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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OTISKOVÁNÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Soft Monophase zaváděcí balení 540194 6 148 Kč
Soft Monophase 360 ml 540193 2 686 Kč

Impregum Soft medium body 240 ml + 30 ml 540042 2 190 Kč
Impregum Soft heavy body 240 ml + 30 ml 540041 2 190 Kč
Impregum Soft light body 240 ml + 30 ml 540075 2 483 Kč

Impregum Penta Soft zaváděcí balení 540141 6 277 Kč
Impregum Penta Soft 300 ml + 60 ml 540130 4 414 Kč
Impregum Penta 300 ml + 60 ml 540109 4 038 Kč

polyéterové hmoty

• Polyéterová otiskovací hmota s vylepšenou chutí a barvou Vám umožní dosáhnout vynikající 
přesnosti otisku.

• Vynikající počáteční hydrofilicita pro precizní otisky bez vzduchových bublin.
• Skvělé zatékavé vlastnosti zajišťující vysokou reprodukci detailu.
• Jedinečný “snap-set” efekt (tuhnutí skokem), který zabraňuje ztuhnutí během pracovního 

procesu.
• Doporučeno pro otisky implantátů, bezzubých čelistí, korunek a můstků, stejně jako inlay a 

onlay otisky
• Zaváděci balení obsahuje: 360 ml materiálu, kartuši pro Pentamix 3, 10 Penta míchací kanyl, 

Elastomer stříkačku a Adhezivum pro polyétery.

SOFT MONOPHASE 3M Espe

• Ručně míchatelný polyéterový otiskovací materiál střední viskozity.
• Speciálně vyvinutý pro korunky a můstky, inleje a onleje, na implantáty a funkční otisky.
• Tři konzistence pro každou otiskovací techniku: light body (krém), medium body (pasta) a 

heavy body (tmel).
• Nově vyvinuté chemické složení zajistilo optimální pevnost a příjemnou chuť.
• Ideální pokud požadujete excelentní přesnost a počáteční hydrofílii.
• Pro všechny metody otiskování a pro každou klinickou indikaci: Soft Medium-Body (pro mo-

nofázovou techniku), Soft Heavy v kombinaci s Light body pro techniku dvojího míchání.
• Balení obsahuje: 2 x 120 ml báze, 2 x 15 ml katalyzátoru, míchací podložku a klíček na tubu.

IMPREGUM SOFT 3M Espe

• Polyéterový otiskovací materiál pro automatické míchání a dávkování v Pentamixu pro monofázovou techniku.
• Pouze jedna viskozita pro lžíci i do stříkačky Elastomer.
• Vysoká přesnost otisků díky hydrofílii a tixotropním vlastnostem.
• Skokové tuhnutí (tzv. snap-set).
• Zaváděcí balení pro Pentamix 3 obsahuje: 360 ml Impregum Penta Soft, plastovou kartuši, 10 ks červených

dynamických koncovek, Elastomer stříkačku pro intraorální aplikaci a 17 ml Polyether adheziva.

IMPREGUM PENTA 3M Espe

Dopřejte si komfort, přesnost a více času 
díky Pentamix 3 na straně 31

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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OTISKOVÁNÍ Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Occlufast rock 2 x 50 ml 540167 1 089 Kč

Colorbite 2 x 50 ml 540180 1 249 Kč

Futar 2 x 50 ml 540090 1 120 Kč
Futar D Fast 2 x 50 ml 540091 1 250 Kč
Futar Scan 2 x 50 ml 540093 1 250 Kč

registrace skusu

• Velmi ekonomický A -silikon pro registraci skusu.
• Vysoká tvrdost 95 škály Shore-A.
• Thixotropní, rychle tuhnoucí (60 sek.), vysoce přesný (2 μm).
• Snadno se odstraňují přebytky, maximálně objemově stabilní, fialová barva.
• Balení 2 x 50 ml + 12 míchacích kanyl.

OCCLUFAST ROCK Zhermack

• První A-silikon pro registraci skusu s barevnou indikací tuhnutí a limetkovou příchutí.
• Je thixotropní, snadno se nanáší bez rizika stečení.
• Barevná změna nastává díky teplotě v ústech při 35°C.
• Extra tvrdý - tvrdost 45 škály Shore-D.
• Extra rychle tuhne - 60 sekund.
• Balení 2 x 50 ml + 12 míchacích kanyl.

COLORBITE D 

1. Aplikace Colorbite - zelená barva.

Zhermack

• A-silikonové hmoty pro registraci mezičelistních vztahů.
• Futar - snadné opracování, pracovní čas 30 sek, intraorální čas tuhnutí 1:30.
• Futar D Fast - velmi rychlý a tvrdý, pracovní čas 0:15, intraorální čas tuhnutí 0:45.
• Futar Scan - velmi rychlý a tvrdý, vhodný pro skenování, pracovní čas 0:15, intraorální čas tuhnutí 0:45.
• Balení vždy obsahuje: 2 x 50 ml + 12 míchacích kanyl.

FUTAR

1. Z kartuše vytlačte 
pruh hmoty na čelist s 
obroušenými zuby. Mate-
riál umožňuje 30 sekund 
pracovní čas.

Kettenbach

Pracovní postup

Otiskujte s chutí! Tropicalgin chutná
skvěle strana 9

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

2. Fáze tuhnutí - barva se 
mění na žlutou.

3. Připraven na vyjmutí
z úst - žlutá barva.

2. Požádejte pacienta o 
skousnutí.

3. Již po 60 sekundách
je okluzní otisk vytvrzen.

4. Hotový okluzní otisk
po vyjmutí z úst.
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OTISKOVÁNÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Variotime Bite 2 x 50 ml 540410 1 345 Kč

Skusový vosk I 96 ks 970612x 599 Kč
Skusový vosk U 96 ks 970610x 1 159 Kč
 x - doplňte tvrdost

Drát pro registraci skusu 250 g 820006 239 Kč

Ceradent 1000 g 100015 476 Kč

Doric plotýnkový vosk 500 g 820040 249 Kč

registrace skusu

• Nabízí vynikající přesnost pro dokonalou registraci skusu.
• Vysoká konečná tvrdost - více než 94 Shore A.
• Výrazně thixotropní, rychle tuhne a snadno se upravuje bez rizika prasknutí.

VARIOTIME BITE Heraeus Kulzer

• Předtvarované skusové valy a rovný skusový vosk ochucený svěžími ovocnými příchutěmi.
• Objemově stálé vosky pro excelentní registraci skusu.
• Vaši pacienti budou ohromeni příjemnou chutí a vůní vosku – jahoda, citrón, pomeranč nebo jablko.
Vosk v tyčinkách (I):
• tvrdosti - měkká (č. 1, žlutá - citron), střední (č. 2, zelená - jablko) a tvrdá (č.3, červená - jahoda),
• velikost - 108 x 10 x 10 mm.
Předtvarované valy (U):
• tvrdosti - měkká (č. 1, žlutá - citrón), střední (č. 2, zelená - jablko nebo č. 3, oranžová - pomeranč), 

tvrdá (č. 4, červená - jahoda) a extra tvrdá (č. 5, růžová - bez příchutě).

SKUSOVÉ VOSKY YETI Dental

• Plastický červený voskový drát s hladkým povrchem.
• Určen pro registraci skusu v ústech pacienta.
• Používá se bez nahřátí, má průměr 7 mm.

DRÁT PRO REGISTRACI SKUSU Dana Kličková

• Tradiční modelovací plotýnkový vosk růžové barvy.
• Vhodný pro modelování bází náhrad a skusových valů u snímacích náhrad.
• V tuhém stavu je dostatečně odolný a pevný.
• Balení 1 000 g, velikost 175 x 90 mm, tloušťka 1,3 mm.

CERADENT SpofaDental

• Pružný a výborně tvarovatelný růžový plotýnkový vosk.
• Univerzální tvrdost je vhodná pro všechna roční období.
• Nebarví a nemastí.
• Velikost - 190 x 87 mm.
• Tlouštka - 1,4 mm.

DORIC PLOTÝNKOVÝ VOSK Schottlander Davis & Davis

Vyzkoušejte Lastic Function z následující 
strany pro přesné a snadné funkční otisky

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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OTISKOVÁNÍ Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Lastic function medium 155 ml 540084 260 Kč

Repin 425 g 100052 363 Kč

Luralite 280 g 521054 766 Kč

Dentiplast 20 g 100019 91 Kč

funkční otisky

• Středně tekutý otiskovací materiál pro funkční lžičky a rámování funkčních okrajů.
• Vysoce přesný - klidnější práce a jistota při tvarování.
• Velmi příjemný pro pacienty – materiál nestéká do krku.

LASTIC FUNCTION MEDIUM

1. Připravená individuální
lžíce z Tassexu.

Kettenbach

Nezapomněli jste na Lastic activator? Najdete jej na straně 12.

• Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota.
• Přesná reprodukce a objemová stálost.
• Otisky individuálních lžiček.
• Provizorní fixace korunek a můstků.
• Parodontální obvaz.
• Její konzistence umožňuje otiskování bez komprese měkkých tkání.
• Balení obsahuje 300 g bílé a 125 g hnědé pasty v tubách.

REPIN 425 G SpofaDental

• Snadno míchatelná, příjemně chutnající, volně zatékající zinkoxid-eugenolová pasta, která 
nedeformuje měkkou tkáň.

• Tvrdne tak, že otisk může být znovu nasazen pro kontrolu.
• Rozměrově stabilní, velmi přesná.
• Balení: 215 g báze, 60 g akcelerátor, 28 ml Solitine, míchací podložka.

LURALITE KerrHawe

• Voskopryskyřičná otiskovací hmota pro konturování okrajů individuálních otiskovacích lžic.
• Optimálně plastická při teplotě v dutině ústní.
• Balení obsahuje 20 g pasty ve stříkačce.

DENTIPLAST 20 G SpofaDental

Otiskovací lžíce pro bezzubou čelist
na straně 38

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

2. Lastic function medium 
smícháme s Lastic universal 
activator.

3. Namíchaný materiál
nabereme do aplikační 
stříkačky.

4. Na okraj funkční lžíce 
naneseme hmotu.

5. Orámovaná
funkční lžíce.

6. Otiskneme. 7. Namícháme Lastic 
function medium s Lastic 
universal activator.

8. Namíchanou hmotu 
aplikujeme na
individuální lžíci.

10. Hotová individuální lžíce 
s přesným otiskem.

9. Lžíci vložíme
do úst pacienta
a otiskneme.
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OTISKOVÁNÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Speedex medium body 140 ml 540030 429 Kč

Fitt set 530276 1 533 Kč
Fitt prášek 100 g 530325 1 196 Kč
Fitt tekutina 100 ml 530342 1 196 Kč

Impression Paste 156 g + 64 g 523000 479 Kč

Impression Compound destičky červené 8 ks 540374 520 Kč
Impression Compound destičky zelené 8 ks 540373 520 Kč
Impression Compound tyčinky červené 15 ks 540372 520 Kč
Impression Compound tyčinky zelené 15 ks 540371 520 Kč

Iso Functional Stick 15 ks 530500 980 Kč

• Vynikající C-silikonová otiskovací hmota pro funkční otisky, objemová stabilita se blíží A-silikonům.
• Je možné pro regulaci doby tuhnutí předávkování nebo poddávkování aktivátoru až o 30 % bez vlivu na 

kvalitu otisku, Speedex pak tuhne během 1 - 2 minut.
• Speedex je povrchově aktivovaný, velice dobře zatéká a kreslí i nejjemnější detaily.
• Nezapomeňte si objednat Speedex Universal Aktivator pod kódem: 540026, viz strana 11.

SPEEDEX MEDIUM BODY Coltene/Whaledent

• Tkáňový toner pro funkční otisky a konturování.
• Tuhne do gelové fáze bez tvrdnutí a tím umožňuje skutečně funkční otisk.
• Po dobu několika dní napomáhá obnově stlačované tkáně a eliminuje nutnost provádět 

úpravy po předání pacientovi.
• Set obsahuje: 100 g prášku, 100 ml tekutiny, 15 ml separátor, 14 kalíšků, 2 odměrky.

FITT KerrHawe

• Otiskovací pasta na bázi zinkoxidu a eugenolu.
• Výborná pro celkové funkční otisky.
• Objemově stabilní bez změn.

IMPRESSION PASTE SS White

• Termoplastická otiskovací hmota v destičkách (227 g) pro celkové nebo částečné otisky, a v 
tyčinkách (113 g) pro otisky v měděné obroučce.

• Každá barva má svou kontrolovanou pracovní teplotu pro určité použití – zelená (50°C), 
červená (55°C).

IMPRESSION COMPOUND KerrHawe

• Termoplastické tyčinky pro funkční otisky, lze je použít také jako mezerník.
• Rychlé použití, rovnoměrně plastické.
• Snadno se zahřívají a rychlo tvrdnou ve studené vodě - poskytují dlouhý pracovní čas.

ISO FUNCTIONAL STICKS GC Europe

Hydrorise zajistí přesné otisky za všech 
okolností strana 14

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

funkční otisky
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OTISKOVÁNÍ Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

ViscoStat Intro kit s kanylami 4 x 1,2 ml 503093 870 Kč
ViscoStat IndiSpense 30 ml 500645 1 030 Kč
ViscoStat IndiSpense kit 500647 1 720 Kč
ViscoStat Tissue Management kit 500649 4 070 Kč

ViscoStat Clear intro kit 4 x 1,2 ml 506409 870 Kč
ViscoStat Clear IndiSpense 30 ml 506408 1 030 Kč
ViscoStat Clear IndiSpense kit 506407 1 720 Kč

hemostatické prostředky

• Viskózní koagulační hemostatický gel s obsahem 20% síranu železitého.
• Zajistí hloubkovou aktivní hemostázu během několika sekund – vždy perfektní otisk.
• Současně zajistí suché pole pro bonding a zabrání kontaminaci sulkulární tekutinou.
• Tissue Managment kit obsahuje: 30 ml ViscoStat, Ultrapak vlákna č.00, 0, 1 a 2, Fischer s Ultrapak Packer,

20 kanyl Dento-Infusor a 20 prázdných stříkaček 1,2 ml.
• ViscoStat IndiSpense kit obsahuje: 30 ml ViscoStat, 20 kanyl Dento-Infusor a 20 prázdných stříkaček 1,2 ml.

VISCOSTAT

6. Výsledná vysoká kvalita otisku.

Ultradent Products

• Unikátní čirý gel na zastavení krvácení s obsahem 25 % chloridu hlinitého.
• Zvlášť významný v estetické zóně - nezbarvuje tvrdé ani měkké tkáně!
• Používá se pro dočasnou zástavu mírného krvácení ve frontálním úseku a zastavení toku slin před 

zhotovením otisků, nasazováním provizorních a definitivních náhrad, zhotovováním výplní.
• ViscoStat Clear IndiSpense kit obsahuje: 30 ml ViscoStat Clear, 20 kanyl Dento-Infusor a 20 prázdných 

stříkaček 1,2 ml.

VISCOSTAT CLEAR

1. Subgingivální preparace 
a krvácející sulkus. Tlakem 
vetřete hemostatikum do 
krvácejících tkání.

Ultradent Products

1. Subgingivální
preparace s krvácením.

2. Silným tlakem vmasírujte 
ViscoStat kanylou Dento-
-Infusor přímo do sulku.

3. Silným proudem vody
odstraníte zbytek koagula.
Koagulum se vytvoří uvnitř
kapilár a rána tak nekrvácí.

4. Zaveďte Ultrapak vlákno 
nasáklé ViscoStatem a ne-
chejte působit 1-3 minuty.

5. Odstraňte vlákno,
opláchněte vodou a osušte.

2. Vtlačte vlákno 
Ultrapak do gelu v sulku 
okolo preparace zubu. 
Nechte působit
4-5 minut.

3. Vlákno odstraňte.
Opláchněte silným 
proudem vody. Osušte 
vzduchem. Znovu vetře-
te gel do sulku. Nechte 
působit 1 minutu.

4. Proveďte konečné 
opláchnutí, vysušte
a vytvořte otisk.

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt?
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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OTISKOVÁNÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Astringedent X IndiSpense 30 ml 500690 1 330 Kč
Astringedent IndiSpense 30 ml 500686 1 030 Kč
Astringedent odstraňovač skvrn 30 ml 502160 160 Kč

Dento-Infusor kovové kanyly 20 ks 502558 540 Kč
Dento-Infusor kovové kanyly 100 ks 502559 2 390 Kč
Dento-Infusor kovové kanyly 500 ks 502560 8 770 Kč

Blue Mini Dento-Infusor kanyly 20 ks 500128 590 Kč
Blue Mini Dento-Infusor kanyly 100 ks 501086 2 580 Kč
Blue mini Dento-Infusor kanyly 500 ks 501440 11 980 Kč

Racegel 3 x 1,4 g 540257 1 840 Kč

hemostatické prostředky

• Astringedent X: Vodný, 12,7% roztok obsahující ekvivalentní množství síranu železitého
a hydroxisíranu železitého, používaný při velmi obtížně zastavitelném krvácení.

• Astringedent: Hemostatický 15,5% vodný roztok síranu železitého pro eliminaci krvácení, 
zajištění operačního pole a vitální pulpotomie.

• Astringedent odstraňovač skvrn po přípravcích na bázi síranu železitého z oblečení, není 
určen k intraorálnímu použití.

ASTRINGEDENT Ultradent Products

• Tupé, speciálně zahnuté kanyly zakončené štětečkem pro vpravování hemostatických roztoků do krvácejících tkání.
• Díky unikátnímu tvaru a zakončení zajistí hluboký přístup a účinné vmasírování roztoků.

DENTO-INFUSOR KANYLY

Kanylou se vpraví hemostatikum do 
kapilár, kde vytvoří zátku.

Ultradent Products

• Plastové kanyly Blue Mini (O 1,20 mm) jsou pružnější než kovové kanyly Dento-Infusor, mají 
měkčí kartáčky.

• Ideální pro kontrolu sulkulární tekutiny při nanášení adhezivních výplní blízko gingivy.
• Použití s: Astringedent, Astringedent X, ViscoStat, ViscoStat Clear.

BLUE MINI DENTO-INFUSOR KANYLY Ultradent Products

• Gel pro stavění krvácení s obsahem 25% aluminium chloridu.
• Indikace:
- retrakce sulku před otiskováním,
- stavění krvácení a blokování ústních tekutin,
- při použití s retrakčním vláknem usnadňuje jeho zavádění.
• Termoviskózní složení – kombinuje astringenční vlastnosti, zajištuje otevření sulku a zároveň 

zastavuje krvácení.
• Snadno se oplachuje.
• Balení obsahuje: 3 stříkačky o obsahu 1,4 g a 30 aplikačních kanyl.

RACEGEL Septodont

Vysoce flexibilní, měkké, 100% bavlněné 
válečky Richmond na straně 374

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



 3M™ ESPE™

 Adstringentní retrakční pasta

Koncovka 
s měkkým 
okrajem

Dlouhá, tenká hubička 
s orientačním 

kroužkem

Optimalizovaná 
geometrie 
kapsle

Upínací mechanismus

Přehled výhod: 

•  Zaručí čistý, suchý sulkus

a silný hemostatický účinek

•  Pohodlnější a časově úsporný 

retrakční proces: o 50 % rychlejší 

než práce s Expasylem

•  Kompatibilní s většinou

dispenzerů na kompozity

Orientační kroužek svou velikostí 

a pozicí koresponduje s paro 

sondou, pro jednodušší 

intraorální manipulaci. Snadný 

vstup do sulku a otevření.

Patentovaný design pro snazší 

a efektivnější retrakci

Na rozdíl od gingivální retrakce vlákny, jejichž 
umístění může být obtížné a časově náročné, 
představuje Adstringentní retrakční pasta od 3M 
ESPE při gingivální retrakci rychlejší, pohodlnější 
a efektivnější řešení. Kapsle s extra tenkými 
koncovkami zaručí aplikaci pasty s obsahem 15% 
chloridu hlinitého přímo do sulku, odtlačí gingivální 
tkáně od zubu a umožní tak detailní otisk okraje 
preparace.

Snadný vstup do sulku a otevření

Snadné vytlačení vysoce 
viskózní pasty

Bezpečné připevnění k běžně 
užívaným kleštím na kompozity

Extra tenká koncovka
pro snadný vstup do sulku

3M Česko, spol. s r.o., V Parku 2343/24, 148 00  Praha 4, tel.: 261 380 111, eMail: 3MCesko@3M.com, www.3MESPE.cz
3M a ESPE jsou registrované ochranné známky 3M nebo 3M Deutschland GmbH. 

Expasyl není registrovaná ochranná známka 3M Deutschland GmbH. © 2013, 3M. Všechna práva vyhrazena.
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OTISKOVÁNÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Adstringentní retrakční pasta 25 x 0,3 g 5211242 1 782 Kč
Adstringentní retrakční pasta 100 x 0,3 g 5211241 5 905 Kč

Expasyl set 540206 7 462 Kč
Expasyl náhradní kapsle 6 ks 540209 2 013 Kč
Expasyl náhradní kapsle 20 ks 540219 6 077 Kč
Expasyl kanyly 40 ks 540229 1 486 Kč

Gingiva liquid 10 ml 540213 439 Kč

Racestyptine roztok 13 ml 540256 700 Kč

• Pasta pro dočasnou retrakci marginální gingivy a vysušení sulku u zdravého periodoncia. 
• Ideální před otiskováním či preparací tříd II. a V.
• Pasta zaručí čistý, suchý sulkus a silný hemostatický účinek, efektivně otevře sulkus.
• Hygienické dávkování kapslemi pro jednorázové použití.
• Kapsle zakončena extra tenkou koncovkou pro snadný vstup do sulku bez jeho poškození.
• Kompatibilní s většinou aplikátorů na kompozita.

ADSTRINGENTNÍ RETRAKČNÍ PASTA 3M Espe

• Materiál pro dočasnou retrakci dásně - alternativa k retrakčním vláknům.
• Šetří čas díky své spolehlivosti a snadné použitelnosti.
• Systém je efektivní, jednoduchý, rychlý, bezpečný, bezbolestný, zabraňující krvácení, spolehlivý a navíc i ekonomický.
• Ideální pro použití před otiskováním, nasazením kofferdamu, rekonstrukcemi I. - V. třídy a procedurami v ortodoncii.
• Snadné použití - zcela zaplníte sulkus, aby se docílilo odpovídající retrakce.
• Působení trvá 1 - 2min dle typu periodontální membrány.
• Rychlé odstranění vodním sprejem při současném odsávání.
• Expasyl úvodní balení obsahuje: 6 x 1 g kapsle, aplikační pistoli a 12 koncovek.
• Doplňková balení - 6 x 1 g kapsle pro 36 - 60 retrakcí nebo 20 x 1 g kapsle pro 120 - 200 retrakcí.

EXPASYL KerrHawe

• Roztok 10% aluminiumchloridhexahydrátu pro ošetření gingivy před otiskem.
• Vhodné také pro impregnaci retrakčních vláken.
• Astringentní účinek, bez obsahu epinefrinu.

GINGIVA LIQUID Coltene / Whaledent

• Tekutina na bázi 25% aluminuim chloridu.
• Napomáhá připravit místo preparace pro otiskování a staví krváceni.
• Za pomocí retrakčního vlákna odtahuje dáseň od sulku.
• Vhodná také pro stavění apikálního krvácení.

RACESTYPTINE ROZTOK Septodont

Registrace skusu rychle a jednoduše? 
Vyzkoušejte silikony Futar ze strany 20

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

hemostatické prostředky
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OTISKOVÁNÍ Hu-Fa linka Čadca
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Ultrapak CleanCut č. 0, 1, 2 nebo 3 244 cm 50933x 360 Kč
Ultrapak CleanCut č. 00 244 cm 509332 400 Kč
Ultrapak CleanCut č. 000 244 cm 509331 450 Kč
Ultrapak CleanCut sada 4 x 244 cm 509330 1 450 Kč
 x - doplňte tloušťku

Stay-Put vlákno neimpregnované 183 cm 54022x 459 Kč
Stay-Put vlákno impregnované 183 cm 54028x 529 Kč
 x - doplňte tloušťku

Retracto pletené nenapuštěné 225 cm 540xxx 339 Kč
Retracto pletené impregnované 225 cm 540xxx 399 Kč
 xxx - doplňte tloušťku

• Retrakční vlákna vyrobená ze 100% bavlny spletená do tisíce oček.
• Vlákno tak vyvíjí stálý lehký tlak směrem ven, protože očka mají tendenci se rozvírat.
• Etiketa na krabičce je potištěna pravítkem pro odměření potřebné délky vlákna.
• Víčko krabičko krabičky je opatřeno ostrou čepelkou pro odřezání vlákna při zavření krabičky.
• Ultrapak sada obahuje 4 vlákna č. 00, 0, 1, 2 a stojánek.
• Ultrapak č.000 (hnědé): Na přední zuby, dvojité zavádění, náhrada za černé vlákno při metodě 

dvou vláken.
• Ultrapak č.00 (žluté): Preparace a cementování faset, výkony, kde se setkáváme s tenkými

roztřepenými kousky tkáně.
• Ultrapak č.0 (fialové - doplňte č. 3): Na dolní přední zuby, cementování faset v blízkosti

gingivy a subgingiválně, výplně III., IV. a V. třídy nebo jako druhé vlákno při metodě dvou vláken.
• Ultrapak č.1 (modré - doplňte č. 4)): Pro retrakci tkání před a/nebo po preparaci na korunku, jako 

ochranné předpreparační vlákno na předních zubech.
• Ultrapak č.2 (zelené - doplňte č. 5): Horní vlákno při metodě dvou vláken nebo jako ochranné 

„předpreparační“ vlákno na přední zuby.
• Ultrapak č.3 (oranžové - doplňte č. 6): Horní vlákno při metodě dvou vláken a pro místa se silnou 

gingivou vyžadující podstatný tlak.

ULTRAPAK CLEANCUT Ultradent Products

NEIMPREGNOVANÉ:
• Splétané retrakční vlákno s tvarovatelným drátkem.
• Snadno se adaptuje a nevyklouzne ze sulku.
• Dostupné ve čtyřech velikostech - vel. 0 (č. 8), vel. 1 (č. 5), vel. 2 (č. 6) a vel. 3 (č. 7).
IMPREGNOVANÉ:
• Je napuštěno roztokem chloridu hlinitého pro dosažení rychlejší hemostáze.
• Dostupné ve čtyřech velikostech - vel. 0 (č. 0), vel. 1 (č. 1), vel. 2 (č. 2) a vel. 3 (č. 3).

STAY-PUT Coltene / Whaledent

• Splétané retrakční vlákno dodávané v impregnované nebo nenapuštěné variantě.
• Vlákno impregnované aluminium chlorid hexahydrátem je dostupné ve - vel. 1 (č. 207), vel. 

2 (č. 318) a vel. 3 (č. 248).
• Nenapuštěné vlákno je dostupné ve velikostech - vel. 0 (č. 197), vel. 1 (č. 198), vel. 2 (č. 

199) a vel. 3 (č. 200).

RETRACTO PLETENÉ Coltene / Whaledent

Septanest osvědčené a oblíbené krapulové 
anestetikum Septodont na straně 225

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

retrakční vlákna



29

OTISKOVÁNÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Racestyptine tenký 400 cm 540253 700 Kč
Racestyptine střední 400 cm 540254 700 Kč

Fischers Ultrapak Packer malý 45° 1 ks 500171 1 070 Kč
Fischers Ultrapak Packer malý 90° 1 ks 500174 1 070 Kč
Fischers Ultrapak Packer střední 45° 1 ks 500170 1 070 Kč
Fischers Ultrapak Packer střední 90° 1 ks 500172 1 070 Kč

Comprecap Anatomic set 120 ks 540212 799 Kč
Comprecap Anatomic č.1 (S) 120 ks 540234 699 Kč
Comprecap Anatomic č.2 (M) 120 ks 540235 779 Kč
Comprecap Anatomic č.5 (L) 60 ks 540236 539 Kč

Comprecap ND set 150 ks 540211 919 Kč
Comprecap ND č.1 (S - 8 mm) 120 ks 540222 569 Kč
Comprecap ND č.3 (M - 10 mm) 120 ks 540223 639 Kč
Comprecap ND č.5 (L - 14 mm) 60 ks 540224 439 Kč

• Retrakční vlákna napuštěná roztokem na bázi aluminium chloridu a lidocainu.
• Slouží k retrakci gingivy od místa preparace před otiskováním.
• Napomáhají stavění krvácení během preparace, zkoušek fixních náhrad v ústech pacienta, 

před finální cementací nebo bondováním.
• Kombinace bavlněných a polyesterových vláken ve 3 tloušťkách pro všechny klinické případy.
• Tenké vlákno : Ø 0,6 mm, délka 4 m.
• Střední vlákno: Ø 0,8 mm, délka 4 m.

RACESTYPTINE Septodont

• Speciální zaváděcí nástroj pro zavádění retrakčních vláken.
• Má velmi tenké, jemně vroubkované pracovní konce, které umožňují snadné vsazení vlákna 

do gingiválního sulku.
• Zavedení vlákna okolo preparace je možné bez nutnosti otáčet nástroj.

FISCHERS ULTRAPAK PACKER Ultradent Products

• Anatomické kapničky z tvrzené vaty pomáhající rozevřít sulcus před otiskem a udržet vlákno ve správné poloze.
• Tenké, ale pevné hluboké stěny umožňují dostatek stability při tlaku na gingivu.
• Plochý povrch je optimální pro skus pacienta a tento tlak zintenzivňuje hemostatický efekt retrakce.
• Balení set obsahuje 3 x 40 ks každé velikosti.

COMPRECAP ANATOMIC

1. Aplikujeme retrakční
nit. Můžeme použít
zavaděč retrakčního
vlákna.

Coltene / Whaledent

 COMPRECAP NEW DESIGN Coltene / Whaledent

Extrémně pevné a stabilní Provizorní 
korunky najdete na straně 221

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

2. Na obroušený pahýl 
nasadíme Comprecap 
Anatomic a silně
zatlačíme do sulku.

3. Ponecháme
3-5 minut v sulku.

4. Poté sundáme 
Comprecap Anato-
mic a vytáhneme 
retrakční nit.

5. Výsledek: čistý, suchý 
a otevřený sulcus ideálně 
připravený pro detailní 
otisk.

retrakční prostředky

• Kapničky z tvrzené vaty pomáhající rozevřít sulcus a během 3-5 min. zastavit krvácení
a vysušit operační pole.

• Set obsahuje: 3 x 50 ks od každé velikosti.
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Alginate Mixer MX-300  540063 27 290 Kč
Alginate Mixer dávkovací odměrka 1 ks 540063P 696 Kč

Alghamix II  540076 14 790 Kč
Alghamix II - míchací miska 1 ks 540077x 1 089 Kč

Hurrimix  540110 46 390 Kč

Míchací miska zelená Zhermack 1 ks 540266 119 Kč
Míchací špachtle sada 6 ks 540265 179 Kč

• Automatická digitální míchačka alginátových otiskovacích hmot.
• Šetří Váš čas - hmota namíchaná za 8 sekund.
• Šetří úsilí - jednotná konzistence poskytuje elasticitu a odolnost srovnatelnou se silikony.
• Šetří materiál - otisk je vždy precizní a bez bublinek.
• Balení obsahuje: míchací přístroj, 4 míchací nádobky s víčkem, plastovou špachtli, čistící 

tyčinku, magnetický košík pro uložení příslušenství a skvělou dávkovací láhev na vodu.
• Rozměry: 205 x 245 x 300 mm, váha: 17 kg.
• Rychlost míchání: 3 600 ot/min.
• Záruka 18 měsíců.

ALGINATE MIXER MX-300

1. Odměřte 
potřebné množství 
alginátové
otiskovací hmoty.

Hu-Fa Dental

• Přístroj pro jednolité a bezbublinkové míchání alginátových i silikonových otiskovacích hmot.
• Míchací čas zredukován o 30%, obrovská časová úspora.
• Kontrolovaný míchací proces - konstantní rychlost míchání.
• Zdokonalená ergonomie: umístění misky umožňuje pracovat při ideálních podmínkách.
• Váha: 3,5 kg, rozměry: 18,5 x 22 x 21 cm (včetně misky), 2 rychlosti: 120 a 250 ot/min.
• 3-letá záruka.
• Míchací misky pro algináty - slaďte si barvu míchací misky se zařízením Vaší ordinace, 

náhradní misky jsou dostupné v šedé (č.6), oranžové (č.1), zelené (č.3), bílé (č.4), tmavě 
modré (č.2) a světle modré (č.0) barvě.

ALGHAMIX II Zhermack

• Automatický míchací přístroj pro alginátové otiskovací hmoty a sádry.
• Zajistí homogenní, krémovitě umíchanou hmotu.
• Zlepšuje elasticitu a rezistenci proti poškození alginátů.
• Tichý a automatický chod s extrémně jednoduchým ovládáním díky ovládacímu panelu krytému membránou.
• Velký digitální displej pro rychlý a jednoduchý výběr míchacího programu.
• Rozměry: 24 x 30 x 31 cm.
• Hmotnost: 22 kg.

HURRIMIX Zhermack

• Silikonová miska pro míchání otiskovacích hmot. Speciální materiál i ergonomický tvar
zaručují rychlé a snadné míchání.

• Plastové špachtle v zářivých barvách pro míchání alginátových hmot.

MÍCHACÍ MISKA A ŠPACHTLE Zhermack

Potřebujete opravit přístroje ve Vaši zubní ordinaci nebo laboratoři? Kontaktujte 
naše servisní středisko na čísle 576 771 416 nebo emailem servis@hufa.cz

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

2. Z dávkovací lahve 
nalíjte odměřenou 
vodu na alginátový 
prášek.

3. Uzavřete míchací 
nádobku a vložte ji
do držáku vmíchačce.
Poté zavřete víko 
Alginate Mixeru.

4. Stiskněte tlačítko
„start/stop“.
Míchací cyklus
trvá 8 sekund.

5. Akustickým
signálem přístroj upozorní
na dokončené míchání.
Vyjměte míchací nádobku
z přístroje a otevřete víčko.

6. Přiloženou
špachtlí aplikujte
namíchanou
alginátovou hmotu
do otiskovací lžíce.

7. Dále postupujte podle
návodu výrobce k dané
otiskovací hmotě. Výsledný
otisk bude vždy dokonale homogenní, 
hladký a bez hrudek.

míchání alginátů
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Pentamix 3  540155 36 500 Kč

Modulmix 1:5  540074 29 390 Kč

Dynamix Speed  540120 36 200 Kč

Alghamix II - míchací podložka pro silikony  5400766 1 339 Kč
Alghamix II - míchací bloček pro silikony  5400762 94 Kč

Míchací podložky ZHM 11 x 19 cm 20 ks 540118 50 Kč
Míchací blok Lastic 21 x 15 cm 20 ks 540117 70 Kč

• Dopřejte si komfort, přesnost a více času díky nejrychlejšímu míchacímu přístroji na trhu!
• Míchá a dávkuje otiskovací hmoty 3M ESPE dvakrát rychleji než Pentamix™ 2 a výrazně rychleji než ostatní 

automatické míchací přístroje a díky tomu Vám poskytuje více pracovního času.
• Moderní elegantní vzhled méně náročný na prostor.
• Vhodný pro polyétery, A-silikony a alginátové materiály.
• Jednodušší a praktičtější manipulace - pouhým stisknutím tlačítka dodá automatický míchací přístroj Penta-

mix™ 3 vždy zcela homogenní směs pro dokonale přesné otisky a perfektně zhotovené práce. Můžete si být 
jisti, že materiály jsou bez vzduchových bublin, které by mohly nepříznivě ovlivnit přesnost otisku.

• Menší odpad - dávkuje pouze potřebné množství materiálu.

PENTAMIX 3 3M Espe

• Automatická míchačka A-silikonových otiskovacích hmot v poměru 5:1 s moderním ergono-
mickým designem.

• Zaručuje optimální výkon, kvalitu a funkčnost.
• Vysoká rychlost plnění otiskovací lžíce pro materiály typu heavy body nebo putty a pro alter-

nativní alginátové hmoty (155 ml/min).
• Nízká rychlost plnění stříkačky hmotou medium body (70 ml/min).
• Možnost montáže na zeď.

MODULMIX Zhermack

• Nabízí všechny výhody automatického míchání a navíc větší časovou úsporu díky dvojnásobné 
rychlosti, jednoduchému ovládání a přídaným funkcím, které zjednodušují ovládání
a zvyšují bezpečnost.

• Elektronicky kontrolované míchání a vytlačování hmoty.
• Rychlé, jednoduché a bezpečné plnění lžíce v pouhých 15-ti vteřinách.
• Výkonný pro míchání všech typů konzistencí a materiálových tříd.
• Kompatibilní se všemi náplňovými systémy, 5:1 sáčkovým i kazetovým systémem náplní.
• 3 volitelné rychlosti - 2 pro naplňování lžic (vysokorychlostní Dynamix high speed, standardní 

rychlost) a 1 pro naplňování stříkačky.
• Indikátor úrovně naplnění se signalizačním světlem.

DYNAMIX SPEED Heraeus Kulzer

• Geniální řešení v míchání C-silikonových korekčních krémů.
• Majiteli přístroje Alghamix II zajistí rychlou a homogenní směs bez přebytků na míchací podložce.
• Korekční krém je namíchaný během sekund po celé ploše podložky bez vmíchávání vzduchových bublin.

ALGHAMIX II - MÍCHACÍ PODLOŽKA PRO SILIKONY

20 listů

Zhermack

• Podložky pro míchání otiskovacích hmot.

MÍCHACÍ PODLOŽKY Zhermack

Vyzkoušejte vysokou přesnost polyéterového
otiskovacího materiálu Soft Monophase ze strany 19

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

míchání silikonů
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Universal Tray Adhesive 10 ml 540148 149 Kč

Coltene vyřezávací nůž pravý 1 ks 9100790 719 Kč
Coltene vyřezávací nůž levý 1 ks 9100791 719 Kč
Putty Cut nástroj Zhermack 1 ks 540179 329 Kč

Express XT Intra-oral stříkačka 20 ks 521124 641 Kč

Stříkačka pro elastomery Zhermack 1 ks 540C110 249 Kč
Intra-orální špičky 15 ks 540C113 239 Kč

Elastomer stříkačka ESPE 1 ks 521100 1 673 Kč

• Prostředek pro zajištění dokonalé adheze otiskovacích hmot k otiskovacím lžícím.
• Vhodný pro C-silikonové a A-silikonové otiskovací hmoty.

UNIVERSAL TRAY ADHESIVE Zhermack

• COLTENE - Oblíbený nástroj pro úpravu otisků před aplikací korekční hmoty. Speciální tvar se 
zahnutým ostřím umožňuje jak seřezávání, tak jednoduché a čisté vyřezávání vtokových rýh.

• PUTTY CUT - Oboustranný kovový nástroj pro vyřezávání odtokových kanálů díky nimž
korekční materiál z otisku bez tlaku odtéká.

VYŘEZÁVACÍ NOŽE

Coltene

Coltene/Zhermack

• Tyto jednorázové stříkačky jsou inovací pro aplikaci otiskovacích krémů. Aplikace krému je
s nimi snazší, příjemnější a přesnější. 

• Extrémně snadné použití - snadno naplníte, snadno dávkujete.
• Ergonomický tvar.
• Precizní aplikace vede k vynikající přesnosti finální náhrady.
• Velmi hygienické použití a postup: bez zdlouhavého uklízení nepořádku a bez dezinfekce.
• Menší odpad materiálu.

EXPRESS XT INTRA-ORAL SYRINGE 3M Espe

• Aplikační stříkačka pro přesnou a cílenou aplikaci korekčních otiskovacích hmot.
• Opakovaně použitelná, velmi snadno čistitelná.
• Zabezpečí správný otisk pahýlu bez bublinek, šetří materiál.

STŘÍKAČKA PRO ELASTOMERY Zhermack

• Slouží pro intraorální aplikaci otiskových materiálů řídké a střední konzistence.
• Průhledné těleso stříkačky umožňuje kontrolu množství během plnění přímo z míchacího přístroje.
• Snadné a rychlé naplnění pro cílenou aplikaci.
• Těleso i průhlednou stříkačku je možné opakovaně sterilizovat v autoklávu.

ELASTOMER STŘÍKAČKA 3M Espe

Výroba individuálních nosičů na bělení
a profylaxii podrobnosti na straně 258

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

příslušenství

Putty Cut
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Pistole na kartuše 1:1 1 ks 540060 2 089 Kč
(pro Panasil, Futar, Hydrorise, Aquasil...)

Pistole na kartuše 4:1 1 ks 540061 2 229 Kč
(pro Optitemp Automix, Acrytemp...)

Míchací špachtle Kettenbach 1 ks 540149 410 Kč
Míchací špachtle Zhermack 1 ks 540150 299 Kč

Coltopres - lis na vytláčení tub 1 ks 910123 1 409 Kč

Penta míchací kanyly červené 50 ks 540069 1 699 Kč
Pro použití s otiskovacími hmotami 3M ESPE

Dynamické koncovky 50 ks 540145 960 Kč
Pro použití s otiskovacími hmotami Kettenbach

Dynamické koncovky Elite Maxi 50 ks 540383 1 189 Kč
Pro použití s otiskovacími hmotami Zhermack

Kisol otiskovací fólie 200 ks 540094 810 Kč

• Univerzální aplikační pistole pro všechny nové typy kartuší (kulaté zakončení).
• Pistole 1:1 je pro všechny typy A-silikonových otiskovacích a rebazovacích hmot s poměrem 

báze:katalyzátor 1:1.
• Pistole 4:1 je pro bis-akrylové materiály pro zhotovení provizorních náhrad s poměrem báze: 

katalyzátor katalyzátor 4:1.

PISTOLE NA KARTUŠE Zhermack

• Rigidní ocelová míchací špachtle pro míchání silikonových otiskovacích hmot.

MÍCHACÍ ŠPACHTLE

Kettenbach

Kettenbach/Zhermack

• Praktická pomůcka, která Vám pomůže ušetřit materiál dodávaný v tubách. 
• Lisem snadno vytlačíte maximum hmoty bez námahy a zbytků.

COLTOPRES - LIS NA VYTLÁČENÍ TUB Coltene/Whaledent

DYNAMICKÉ KONCOVKY

3M Espe

• Dilatační a separační fólie pro jednoduché otiskování metodou dvojího otiskování.
• Pro úsporu času a menší únavu rukou.
• Eliminuje potřebu vyřezávání kanálů a preparace prostoru pro zatečení korekční hmoty.
• Velmi tenké se zesílenou odolností proti roztržení, elastické a přizpůsobivé.
• Rozměr: 95 x 95 mm, síla 25 μm.

KISOL OTISKOVACÍ FÓLIE Kettenbach

Pro Vaš komfort i bezpečí Vinylové
rukavice na straně 369

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

příslušenství

Zhermack

Kettenbach Zhermack



Nezbytný nástroj.
Identium®.

www.kettenbach.com
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Míchací kanyly zelené 50 ks 5400621 650 Kč

Míchací kanyly žluté 50 ks 5400620 650 Kč

Intra oral tips čiré 50 ks 5400631 380 Kč

Intra oral tips žluté 50 ks 5400630 380 Kč

Pro:
• Hydrorise Heavy Body
• Variotime Monophase
• Variotime Heavy Tray
• Variotime Bite
• Identium Medium 
• EXAlence Heavy Body
• EXAlence Medium  
• Futar
• Colorbite   
• Occlufast Rock
• Elite H-D+ Tray  
• Affinis Heavy Body

MÍCHACÍ KANYLY ZELENÉ 50 KS

Pro:
• Identinum  
• Hydrorise Light
• Hydrorise Extra Light  
• Take 1 Light
• Elite H-D+ Light  
• Elite H-D+ SuperLight
• Elite H-D+ Monophase 
• Impress Flex VPS Light
• Variotime Extra Light  
• Variotime Light Flow
• Variotime Medium Flow 
• Express XT
• Futrar Scan  
• EXAlence Light
• EXAlence Extra Light  
• Xantropen Comfort light
• DC A-Corretur  
• Affinis Light Body

MÍCHACÍ KANYLY ŽLUTÉ 50 KS

• Pro zelené kanyly 6,5 mm.

INTRA ORAL TIPS ČIRÉ 50 KS

• Pro žluté kanyly 4,2 mm.

INTRA ORAL TIPS ŽLUTÉ 50 KS

Odměňte své malé pacienty za statečnost
Hračky a jiné drobné odměny najdete na straně 289

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

příslušenství

• Affinis Fast Heavy Body 
• Affinis Mono Body
• Aquasil Ultra Heavy Regular
• Aquasil Ultra Monophase Regular
• Imprint Bite 
• Flexitime Monophase
• Flexitime Heavy Tray  
• Monopren Transfer
• Mucopren Soft  
• Panasil Contact 2in1
• Rebilda DC Kartusche 
• Rebilda SC

• Affinis Regular Body  
• Affinis Fast Regular Body
• ParaCore Automix  
• Magic Foam Cord
• Aquasil Ultra LV/Regular Set 
• Aquasil Ultra LV/Fast Set
• Aquasil Ultra XLV/Regular Set 
• Aquasil Ultra XLV/Fast Set
• LuxaCore-Automix  
• LuxaCore-Automix Dual
• Silagum-Comfort  
• Silagum Light/Fast
• Silagum-Mono  
• Silagum Medium/Fast
• Flexitime Correct Flow 
• Panasil Initial Contact Light
• Panasil Initial Contact X-light 
• Panasil Contact plus
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Zeta 7 solution 1 l 410295 949 Kč
Zeta 7 spray s rozprašovačem 750 ml 410355 729 Kč

Silosept 800 g 540101 1 130 Kč

Green & Clean AD 5 l 410374 1 489 Kč

MD 520 2,5 l 540159 1 079 Kč

Algitray prášek 1000 g 410183 1 129 Kč

• Bezaldehydový dezinfekční přípravek na otisky s širokým spektrem účinnosti.
• Nemá vliv na rozměrovou stálost silikonů, alginátů ani polyeterů, kompatibilní se všemi sádrami.
• Účinnost - baktericidní (S. aureus, P. aeruginosa, E. Hirae), fungicidní (C. albicans), virucidní (včetně HIV, 

HBV, HCV - Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus a M. Terrae).
• Solution - nesmírně ekonomická dezinfekce, z jednoho kanystru připravíte 100 l dezinfekčního roztoku.
• Spray - připraven k okamžitému použití – příjemná citrónová vůně.

ZETA 7 Zhermack

• Dezinfekční a čistící prostředek na otisky.
• Vhodný pro všechny druhy otiskovacích hmot.
• Účinný na HIV, HBV, TBC, bakterie.
• Jednoduchá a snadná aplikace - otisk se ponoří na 10 min do lázně.
• Z 800 g prášku uděláte 40 l roztoku.
• Dávkování - 1 odměrka na 1 l roztoku.

SILOSEPT Kettenbach

• Účinná dezinfekce otisků a protetických prací.
• Použitelné pro všechny běžné otiskovací hmoty (algináty, silikony, polyétery).
• Široké spektrum dezinfekce včetně HIV / HBV / HCV.
• Krátká doba působení - pouze 5 minut!

GREEN & CLEAN AD METASYS Medizintechnik

• Bezformaldehydový hotový roztok k dezinfekci a čistění otisků a protetických prací.
• Zvyšuje přesnost mistrovských modelů ze sádry svým vynikajícím čistícím účinkem. 
• Použitelný pro algináty, silikony, polyethergumy, hydrokoloidy, polysulfidy. 
• Zaručuje stabilitu rozměrů a kompatibilitu se sádrou.

MD 520 Dürr Dental

• Speciální čistící přípravek s neutrálním pH a mentolovou vůní pro snadné odstranění alginátů 
z kovových otiskovacích lžic a nástrojů.

• Vysoce efektivní ekologické složení (bez obsahu fosfátů), které zajišťuje odstranění každého 
zbytku alginátu, bez poškození kovu.

• 1 kg prášku vystačí na 10 l roztoku.
• Čas působení: 15 - 30 minut.

ALGITRAY Zhermack

Dezinfekční vany všech rozměrů najdete 
na straně 356

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

dezinfekce 
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OTISKOVÁNÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Otiskovací lžíce plné horní/dolní 1 ks 2216xx 219 Kč
 xx - doplňte typ

Otiskovací lžíce horní/dolní 1 ks 2215xx 219 Kč
 xx - doplňte typ

Otiskovací lžíce oz.čelist P 1 ks 221129 126 Kč
Otiskovací lžíce oz.čelist L 1 ks 221130 126 Kč
Otiskovací lžíce oz.čelist F 1 ks 221131 126 Kč
Otiskovací lžíce oz.čelist horní/dolní 1 ks 2210xxx 126 Kč

xxx - doplňte typ

• Kvalitní plné otiskovací lžíce z nerez oceli pro ozubenou čelist.
• S retenčním okrajem a optimální výškou.
• Velikosti: dolní: D1, D2, D3, D4, D5 a horní: H1, H2, H3, H4 a H5.

OTISKOVACÍ LŽÍCE Zhermack

• Kvalitní perforované otiskovací lžíce z nerez oceli pro ozubenou čelist.
• S retenčním okrajem a optimální výškou.
• Velikosti: dolní: D1, D2, D3, D4, D5 a horní: H1, H2, H3, H4 a H5.

OTISKOVACÍ LŽÍCE Zhermack

• Otiskovací lžíce z nemagnetické oceli se zaoblenými okraji.

OTISKOVACÍ LŽÍCE Green Leaf Industries

Ultrazvuková čistička pro snadné
a pohodlné čištění nástrojů na straně 443

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

otiskovací lžíce

1 2 3 4 5

H 2216H1 2216H2 2216H3 2216H4 2216H5

D 2216D1 2216D2 2216D3 2216D4 2216D5

1 2 3 4 5

H 2215H1 2215H2 2215H3 2215H4 2215H5

D 2215D1 2215D2 2215D3 2215D4 2215D5

XL L M S

H 221089H 221090H 221091H 221092H

D 221089D 221090D 221091D 221092D
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OTISKOVÁNÍ Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Otiskovací lžíce poloviční pravá 1 ks 154520550 149 Kč
Otiskovací lžíce poloviční levá 1 ks 154520560 149 Kč
Otiskovací lžíce horní/dolní 1 ks 154520xxx 149 Kč

xxx - doplňte typ

Otiskovací lžíce bezzubá čelist 1 ks 154520xxx 149 Kč
 xxx - doplňte typ

Otiskovací lžíce bezzubá plast 12 ks 2218xx 259 Kč
 xx - doplňte typ

• Otiskovací lžíce tradičního českého výrobce pro ozubenou čelist bez retenčního okraje.

OTISKOVACÍ LŽÍCE Medin

• Otiskovací lžíce tradičního českého výrobce pro bezzubou čelist bez retenčního okraje.

OTISKOVACÍ LŽÍCE Medin

• Kvalitní otiskovací lžíce pro bezzubou čelist ze speciálního plastového materiálu zelené barvy.
• Pevný design zamezující polámání lžíce.
• Perforované se zdokonalenou mechanickou retenci.

OTISKOVACÍ LŽÍCE Zhermack

Nabídka cestovní kanceláře a vzdělávání? Aktuální
informace vždy v Hu-Fa Praktické Univerzitě nebo na www.hufa.cz

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

otiskovací lžíce

1 2 3 4

H 154520110 154520120 154520130 154520140

D 154520260 154520270 154520280 154520290

1 2 3 4 částečně

H 154520610 154520620 154520630 154520640 154520790

D 154520660 154520670 154520680 154520690 154520830

S M L

H 2218SH 2218MH 2218LH

D 2218SD 2218MD 2218LD
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OTISKOVÁNÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Miratray implant lžíce sada 6 ks 4001240 1 089 Kč
Miratray implant lžíce horní/dolní 6 ks 400124xx 1 089 Kč

xx - doplňte typ

Otiskovací lžíce čiré 12 ks 2217xx 329 Kč
 xx - doplňte typ

Otiskovací lžíce USA P 12 ks 400117 180 Kč
Otiskovací lžíce USA L 12 ks 400118 180 Kč
Otiskovací lžíce USA F 12 ks 400119 180 Kč

Plastové otiskovací lžíce č. 1 10 ks 4001401 99 Kč
Plastové otiskovací lžíce č. 2 10 ks 4001402 99 Kč
Plastové otiskovací lžíce č. 3 10 ks 4001403 99 Kč

otiskovací lžíce

• Otiskovací lžíce na implantáty.
• Snadná manipulace díky patentované foliové technice.
• Kombinuje výhody repozice s přesností otiskování (šetří čas a náklady).
• Nejsou třeba dodatečné úpravy a vybrušování lžíce, abutmenty jsou dobře viditelné skrz fólii.
• Značné snížení nákladů, není třeba individuální otiskovací lžíce (nízké laboratorní náklady).
• Čisté a přesné otiskování - otiskovací materiál nepřetéká přes lžíci.
• Kompatibilní se všemi otiskovacími materiály a implantačními systémy.
• Velikosti - malá, střední a velká pro horní a dolní čelist. Sada obsahuje od každé lžíce 1 ks.

MIRATRAY IMPLANT LŽÍCE Hager & Werken

• Umělohmotné otiskovací lžíce vyrobené ze speciální transparentního materiálu.
• Velmi pevný design zamezující polámání lžíce.
• Perforované se zdokonalenou mechanickou retencí na povrchu.
• Autoklávovatelné v parním sterilizátoru.
• Unikátní tvar – snížená distální část lžíce pro pohodlnější otiskování.

OTISKOVACÍ LŽÍCE ČIRÉ Zhermack

• Dobře tvarované plastové lžíce za vynikající cenu.
• Balení obsahuje 12 ks jednoho tvaru.

OTISKOVACÍ LŽÍCE USA Plasdent

• Pevné a rigidní plastové otiskovací lžíce tuzemského výrobce.
• Balení obsahuje 5 ks horních a 5 ks dolních lžic ve velikostech č. 1, 2 nebo č. 3.

PLASTOVÉ OTISKOVACÍ LŽÍCE Zelinger plast

Nejoblíbenější retrakční vlákna Ultrapak 
najdete na straně 28

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

1 2 3

H 400124H1 400124H2 400124H3

D 400124D1 400124D2 400124D3

S M L

H 2217SH 2217MH 2217LH

D 2217SD 2217MD 2217LD
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Septalloy NG 70
• Kapslový amalgám s vysokým obsahem stříbra  
 pro dlouhotrvající lesk.
• Snadná manipulace, skvělá odolnost vůči korozi.
• Pracovní čas: 4 - 5 minut
 modelovací čas po kondenzaci: 10 minut.
• Složení: Ag - 68,8%, Sn - 18,5%, Cu - 12,7%
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Septalloy NG 50
• Kapslový amalgám zvlášť vhodný 
 pro velké kavity.
• Snadná manipulace, skvělá odolnost vůči korozi.
• Pracovní čas: 3,5 minuty
 modelovací čas po kondenzaci: 8 - 10 minut.
• Složení: Ag - 46%, Sn - 31,3%, Cu - 22,7%

Septalloy_inzerce_kat_ORD_2014.indd   1 16.7.2013   14:42:04
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AMALGÁMYAmalgámyHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Septalloy NG 70 č. 1 50 ks 5100451 1 490 Kč
Septalloy NG 70 č. 2 50 ks 5100452 1 980 Kč
Septalloy NG 70 č. 3 50 ks 5100453 2 470 Kč

Kapsl. amalgám 70%, č. 1/2 - 200 mg 50 ks 5101060 695 Kč
Kapsl. amalgám 70%, č. 1 - 400 mg 50 ks 5101061 1 140 Kč
Kapsl. amalgám 70%, č. 2 - 600 mg 50 ks 5101062 1 580 Kč
Kapsl. amalgám 70%, č. 3 - 800 mg 50 ks 5101063 2 030 Kč

NOGAMA 2 kapsle č.1 100 ks 510050 2 559 Kč
NOGAMA 2 kapsle č.2 100 ks 510051 3 529 Kč
NOGAMA 2 kapsle č.3 100 ks 510052 4 699 Kč

Safargam Special 250 g 400026 5 702 Kč
Safargam Special 500 g 400025 11 422 Kč
Safargam Special 1000 g 400035 22 625 Kč

Tytin FC kapsle 400 mg č. 1 50 ks 5101001 1 970 Kč
Tytin FC kapsle 600 mg č. 2 50 ks 5101002 2 489 Kč
Tytin FC kapsle 800 mg č. 3 50 ks 5101003 2 938 Kč

• Kapslový amalgám s vysokým obsahem stříbra pro dlouhotrvající lesk.
• Snadná manipulace, skvělá odolnost vůči korozi.
• Pracovní čas: 4 - 5 minut, modelovací čas po kondenzaci: 10 minut.
• Složení: Ag - 68,8%, Sn - 18,5% a Cu - 12,7%.

SEPTALLOY NG 70 Septodont

• Kapslovaný amalgám v samoaktivačních kapslích s vysokým obsahem stříbra.
• Ideální konzistence po namíchání, bez gamma2 fáze, bez zinku.
• Složeni: 70% Ag, 25% Sn, 5% Cu.

KAPSLOVANÝ AMALGÁM 70% HZ Yinya

• Klasický disperzní amalgám s vysokým obsahem stříbra, dodávaný v zapečetěných
kapslích SecureCap.

• Složení: Ag – 69,5 %, Sn – 19,5 %, Cu – 10,5 %, Zn – 0,5 %.

NOGAMA 2 Silmet

• Slitina pro dentální amalgám s vysokým obsahem stříbra.
• Vhodná pro přípravu dentálního amalgámu ručním mícháním nebo mechanicky v běžně 

používaných typech amalgamátorů.
• Dodávaná ve formě prášku.
• Složení: Ag 69,4%, Sn 26%, Cu 4,6%, Hg 3%, bez obsahu Zn.

SAFARGAM SPECIAL SAFINA

• Kvalitní amalgám pro tuhou vertikální kondenzaci.
• Vysoký obsah stříbra umožní udržet lesk po dlouhou dobu.
• Snadno se opracovává, neodlamuje se a neodštěpuje.
• V důsledku řízené expanze minimalizuje vznik okrajové spáry.
• Slitina: Stříbro: 61%; Cín: 26%, Měď 13%.
• Využijte zvýhodněných cen kapslí pří nákupu ekonomických balení á 500 ks.

TYTIN FC KerrHawe

Modelovací nástroje na amalgámy
najdete na straně 423

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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AMALGÁMY Amalgámy Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Safargam Dentis 60 č. 1 50 ks 400107 1 306 Kč
Safargam Dentis 60 č. 2 50 ks 400108 1 566 Kč
Safargam Dentis 60 č. 3 50 ks 400109 1 822 Kč

Tytin kapsle 400 mg č. 1 50 ks 510080 1 970 Kč
Tytin kapsle 600 mg č. 2 50 ks 510081 2 489 Kč
Tytin kapsle 800 mg č. 3 50 ks 510082 2 938 Kč

SDI Permite č. 1 400 mg 50 ks 51008x1 1 790 Kč
SDI Permite č. 2 600 mg 50 ks 51008x2 2 270 Kč
SDI Permite č. 3 800 mg 50 ks 51008x3 2 860 Kč
 x - doplňte rychlost tuhnutí

Septalloy NG 50 č. 1 50 ks 5100441 1 220 Kč
Septalloy NG 50 č. 2 50 ks 5100442 1 580 Kč

Safargam Plus 250 g 400110 4 429 Kč
Safargam Plus 500 g 400105 8 755 Kč
Safargam Plus 1000 g 400106 17 410 Kč
Safargam Plus kapsle č. 1 50 ks 400131 1 231 Kč
Safargam Plus kapsle č. 2 50 ks 400132 1 457 Kč
Safargam Plus kapsle č. 3 50 ks 400133 1 673 Kč

• Moderní slitina disperzního typu, bez gama-2 fáze.
• Směs pilin klasické slitiny a sférických částic eutektické slitiny AgCu.
• Hmotnostní složení: Ag – 60 %, Sn – 22 %, Cu – 18 %.
• Forma: samoaktivační kapsle velikosti č.1 (360 mg), č.2 (540 mg) a č.3 (720 mg).
• Slitina neobsahuje zinek a nepůsobí cytotoxicky.

SAFARGAM DENTIS 60 SAFINA

• Kvalitní sférický amalgám s vysokým obsahem stříbra.
• Výborně se aplikuje a opracovává, u výplní I.třídy může být okamžitě leštěn (8 minut).
• Má skvělou okrajovou soudržnost, udržuje si lesk po dlouhou dobu.
• Složení: Ag – 59 %, Sn – 28 %, Cu – 13 %.
• Využijte zvýhodněných cen kapslí pří nákupu ekonomických balení á 500 ks.

TYTIN KerrHawe

• Kvalitní směsný amalgám s vysokým obsahem stříbra bez fáze Gamma 2.
• Lehce tvarovatelný, leštitelný, výplně jsou velmi pevné.
• Zvolte si rychlost tuhnutí: slow (pomalá - 5 min, doplňte 8) nebo regular (4,5 min, doplňte 9).
• Složení: Ag 56 %, Sn 27,9 %, Cu 15,4 %.
• Využijte zvýhodněných cen kapslí pří nákupu ekonomických balení á 500 ks.

SDI PERMITE SDI

• Kapslový amalgám zvlášť vhodný pro velké kavity. • Snadná manipulace, skvělá odolnost vůči korozi.
• Pracovní čas: 3,5 minuty, modelovací čas po kondenzaci: 8 - 10 minut.
• Složení: Ag - 46%, Sn - 31,3% a Cu - 22,7%.

SEPTALLOY NG 50 Septodont

• 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%.

SAFARGAM PLUS SAFINA

Odstranění staré amalgámové výplně? 
Vrtáček Rapid Prep najdete na straně 416

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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AMALGÁMYAmalgámyHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Spherodon-M 250 g 510018 7 699 Kč
Spherodon-M kapsle č. 1 100 ks 510053 1 999 Kč
Spherodon-M kapsle č. 2 100 ks 510054 2 649 Kč
Spherodon-M kapsle č. 3 100 ks 510055 3 299 Kč

Kapsl. amalgám 45%, č.1/2 - 200 mg 50 ks 5101070 590 Kč
Kapsl. amalgám 45%, č.1 - 400 mg 50 ks 5101071 830 Kč
Kapsl. amalgám 45%, č.2 - 600 mg 50 ks 5101072 1 130 Kč
Kapsl. amalgám 45%, č.3 - 800 mg 50 ks 5101073 1 415 Kč

ANA 2000 HCAA Duett 400 ks 510062 6 495 Kč
ANA 2000 HCAA prášek 250 g 510065 5 630 Kč
ANA 2000 HCAA kapsle č. 1 50 ks 510059 988 Kč
ANA 2000 HCAA kapsle č. 2 50 ks 510060 1 299 Kč
ANA 2000 HCAA kapsle č. 3 50 ks 510061 1 619 Kč

Safargam NG2  250 g 400032 3 862 Kč
Safargam NG2 500 g 400033 7 627 Kč
Safargam NG2 1000 g 400036 15 154 Kč

Contour kapsle č. 1 400 mg 50 ks 510071 1 697 Kč
Contour kapsle č. 2 600 mg 50 ks 510072 2 003 Kč
Contour kapsle č. 3 800 mg 50 ks 510073 2 530 Kč

• Smíšený amalgám bez gama 2 fáze obsahující sférické i disperzní částice (v poměru 3:2)
s vyšším obsahem mědi, vyznačující se rychlejším tuhnutím a vyžadující nižší kondenzační tlaky.

• Dodávaný ve formě prášku nebo v patentované ultrazvukem zatavené kapsli SecureCap,
zajišťující nulové ztráty rtuti při míchání, snižující hlučnost a poskytující vždy perfektní směs.

• Složení: Ag – 45,5 %, Sn – 31,5 %, Cu – 23 %.

SPHERODON-M Silmet

• Kapslovaný amalgám v aktivačních kapslích. Vysoký obsah mědi. 
• Ideální konzistence po namíchání. Bez gamma2 fáze, bez zinku. 
• Složení: 45% Ag, 25% Sn, 30% Cu.

KAPSLOVANÝ AMALGÁM 45% HZ Yinya

• Oblíbený smíšený amalgám obsahující sférické i disperzní částice s vysokým obsahem mědi.
• K dispozici v praktických tabletách s peletkami rtuti (Duett) pro míchání v libovolné třepačce 

kapslí nebo ve formě prášku a kapslí.
• Složení: Ag 43,1 %, Sn 30,8 %, Cu 26,1 %.

ANA 2000 HCAA Nordiska

• Slitina pro dentální amalgám bez gama-2 fáze.
• Dobrá korozní odolnost, vysoká pevnost v tlaku, malá objemová změna, nízká hodnota tečení.
• Doporučený hmotností poměr míchání slitiny se rtutí je 1:1,1.
• Složení: Ag - 42%, Sn - 32 %, Cu - 26 %, bez obsahu Zn.

SAFARGAM NG2 SAFINA

• Velmi kvalitní a spolehlivý amalgám bez obsahu zinku.
• Lehce opracovatelný, neodlamuje se.
• Samoaktivující se kapsle - nepotřebujete speciální kleště.
• Slitina: stříbro: 41 %; cín: 31 %, měď 28 %, rtuť: 47 %.
• Využijte zvýhodněných cen kapslí pří nákupu ekonomických balení á 500 ks.

CONTOUR KerrHawe

Nejčerstvější informace,
nejrychlejší nákupy www.hufa.cz

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



Moderní, spolehlivé a bezpečné materiály

SAFINA, a.s. 
Vídeňská 104, 252 42 Jesenice, Vestec.    Tel.: +420 241 024 111, www.safina.cz

DENTÁLNÍ SLITINY A PÁJKY 

Slitiny pro dentální amalgam 

Zlaté slitiny
 

Chromkobaltové slitiny



45

AMALGÁMYAmalgámyHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

SPHERODON-M Duett 100 ks 510019 1 595 Kč

Rtuť 250 g 400030 319 Kč
Rtuť 500 g 400066 638 Kč

Kladívko na amalgám + nástroje JAPAN  592057 9 340 Kč

Kelímek na amalgám  296020 339 Kč

Pistole na amalgám kovová rovná 151510760 448 Kč
Pistole na amalgám kovová zahnutá 151510770 448 Kč

• Smíšený non gama 2 amalgám se 40% obsahem stříbra v balení typu Duett.
• Obsahuje sférické a disperzní částice stejného složení.
• Má vynikající stabilitu a zvýšenou odolnost proti korozi.
• Chemické složení: Ag 40%, Sn 32%, Cu 28%.
• Bezpečné a hygienické balení neobsahující žádnou volnou rtuť.
• Snadno se dávkuje a míchá.
• Balení obsahuje: 100 tablet á 390 mg, 100 rtuťových sáčků á 400 mg, 2 kapsle pro

opakované použití, 1 pinzetku.

SPHERODON-M DUETT Silmet

• Kvalitní dentální rtuť o čistotě 99,999 % za výhodnou cenu.

RTUŤ SAFINA

• Kolénkový násadec pro kondenzaci materiálů v kavitě.
• Pohybem nahoru a dolů bez námahy kondenzuje amalgám.
• Spolehlivý upínací mechanizmus koncovek.
• Počet kmitů kolénka regulujete počtem otáček motoru.
• Snadná údržba - promazávání zadní strany kolénka se provádí asi 3x týdně, podle četnosti použití.
• Sada obsahuje také 14 ks koncovek různých tvarů pro všechny indikace.

KLADÍVKO NA AMALGÁM + NÁSTROJE JAPAN

• Kovový kelímek na amalgám umožňující rychlé naplnění amalgámové pistole.
• Na spodní straně kelímku je gumová podložka pro zajištění stability.

KELÍMEK NA AMALGÁM Green Leaf Industries

• Kvalitní kovová amalgámová pistole tradičního českého výrobce.

PISTOLE NA AMALGÁM KOV Medin

Chraňte své zdraví s rukavicemi Mercator 
Medical na straně 367

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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AMALGÁMY Příslušenství Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Pistole na amalgám  594071x 339 Kč
Koncovka amalgámové pistole  594072x 99 Kč
 x - doplňte tvar koncovky

Pistole na amalgám Hawe rovná 594016 895 Kč
Pistole na amalgám Hawe zahnutá 594018 895 Kč
Pistole na amalgám mini-I-gun 594023 1 195 Kč

Amalgám reducer 12 ks 86093x 529 Kč
 x - doplňte tvar hlavičky

Amalgam veneer kit 564003 1 135 Kč

Amalgam polishing kit 564002 519 Kč

• Plastové pistole z nerozbitného, chemicky odolného plastu s vyměnitelnými koncovkami.
• 3 typy pistolí a koncovek: rovná (doplň 1), zahnutá (doplň 2) a zahnutá o 45° (doplň 3).

PISTOLE NA AMALGÁM

• Kvalitní plastové pistole z nerozbitného, chemicky odolného a žáruvzdorného plastu, který 
zabraňuje ucpávání pistole a zajistí její dlouhou životnost.

• Sterilizovatelná do 180°C, průměr otvoru 2,3 mm (rovná a zahnutá).
• Typ Mini-I-gun má zúžený otvor (1,25 mm) pro malé výplně.

PISTOLE NA AMALGÁM KerrHawe

• Nástroje pro dokončení a vyhlazení amalgámových výplní bez poškození skloviny.

AMALGAM REDUCER

86
09

32
 

EDENTA AG

• Pryžové leštící nástroje pro hrubé opracování amalgámových výplní.
• Doporučené otáčky: 5000 - 7000 ot/min.
• Balení obsahuje: 6 gumiček Amalgam Reducer, 6 trvdokovových vrtáčků na opracování 

amlgámu.

AMALGAM VENEER KIT EDENTA AG

• Sada na leštění amalgámových výplní.
• Obsahuje: 2 ks reducerů na hrubé opracování výplně, 5 ks hnědých gum na předleštění a 5 ks 

zelených gum na konečné doleštění do vysokého lesku.

AMALGAM POLISHING KIT EDENTA AG

Tradiční český výrobce amalgámů

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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AMALGÁMYPřístrojeHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Mixing boy  593000 24 590 Kč
Mixing boy - náhradní vidlice pro kapsle  5930001 1 794 Kč
Mixing boy - náhradní tuba pro prášek rovná  5930002 1 512 Kč
Mixing boy - čistící kartáček 5 ks 5930003 330 Kč

Amalgamátor SDS 4000  593014 13 171 Kč

Amalgamátor Technomix  593030 8 990 Kč

Capmix  593144 19 560 Kč

Silver Mix 90  593001 9 390 Kč

• Dávkovací a míchací přístroj pro amalgámové prášky i kapsle.
• Tichý a bezproblémový chod.
• Libovolné nastavení dávkování prášku a rtuti, snadné zdvojení dávky.
• Volitelný míchací čas od 1 do 99 sekund.
• Díky inovovanému třepacímu systému je docílena vysoká kvalita namíchaného amalgámu.
• Otáčky: 3 200 ot/min. Hmotnost: 6 kg.
• Rozměry přístroje: 225 x 260 x 220 mm.
• Balení obsahuje: míchací přístroj, kapsle pro míchání práškového amalgámu, míchací vidličku, 

čistící kartáček a trychtýře.

MIXING BOY

• Univerzální vysokorychlostní amalgamátor ovládaný mikroprocesorem pro přesné a rovnoměrné namíchání.
• Oscilační pohyb zajistí skvělou homogenitu a konzistenci pro širokou škálu amalgámů.

AMALGAMÁTOR SDS 4000 KerrHawe

• Univerzální výkonný amalgamátor pro materiály v kapslích (amalgámy, skloionomery).
• Deset přednastavených programů.
• Oscilační pohyb s 4 500 ot/min.
• Pro kapsle o velikosti 30-36 mm a prům. 12-16 mm.
• Záruka 2 roky.

AMALGAMÁTOR TECHNOMIX Septodont

• Univerzální míchací přístroj pro kapslované dentální materiály - amalgámové i skloionomerní.
• Praktický držák kapslí s automatickou retencí pro snadnější práci.
• Možnost volby míchacích časů s předvolbami.
• Snížená hlučnost míchání.

CAPMIX 3M Espe

• Míchací přístroj na všechny druhy míchacích a aplikačních kapslí, včetně amalgámových kapslí.
• Možnost nastavení požadovaného míchacího času.
• Po namíchání zůstává nastavený poslední čas a to i v případě odpojení přístroje ze sítě.

SILVER MIX 90 GC Europe

Získejte víc místa po ruce s Asistenční 
poličkou ze strany 439

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 / 235 33 60

    Pevná vazba, 

provûfiené 
          výsledky.

Pevná vazba – tuhne duálnû i chemicky
Univerzální – vhodn˘ pro silikátovou a oxidovou keramiku i kovy
Klinicky ovûfiený – celá fiada dlouhodob˘ch studií
Inovace – dal‰í odstín, snadnûjší zpracování

Novû se zdokonaleným sloÏením

Multilink
® Automix

Systém pro adhezivní cementování

Klinicky ovûfieno s

NOVÁ
GENERACE

Multilink_Automix_INS_2013_cz_205x260.indd   1 08.08.13   12:46
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ADHEZIVAHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Ultra-Etch 35% intro kit 500163 1 040 Kč
Ultra-Etch 35% 4 x 1,2 ml 500164 730 Kč
Ultra-Etch 35% 20 x 1,2 ml 500168 2 230 Kč
Ultra-Etch IndiSpense 30 ml 500685 1 930 Kč
Plastové stříkačky 1,2 ml 20 ks 500124 300 Kč

Uni-Etch 32% 4 x 5 g 521052 1 430 Kč
Uni-Etch 32% 5 g 521050 440 Kč

Select HV ETCH kit 521067 2 620 Kč
Select HV ETCH 30 ml 521072 1 560 Kč

Etching gel 3,5 g 100040 289 Kč
Etching gel EKON balení 30 g 100041 941 Kč

leptadla

• Díky schopnosti samolimitace zamezuje přeleptání dentinu a vzniku citlivosti, protože naleptá maxi-
mální do hloubky 1,9 μm. 

• Nestéká, optimální viskozita zajišťuje dostatečnou tloušťku vrstvy, což brání předčasnému vysychání.
• Obsahuje 35% kyselinu fosforečnou.
• IndiSpense: ekonomicky velmi výhodný systém umožňuje rychle a čistě plnit 1,2 ml stříkačky z 

velkého 30 ml balení.
• Intro kit obsahuje: 4 x 1,2 ml leptadla a 20 ks Blue Micro kanyl.
• Plastové stříkačky: Jednorázové plastové stříkačky 1,2 ml se závitem Luer Lock pro bezpečné nasazení 

kanyly.

ULTRA-ETCH Ultradent Products

• Leptací pologel 32% kyseliny fosforečné ve stříkačce pro současné leptání dentinu a skloviny (15 sek.).
• Zajišťuje dostatečnou mechanickou retenci leptaného povrchu tvrdé zubní tkáně.
• Díky pologelové konzistenci a zářivě modré barvě patří mezi nejoblíbenější světová leptadla.
• Umožňuje spolehlivé naleptání dentinu i skloviny pro pečetění fisur, kompozitní výplně a adhezivní 

cementování.
• Zajišťuje dostatečnou mechanickou retenci leptaného povrchu tvrdé zubní tkáně.
• Speciální aplikační koncovky umožňují cílenou, přesnou a hygienickou aplikaci a šetří materiál.

UNI-ETCH Bisco

• Špičkové 35% vysoce viskozní fosforečné leptadlo.
• Univerzální leptadlo specificky vytvořené pro bodové umístění jak na sklovinu, tak na dentin.
• Při aplikaci v krčkové oblasti nestéká (vysoce thixotropní) a tím eliminuje možnost poškození a krvácení 

měkké tkáně.
• Zelená barva pro snadnou viditelnost a kontrast.
• Snadné opláchnutí bez zanechání stop.
• Kit obsahuje: 30 ml leptadla, 30 prázdných stříkaček a 30 kanyl.

SELECT HV ETCH Bisco

• Leptací gel na sklovinu a dentin v koncentraci 34 - 37% kyseliny fosforečné, umožňující 
snadnou, přesnou a rychlou aplikaci ze stříkačky.

• Balení obsahuje: 3,5 g gelu ve stříkačce, 10 ks aplikačních kanyl.
• EKON balení obsahuje: 30 g gelu se stříkačce, 2 náhradní stříkačky a 20 ks aplikačních kanyl.

ETCHING GEL SpofaDental

Náhradní míchací kanyly a aplikační
štětečky najdete na straně 61

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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ADHEZIVA Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Etching Gel Bulk Blue 250 ml 430027 1 800 Kč

Gluma Etch 35 Gel 2 x 2,5 ml 521082 800 Kč

Email preparator blue 5 ml 521017 209 Kč

Etch-Rite Jumbo kit 530472 2 040 Kč
Etch-Rite Jumbo refill 2 x 25 ml 530470 1 890 Kč

Total Etch Jumbo 2 x 2 g + 30 g 521129 2 809 Kč
Total Etch 2 x 2 g 521019 539 Kč

leptadla

• Zatékavý, přesto nestékavý thixotropní leptací gel s obsahem 37% kyseliny fosforečné.
• Jasně modrá barva - snadno viditelný.
• Ekonomické balení á 250 ml.
• Balení obsahuje stříkačku pro naplnění a aplikaci.

ETCHING GEL BULK BLUE Ortho-Care

• Leptací gel s obsahem 38% kyseliny fosforečné.
• Pro přípravu skloviny a dentinu při technice totálního leptání.
• Obsahuje: 2 x 2,5 ml gelu a 25 aplikačních kanyl.

GLUMA ETCH 35 GEL Heraeus Kulzer

• 37% kyselina fosforečná ve formě tekutiny pro leptání skloviny a úpravu dentinu.
• Vzhledem k nízké viskozitě, zatéká dobře i do fisur.
• Ideální před nanášením pečetidel, kompozitních výplní a před adhezivním cementováním náhrad.

EMAIL PREPARATOR BLUE Ivoclar Vivadent

• Leptací gel s 38% kyselinou fosforečnou.
• Thixotropní - zůstává právě tam, kde ho nanesete a nepoškodí měkké tkáně.
• Jasně modrá barva je dobře rozeznatelná v místě preparace.
• Snadné oplachování beze zbytků.
• Leptání po dobu 15 sekund.
• Jumbo kit obsahuje: 2 x 25 ml leptadla, 5 prázdných stříkaček á 3 ml a 50 kanyl.

ETCH-RITE JUMBO Pulpdent

• Leptací gel s obsahem 37% kyseliny fosforečné k leptání skloviny a úpravě povrchu dentinu 
ve spojení s pečetidly, kompozitními výplněmi a fixováním náhrad.

• Rychlé a efektivní nanášení díky konzistentní vrstvě materiálu.
• Barevně jej lze snadno rozlišit od vlastního zubu.
• Speciální aplikátor s pístem zajišťuje ekonomické dávkování materiálu.
• Pomocí praktické Jumbo stříkačky lze materiál doplnit do menších stříkaček.
• Balení Jumbo obsahuje: 30 g Total Etch Jumbo, 2 x 2 g Total Etch a příslušenství.

TOTAL ETCH Ivoclar Vivadent

Svůj oblíbený kompozit najdete
na stranách 63 - 76

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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ADHEZIVAHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

BisBlock 6 ml 530288 1 860 Kč

Universal Dentin Sealant kit 500265 1 300 Kč
Universal Dentin Sealant mini kit 501020 600 Kč
Universal Dentin Sealant 4 x 1,2 ml 500266 890 Kč

Gluma Desensitizer 5 ml 530017 1 625 Kč

Telio CS desensitizer 5 g 530099 1 389 Kč

desensitizéry

• Patentovaný dentinový desensitizér blokující pohyb tekutin v dentinových tubulech, čímž výrazně 
snižuje citlivost.

• Krystalizuje hluboko uvnitř dentinálního tubulu.
• Pro odstranění citlivosti u exponovaných kořenů a před aplikací přímých výplní.
• Odolává abrazi kartáčkem, přesto dosahuje vynikající bondovací síly.

Jak BisBlock funguje?

BISBLOCK

Před aplikací 
adheziva

Bisco

• Biokompatibilní, nepolymerizovatelná pryskyřice v organickém rozpouštědle.
• Snižuje dočasnou citlivost zubů po některých ošetřeních - uzavírá dentinové tubuly.
• Ideální k omezení citlivosti po broušení a hlubokém čištění (odstranění zubního kamene), po 

postoperačních výkonech nebo k pečetění citlivých krčků před bělením.
• Rychlá a přesná aplikace ze stříkačky pomocí kanyly: nanést a osušit vzduchem.
• Trvanlivost neprostupné bariéry proti baktériím, kyselinám, pryskyřicím: měsíce po aplikaci.
• Balení kit obsahuje: 4 x 1,2 ml a 20 ks kanyl Black Mini Brush.
• Balení mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml a 10 ks kanyl.

UNIVERSAL DENTIN SEALANT Ultradent Products

• Okamžitá a trvalá ochrana proti hypercitlivosti a zamezení popreparační bolesti.
• Pro ošetření obnažených zubních krčků nevyžadujících výplň.
• Jednoduchá aplikace po očištění zubů, po 30-60 sek. působení se jen vysuší a jemně opláchne.
• Okamžité snížení nadměrné citlivosti, klinicky prověřená účinnost minimálně 12 měsíců.

GLUMA DESENSITIZER Heraeus Kulzer

• Pro ošetření, desenzibilizaci a očištění obnaženého nebo obroušeného povrchu dentinu.
• Ideální také pro ošetření preparovaných kavit a pahýlů.
• Snadné použití - vmasírujte po dobu 10 sek.
• Nevyžaduje polymeraci světlem.
• Nástupce Systemp. desensitizeru.

TELIO CS DESENSITIZER Ivoclar Vivadent

Potřebujete zatočit s citlivostí?
Vyzkoušejte UltraEZ ze strany 260

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Poskytuje dlouhodobou eliminaci dentinové citlivosti. 
Díky vytvoření formace kalcium oxalátových krystalů, 
zablokuje průtok tekutin v dentinových tubulech.

Jak zvyšuje aplikace adheziva efektivitu BisBlocku?
• Nanesení adheziva, které má pH bližící se neutrál-

nímu (All Bond 2, One Step Plus), umožní adhezivu 
zatéct do dentinových tubulů kolem kalcium oxaláto-
vých krystalů. Tím se vytvoří zátka po polymeraci.

Proč je zátka z BisBlocku/Adheziva důležitá?
• Zátka, která se vytvoří spojením těchto 2 materiálů 

po polymeraci, zabraňuje pohybům dentinových 
tekutin a výsledkem je snížení nebo úplná eliminace 
citlivosti popisované hydrodynamickou teorií.

Aplikujte leptadlo Po aplikaci leptadla

Aplikujte BisBlock Aplikujte 
adhezivum

Horní pohled
Ca-oxalát krystaly

Boční pohled
Ca-oxalát krystaly

Po aplikaci 
adheziva
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ADHEZIVA Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Z-PRIME plus 4 ml 530198 2 040 Kč

Adper Scotchbond Multi-Purpose kit 5302170 7 846 Kč
Adper Scotchbond M-P adhezivum 8 ml 5302173 4 118 Kč
Adper Scotchbond M-P primer 8 ml 530262 4 118 Kč

All-Bond 3 kit 530190 5 090 Kč
All-Bond 3 lahvičky A+B 2 x 6 ml 530191 3 900 Kč
All-Bond 3 Resin 4 ml 530192 1 140 Kč

tříkrokové bondy

• Jednosložkový primer pro vylepšení adheze mezi nepřímými náhradami a kompozitními cementy.
• Při opravách keramiky zvýší vazbu mezi kovem a kompozitem.
• Ideální pro ošetření povrchů zirkonu, aluminium-oxidových kapniček, všech druhů kovů, kompozit

a endodontických čepů.
• Vynikající síla bondu ke všem světlem či chemicky tuhnoucím fixačním cementům.
• Bezkonkurenční klinické výsledky, snadné a rychlé použití!

Z-PRIME PLUS

2) Aplikujte 1 - 2 vrstvy Z-PRIME 
plus, rovnoměrně navlhčete vnitřní 
povrch, sušte vzduchem cca 3 - 5 
vteřin.

Bisco

• Víceúčelový dentální ahezivní systém tradičního typu „total-etch“.
• Široké spektrum indikací.
• Zajišťuje spolehlivé použití pro každou aplikaci.
• Vynikající adheze ve vlhkém i suchém prostředí.
• Lze používat i při vysoké relativní vlhkosti.
• Balení obsahuje: 8 ml primer, 8 ml adheziv, 2 x 3 ml leptadla, 5 ks kanyl k leptadlu, 60 ks 

štětečků, 3 držátka a míchací kalíšek s ochranným filtrem.

ADPER SCOTCHBOND MULTI-PURPOSE 3M Espe

• Duálně tuhnoucí naplněný tříkrokový adhezivní systém kompatibilní se všemi dentálními materiály.
• Využívá zdokonalené technologie All-Bond 2, je hydrofóbní a zvyšuje odolnost bondu.
• Snadnější a rychlejší použití.
• Více hydrofóbní pro delší trvanlivost.
• Radioopákní.
• Balení obsahuje: 2 x 6 ml All-Bond 3, 4 ml All-Bond 3 Resin, 5 g Uni-Etch a příslušenství.

ALL-BOND 3 Bisco

Zaostřete na svou práci
Lupové brýle Univet na stranách 388 a 389

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

3) Pokračujte v cementaci s 
použitím fixačního cementu.

1) Vyčistěte vnitřní povrch 
opravy, opláchněte a osušte 
vzduchem.

Tříkrokové
s leptáním s oplachem, primování
s osvitem a bondování s osvitem
(tzv. total-etch technika). 

Dvoukrokové A
po leptání a oplachu následuje
bondování a primer v jednom
kroku. 

Dvoukrokové B
s leptáním a primováním v jednom
kroku bez oplachu následuje
bondování s osvitem. 

Jednokrokové A
dvoulahvičkové – samoleptací, smísením
složky A a B si připravíte stabilní čerstvou
směs pro každou indikaci. 

Jednokrokové B
jednolahvičkové – samoleptací,
samoadhezivní - vše v jednom.

Univerzální - jednolahvičkové            
vhodné pro všechny metody leptání.

Pro Vaši snadnější orientaci jsme současná adheziva rozdělili do následujících skupin podle klinické aplikace:
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ADHEZIVAHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

One-Step Plus 6 ml 530221 2 570 Kč

Prime&Bond NT 2 x 4,5 ml 521009 4 538 Kč
Prime&Bond NT 1 x 4,5 ml 5210090 2 499 Kč
Self Cure Activator 4,5 ml 521155 2 650 Kč

Optibond Solo Plus kit 530280 5 075 Kč
Optibond Solo Plus 5 ml 5303022 1 803 Kč
Optibond Solo Plus 3 ml 530272 1 225 Kč

dvoukrokové bondy A

• Univerzální, světlem tuhnoucí, jednosložkové adhezivum s vysokým obsahem plniva pro bondování všech 
typů kompozit (včetně chemicky tuhnoucích), amalgámů, kovů a keramiky.

• Jediný jednolahvičkový adhezivní systém, který se efektivně váže na světlem a chemicky tuhnoucí kompozi-
ta, bez nutnosti dodatečného aktivátoru.

• Spolehlivě a jistě funguje i v tak problematických adhezivních situacích, jako jsou dostavby a cementování 
korunek a můstků, fazet, inlejí a onlejí.

• Optimální pro použití při dostavbách pomocí kořenových kompozitních čepů se skleněnými vlákny (Inno-
post, HS London a další systémy).

ONE-STEP PLUS

1) Leptejte

Bisco

• Inovovaný, jednosložkový bond s obsahem nanoplniva, pro aplikaci na všechny druhy kompozit a kompomerů.
• Velmi nízká viskozita a dobrá schopnost penetrace do dentinu.
• Aplikace v jedné vrstvě.
• Self Cure Activator zajistí chemické reakce při indikacích, které vylučují spolehlivou světelnou polymeraci.

PRIME&BOND NT + SCA Dentsply DeTrey

• Jednosložkové, světlem tuhnoucí, 15% naplněné adhezivum pro přímé i nepřímé aplikace na 
etanolové bázi.

• Pro chemickou inicializaci tuhnutí u nepřímých náhrad slouží Dual-Cure Activator.
• Sada obsahuje: 2 x 5 ml lahvičky OptiBond Solo Plus adheziva, 1 x 3 g stříkačka leptacího 

gelu Gel Etchant, 10 jednorázových koncovek na Gel Etchant stříkačky, 25 jednorázových 
míchacích misek, 100 jednorázových aplikačních koncovek.

OPTIBOND SOLO PLUS KerrHawe

Vždy 100% zpolymerovaný materiál?
Ultradent VALO lampa ze strany 123

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

2) Vypláchněte 3) Lehce vysušte, ale
nechte viditelně vlhký 
povrch

4) Protřepejte lahvičku, 
pootočte uzávěr a nechte 
uniknout páry, pak otevřete

5) Naneste One-Step 
Plus ve 2 až 3 vrstvách

6) Krátce vysušte 
vzduchem

7) Polymerujte světlem 
10 - 20 sekund
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ADHEZIVA Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

PQ1 intro kit 500615 2 080 Kč
PQ1 mini kit 501053 1 090 Kč
PQ1 refill 4 x 1,2 ml 500641 1 880 Kč

Gluma 2Bond assortment 521040 2 750 Kč
Gluma 2Bond 4 ml 521041 1 985 Kč

Optibond FL kit 530278E 4 043 Kč
OptiBond FL Primer 8 ml 5303023 1 902 Kč
OptiBond FL Adhesive 8 ml 5303024 1 902 Kč

ExciTE F VivaPen 2 ml 521239 2 779 Kč
ExciTE F Refill 5 g 521149 2 259 Kč

Enamel plus EnaBond 5 ml 525802 2 215 Kč

dvoukrokové bondy A

• Jednosložkový, rtg kontrastní, světlem tuhnoucí pryskyřičný bond na bázi ethanolu s univerzálním použitím.
• Nejvíce naplněný jednosložkový bond (40%) s neuvěřitelnou pevností k dentinu (ve střihu 61,25 MPa)!
• Vytvoří pevnou vazbu k dentinu, sklovině, kovům, keramice a kompozitům.
• Lze použít i u nepřímých náhrad je-li možná polymerace světlem.
• Intro kit obsahuje: 2 x 1,2 ml PQ1 bond, 2 x 1,2 ml Ultra-Etch, 20 kanyl Blue Micro a 40 kanyl Inspiral Brush.
• Mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml PQ1 bond a 10 kanyl inspiral Brush.

PQ1 Ultradent Products

• Obsahuje nanofilní plnivo, zajišťuje priming a bonding při aplikaci jediné vrstvy v jednom 
kroku po naleptání skloviny a dentinu.

• Navíc má desenzitizující účinek.
• Díky vynikající okrajové adaptaci a vysoké vazebné síle na sklovinu a dentin je perfektním 

řešením pro typické aplikace dvoukrokových adhezivních systémů.
• Balení assortment obsahuje: 4 ml bondu, 2 x 2,5 ml leptadla a příslušenství.

GLUMA 2BOND Heraeus Kulzer

• Tento adhezivní systém pro dentin/sklovinu funguje jako adhezivum a liner v jednom. 
• Jedná se o 48% sklem plněný adhezivní systém poskytující chemickou i strukturální vazbu. 
• Jednoduché použití; žádné míchání a jen jedna světelná polymerace.
• Balení kit obsahuje: 8 ml primer, 8 ml adhezivum, 3g Gel Etchant, 10 kanyl ke Gel Etchant, 

25 míchacích mističek a 50 aplikačních štětečků.

OPTIBOND FL KerrHawe

• Plněné světlem tuhnoucí jednosložkové dentin-sklovinné adhezivum pro techniku totálního leptání.
• Neobsahuje aceton, ideální pro bondování před kompozitními a kompomerovými výplněmi a před 

cementováním fixních náhrad.
• Balení VivaPen obsahuje až 120 dávek bondu a umožní pohodlné dávkování a nanášení.

EXCITE F Ivoclar Vivadent

• Jednosložkový světlem aktivovaný univerzální bond na bázi ethanolu.
• Ideální pro bondování dentinu i skloviny, použitelný s kompozity, kompomery a kovovými slitinami.
• Vhodný také do prostředí kořenových kanálků a při fixaci protetickým prací.
• Pro dosažení chemické reakce je nutné použít katalyzátor (míchat v poměru 1:1).

ENAMEL PLUS ENABOND Micerium

Vyhradní zastoupení pro ČR a SR

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



55

ADHEZIVAHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Adper Single Bond 2 6 ml  530222 2 388 Kč

Retensin Plus 5 ml 100084 874 Kč

Heliobond 11 g 521018 1 859 Kč

AdheSE intro kit 521148 3 679 Kč
AdheSE refill 2 x 5 g 521139 3 199 Kč

dvoukrokové bondy A

• Klinicky ověřené adhezivum s technologií nanoplniva.
• Zlepšená adheze k 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.
• Set obsahuje: 6 g bond, 2 x 3 ml leptadlo, 25 kanyl a míchací podložky.

ADPER SINGLE BOND 2 3M Espe

• Jednosložkové, světlem tuhnoucí adhezivum se zvýšenou tolerancí k vlhkosti a dentinu.
• K vazbě kompozitní nebo kompomerní výplně s povrchově upravenou sklovinou a dentinem.
• Vhodné pro kombinaci s technikou „total-etch“.

RETENSIN PLUS SpofaDental

• Světlem polymerující bond na sklovinu.
• V kombinaci s lahvičkou Syntac lze použít i pro adhezi k dentinu.
• Lze použít pro fixaci dentální bižuterie, např. Skyce.
• Zajistí optimální okrajový uzávěr mezi zubem a kompozitem.

HELIOBOND Ivoclar Vivadent

• Světlem iniciované samoleptací adhezivum pro sklovinu a dentin pro kompozitní a kompomerní výplně.
• Šetří čas, nevyžaduje leptání. Ekonomický - cca pro 150 aplikací.
• Vysoká pevnost vazby, není potřeba skladovat v chladničce.
• Bezpečné a snadné použití díky barevně označeným lahvičkám a aplikátorům.
• Intro pack obsahuje: 2 x 5 g AdheSE, míchací mističku a aplikační štětečky.

ADHESE Ivoclar Vivadent

Opravdu univerzální kompozit s širokým výběrem 
odstínů. Vyzkoušejte Amelogen Plus ze strany 64

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

dvoukrokové B
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ADHEZIVA Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Peak Universal Bond Self-Etch intro kit 504554 2 120 Kč
Peak Universal Bond Total-Etch intro kit 504551 1 870 Kč
Peak Universal Bond 4 x 1,2 ml 504553 1 800 Kč
Peak SE primer 4 x 1,2 ml 505135 1 490 Kč

Clearfil SE Bond set 541050 3 499 Kč
Clearfil SE bond 5 ml 530193 2 395 Kč

FuturaBond U Single Dose 200 ks 530355U 8 490 Kč
FuturaBond U Single Dose 50 ks 530356U 2 438 Kč
FuturaBond U Single Dose zkušební balení 530357U 1 219 Kč

Adper Prompt L-Pop 100 ks 530249 5 465 Kč
Adper Prompt L-Pop 40 ks 530248 2 328 Kč

dvoukrokové bondy B

• Váže se ke všem materiálům (dentinu, sklovině, kovu, keramice, kompozitům i zirkonu).
• Pro přímé i nepřímé bondování, pro bondování výplní kořenových čepů a endodontických ošetření.
• Pro techniku Total-Etch i Self-Etch.
• 0,2% chlorhexidinu - pro dlouhodobou vysokou pevnost bondu.
• Minimální degradace materiálu.
• Nízká spotřeba materiálu, minimální odpad a ztráty.
• Přesné a cílené nanášení.
• Peak Universal Bond Total-Etch Kit obsahuje: 1,2 ml Peak Universal Bond, 1,2 ml Ultra-Etch, 20 kanyl 

Blue Micro a 20 kanyl Inspiral Brush.
• Peak Universal Bond Self-Etch Kit obsahuje: 1,2 ml Peak Universal Bond, 1,2 ml Peak SE Primer, 20 

Blue Micro Tips a 20 Inspiral Brush Tips.

PEAK UNIVERSAL Ultradent Products

• Univerzální světlem tuhnoucí adhezivní systém pro všechny světlem tuhnoucí výplňové 
materiály.

• Spolehlivý samoleptací systém bez nadbytečného leptání zubních tkání.
• Výborná síla vazby a schopnost utěsnit díky monomerům MDP.
• Velmi rychlý pracovní postup.
• Sada obsahuje: 6 ml primer, 5 ml bond, 2 držáky štětečků, 100 štětečků a příslušenství.

CLEARFIL SE Kuraray

• Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum v jednotlivých dávkách.
• Určen pro všechny techniky leptání, univerzální pro všechny druhy kompozit.
• Nanáší se pouze v jedné vrstvě, celková doba zpracováníje pouhých 35 vteřin.
• Praktická single doza Vám připraví vždy čerstvou směs pro spolehlivé bondování. 
• Zkušební balení obsahuje: 20 ks Futurabond U, 20 ml Vococid leptadlo a příslušenství.

FUTURABOND U VOCO

• Samoleptací adhezivum v blistrech L-Pop na jedno použití.
• Obě součásti v blistru jsou aktivovány vytvořením roztoku k okamžitému použití. 
• Leptání, priming a bonding jsou spojeny v jednom kroku, pouhým jedním nanesením.
• Vhodný pro světlem tuhnoucí kompozita nebo kompomery.

ADPER PROMPT L-POP 3M Espe

Pracujte bez stresu s anestetiky
Septodont ze strany 225

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

jednokrokové bondy A
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ADHEZIVAHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8) jednokrokové bondy B

Optibond All-in-One 5 ml 530278 2 578 Kč

G-Bond starter kit 521147 3 080 Kč
G-Bond 2 x 5 ml 5211472 4 480 Kč

One Coat 7.0 intro kit 530366 2 619 Kč
One Coat 7.0 refill 5 ml 530367 1 609 Kč

Bond 008 2 x 1 ml 100039 831 Kč
Bond 008 – aplikační jehly 50 ks 100038 505 Kč

• Jednosložkové světlem aktivované adhezivum.
• Kvalitnější adheze ke všem povrchům, přímá i nepřímá aplikace, jednoduchý jednokrokový postup.
• Indikace: kompozitní a kompomerové výplně, opravy kompozit a keramiky, kořenové dostavby, 

fasety, můstky, korunky, kořenové čepy atd.
• Zajišťuje výbornou penetraci do dentinových tubulů a poskytuje mimořádnou vazebnou sílu

a ochranu před vznikem polymeračních mikrospár a citlivosti.
• Jedinečná schopnost nano-leptání zajistí velmi účinné leptání skloviny.

OPTIBOND ALL IN ONE KerrHawe

• Jednosložkové, samoleptací, světlem tuhnoucí adhezivum, které využívá principy jak chemické, tak 
mikromechanické vazby.

• Jemné naleptání skloviny a dentinu ponechá dentinové tubuly uzavřené, což zaručuje velmi nízké 
riziko pooperační citlivosti.

• Přítomnost dvou rozdílných funkčních monomerů vytváří chemickou vazbu k zubnímu povrchu.
• Rychlá procedura ve třech krocích, trvající pouhých 30 sekund.
• Starter kit obsahuje: 5 ml bondu, 50 mikroštětčků, 1 mikro-aplikátor a míchací misku.

G-BOND GC Europe

• Jednosložkový samoleptací světlem tuhnoucí adhezivní prostředek, který v jednom kroku 
leptá, připravuje povrch a váže na všechny povrchy.

• Neobsahuje těkavé rozpouštědlo na bázi acetonu, které by se mohlo rychle odpařit.
• Není požadována opakovaná aplikace ani čekací doba, pouze jedna vrstva = šetří Váš čas.
• Rychlá aplikace během 35 vteřin.
• Pro přímé výplně, nepřímé náhrady, vazba/opravy kompozita, na keramiku, kov, amalgám

a kompozita, pečetění dentinu.
• Nanotechnologie zlepšující sílu vazby, odolnost proti abrazi a pevnost okrajového uzávěru.
• Nižší vznik okrajových netěsností, což minimalizuje riziko pooperační citlivosti.
• Intro kit obsahuje: 5 ml One Coat 7.0, 50x mikrokartáček, míchací miska a kryt míchací misky.

ONE COAT 7.0 Coltene/Whaledent

• Bez sušení šetří čas pacienta i lékaře, vyhnete se otázce „jak suché je dost suché“.
• Samoleptací bez nutnosti leptání kyselinou.
• Jedna vrstva velmi snadné použití, které výrazně zkracuje délku postupu práce s adhezivem.
• Všestranně použitelný lze jej použít spolu se světlem tuhnoucími i duálně tuhnoucími

materiály (pokud se první vrstva duálně tuhnoucího materiálu vytvrdí světlem).
• Unikátní aplikace štětičkový hrot umožňuje snadné a rovnoměrné nanesení materiálu, které 

zajišťuje kompletní pokrytí a optimální výsledky.
• Balení obsahuje: 2 x 1 ml adheziva Bond 008 ve stříkačce, 2 x 10 aplikačních jehel se

štětičkovým hrotem.

BOND 008 SpofaDental

Dam-It - dokáže tohle Vaše kofferdamová 
blána? Najdete na straně 133

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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• Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum

• Samo-leptací technika, technika selektivního leptání nebo technika Total-etch –  
 volba je na Vás!

• Vynikající univerzálnost použití  
 – na přímé i nepřímé rekonstrukce zubů 
 – plně kompatibilní se všemi světlem tuhnoucími, duálně tuhnoucími a samo-tuhnoucími  
  kompozity – bez dodatečného použití aktivátoru  
 – pevná přilnavost k různým materiálům, jako je kov, zirkon a oxid hlinitý, i silikátová  
  keramika – bez dodatečného použití primeru

• Nanáší se v jedné vrstvě – celková doba zpracování pouhých 35 sekund
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ADHEZIVAHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

AdheSE One F VivaPen 2 ml 521154 2 999 Kč
AdheSE One VivaPen 0,5 ml 521112 829 Kč

Gluma Self Etch 4 ml 521039 2 000 Kč

Xeno V+ 5 ml 521076 3 388 Kč

XP Bond kit 521116 3 027 Kč

G-aenial Bond starter kit 521144 3 320 Kč
G-aenial Bond 5 ml 521142 2 520 Kč

jednokrokové bondy B

• Samoleptací, světlem tuhnoucí adhezivum „all-in-one“ pro restorativní výkony.
• Unikátní způsob dávkování pomocí pera dovoluje nanášet adhesivum přímo do kavity.
• Štětečkovou kanylu lze jednoduše vytvarovat a usnadnit přístup ke všem oblastem povrchu zubu.
• Balení 2 ml adheziva vystačí na 100 - 120 apliakcí.

ADHESE ONE F VIVAPEN Ivoclar Vivadent

• Leptá, primuje, bonduje v jediném kroku a navíc má desenzitizující účinek.
• Obsahuje nanoplnivo, se kterým má tento bond vynikající pevnost i fantastický marginální uzávěr. 
• Není potřeba žádné předchozí míchání, žádné leptání a je skladovatelný při pokojové teplotě. 
• Je vhodný pro všechny typy dostaveb, přímých i nepřímých.

GLUMA SELF ETCH Heraeus Kulzer

• Jednosložkové samoleptací adhezivum pro bondování pryskyřičných světlem tuhnoucích 
kompozitních materiálů na sklovinu a dentin.

• Bez nutnosti skladovat v lednici.
• Snížený čas osvitu na pouhých 10 sekund.
• Nová vůně příjemná pro pacienty.
• Z 5 ml lahvičky je možné udělat až 230 aplikací.

XENO V+ Dentsply DeTrey

• Jednosložkové, univerzální adhezivum pro kompozita, ormocery, kompomery, cementování, adhezivní opravy.
• Vhodný také pro použití jako ochranný lak.
• Obsahuje malé částečky plniva pro zesílení a pevnou vazbu.
• Zajišťuje dokonalý okrajový uzávěr jedinou vrstvou.
• Balení obsahuje: 5 ml a 50 aplikačních kanyl.

XP BOND Dentsply DeTrey

Doporučujeme Self Cure Activator ze strany 53 pro chemickou aktivaci.

• To nejlepší z adheziv 7. generace s novým přístupem volitelného leptání.
• Umožňuje zvolit si postup selektivního leptání.
• Jednoduchý a rychlý pracovní postup a snížená pooperační citlivost.
• Nepřekonatelná pevnost vazby na sklovinu díky jedinečnému složení.
• Monomer dimetakrylátu zvyšuje prostupnost do skloviny a dentinu a zvýšená hladina monomeru 

esteru fosforečného optimalizuje leptání.
• Úvodní balení obsahuje: 5 ml adheziva, 50 mikro-tip aplikátorů a 20 aplikačních misek.

G-AENIAL BOND GC Europe

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt?
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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ADHEZIVA Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)univerzální bondy

All-Bond Universal kit 530186 4 040 Kč
All-Bond Universal 6 ml 530187 3 420 Kč

Single Bond Universal starter kit 530215 2 008 Kč
Single Bond Universal 5 ml 530203 1 626 Kč
Single Bond Universal L-Pop 100 ks 530217 4 974 Kč

• Spojuje spolehlivost totálního leptání, pohodlí 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.
• Kit obsahuje: 6 ml All-Bond Universal, 5 g Select HV leptadla a příslušenství.

ALL-BOND UNIVERSAL

Před polymerací - hydrofilní toleruje 
vodu a vytváří spolehlivou vazbu i 
na vlhkém dentinu.

Bisco

• Efektivně použijete ve všech aplikačních technikách, 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.
• Vhodný pro samo- i duální tuhnutí - s DCA aktivátorem duálního tuhnutí.
• Snadná manipulace jednou rukou - díky lahvičce Flip-top.
• Univerzálním řešení zaručující maximální sílu vazby a rychlost použití.
• Dostupný v lahvičce nebo L-Pop.
• Zaváděcí balení: 5 ml adheziva v lahvičce, 50 míchacích kalíšků, 50 mikrokartáčků, 3 ml leptacího gelu

a 25 aplikačních koncovek.

SINGLE BOND UNIVERSAL

Technika Self-etch
Jednokroká, jednovrstevná a rychlá 
aplikace (35 sekund).

3M Espe

Technika Total-etch
Jako první krok aplikujte
Scotchbond Universal leptací
gel, dále pak postupujte dle
návodu u techniky Self-etch.

Po polymeraci - hydrofobní
• stabilnější vazba
• méně propustný pro vodu
• lepší pečetění, menší citlivost
• kompatibilní s chemicky tuhnoucími
   i duálně tuhnoucími materiály

Krásný úsměv na počkání s fasetami 
Componeer ze strany 84 - 85

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Suché nebo vlhké? Na tom nezáleží!

technika suchý dentin* vlhký dentin mokrý dentin*

Total-Etch 26,9 MPa 33,2 MPa 48,1 MPa

Self-Etch 28,4 MPa 31,0 MPa 34,2 MPa

* suchý dentin - oplachováno silným proudem vzduchu po 
dobu 10 sekund, * mokrý dentin na povrchu jsou

Vytváří spolehlivou vazbu ke sklovině

Self-Etch technika Total-Etch technika

mechanicky
neošetřená

sklovina
18,7 MPa 31,4 MPa

mechanicky
opracovaná

sklovina
29,0 MPa 35,6 MPa

Síla bondu byla testována pomocí Ultradent jig
metody. Duolink byl světlem polymerován po dobu
40 sekund. Zkušební bloky byly skladovány ve vodě

o teplotě 37 °C po dobu 24 hodin před zkouškou.



61

ADHEZIVAHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8) Příslušenství

SelectiveBrush fine 100 ks 521143 210 Kč
SelectiveBrush fine - set 4 x 100 ks 521143x 760 Kč
SelectiveBrush regular 100 ks 521141 210 Kč
SelectiveBrush regular - set 4 x 100 ks 521141x 760 Kč

Microbrush 4 x 100 ks 52104x 1 160 Kč
Microbrush Plus 4 x 100 ks 52104x 1 160 Kč
 x - doplňte velikost

Jednorázové štětečky bílé 50 ks 300229 147 Kč
Jednorázové štětečky černé 100 ks 300220 210 Kč
Držák štětečků oboustranný 1 ks 4000971 466 Kč

Black Micro kanyly 20 ks 500194 280 Kč
Black Micro kanyly 100 ks 501085 1 200 Kč
Blue Micro kanyly 20 ks 500158 280 Kč
Blue Micro kanyly 100 ks 500127 1 200 Kč

Inspiral Brush kanyly 20 ks 500710 540 Kč
Inspiral Brush kanyly 100 ks 500123 2 360 Kč

• 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.

SELECTIVE BRUSH

fine

Jovident

• Aplikační chomáčky s ohebným umělohmotným držátkem.
• Vhodné pro přesnou aplikaci tekutin a gelů (laků, bondů, podložkových materiálů, leptadel aj.).
• V krabičkách s praktickým dávkovacím otvorem.
• Velikosti Classic: regular (střední - č. 2), fine (jemné - č. 6).
• Velikosti Plus: regular (střední - č. 3), fine (jemné - č. 7) a superfine (superjemné - č. 4).

MICROBRUSH PLUS / MICROBRUSH Microbrush

• Univerzální štětečky pro přesné nanášení malých množství tekutin.
• Oboustranný oranžový držák jednorázových štětečků s rovným a zahnutým koncem.
• Díky dvěma různým zakončením umožňuje dobrou manipulaci.

JEDNORÁZOVÉ ŠTĚTEČKY DC Dental

• Velmi oblíbené a často používané kovové kanyly.
• Černé (black): průměr 22G (0,70 mm) pro Ultra Blend plus, EtchArrest, UltraSeal XT Plus, OpalDam.
• Modré (blue): průměr 25G (0,50 mm) pro Ultra-Etch a PrimaDry.

BLACK MICRO / BLUE MICRO KANYLY Ultradent Products

• Nanášení viskózních nebo plněných materiálů přes vnitřní šroubovici.
• Tuhá, nastavitelná vlákna kartáčku minimalizují vznik bublik.
• Kanyla o průměru 1,07 mm.
• Určeno pro: Composite Wetting Resin, Peak Universal Bond, PermaQuick, PQ1, Ultradent 

Porcelain Etch, Ultra-Etch a UltraSeal XT plus.

INSPIRAL BRUSH KANYLY Ultradent Products

regular

UltraSeal XT Plus dokonale zapečetí
i nejhlubší fisury strana 271

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



www.hufa.cz Podrobné informace o systému najdete na stranách 84 a 85.

PRO VÁŠ ÚSMĚV.

Překvapte pacienty jejich novým úsměvem 
během jedné návštěvy!

Inovativní. Šetří čas. Překvapivě jednoduchý. COMPONEER 
je přímý kompozitní fazetový systém, který se používá pro 
rychlé, snadné a bezpečné náhrady jednoho nebo více zubů. 
Nabízí nové perspektivy pro Vás a Vaše pacienty. Všichni máte 
tedy důvod k úsměvu. www.componeer.info

Výhody materiálu COMPONEER™:
Není potřeba žádná laboratoř | Stačí jedno ošetření | 
Přírodní estetické opravy za použití ruční techniky | Snadná 
aplikace s prefabrikovanými kompozitními fazetami | 
Vynikající výsledek | Atraktivní přidaná hodnota
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Evicrol set  

Compolux set  

Bisfil 2B A3/A3,5 10 g  

Bisfil 2B original 10 g  

PermaFlo Pink 2 x 2,3 g  

Amaris Gingiva set  

Evicrol set 100069 645 Kč

Compolux set 520097 1 280 Kč

Bisfil 2B A3/A3,5 10 g 520106 1 900 Kč
Bisfil 2B original 10 g 520105 1 900 Kč

PermaFlo Pink 2 x 2,3 g 500963 1 160 Kč

Amaris Gingiva set 522207 4 780 Kč

Chemicky tuhnoucí

• Dvousložkový chemicky tuhnoucí kompozit pro výplně III., IV. a V. třídy, k fixaci dlah, pro 
kořenové nástavby.

• Standardní balení: 40 g prášku v základním odstínu č. 21, 3 x 10 g prášku v doplňkovém 
odstínu č. 25, 27, 45 a 28 g tekutiny, 15 g Evicrol leptacího roztoku, třecí lopatky, 2 bločky 
třecích papírků, 2 odměrné lžičky na prášek.

EVICROL SpofaDental

• Chemicky tuhnoucí kompozitum ve formě pasta-pasta.
• Pro výplně III. a V. třídy, výplně I. třídy v premolárech a vybrané estetické výplně IV. třídy.
• Set obsahuje: 2 x 14 g kompozita, 6 ml etching gel, 2 x 3 ml bondovací pryskyřice.

COMPOLUX Septodont

• Chemicky tuhnoucí, rtg kontrastní hybridní kompozitum pro výplně I. a II. třídy.
• Vhodný rovněž jako jednolitý materiál pro cementování a dostavby kořenových čepů s vlákny.
• Balení v duálních stříkačkách umožňuje rychlou aplikaci – odpadá míchání.
• Velmi rychle tuhne (pracovní čas 2:15 min., doba tuhnutí 4:30 min.).
• Díky chemickému tuhnutí je riziko kontrakčního pnutí naprosto minimální.

BISFIL 2B Bisco

• Světlem tuhnoucí, rentgenkontrastní flow kompozit na bázi metakrylátu. 
• Používá se k zamaskování ustupující gingivy, kde je exponovaný krček nebo kořen zubu.
• Uvolňuje fluoridy a je výborně leštitelný, pevný a odolný vůči opotřebení.
• Snižuje citlivost a zvyšuje pohodlí pacienta.

PERMAFLO PINK

Maskování úbytku
gingivy okolo
krčkové výplně.

Ultradent Products

• Vysoce estetický světlem tuhnoucí výplňový materiál v barvě gingivy.
• Základní barva v třech kombinacích míchatelným opákním barevným systémem nabízí 

každou barvu gingivy.
• Pro řešení odkrytých krčků, chybějící či poškozené gingivy, defektů v cervikální oblasti i jiných 

estetických úprav.
• Set obsahuje: 4 g základní barvy (přírodní), 3 x 1,2 g opaker (bílá, světlá, tmavá), barevný 

klíč, štětečky s držákem, kanyly.

AMARIS GINGIVA VOCO

One-Step Plus
vynikající univerzální jednolahvičkový bond najdete na straně 53

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

speciální kompozita
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TE-Econom Plus 4 g  

TE-Econom Plus Intro kit 4 x 4 g  

TE-Econom bond 5 g  

 xx - doplňte odstín

Fulfil eXtra 4,5 g  

Fulfil eXtra kit 6 x 4,5 g  

 xx - doplňte odstín

Amelogen Plus stříkačky 2,5 g  

Amelogen Plus kompule 10 x 0,3 g  

Amelogen Plus Complete Kit 15 x 2,5 g  

Amelogen Plus Cosmetic kit 7 x 2,5 g  

Amelogen Plus Basic kit 7 x 2,5 g  

 xx - doplňte odstín

Herculite XRV dentin 5 g  

Herculite XRV enamel 5 g  

Herculite XRV mini kit 3 x 5 g  

Herculite XRV general kit 10 x 5 g  

 xx - doplňte odstín

TE-Econom Plus 4 g 5265xx 399 Kč
TE-Econom Plus Intro kit 4 x 4 g 520401 1 689 Kč
TE-Econom bond 5 g 521023 649 Kč
 xx - doplňte odstín

Fulfil eXtra 4,5 g 5236xx 617 Kč
Fulfil eXtra kit 6 x 4,5 g 520054 4 932 Kč
 xx - doplňte odstín

Amelogen Plus stříkačky 2,5 g 5090xx 380 Kč
Amelogen Plus kompule 10 x 0,3 g 5080xx 490 Kč
Amelogen Plus Complete Kit 15 x 2,5 g 503254 6 110 Kč
Amelogen Plus Cosmetic kit 7 x 2,5 g 500315 3 610 Kč
Amelogen Plus Basic kit 7 x 2,5 g 503098 3 610 Kč
 xx - doplňte odstín

Herculite XRV dentin 5 g 5209xx 922 Kč
Herculite XRV enamel 5 g 5208xx 922 Kč
Herculite XRV mini kit 3 x 5 g 520100 1 941 Kč
Herculite XRV general kit 10 x 5 g 520001 13 415 Kč
 xx - doplňte odstín

Univerzální - mikrohybridní

• Mikrohybridní fotokompozitum vhodné pro všechny indikace za velmi výhodnou cenu.
• Velmi dobrá estetika, snadná zpracovatelnost, odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2 a C3.
• Intro kit obsahuje: 4 x 4 g v odstínech A1, A2, A3 a B2, Adhesive 5 g, Eco-Etch 2 g a štetečky.

TE-ECONOM PLUS Ivoclar Vivadent

• Univerzální, světlem tuhnoucí hybridní submikronový kompozitní materiál.
• Jde o druhou generaci úspěšného materiálu Spectrum TPH.
• Vykazuje výbornou kvalitu marginálního uzávěru, snadné a rychlé zpracování a vynikající estetiku.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2 a O3.5.
• Balení Kit obsahuje: 6 x 4,5 g kompozita (A2, A3, A3.5, B1, B2 a C2), 4,5 ml Prime&Bond NT, 3 

ml DeTrey Conditioner 36, příslušenství.

FULFIL EXTRA Dentsply DeTrey

• Univerzální kompozit s mikročásticemi - na frontální i distální úsek i jako dostavbový materiál.
• Tužší nelepivá konzistence - výborně se nanáší a modeluje (lze jej změkčit např. Composit Wetting Resinem).
• Pevný, skvěle leštitelný, odolný proti abrazi, barevné označení pro snadnou orientaci.
• Fluorescentní (při každém osvětlení vypadá přirozeně, nevytváří dojem tmavých míst).
• Balení Complete Kit obsahuje: 15 x 2,5 g - dentin (A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1 a C2), sklovina (opákní bílá, 

bílá, neutrál, šedá), transparentní (bílá, šedá, oranžová), 1,2 ml Ultra-Etch, 1,2 ml Peak Universal Bond, 1,3 g 
PermaSeal, 10 kanyl Black Mini, 10 kanyl Blue Micro, 20 Inspiral Brush kanyl, vzorník a stojánek.

• Balení Cosmetic Kit obsahuje: 7 x 2,5 g - dentin (A1, A2 a A3), sklovina (opákní bílá, bílá, neutrál), transpa-
rentní bílá a stejné příslušenství jako Complete Kit.

• Balení Basic Kit obsahuje: 7 x 2,5 g - dentin (A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1 a C2) a stejné příslušenství jako 
Complete Kit.

AMELOGEN PLUS Ultradent Products

• Mikrohybridní kompozitum pro výplně ve frontálním i laterálním úseku, krčkové eroze i přímé fazetování.
• Obsahuje přibližně 79% anorganického plniva (váhově) s průměrnou velikostí částic 0,6 μm.
• Skvělé manipulační vlastnosti umožňují anatomické tvarování.
• Široká škála 16-ti dentinových, 16-ti sklovinných, 3 incizálních a 3 krčkových odstínů umožňuje dosažení vynikající 

estetiky. • Mini kit obsahuje: 3 x 5 g sklovinného odstínu A2, A3 a dentinového A3, 5 ml OptiBond Solo Plus,
3 g Gel Etchant a příslušenství.

HERCULITE XRV KerrHawe

Vyhradní zastoupení pro ČR a SR

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Valux Plus 4 g  

Valux Plus set 9 x 4 g  

 xx - doplňte odstín

Charisma Classic 4 g  

Charisma Classic Syrringe Combi set 8 x 4 g  

 xx - doplňte odstín

Filtek Z250 4 g  

Filtek Z250 zaváděcí balení 8 x 4 g  

 xx - doplňte odstín

Charisma Opal 4 g  

Charisma Opal Basic kit 6 x 4 g  

Charisma Opal Master kit 10 x 4 g  

 xx - doplňte odstín

Valux Plus 4 g 5203xx 796 Kč
Valux Plus set 9 x 4 g 520099 9 004 Kč
 xx - doplňte odstín

Charisma Classic 4 g 5202xx 795 Kč
Charisma Classic Syrringe Combi set 8 x 4 g 520050 6 390 Kč
 xx - doplňte odstín

Filtek Z250 4 g 5210xx 909 Kč
Filtek Z250 zaváděcí balení 8 x 4 g 520020 11 775 Kč
 xx - doplňte odstín

Charisma Opal 4 g 5267xx 1 175 Kč
Charisma Opal Basic kit 6 x 4 g 520047 7 075 Kč
Charisma Opal Master kit 10 x 4 g 520046 11 070 Kč
 xx - doplňte odstín

Univerzální - mikrohybridní

• Hybridní světlem tuhnoucí kompozitum pro výplně ve frontálním i laterálním úseku.
• Velké množství homogenního plniva zajišťuje výbornou leštitelnost a odolnost proti abrazi.
• Chameleón efekt usnadňuje volbu odstínu.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2 a UD.
• Set obsahuje: 9 x 4 g v odstínech A1, 2xA2, 2xA3, A3.5, B3, C2, UD, 2 x 3 ml Scotchbond,

6 ml Adper Single Bond 2 a příslušenství.

VALUX PLUS 3M Espe

• Mikrohybridní kompozitum s plnivem Microglass II. generace pro výplně třídy I až V.
• Microglass II efekt - pro vnitřní lesk a vyšší barevnou shodou.
• Snadná a rychlá modelace díky krémové konzistenci.
• Pohodlný výběr odstínů a vynikající leštitelnost.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.
• Balení obsahuje: 8 x 4 g kompozita, 4 ml Gluma 2Bond, 2 x 2,5 ml Gluma Etch 35

a příslušenství.

CHARISMA CLASSIC Heraeus Kulzer

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

částečky 0,6 μm).
• Vynikající celková pevnost a trvanlivost a výborná estetika (15 odstínů).
• Zaváděcí balení obsahuje: 8 x 4 g kompozita (A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3 a UD), 6 g Adper 

Single Bond 2, 3 ml Scotchbond leptací gel, příslušenství a vzorník.

FILTEK Z250 3M Espe

• 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.
• Barvy: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.
• Charisma Opal Basic kit obsahuje: 6 x 4 g Charisma Opal, vzorník, 2 x 2,5 ml Gluma Etch 35

a 4 ml Gluma 2Bond s desensitizerem a příslušenství.
• Charisma Opal Master kit obsahuje: 10 x 4 g Charisma Opal a stejné příslušenství.

CHARISMA OPAL Heraeus Kulzer

Bojujte s postopereční citlivosti?
Použijte BisBlock ze strany 51

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 / 235 33 60

• Naná‰ení po velk˘ch vrstvách siln˘ch aÏ 4 mm díky Ivocerinu®, novému svûtelnému iniciátoru
• Nízké smr‰Èování a nízké smr‰Èovací napûtí pro prvotfiídní okraje
• Konzistence pro snadnou modelaci, prodlouÏená doba zpracování pod svûtlem soupravy
• Krátká doba polymerace 10 sekund s lampou Bluephase Style (1.100 mW/cm2 ± 10%)

Rychlé distální kompozitum

Tvarovatelné kompozitum naná‰ené o velk˘ch vrstvách

Tetric EvoCeram® Bulk Fill
Polymeraãní lampa

Bluephase® Style

K dostání jiÏ nyní!

Budoucnost kompozitní 
                 technologie.

PA
TENTED

LIGHT INITIA
TO

RIvocerin
®

TEC_BulkFill_AD_CZ_205x260_bluephase.indd   1 08.08.13   12:39
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G-aenial Anterior, stříkačka 4,7 g  

G-aenial Posterior, stříkačka 4,7 g  

G-aenial Anterior, kompule 20 x 0,28 g  

G-aenial Posterior, kompule 20 x 0,33 g  

 xx - doplňte odstín

Enamel Plus HRI sklovina 5 g  

Enamel Plus HRI dentin 5 g  

Enamel Plus HRI zač. set 6 x 2,5 g  

Enamel Plus HRI zač. set 7 x 2,5 g  

Enamel Plus HRI úvodní set 11 x 5 g  

 x - doplňte odstín

Miris kompule 10 x 0,25 g  

Miris kompule 20 x 0,25 g  

Miris stříkačka 4 g  

 xx - doplňte odstín

Esthet-X HD kompule 10 x 0,25 g  

Esthet-X HD kompule 20 x 0,25 g  

Esthet-X HD Intro kit 55 x 0,25 g  

 xx - doplňte odstín

G-aenial Anterior, stříkačka 4,7 g 5277xx 1 600 Kč
G-aenial Posterior, stříkačka 4,7 g 5277xxP 1 600 Kč
G-aenial Anterior, kompule 20 x 0,28 g 5278xx 2 300 Kč
G-aenial Posterior, kompule 20 x 0,33 g 5278xxP 2 300 Kč
 xx - doplňte odstín

Enamel Plus HRI sklovina 5 g 525HUEx 2 639 Kč
Enamel Plus HRI dentin 5 g 525HUDx 1 795 Kč
Enamel Plus HRI zač. set 6 x 2,5 g 525HR6B 5 287 Kč
Enamel Plus HRI zač. set 7 x 2,5 g 525HR00 6 557 Kč
Enamel Plus HRI úvodní set 11 x 5 g 525HR11 24 990 Kč
 x - doplňte odstín

Miris kompule 10 x 0,25 g 52113xx 1 689 Kč
Miris kompule 20 x 0,25 g 52113xx 3 079 Kč
Miris stříkačka 4 g 52112xx 1 859 Kč
 xx - doplňte odstín

Esthet-X HD kompule 10 x 0,25 g 5206xx 1 326 Kč
Esthet-X HD kompule 20 x 0,25 g 5206xx 2 626 Kč
Esthet-X HD Intro kit 55 x 0,25 g 520051 9 380 Kč
 xx - doplňte odstín

Univerzální - mikrohybridní

• Kompozitní světlem tuhnoucí mikrohybridní materiál pro snadné a neviditelné výplně dosažené
z 95% při použití pouze jediného odstínu. • Vylepšený koncept odstínů - výběr skloviny na
základě věku pacienta. • Výjimečná estetika a neviditelné výplně s vynikajícím
chameleon-efektem. • Vynikající radioopacita a dlouhý pracovní čas pod operačním světlem.

• G-aenial Anterior pro výplně třídy I, II, III, IV a V, klínovité defekty a kavity na povrchu kořene, 
dále pro fazety a uzavření diastemat; Posterior pro třídy I a II.

GC G-AENIAL GC Europe

• Mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozit vycházející z přirozené anatomie zubu s vysokou odolností 
proti abrazi. • Při rekonstrukci získává zub barvu svého okolí díky pěti dimenzím barev.

• Chromacita a fluorescence kalibrovaná podle přírodního dentinu.
• Translucence a jas jsou kalibrovány podle přírodní skloviny, jejíž vzhled je ovlivněn věkem pacienta.
• Intenzivní bílé skloviny slouží k podtržení vlastností skloviny povrchové, aniž by snižovaly její jas.
• Finální vzhled zubu je dotvářen použitím pigmentů a hmot, které reprodukují stíny a praskliny.

ENAMEL PLUS HRI Micerium

• Radiopákní, vysoce naplněné nanohybrdiní kompozit s vysoce estetickými vlastnostmi.
• Skládá se ze tří částí - dentin (vysoce opacitní), enamel (nižší opacita než dentinové odstíny) 

a effect (vysoká opacita pro individální úpravu).
• Indikace: vyplně I. - V. třídy, inleje, onleje, fazety. • Dostupnost ve stříkačkách i kompulích.
• Dostupný v odstínech: dentin (S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 a S7) a enamel (WR, WB, NR, NT a 

IR) a effect (B, W, WO a G).

MIRIS Coltene/Whaledent

• Světlem tuhnoucí, RTG kontrastní submikronový hybridní kompozit pro výplně ve frontálním i distálním 
úseku dočasného i stálého chrupu.

• Nabízí vysokou pevnost, dlouhodobou trvanlivost a odolnost s výbornou estetikou díky sortimentu 23 
odstínů.

• Speciální složení umožňuje docílit dlouhodobě vysoký lesk povrchu výplně, vykazující chameleón efekt.
• Intro kit obsahuje: 55 x 0,25 g kompozitu, 4,5 ml Prime&Bond NT, 4,5 ml Conditioner 36, 2x Enhance 

Prima Gloss pastu, 35 ks Enhance disků a kalíšků.

ESTHET-X HD Dentsply DeTrey

Diamantové pásky s pilkou pro
aproximální oblast najdete na straně 150

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Super-Cor 5 g  

Super-Cor kit 5 x 5 g  

 xx - doplňte odstín

Profil 4 g  

 xx - doplňte odstín

Super-Cor 5 g 1009xx 457 Kč
Super-Cor kit 5 x 5 g 100174 2 420 Kč
 xx - doplňte odstín

Profil 4 g 530129xx 449 Kč
 xx - doplňte odstín

univerzální

• Kompozitní restorativní systém.
• Snadná manipulace, nelepí se a nestéká.
• Dostupný v barvách: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, incizální 

a univerzální opákní.
• Kit obsahuje: 5 x 5 g Super-Cor (A2, A3, A3.5, B1, C2), 3,5 g Etching gel, 2 g Opticor Flow A2, 

Retensin Plus a příslušenství.

SUPER-COR SpofaDental

• Univerzální mikrohybridní, světlem tuhnoucí, RTG kontrastní kompozitum.
• Vysoce leštitelný, nelepí se, nízká polymerační smrštivost.
• Vysoká pevnost a odolnost proti opotřebení.
• Dostupný v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, OA2, OA3, OB2, P.

PROFIL Silmet

FenderMate zajistí dokonalý bod
kontaktu! Najdete na straně 145

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Spectrum TPH kompule 10 x 0,25 g  

Spectrum TPH kompule 20 x 0,25 g  

Spectrum TPH stříkačka 4,5 g  

Spectrum TPH set 52 x 0,25 g  

 xx - doplňte odstín

Spectrum TPH kompule 10 x 0,25 g 5205xx 1 076 Kč
Spectrum TPH kompule 20 x 0,25 g 5205xx 1 989 Kč
Spectrum TPH stříkačka 4,5 g 5252xx 1 725 Kč
Spectrum TPH set 52 x 0,25 g 520320 6 470 Kč
 xx - doplňte odstín

• Univerzální, hybridní fotokompozit pro všechy výplňové třídy.
• Jednoduchá aplikace, výborná estetika, dobrý okrajový uzávěr.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3, OA2, OA3.5, IB1.
• Set obsahuje: 52 kompulí x 0,25 g; 4,5 ml Prime&Bond NT, 4,5 ml Conditioner 36 a příslušenství.

SPECTRUM TPH Dentsply DeTrey

Estelite Sigma Quick 3,8 g  

 xx - doplňte odstín

Estelite Sigma Quick 3,8 g 520Qxx 1 392 Kč
 xx - doplňte odstín

• Univerzální, radiopákní kompozitní materiál pro přímé výplně ve frontálním i postranním úseku.
• Vysoká odolnost vůči opotřebení, naplněn ze 71% objemu submikrosférickými částicemi.
• Nízké objemové smrštování (1,3%), vysoký, dlouhodobý lesk.
• K dostání v 13 VITA odstínech, 4 opákních barvách a cervikálním (CE), incizálním (WE), bleach 

white (BW) odstínu.

ESTELITE SIGMA QUICK Tokuyama
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KOMPOZITAHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Brilliant NG dentin 4 g  

Brilliant NG sklovina 4 g  

Brilliant NG Intro kit se vzorníkem   

 xx - doplňte odstín

NanoWise 4 g  

NanoWise Trial kit 4 x 4 g  

NanoWise Intro kit 7 x 4 g  

 xx - doplňte odstín

Evetric 3,5 g  

Evetric Intro kit 4 x 3,5 g  

Evetric Assortment kit 8 x 3,5 g  

 xx - doplňte odstín

Filtek Z550 4 g  

Filtek Z250 zkušební balení 4 x 4 g  

Filtek Z550 zaváděcí balení 8 x 4 g  

 xx - doplňte odstín

Brilliant NG dentin 4 g 521131xx 409 Kč
Brilliant NG sklovina 4 g 521132xx 409 Kč
Brilliant NG Intro kit se vzorníkem  5211310 2 869 Kč
 xx - doplňte odstín

NanoWise 4 g 10015xx 640 Kč
NanoWise Trial kit 4 x 4 g 100151 2 079 Kč
NanoWise Intro kit 7 x 4 g 100150 3 997 Kč
 xx - doplňte odstín

Evetric 3,5 g 5285xx 729 Kč
Evetric Intro kit 4 x 3,5 g 528502 2 929 Kč
Evetric Assortment kit 8 x 3,5 g 528501 4 399 Kč
 xx - doplňte odstín

Filtek Z550 4 g 5200xx 868 Kč
Filtek Z250 zkušební balení 4 x 4 g 520019 3 758 Kč
Filtek Z550 zaváděcí balení 8 x 4 g 520018 6 090 Kč
 xx - doplňte odstín

univerzální - nanokompozita

• Univerzální nanokompozitní výplňový materiál, snadno leštitelný, dobře zatékavý. 
• Výborné estetické výsledky - barevný „dual-shade“ princip - jedním odstínem můžete

dosáhnout dvou příbuzných VITA barev.
• Snadno se modeluje, nelepí se, rychle a snadno leštitelný, přirozeně fluorescentní.
• Jednoduchý výběr odstínu, výrazný chameleon efekt.
• Intro kit obsahuje: 3 x 4 g sklovinové odstíny - A1/B1, A2/B2, A3/D3, 3 x 4 g dentinové 

odstíny - A1/B1, A2/B2, A3/D3, 5 ml One Coat Bond SL, 2,5 ml Etchant gel a vzorník.

BRILLIANT NG Coltene/Whaledent

• Optimálně plněný nanohybridní kompozit se snadnou modelovatelností.
• Při zpracování se nelepí a skvěle se adaptuje ke stěnám kavity.
• Trial kit obsahuje: 3 x 4 g stříkačky v odstínech A2, A3, A3.5 a 4 g stříkačka ve středním opákním 

odstínu (OL).
• Intro kit obsahuje: 5 x 4 g stříkačky v odstínech A2, A3, A3.5, B2, B3; 4 g stříkačka ve středním 

opákním odstínu (OM); 4 g stříkačka v tmavém opákním odstínu (OD); 2 g Opticor Flow kompozit 
odstín A2 a 10 aplikačních kanyl.

NANOWISE SpofaDental

• Světlem tuhnoucí kompozitum pro zhotovování estetických výplní ve frontálním i distálním úseku.
• Integrované nano-barevné pigmenty umožňují vytvoření výplní s mimořádným chameleon efektem.
• Vynikající rentgenkontrastnost, pohodlná modelace bez lepení.
• Dostupný v 10 odstínech v různé translucenci - od dentinových po sklovinné, včetně jednoho vysoce 

průsvitného incizálního odstínu.
• Intro kit obsahuje: 2 x 3,5 g v odstínu A2, 2 x 3,5 g v odstínu A3 a 5 g Excite F.
• Assortment kit obsahuje: 8 x 3,5 g v barvách A1, A2, A3, A3,5, B2, C2, T a A3,5D.

EVERTIC Ivoclar Vivadent

• Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozitum pro všechny rekonstrukce.
• Snížená kontrakce (2 %) díky novému složení patentovaného plniva (60% plniva tvoří částečky 0,6 μm).
• Vynikající celková pevnost a trvanlivost a výborná estetika (15 odstínů).
• Zkušební balení obsahuje: 4 x 4 g kompozita odstíny (A2, A3, A3.5, OA2), 6 g Adper Single Bond 2, 3 ml 

Scotchbond leptací gel.
• Zaváděcí balení obsahuje: 8 x 4 g kompozita odstíny (A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, OA2), 6 g Adper Single 

Bond 2, 3 ml Scotchbond leptací gel, příslušenství.

FILTEK Z550 3M Espe

Dam-it
kofferdamy pro zajištění suchého pole na straně 133

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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KOMPOZITA Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Herculite XRV ULTRA dentin 4 g  

Herculite XRV ULTRA enamel 4 g  

Herculite XRV ULTRA mini kit Unidose 30 x 0,2 g  

Herculite XRV ULTRA mini kit 3 x 4 g  

Herculite XRV ULTRA Intro kit 6 x 4 g  

 xx - doplňte odstín

CHARISMA Diamond 4 g  

CHARISMA Diamond intro Kit 3 x 4 g  

CHARISMA Diamond Basic kit 6 x 4 g  

CHARISMA Diamond Master kit 10 x 4 g  

 xx - doplňte odstín

Filtek Ultimate 4 g  

Filtek Ultimate zav.bal Body 4 x 4 g  

Filtek Ultimate zav.bal Dentin+Enamel 4 x 4 g  

 xxx - doplňte odstín

Tetric EVO Ceram 3 g  

Tetric EVO Ceram assortment 8 x 3 g  

 xx - doplňte odstín

Herculite XRV ULTRA dentin 4 g 5269xx 1 066 Kč
Herculite XRV ULTRA enamel 4 g 5268xx 1 066 Kč
Herculite XRV ULTRA mini kit Unidose 30 x 0,2 g 520101 2 074 Kč
Herculite XRV ULTRA mini kit 3 x 4 g 520102 2 989 Kč
Herculite XRV ULTRA Intro kit 6 x 4 g 520103 6 107 Kč
 xx - doplňte odstín

CHARISMA Diamond 4 g 5280xx 1 555 Kč
CHARISMA Diamond intro Kit 3 x 4 g 528001 4 225 Kč
CHARISMA Diamond Basic kit 6 x 4 g 528002 7 745 Kč
CHARISMA Diamond Master kit 10 x 4 g 528003 13 590 Kč
 xx - doplňte odstín

Filtek Ultimate 4 g 521xxx 1 567 Kč
Filtek Ultimate zav.bal Body 4 x 4 g 5210ZB1 5 692 Kč
Filtek Ultimate zav.bal Dentin+Enamel 4 x 4 g 5210ZBD 5 692 Kč
 xxx - doplňte odstín

Tetric EVO Ceram 3 g 5211xx 1 219 Kč
Tetric EVO Ceram assortment 8 x 3 g 520052 8 390 Kč
 xx - doplňte odstín

univerzální - nanokompozita

• Nano-hybridní kompozitní materiál s vylepšenou leštitelností a vysokou odolností.
• Přirozená estetika výplně díky napodobení fluorescence živého zubu.
• Odstíny: dentin A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, C2, D3, enamel A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, 

C3, C4, D2, D3, D4, Incisal a XL.
• Intro kit obsahuje: stříkačky 6 x 4 g (Enamel A1, A2, A3, A3.5, D2 a Dentin A3), 1,7 g Premise Flowable A2, 

5 ml OptiBond Solo Plus, 3 g leptadlo, OptiDisc vzorková sada, veškeré koncovky a kanyly.
• Mini kit obsahuje: stříkačky 3 x 4 g nebo Unidose 30 x 0,2 g (Enamel A2, A3 a Dentin A2), 5 ml Optibond 

All-in-One, 1,7 g Premise Flow a příslušenství.

HERCULITE XRV ULTRA KerrHawe

• Nanohybridní fotokompozitní materiál s minimální polymrační kontrakcí a inovovaným složením, 
které je základem pro výjimečné mechanické a estetické vlastnosti.

• Umožňuje vytvářet vysoce estetické rekonstrukce vrstvící technikou nebo pomocí jediného odstínu.
• Široká škála odstínů: 11 univerzálních, 3 opákní dentinové, 3 pro bělené zuby a 4 incizální.
• Intro kit obsahuje: 3 x 4 g (A2, A3 a opákní střední OM) a vzorník.
• Basic kit obsahuje: 6 x 4 g (2 x A2, A3, A3.5, OM, OD).
• Master kit obsah: 10 x 4 g (A2, A3, A3.5, A4, B2, C2, OM, OD, CL, BL) a příslušenství.

CHARISMA DIAMOND Heraeus Kulzer

• Univerzální výplňový nanokompozit s výbornou zpracovatelností.
• Snáze použitelný systém odstínů - body / dentin / enamel / translucent a speciální.
• Vynikající lesk, vylepšená fluorescence, stálost naleštění, lepší odolnost proti abrazi.
• Vysoká pevnost pro použití v předním i postranním úseku.
• Zaváděcí baleni Filtek Ultimate Body obsahuje: 4 x 4 g (2x A2B, 2x A3B) a příslušenství.
• Zaváděcí balení Filtek Ultimate D / E obsahuje: 4 x 4 g (A3D, A4D, A2E, A3E) a příslušenství.

FILTEK ULTIMATE 3M Espe

• Nanohybridní kompozitum s vynikající leštitelností a estetikou.
• Snadno a rychle zpracovatelné, s vysokou odolností proti otěru.
• Široké spektrum 16-ti VITA odstínů + 4 odstíny pro bělené zuby.
• Assortment obsahuje: 8 x 3 g kompozita v odstínech A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C3 a D3.

TETRIC EVO CERAM Ivoclar Vivadent

BisCem
samoleptací fixační kompozitní cement najdete na straně 110

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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KOMPOZITAHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Synergy D6 4 g  

 xx - doplňte odstín

Grandio stříkačka 4 g  

Grandio Caps 20 x 0,25 g  

Grandio set 5 x 4 g  

 xx - doplňte odstín

Empress Direct Dentin 3 g  

Empress Direct Enamel 3 g  

Empress Direct Basic kit 8 x 3 g  

 xx - doplňte odstín

GrandioSO stříkačka 4 g  

GrandioSO kompule 16 x 0,25 g  

 xx - doplňte odstín

Synergy D6 4 g 52112xx 1 699 Kč
 xx - doplňte odstín

Grandio stříkačka 4 g 5226xx 1 770 Kč
Grandio Caps 20 x 0,25 g 5240xx 1 900 Kč
Grandio set 5 x 4 g 520024 7 590 Kč
 xx - doplňte odstín

Empress Direct Dentin 3 g 5282xx 1 379 Kč
Empress Direct Enamel 3 g 5281xx 1 379 Kč
Empress Direct Basic kit 8 x 3 g 520304 13 590 Kč
 xx - doplňte odstín

GrandioSO stříkačka 4 g 5228xx 1 880 Kč
GrandioSO kompule 16 x 0,25 g 52280xx 1 880 Kč
 xx - doplňte odstín

univerzální - nanokompozita

• Vše co lékař potřebuje je 6 odstínů Synergy D6!
• Univerzální nano-kompozitní materiál s přirozeným opalescentním efektem.
• Snadná volba odstínů, vynikající modelovací vlastnosti.
• Nelepí se a v ústech neroztéká.
• Vynikající leštitelnost za minimální čas.
• Odstíny: Dentin A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, C2/C3, Enamel Universal a White Opalescent (WO).

SYNERGY D6 Coltene/Whaledent

• Univerzální nanohybridní kompozit pro výplně I. až V. třídy, dostavby, inleje a fazety.
• Vysoce naplněný s výrazně nižší polymerační kontrakcí, snadno leštitelný, estetický a hladký.
• Extrémně pevný a odolný proti abrazi, k dispozici v 15-ti odstínech.
• Set obsahuje: 5 x 4,5 g, nebo 50 x 0,25 g, v odstínech A1, A2, A3, A3.5 a B2.

GRANDIO VOCO

• Vysoce estetický, světlem tuhnoucí nanohybridní kompozit určený do frontálního i distálního úseku.
• Estetické vlastnosti jsou srovnatelné s keramickými náhradami.
• Excelentní leštitelnost a dlouhodobý lesk, výborná zpracovatelnost a manipulace.
• Věrná reprodukce přirozených barevných odstínů, snadná tzv. intuitivní technika vrstvení.
• Odstíny: Dentin (A1, A2, A3, A3,5, A4, IV A5, IV A6 B1, B2, C3, D2, Bleach L, Bleach XL), Enamel (A1, 

A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1,C2, C3 D2, D3, Bleach L, Bleach XL), Translucent 30, 20 a Opal
• Basic Kit obahuje: 8 x 3 g stříkačky v odstínech Dentin A1, A2, A3, sklovina A1, A2, A3, Opal, Trans 

30, autoklávovatelné vzorníky a příslušenství.

EMPRESS DIRECT Ivoclar Vivadent

• GrandioSO, univerzální nano-hybridní výplňový materiál pro kavity všech tříd, rekonstrukce frontál-
ních zubů poškozených úrazem, imobilizaci a dlahování uvolněných zubů, úpravy tvaru a odstínu
z důvodu zlepšení estetiky, dostavby pahýlů a zhotovování kompozitních inlejí.

• Velmi dobře leštitelné a náhrady zůstávají díky vynikající odolnosti vůči abrazi dlouhodobě lesklé.
• 16 různých VITA odstínů.
• Dodává se ve snadno použitelných otočných stříkačkách i v obzvláště ekonomických kompulích.

GRANDIOSO VOCO

Vždy 100% zpolymerovaný materiál?
Ultradent VALO lampa ze strany 123

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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KOMPOZITAHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Gradia Direct Anterior 4 g  

Gradia Direct intro kit 7 x 4 g  

 xx - doplňte odstín

Gradia Direct Posterior 4 g  

Gradia Direct X 4,7 g  

 xx - doplňte odstín

Ceram.X Mono stříkačka 3 g  

Ceram.X Mono kompule 20 x 0,25 g  

Ceram.X Duo stříkačka 3 g  

Ceram.X Duo kompule 20 x 0,25 g  

 x - doplňte odstín

Kalore 4 g  

Kalore Trial Kit 3 x 4 g  

 xx - doplňte odstín

Gradia Direct Anterior 4 g 5246xx 1 380 Kč
Gradia Direct intro kit 7 x 4 g 524600 8 090 Kč
 xx - doplňte odstín

Gradia Direct Posterior 4 g 5246Pxx 1 380 Kč
Gradia Direct X 4,7 g 5247Xxx 1 410 Kč
 xx - doplňte odstín

Ceram.X Mono stříkačka 3 g 5250Mx 1 286 Kč
Ceram.X Mono kompule 20 x 0,25 g 5242Mx 2 143 Kč
Ceram.X Duo stříkačka 3 g 5238Dx 1 286 Kč
Ceram.X Duo kompule 20 x 0,25 g 5237Dx 2 143 Kč
 x - doplňte odstín

Kalore 4 g 5275xx 2 020 Kč
Kalore Trial Kit 3 x 4 g 527500 5 590 Kč
 xx - doplňte odstín

Speciální

• Oblíbené mikrohybridní kompozitum do frontálního úseku s pozoruhodnou estetikou a vynikajícími 
vlastnostmi.

• Speciální struktura plniva a výrazný chameleón efekt umožňuje dosáhnout tzv. neviditelné výplně.
• 95% výplní můžete zhotovit z 1 odstínu, odpadá složité vrstvení.
• Indikován pro výplně III. IV a V. třídy, klínové defekty a krčky, uzavření diastem pomocí fazet.
• Široká paleta odstínů: Standardní - XBW, BW, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD; Vnitřní

speciální - AO2, AO3, AO4; Vnější speciální - DT, CT, GT, NT, WT, CVT. 
• Intro kit obsahuje: 7 x 4 g kompozita, 6 odstínů anterior (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT) a posterior odstín 

(P-A2), 1 vzorník.

GC GRADIA DIRECT ANTERIOR GC Europe

• Rtg kontrastní verze špičkového kompozita pro výplně v laterálním úseku.
• Indikace: kavity I., II. a III. třídy.
• Odstíny standardní: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, odstíny vnější speciální: P-WT, P-NT.
• Odstíny X: odolnější, RTG kontrastnější, více naplněné a transparentní: X-A1, X-A2, X-A3, 

X-A3.5 a X-AO2.

GC GRADIA DIRECT POSTERIOR GC Europe

• Univerzální nano-ormocerní materiál s unikátními vlastnostmi.
• Díky příměsi keramického plniva má výjimečné mechanické vlastnosti – vysokou odolnost proti zlomu, 

ohybu a abrazi podobnou sklovině.
• Ceram.X mono je systém jednotné, střední translucence srovnatelné s běžnými kompozity v 7 odstínech 

(M1-M7) pro rychlé zhotovení výplní.
• Ceram.X duo je systém dvojí translucence se 4 dentinovými (D1-D4) a 3 sklovinnými odstíny (E1-E3) pro 

vysoce estetické výplně.

CERAM.X Dentsply DeTrey

• Nanohybridní, univerzální kompozit s novou technologií monomerů DuPont.
• Široká škála odstínů, vynikající estetický vzhled, stálost barev pro výplně III., IV. a V. třídy ve frontálním 

úseku.
• Minimální smrštivost, prodloužená životnost a celistvost výplní, zejména u okrajů. Oceníte u výplní I.

a II. třídy v distálním úseku.
• Výrazný chameleón efekt, dostupné ve 26 odstínech.
• Odstíny - univerzální: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D2, CV (B5: cervikální), CVD (B7: cervi-

kální tmavý), XBW (extra vybělený), BW (vybělený), opákní: AO2, AO3, AO4, OBW (vybělený), OXBW 
(extra vybělený), průsvité: WT (bílý), DT (tmavý), CT (čirý), NT (přírodní), GT (šedý), CVT (cervikální).

• Trial Kit obsahuje: 3 x 4 g tuby v odstínech A2, A3 a A3.5.

GC KALORE GC Europe

Core-Flo DC fixace čepů a dostavba v jed-
nom kroku na straně 215

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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KOMPOZITA Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

X-tra fil stříkačka 5 g  

X-tra fil kompule 20 x 0,25 g  

QuiXfil refill 20 x 0,28 g  

QuiXfil ekonomické balení 100 x 0,28 g  

Filtek Silorane 4 g  

Filtek Silorane zaváděcí balení 4 x 4 g  

 xx - doplňte odstín

X-tra fil stříkačka 5 g 520042 1 340 Kč
X-tra fil kompule 20 x 0,25 g 520043 1 340 Kč

QuiXfil refill 20 x 0,28 g 520037 1 546 Kč
QuiXfil ekonomické balení 100 x 0,28 g 520039 7 341 Kč

Filtek Silorane 4 g 5264xx 1 590 Kč
Filtek Silorane zaváděcí balení 4 x 4 g 526401 7 802 Kč
 xx - doplňte odstín

Distální úsek

• Světlem tuhnoucí kompozitní materiál do postranního úseku a na dostavby.
• Jednoduchá manipulace, vynikající fyzikální vlastnosti.
• Atraktivní poměr cena/kvalita.

X-TRA FIL VOCO

• Vysoce odolný kompozitní výplňový materiál určený speciálně do postranního úseku chrupu.
• Používá novou technologii dosahující výjimečně vysokých výsledků naplnění a nabízí vylep-

šenou pevnost a odolnost vůči abrazi.
• Velmi rychlá a kvalitní výplň, jeden univerzální odstín s výrazným chameleón efektem.

QUIXFIL Dentsply DeTrey

• První kompozit do postranního úseku se smrštěním nižším než 1%.
• Vynikající okrajová integrita.
• Světelná stabilita - až 9 minut pro modelaci.
• Snadné použití, nelepí se na pracovní nástroje, výborná schopnost držet tvar.
• Speciální samoleptací adhezivum s optimální sílou vazby.
• Radioopákní.
• Vhodný pro postranní výplně třídy I a II.
• Zaváděcí balení obsahuje: 4 g tuby A2, A3, B2 a C2, 5 ml Primer, 5 ml Bond a příslušenství.
• Odstíny: A2, A3, B2 a C2.

FILTEK SILORANE 3M Espe

QuickMat
sekční matrice pro dokonalý bod kontaktu na straně 139

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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SonicFill Unidose 20 x 0,3 g  

SonicFill intro kit násadec   

 xx - doplňte odstín

Filtek Bulk Fill stříkačka 2 x 2 g  

Filtek Bulk Fill kompule 15 x 0,2 g  

 xx - doplňte odstín

Tetric EVO Ceram Bulk Fill 3 g  

 x - doplňte odstín

SonicFill Unidose 20 x 0,3 g 59228xx 2 208 Kč
SonicFill intro kit násadec  5922881 23 690 Kč
 xx - doplňte odstín

Filtek Bulk Fill stříkačka 2 x 2 g 5287xx 1 611 Kč
Filtek Bulk Fill kompule 15 x 0,2 g 5286xx 1 222 Kč
 xx - doplňte odstín

Tetric EVO Ceram Bulk Fill 3 g 5211Bx 1 229 Kč
 x - doplňte odstín

Bulk-Fill

• Rychlý a jednoduchý systém pro zhotovování kompozitních výplní v laterálním úseku.
• Hloubka vytvrzení až 5 mm umožňuje zhotovit v jednom kroku výplň až 5 mm hluboké kavity.
• Nižší viskozita kompozita umožňuje lepší adaptaci na stěny kavity a akustická aktivace minimalizuje 

pórovitost kompozita.
• Nízké smršťování kompozitního materiálu a rovněž nižší polymerační napětí díky různým visko-elas-

tickým vlastnostem.
• Malý ergonomický hrot umožňuje snadný přístup do kavity.
• Nanášení kompozita ovládané nožním spínačem a 5 různých nastavení rychlosti přímo na násadci.
• Intro kit obsahuje: násadec SonicFill, 10 x 0,3 g A1, 20 x 0,3 g A2, 30 x 0,3 g A3, 1 x kit „Začínáme“, 

video průvodce a příslušenství.
JAK FUNGUJE?
• Kompozitum SonicFill obsahuje vysoce plněnou patentovanou pryskyřici se speciálními modifikátory, 

které reagují na akustickou energii. Tato způsobí snížení viskozity kompozita až o 87%, čímž se zvýší 
zatékavost umožňující rychlé nanesení a přesnou adaptaci ke stěnám kavity. Jakmile přestane akus-
tická energie působit, vrátí se kompozitum do viskóznějšího, nestékavého stavu, kdy jej lze skvěle 
tvarovat.

SONICFILL

MO kavita hluboká 5 mm
připravená ke zhotovení výplně

KerrHawe

• 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

FILTEK BULK FILL 3M Espe

• Snadno tvarovatelné nanohybridní kompozitum pro zhotovování výplní po velkých dávkách.
• Distální úsek - jedna výplň, jeden materiál, jedna vrstva.
• Rychlé ošetření - je možné nanášet je až do 4 mm vrstvy.
• Dobře tvarovatelná konzistence, prodloužená doba zpracování pod operační lampou.
• K dostání ve třech odstínech IVA (univerzální odstín A), IVB (univerzální odstín B) a IVW 

(odstín pro mléčný chrup nebo světlý stálý chrup).

TETRIC EVO CERAM BULK FILL Ivoclar Vivadent

Compothixo pro pohodlnou modelaci 
výplní na straně 147

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Úzký hrot kompule umožní přístup 
až na dno kavity.

Kavita je zaplněna pohodlně
v jedné vrstvě během
několika vteřin.

Vyplněná kavita připravená
k modelaci a dokončení.
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X-tra base stříkačka 2 x 2 g  

X-tra base kompule 16 x 0,25 g  

 x - doplňte odstín

SDR refill 15 x 0,25 g  

SDR Intro kit 45 x 0,25 g  

SDR Eco refill 50 x 0,25 g  

everX Posterior 15 x 0,25 g  

X-tra base stříkačka 2 x 2 g 52043x 1 710 Kč
X-tra base kompule 16 x 0,25 g 52044x 1 710 Kč
 x - doplňte odstín

SDR refill 15 x 0,25 g 527400 1 683 Kč
SDR Intro kit 45 x 0,25 g 527401 5 746 Kč
SDR Eco refill 50 x 0,25 g 527403 4 965 Kč

everX Posterior 15 x 0,25 g 528800 1 950 Kč

Bulk-Fill

• Nové zatékavé kompozitum pro techniku zhotovování výplní po velkých dávkách materiálu.
• Pro efektivní a bezpečné zhotovování výplní v laterálním úseku chrupu.
• 4 mm výplně během pouhých 10 sekund (univerzální odstín).
• Vysoká rentgen kontrastnost (350% Al).
• Samonivelační.
• Finální okluzální vrstva může být vytvořena jakýmkoliv univerzálním kompozitem.
• Odstíny: univerzální a A2.

X-TRA BASE VOCO

• Nový zatékavý podložkový kompozit, určený jako náhrada dentinu pro velké výplně I. a II. 
třídy v distálním úseku.

• Díky redukovanému polymeračnímu napětí se aplikuje ve vrstvě silné až 4 mm!
• Rychlejší práce díky zjednodušenému pracovnímu postupu.
• Kompatibilní s běžnými adhezivy a krycími kompozity.
• Dostupný v jediném univerzálním odstínu.
• Intro kit obsahuje: 45 kompulí v kovové dóze, aplikační pistoli, 2,5 ml Xeno V+ a SDR Box.

SDR Dentsply DeTrey

• Vlákny zesílený kompozit pro náhradu dentinu.
• Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních 

výplní.
• Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.
• Lze polymerovat 4 až 5 mm silnou vrstvu materiálu
• Spolehlivá vazba ke kompozitu, stejně jako k zubním tkáním
• Na závěr nanesete pouze sklovinnou vrsvu pro zajištění dostatečné odolnosti proti opotřebení.

EVERX POSTERIOR GC Europe

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt?
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Compoglass F 20 x 0,25 g  

 xx - doplňte odstín

Twinky Star 25 x 0,25 g  

Twinky Star set 40 x 0,25 g  

 xx - doplňte odstín

Dyract eXtra 20 x 0,25 g  

Dyract eXtra set 40 x 0,25 g  

 xx - doplňte odstín

Ionosit Baseliner 3 x 0,33 g  

Ionosit Baseliner 20 x 0,33 g  

Ionosit Baseliner ekon. balení 6 x 1,5 g  

Compoglass F 20 x 0,25 g 53009xx 1 619 Kč
 xx - doplňte odstín

Twinky Star 25 x 0,25 g 5220xx 2 260 Kč
Twinky Star set 40 x 0,25 g 522034 3 440 Kč
 xx - doplňte odstín

Dyract eXtra 20 x 0,25 g 5215xx 1 875 Kč
Dyract eXtra set 40 x 0,25 g 520035 3 828 Kč
 xx - doplňte odstín

Ionosit Baseliner 3 x 0,33 g 530108 465 Kč
Ionosit Baseliner 20 x 0,33 g 530110 2 095 Kč
Ionosit Baseliner ekon. balení 6 x 1,5 g 530111 2 395 Kč

Univerzální kompomery

• Světlem tuhnoucí výplňový materiál na bázi kompomerů s vysokou mírou uvolňování fluoridu.
• Doporučován pro oblastí s předpokládaným vznikem kazů a sekundárních kazů: mléčný chrup

a krčkové defekty.
• Možné použít také bez nutnosti leptat nebo použít kofferdam.
• Vynikající estetické vlastnosti.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B3, A4, D3, C2, 105 a 540.

COMPOGLASS F Ivoclar Vivadent

• Barevný, světlem tuhnoucí kompomerový výplňový materiál pro opravy mléčných zubů.
• Rychlá a jednoduchá aplikace z kompulí.
• Výborná leštitelnost.
• Dávkování fluoridů.
• Sada obsahuje: 40 x 0,25 g kapslí v různých barvách a vzorník.
• Barvy: zlatá (36), stříbrná (38), modrá (39), růžová (37), zelená (35), oranžová (30),

citrónová (32) a ostružinová (41).

TWINKY STAR VOCO

• Již třetí generace nejúspěšnějšího univerzálního kompomerního materiálu.
• Má zlepšené fyzikální vlastnosti, delší pracovní čas a zkrácenou dobu polymerace.
• Lepší adaptace materiálu do kavity, vyšší leštitelnost zajišťuje vynikající stálost výplně.
• Díky nové nelepivé konzistenci nabízí jednoduché a rychlé zpracování.
• Odstíny: A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, C2, C3, O-A2, O-B3.
• Set obsahuje: 40 x 0,25 g kompulí (á 10 ks A2, A3 / á 5 ks A3.5, A4, B1, C2), aplikační 

pistoli, 50 štětečků.

DYRACT EXTRA Dentsply DeTrey

• Světlem tuhnoucí podložkový materiál pod kompozitní výplně na bázi kompomeru.
• V kombinaci s kompozitním materiálem v poměru asi 1/5 tloušťky vrstvy Ionosit BASELINER 

a 4/5 tloušťky vrstvy kompozitního materiálu kompenzuje smrštění kompozitu a zabraňuje 
vzniku marginálních spár.

• Polymerace světlem a iontovou reakcí cementu.
• Radioopákní, obsahuje zinkové a fluoridové ionty.

IONOSIT BASELINER DMG

TopTowels skládané roušky v mnoha barvách 
za bezva cenu najdete na straně 379

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



everX 
Posterior™

od GC
Nejpevnější * 

z kompozitních materiálů.

everX Posterior od GC je první 
vlákny zesílený kompozit, 

který byl vytvořen k použití 
jako náhrada dentinu 
v rozsáhlých kavitách.

Posouvá hranice 
přímých výplní.

* Klinická data k dispozici na vyžádání.
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PermaFlo 2 x 2,3 g  

PermaFlo kit 8 x 2,3 g  

Micro kanyly 20G 20 ks  

 xxx - doplňte odstín

Opticor Flow 2 g  

Opticor Flow set 4 x 2 g  

 xx - doplňte odstín

PREMISE Flowable 1,7 g  

PREMISE Flowable Assorted kit 4 x 1,7 g  

Premise Flowable kanyly 50 ks  

 xx - doplňte odstín

Charisma Flow 1,8 g  

Charisma Flow set 4 x 1,8 g  

 xx - doplňte odstín

PermaFlo 2 x 2,3 g 500xxx 1 220 Kč
PermaFlo kit 8 x 2,3 g 501273 6 150 Kč
Micro kanyly 20G 20 ks 501168 300 Kč
 xxx - doplňte odstín

Opticor Flow 2 g 1008xx 551 Kč
Opticor Flow set 4 x 2 g 100083 1 751 Kč
 xx - doplňte odstín

PREMISE Flowable 1,7 g 5255xx 600 Kč
PREMISE Flowable Assorted kit 4 x 1,7 g 525500 2 115 Kč
Premise Flowable kanyly 50 ks 55250K 909 Kč
 xx - doplňte odstín

Charisma Flow 1,8 g 5219xx 640 Kč
Charisma Flow set 4 x 1,8 g 521900 2 540 Kč
 xx - doplňte odstín

Flow kompozita

• Oblíbený tekoucí kompozit pro dostavby chrupu v pediatrii a ošetření mikrokavit, pro 
upevnění transparentních inlejí, onlejí a fazet, pro přímé fazety a pro výplně I. - V. třídy.

• Radiopákní, světlem tuhnoucí.
• Naplněn z 68% nanočásticemi.
• Speciální odstíny: Dentin Opaquer pro maskování kovu a tmavého dentinu, Pink pro 

náhradu gingivy a Purple po endodontickém ošetření označí vstupy do kořenových 
kanálků pro případ reendodoncie.

• Kit obsahuje: 8 x 2,3 g v odstínech A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, Dentin Opaquer a Translu-
cent, 1,2 ml leptadla Ultra-Etch, 1,2 ml bondu PQ1, 20 kanyl Black Mini, 20 kanyl Micro 
20G, vzorník barev a stojánek.

PERMAFLO Ultradent Products

• Světlem tuhnoucí rtg kontrastní mikrohybridní kompozit s nízkou viskozitou.
• Má optimální manipulační vlastnosti, nestéká z povrchu.
• Vyvážená elasticita a pevnost, snadno leštitelný.
• Vynikající estetický efekt je zaručen fluorescencí blízkou přirozenému zubu.
• Barevné odstíny VITA: A1, A2, A3, A3,5, B2, C3, I, a WO (bílý opákní).
• Set obsahuje: 4 x 2 g v odstínech A2, A3, A3.5 a C3.

OPTICOR FLOW SpofaDental

• Univerzální flow kompozit střední viskozity.
• Odeální rovnováha mezi snadným dávkováním a optimálním zpracováním.
• Mechanická odolnost proti abrazi, nízká postpolymerační kontrakce.
• Vysoká radioopacita, trvalý lesk.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, UO, XL1 a XL2.
• Assorted kit obsahuje: 4 x 1,7 g stříkačky v odstínech A1, A2, A3, B1 a 40 kanyl.

PREMISE FLOWABLE KerrHawe

• Světlem polymerující hybridní radioopákní kompozit.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, OA2, OA4 a baseliner.
• Indikace: rozsáhlé pečetění fisur, výplně I., II., III. a V. třídy, drobné opravy tvaru a odstínu sklovi-

ny, dlahování zubu a jako podložka do kavity I. a II. třídy.
• Set obsahuje: 4 x 1,8 gl stříkačky (odstíny A2, A3, B3, OA2), sáček aplikačních kanyl a doplňky.

CHARISMA FLOW Heraeus Kulzer

Chraňte svůj zrak s UV ochrannými
brýlemi ze strany 126

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Filtek Ultimate Flow 1 x 2 g  

Filtek Ultimate Flow 2 x 2 g  

 xx - doplňte odstín

Aeliteflo 1,5 g  

Aeliteflo Intro kit 5 x 1,5 g  

 xx - doplňte odstín

Aeliteflo LV 1,5 g  

 xx - doplňte odstín

Tetric EvoFlow 2 g  

Tetric EvoFlow set 8 x 2 g  

 xx - doplňte odstín

Filtek Ultimate Flow 1 x 2 g 5283xx 820 Kč
Filtek Ultimate Flow 2 x 2 g 5283xx 1 481 Kč
 xx - doplňte odstín

Aeliteflo 1,5 g 5212xx 590 Kč
Aeliteflo Intro kit 5 x 1,5 g 520080 2 450 Kč
 xx - doplňte odstín

Aeliteflo LV 1,5 g 5213xx 590 Kč
 xx - doplňte odstín

Tetric EvoFlow 2 g 5216xx 819 Kč
Tetric EvoFlow set 8 x 2 g 521601 5 690 Kč
 xx - doplňte odstín

Flow kompozita

• Světlem tuhnoucí, rentgenokontrastní zatékavý nanokompozit s nízkou viskozitou.
• Využívá stejnou nanotechnologii jako univerzální kompozit Filtek Ultimate, díky níž vyniká

výbornými estetickými vlastnostmi, zachováním 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.

FILTEK ULTIMATE FLOW 3M Espe

• Nízko modulační, rtg kontrastní, světlem tuhnoucí mikrohybridní kompozitum.
• Vynikající odolnost proti otěru.
• Ideální pro opravy provizorií, okrajových spár u existujících výplní, krytí vad a prasklin,

kompozitní opravy.
• Thixotropní - díky své viskozitě zůstane tam, kde jej umístíte a je ideální pro výplně III. a V. třídy.
• Vynikající estetický efekt je zaručen fluorescencí blízkou přirozenému zubu.
• Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, A5, B3, C2, C3, D3, opákní bílá, transparentní/incizální.
• Intro kit obsahuje: 5 x 1,5 g materiálu ve stříkačkách (A1, A2, A3.5, C2, D3).

AELITEFLO Bisco

• Světlem tuhnoucí vysoce tekuté kompozitum s velmi nízkou viskozitou.
• Umožňuje udělat velmi tenké vrstvy, tím je ideálním linerem pro distální výplně a pro 

pečetění fisur.
• Velmi dobře se aplikuje, vhodné pro malé kavity V. třídy.
• Dostupné v odstínech A2 a A3.5.

AELITEFLO LV Bisco

• Nová generace nejprodávanějšího tekutého kompozita Evropy.
• Obsahuje složku kontrolující viskozitu, ta způsobuje, že materiál zatéká a následně se ustálí.
• Aplikace extra tenkými hroty - vhodné i pro ty nejmenší a špatně přístupné kavity.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, T, bělený - XL, L a M, dentin - A2D, A3,5D a B2D.
• Set obsahuje: 8 x 2 g stříkačky - A1, A2, A3, A3.5, A3.5Dentin, B3, A4, T a 40x kovové

aplikační kanyly.

TETRIC EVOFLOW Ivoclar Vivadent

Opravdu univerzální kompozit s širokým výběrem 
odstínů. Vyzkoušejte Amelogen Plus ze strany 64

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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G-aenial Flo 3,8 g  

G-aenial Universal Flo 3,4 g  

G-aenial Universal Flo Promo 4 x 3,4 g  

 xx - doplňte odstín

Charisma Opal Flow 1,8 g  

Charisma Opal Flow Set 4 x 1,8 g  

 xx - doplňte odstín

Gradia Direct Flo 2 x 1,5 g  

Gradia Direct Lo Flo 2 x 1,5 g  

 xx - doplňte odstín

Vertise Flow 2 x 2 g  

Vertise Flow sada 4 x 2 g  

Vertise Flow pedo sada 4 x 2 g  

Vertise Flow kanyly a štětečky 25 ks  

 xx - doplňte odstín

G-aenial Flo 3,8 g 5284xx 1 670 Kč
G-aenial Universal Flo 3,4 g 5279xx 1 670 Kč
G-aenial Universal Flo Promo 4 x 3,4 g 5279PB 6 600 Kč
 xx - doplňte odstín

Charisma Opal Flow 1,8 g 5272xx 795 Kč
Charisma Opal Flow Set 4 x 1,8 g 521F900 2 600 Kč
 xx - doplňte odstín

Gradia Direct Flo 2 x 1,5 g 5247xx 1 360 Kč
Gradia Direct Lo Flo 2 x 1,5 g 524Lxx 1 360 Kč
 xx - doplňte odstín

Vertise Flow 2 x 2 g 5261xx 1 819 Kč
Vertise Flow sada 4 x 2 g 526110 3 432 Kč
Vertise Flow pedo sada 4 x 2 g 526111 3 432 Kč
Vertise Flow kanyly a štětečky 25 ks 526113 554 Kč
 xx - doplňte odstín

Jak na opravu keramiky?
Návod krok za krokem na straně 116

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Flow kompozita

• G-AENIAL FLO
• Radioopákní tekutý kompozit s vylepšenou smáčivostí a pružností pro lepší adaptaci ke stěnám kavity. 
• Iideální pro lining a odblokování podsekřivin, tunelové preparace, výplně malých defektů, pečetění fisur.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 a CV.
• G-AENIAL UNIVERSAL FLO
• Pro přímé výplně kavit I. až V. třídy, pro minimálně invazivní ošetření kavit, k dlahování.
• Velmi vysoká míra lesku a jeho zachování.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO3, BW, CV, JE a AE.
• Promo kit obsahuje: 4 x 3,4 g v odstínech A2 a A3.

GC G-AENIAL FLO / UNIVERSAL FLO GC Europe

• Flow kompozitum založené na nano-technologii.
• Perfektně zapadá do chemického a barevného systému Charisma Opal a vytváří vysoce estetické výsledky.
• Po polymeraci se adaptuje barvě okolního dentinu bez známek okraje živého zubu.
• Ideální pro rozšířené pečetění fisur, kavity lining, výplně třídy V, výplně třídy I a II v oblastech, které nejsou 

v přímém okluzálním tlaku a výplně třídy III.
• Balení set obsahuje: 4 x 1,8 g v odstínech A1, A2, A3 a Baseliner.
• Odstíny: A1, A2, A3, A4, B2, OM (Opaque Medium) a Baseliner.

CHARISMA OPAL FLOW Heraeus Kulzer

• Světlem tuhnoucí, radioopákní, mikrohybridní flow kompozit.
• Náležitá zatékavost a dobré fyzikální vlastnosti, radioopákní.
• Ideální pro použití jako liner pod kompozitní výplně.
• LoFlo - skutečně výplňový flow kompozit pro výplně I. II, III. a V. třídy.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, OA3, BW a CV.

GC GRADIA DIRECT FLOW / LO FLO GC Europe

• Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně třídy I. a II., liner, pečetění fisur a opravy keramiky.
• Vysoká síla vazby k dentinu, sklovině, kovu i keramice; vysoká odolnost vůči abrazi a radioopacita.
• Ideální viskozita pro snadnou manipulaci.
• Sada obsahuje odstíny: A2, A3, A3.5 a UO.
• Sada Pedo obsahuje odstíny: XL, A1, B1 a T.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, UD, XL a T.

VERTISE FLOW KerrHawe
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GrandioSO Flow 2 x 2 g  

GrandioSO Heavy Flow 2 x 2 g  

 xx - doplňte odstín

X-Flow 16 x 0,25 g  

X-Flow sortiment 16 x 0,25 g  

 xx - doplňte odstín

Dyract Flow 2 x 1,8 g  

 xx - doplňte odstín

DeOx 4 x 1,5 g  

GrandioSO Flow 2 x 2 g 5228Fxx 1 800 Kč
GrandioSO Heavy Flow 2 x 2 g 5228Hxx 1 800 Kč
 xx - doplňte odstín

X-Flow 16 x 0,25 g 5239xx 1 844 Kč
X-Flow sortiment 16 x 0,25 g 5239SO 1 844 Kč
 xx - doplňte odstín

Dyract Flow 2 x 1,8 g 5214xx 1 770 Kč
 xx - doplňte odstín

DeOx 4 x 1,5 g 500238 450 Kč

Exotika, poznávání, relaxace....
Z naší nabídky zájezdů si vyberete!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Flow kompozita

• Zatékavé univerzální nanohybridní kompozitum s obsahem plniva 83%.
• Univerzální - pro všechny třídy kavit.
• Fyzikální vlastnosti lepší než u mnohých nezatékavých materiálů – např. tvrdost, stabilita, 

odolnost vůči abrazi.
• Dva typy viskozity pro co nejvyšší komfort aplikace: Flow - střední viskozita, Heavy Flow - 

vysoká viskozita. 
• Odstín GrandioSO Flow WO má extrémně vysoký rentgenový kontrast 500% Al.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, C2, OA2, BL a WO.

GRANDIOSO FLOW / HEAVY FLOW VOCO

• Univerzální, světlem tuhnoucí, radiopákní kompozitní výplňový materiál s nízkou viskozitou.
• Ideální pro zhotovování malých výplní, pro lining a luting kompozitních inlejí a onlejí.
• Ke stěnám kavity se adaptuje bez použití ručních nástrojů.
• K dispozici v odstínech: A2, A3, A4, B1, C2, TL (translucentní) a O-A3 (opákní).
• Sortiment obsahuje: 4 x 4 kompule v odstínech A2, A3, B1 a OA3.

X-FLOW Dentsply DeTrey

• Kompomerní dostavbový materiál s nízkou viskozitou pro minimálně invazivní zákroky.
• Dlouhodobým uvolňováním fluoru a ošetřováním bez nutnosti leptání umožňuje nový přístup 

k minimálně invazivním zákrokům.
• Odstíny: A2, A3, A4, B1, O-A3.

DYRACT FLOW Dentsply DeTrey

• Viskózní gel na bázi glycerínu pro pokrytí světlem tuhnoucích pryskyřic před polymerací.
• Chrání před tvorbou oxidačních inhibitorů na povrchu.
• Usnadňuje leštění povrchu a zkracuje čas potřebný pro leštění.
• Jednoduchá, snadno kontrolovatelná aplikace pomocí stříkačky.
• Lehce se oplachuje.

DEOX Ultradent Products
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Composite Wetting resin 2 x 1,85 g  

Modeling resing 2 x 1,5 g  

PermaSeal mini 2 x 1,2 ml  

PermaSeal 4 x 1,2 ml  

BisCover LV 3 ml  

Composite Wetting resin 2 x 1,85 g 503059 1 120 Kč

Modeling resing 2 x 1,5 g 522029 1 050 Kč

PermaSeal mini 2 x 1,2 ml 501013 870 Kč
PermaSeal 4 x 1,2 ml 500631 1 440 Kč

BisCover LV 3 ml 522011 1 350 Kč

• Usnadňuje modelaci kompozitů (při modelaci výplní nebo fazet).
• Brání lepení se kompozitů na nástroj.
• Snadná aplikace kanylou ze stříkačky.
• Velmi nízká spotřeba.
• Zvyšuje lesk a zajišťuje lepší adaptaci kompozitní výplně.
• Naplněná ze 45%.
• Neobsahuje rozpouštědla.
• Trvanlivost 40 měsíců.

COMPOSITE WETTING RESIN Ultradent Products

• Světlem tuhnoucí, nízko viskózní, mikrofilní modelovací pryskyřice čiré barvy.
• Namočení Vašeho nástroje do této pryskyřice Vám umožní snadnou modelaci výplně bez 

lepení kompozita na nástroj.
• Neobsahuje žádné rozpouštědlo, neovlivní žádné fyzikální vlastnosti kompozita ani výplně.
• Balení: stříkačka 2 x 1,5 g a 20 aplikačních koncovek.

MODELING RESING Bisco

• Nízkoviskózní sealer k pečetění kompozitních výplní.
• Chrání a revitalizuje kompozitní výplně.
• Váže se ke kompozitu a naleptané sklovině.
• Vytváří okamžitý zrcadlový vzhled na provizorních pryskyřičných náhradách.
• Světlem tuhnoucí, neplněná pryskyřice na bázi metakrylátu.
• Redukuje mikrospáry a omezuje možnou kontaminaci.
• Balení mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml PermaSeal a 10 kanyl Black Micro FX.
• Běžné balení obsahuje: 4 x 1,2 ml PermaSeal a 10 kanyl Black Micro FX.

PERMASEAL Ultradent Products

Před aplikací PermaSeal vysušte 
povrch pomocí PrimaDry (1% 
roztok pryskyřice v alkoholu) 
a vzduchu - povrch optimálně 
zbavíte možné vlhkosti a případ-
ných bakterií.

• Leštící lak pro zapečetění všech kompozit, provizorních i trvalých výplní a náhrad, který 
zanechává hladký, vyleštěný povrch.

• Díky svému unikátnímu chemickému složení, polymeruje BisCover LV za 20 sekund bez 
kyslíkem inhibované lepivé vrstvy.

• Je odolný proti zabarvení a posunu v odstínu barvy - je dosažen estetičtější výsledek.
• Lze jej použít v ústech i mimo ústa na dokončené přímé i nepřímé náhrady, nepřímé provi-

zorní náhrady a na nezpolymerovaném kompozitu pro polymeraci finální vrstvy a dokončení 
v 1 kroku šetřící čas.

• Redukuje nebo zcela eliminuje potřebu ručního leštění.

BISCOVER Bisco

Sof-Lex
Oblíbené dokončovací a leštící disky najdete na straně 153

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Pomůcky pro zpracování



COMPONEERTM jsou zpolymerované, prefabrikované nano-
hybridní kompozitní fazety, které spojují výhody přímých 
kompozitních oprav s výhodami prefabrikátů. Toto je první  
dokonalý systém, který umožní překvapivě snadné obnovení 
předních zubů pomocí individuálních kompozitních fazet.

VýhOdy PRO lékařE
• snadné a efektivní použití

• pouze jedna návštěva pacienta v ordinaci
• kvalitní zubní náhrady s vynikajícími estetickými výsledky

• žádné otisky nebo služby laboratoře
• optimální přizpůsobení (výběr barev, zvýraznění tvaru a struktury)

• ekonomické jak pro lékaře tak pacienty - vzhledem k vysoké   
úspěšnosti a efektivitě

• s vysokou přidanou hodnotou: řešení pro mnoho pacientů

dObRé důVOdy PRO PaCiENTa
• krásné zuby po jedné návštěvě

• minimálně invazivní odstranění zdravé zubní tkáně
• méně stresu

• řešení na míru
• vysoká kvalita povrchu a hran

• výhodnější než řešení nepřímé - přes laboratoř

kliNiCké iNdikaCE
• léčba kazů

• optimalizace starých náhrad
• opotřební, abraze a eroze 

• fraktura zubu

EsTETiCké iNdikaCE
• rozšíření / prodloužení řezáků

• nepravidelný chrup
• špatná pozice zubů
• kosmetické úpravy

• zabarvení zubů
• diastemata

Zaujal Vás systém Componeer? 
Máte zájem o další informace?

Přijměte tedy naše pozvání na praktický kurz
pod vedením MUdr. adela El-lababidiho, 

klinicky zaměřený na indikace a použití Componeer.

Termíny a místa konání praktických kurzů najdete 
na našich webových stránkách www.hufa.cz - vzdělávání, 

nebo Vám je rádi sdělíme emailem: hufa@hufa.cz 
a telefonicky: 576 771 407. 

Těšíme se na setkání s Vámi!

Krásný úsměv 
na počkání? Pro koho...
ComponeerTM má široké indikační možnosti a použijete jej i tam, 
kde konvenční metody ošetření (nepřímé fazety z laboratoře a 
přímé fazety z volné ruky) selhávají. 

Krásný úsměv 
na počkání? Za kolik...
Celý systém ComponeerTM je velmi ekonomický! 

Pojďte počítat s námi:
nepotřebujete žádné vybavení, mimo toho, co máte  běžně ve   • 

 své ordinaci,
potřebujete jen čas na samotnou aplikaci fazety, už žádné   • 

 otisky, dočasné náhrady, příslušenství a čekání na laboratoř,
cena je velmi příznivá, protože:• 

nepotřebujete pořizovat žádné další vybavení,• 
neplatíte laboratoř,• 
celé ošetření provedete v jediném sezení,• 
ošetření je rychlejší než konvenční metody,• 
ošetříte široké pole indikací - mnoho pacientů.• 
cena fazety je od 700 kč (při koupi Premium sady)• 

kariézní léze Eroze

klínovité defekty Fraktury

diskolorace anomálie

Estetika dysplázie

Componeer_inzerce_kat-ORD_2013.indd   1 16.7.2013   14:20:30
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Componeer Premium System stříkačky 84 fazet  

Componeer Premium System kompule 84 fazet  

Componeer Basic System stříkačky 36 fazet  

Componeer Basic System kompule 36 fazet  

Componeer Intro Kit stříkačky 24 fazet  

Componeer Intro Kit kompule 24 fazet  

Componeer fazety refill 2 ks  

Componeer fazety refill 6 ks  

Componeer inform. brožura pro pacienty 1 ks  

Componeer Class V Premium kit 40 ks  

Componeer Class V Intro kit 20 ks  

Componeer Class V refill 4 ks  

Synergy D6 Connect Universal 10 x 0,25 g  

Synergy D6 Connect Bílý opákní 10 x 0,25 g  

Componeer Premium System stříkačky 84 fazet 5201301 64 990 Kč
Componeer Premium System kompule 84 fazet 5201300 64 990 Kč
Componeer Basic System stříkačky 36 fazet 5201305 41 890 Kč
Componeer Basic System kompule 36 fazet 5201304 41 890 Kč
Componeer Intro Kit stříkačky 24 fazet 5204222 27 390 Kč
Componeer Intro Kit kompule 24 fazet 5204221 27 390 Kč
Componeer fazety refill 2 ks 520xxxx 2 649 Kč
Componeer fazety refill 6 ks 52013xx 7 590 Kč
Componeer inform. brožura pro pacienty 1 ks 999850 0,50 Kč

Componeer Class V Premium kit 40 ks 5208056 21 990 Kč
Componeer Class V Intro kit 20 ks 5208040 12 490 Kč
Componeer Class V refill 4 ks 52080xx 1 929 Kč

Synergy D6 Connect Universal 10 x 0,25 g 52114EU 1 059 Kč
Synergy D6 Connect Bílý opákní 10 x 0,25 g 52114EW 1 059 Kč

Fasetovací systém

• Náhradní fazety jsou dodávány v sadě po 2 kusech pro konkrétní zub nebo v sadě po 6 
kusech pro zuby 13-23 nebo 33-43.

• Fazety pro premoláry jsou univerzálně použitelné v lévém i pravém kvadrantu.
• Dodávány v barvách: universal (EU), bílý opalescentní (WO) a bělený opákní (BLO).
• Fazety pro řezáky a špičáky ve velikostech: S, M, L a XL.
• Fazety pro premoláry ve velikostech: S a L.
• Každý z kitů vždy obsahuje: uvedený počet fazet, vzorník, 1,2 ml OneCoat Bond, 2,5 ml 

Etchant Gel S, 4 x 4 g Synergy D6 (stříkačky) nebo 4 x 2,5 g Synergy D6 (kompule), 2,3 g 
Synergy D6 Flow, Composhine Plus kalíšek a špička, SwissFlex Trial kit, modelovací nástroj 
MB5, aplikátor, 2 adaptéry a další potřebné příslušenství.

• Propagujte Componeer svým pacientům pomocí 6ti stránkové brožury, v níž jsou pacientům 
srozumitelnou formou na klinických případech představeny možnosti ošetření se systémem 
Componeer.

COMPONEER Coltene/Whaledent

• První technika kompozitních fazet pro úspěšnou obnovu zubních krčků.
• Slouží jako kryt pro umístění výplně, čímž zlepšují okrajovu celistvost.
• Snadná a bezpečná aplikace, lepší přizpůsobení okrajů, lepší povrch výplně, zvýšená odolnost 

vůči otěru, dlouhotrvající estetický vzhled.
• Mimořádně tenké - 0,3 - 0,5 mm.
• Dostupné ve velikostech: malý (S), velký (L), malý dlouhý (SL) a velký dlouhý (LL).
• Čtyři odstíny dentinu: A1/B1, A2/B2, A3/D3 a A4/C4, jeden odstín skloviny: enamel universal.
• Premium kit obsahuje: 20 různých fazet po 2 ks od každé.
• Intro kit obsahuje: 4 různé fazety po 5 ks od každé.
• Každý kit ještě obsahuje: 2 x 5 ml One Coat Self-Etching, 100 ks štětečků a vzorník.

COMPONEER CLASS V Coltene/Whaledent

• Univerzální nano-kompozitní materiál má vynikající barevnou shodu se systémem COMPONEER.
• Snadná volba odstínů, vynikající modelační vlastnosti a vysoká odolnost vůči světlu stomatologické 

soupravy činí z tohoto materiálu ideální prostředek pro připevnění fazet.
• K dispozici ve dvou odstínech bílá opákní (WO) a univerzální (U).

SYNERGY D6 CONNECT Coltene/Whaledent

SwissFlex leštící sada nejen pro
Componeer najdete na straně 154

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



For better dentistry

 

Pro více informací navštivte www.dentsply.cz

• Předvídatelné body kontaktu
• Těsný gingivální okraj
• Méně přebytků, méně leštění
• Snadno použitelný systém

• Aplikovaný ve vrstvě až do 4 mm
• Unikátní samonivelizace
• Tři roky úspěšně klinicky testován*

Pro jednoduché a rychlé výplně II. třídy 

Pokročilý 
matricový systém

Originální 
výplňový materiál

Projekt2:205 x 260  8.8.2013  11:05  Stránka 1
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Vitrebond prášek 9 g  

Vitrebond tekutina 5,5 ml  

Vitrebond zaváděcí set 9 g + 5,5 ml  

CemBase bílá 50 g  

 x - doplňte odstín

Ionoseal tuby 2 x 4 g  

Ionoseal stříkačky 3 x 2,5 g  

Fuji Lining LC Paste pack 1 x 7 g  

Fuji Lining LC 1-1 10 g + 6,8 ml  

Ionosit Baseliner 3 x 0,33 g  

Ionosit Baseliner 20 x 0,33 g  

Vitrebond prášek 9 g 521066 2 382 Kč
Vitrebond tekutina 5,5 ml 521064 2 382 Kč
Vitrebond zaváděcí set 9 g + 5,5 ml 521062 3 561 Kč

CemBase bílá 50 g 521004x 1 100 Kč
 x - doplňte odstín

Ionoseal tuby 2 x 4 g 530112 2 420 Kč
Ionoseal stříkačky 3 x 2,5 g 530114 3 100 Kč

Fuji Lining LC Paste pack 1 x 7 g 530019 2 290 Kč
Fuji Lining LC 1-1 10 g + 6,8 ml 530018 3 760 Kč

Ionosit Baseliner 3 x 0,33 g 530108 465 Kč
Ionosit Baseliner 20 x 0,33 g 530110 2 095 Kč

• Podložkový skloionomerní materiál pod kompozita, amalgám, kovové i keramické výplně.
• Duální tuhnutí s velmi dobrou vazbou na zubní tkáně.
• Dlouhodobě uvolňuje fluoridy.

VITREBOND 3M Espe

• RTG opákní.
• Skloionomerní cement pro podložky a cementování.
• Klasická verze prášek + voda.
• K zubním tkáním se váže chemicky a uvolňuje fluoridy.
• Odstíny: bílá (B) a modrá (M).

CEMBASE Dr. Ihde Dental

• Světlem tuhnoucí RTG kontrastní jednosložkový skloionomerní kompozitní cement pro
podložky, rozsálhé pečetění fisur a ošetření menších lézí.

• Okamžité použití, časově úsporný, rychlá a hygienická aplikace, vysoká pevnost v tlaku, 
uvolňování fluoridů, vysoce kompatibilní.

• K dispozici v tubách nebo ve stříkačkách.

IONOSEAL VOCO

• Světlem tuhnoucí skloionomerní cement pro rychlé zhotovení podložek pod amalgám, 
kompozit a keramiku.

• Nízká rozpustnost ve vodě, není citlivý na vlhkost, vynikající vazba na zubní tkáně, trvanlivý 
okrajový uzávěr, radiopákní.

• K dispozici v balení prášek + tekutina nebo pasta-pasta.
• Balení Paste pack obsahuje: 1 x 7 g zásobník Paste Pak a míchací podložky.
• Balení 1-1 obsahuje: 10 g prášek, 6,8 ml tekutina a příslušenství.

GC FUJI LINING LC GC Europe

• Světlem tuhnoucí podložkový materiál pod kompozitní výplně na bázi kompomeru.
• V kombinaci s kompozitním materiálem v poměru asi 1/5 tloušťky vrstvy Ionosit BASELINER 

a 4/5 tloušťky vrstvy kompozitního materiálu kompenzuje smrštění kompozitu a zabraňuje 
vzniku marginálních spár.

• Polymerace světlem a iontovou reakcí cementu.
• Radioopákní, obsahuje zinkové a fluoridové ionty.

IONOSIT BASELINER DMG

Odměňte své malé pacienty za statečnost
Hračky a jiné drobné odměny najdete na straně 290

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Podložkové
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GC EQUIA Promo balení 2 x 50 ks + 4 ml  

GC EQUIA Úvodní balení 50 ks + 4 ml  

GC EQUIA Fil 50 ks  

GC EQUIA Coat 4 ml  

 xx - doplňte odstín

Fuji IX GP Extra prášek 15 g  

Fuji IX GP Extra 1-1 pack 15 g + 6,4 ml  

Fuji IX GP Extra tekutina 6,4 ml  

Fuji IX GP Extra kapsle 50 ks  

 xx - doplňte odstín

Fuji IX GP kapsle 50 ks  

Fuji IX GP prášek 15 g  

Fuji IX GP 1-1 A3 15 g + 6,4 ml  

Fuji IX GP 3-2 pack 3 x 15 g + 12,8 ml  

Fuji IX GP tekutina 8 g  

 xx - doplňte odstín

GC EQUIA Promo balení 2 x 50 ks + 4 ml 5334xx 8 100 Kč
GC EQUIA Úvodní balení 50 ks + 4 ml 5335xx 4 800 Kč
GC EQUIA Fil 50 ks 5344xx 3 950 Kč
GC EQUIA Coat 4 ml 533550 1 900 Kč
 xx - doplňte odstín

Fuji IX GP Extra prášek 15 g 5289xx 1 590 Kč
Fuji IX GP Extra 1-1 pack 15 g + 6,4 ml 52890x 2 490 Kč
Fuji IX GP Extra tekutina 6,4 ml 528900 1 090 Kč
Fuji IX GP Extra kapsle 50 ks 5316xx 4 190 Kč
 xx - doplňte odstín

Fuji IX GP kapsle 50 ks 5303xx 3 790 Kč
Fuji IX GP prášek 15 g 5302xx 1 510 Kč
Fuji IX GP 1-1 A3 15 g + 6,4 ml 530030 2 290 Kč
Fuji IX GP 3-2 pack 3 x 15 g + 12,8 ml 530038 5 470 Kč
Fuji IX GP tekutina 8 g 530031 1 000 Kč
 xx - doplňte odstín

• Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částeček (EQUIA Fil kapsle)
s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci 
s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou.

• Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval. Působením 
slin dochází u výplně EQUIA k unikátnímu efektu zrání, jehož výsledkem je zvýšená pevnost, podobná
univerzálním kompozitním materiálům pro distální úsek. Díky vysokému uvolňování fluoridů poskytuje 
EQUIA velmi potřebnou ochranu před sekundárním zubním kazem a současně chrání přilehlé zuby.

• Jednoduchost - vysoká tolerance vůči vlhkosti, téměř žádné napětí ze smršťování, nulová pooperační 
citlivost, bezpracné nanášení ve větších vrstvách v jednom kroku.

• Rychlost - zkrácená doba tuhnutí, bez nutnosti použít koferdam a finálního dokončování a leštění.
• Vzhled - přirozené optické vlastnosti představují dokonalou alternativu výplní v distálním úseku.
• Jedinečnost - jediná vrstva EQUIA Coat zajistí ochranu před vlhkem, trvanlivost výplně a odolnost vůči 

velké okluzální zátěži.
• Úvodní balení obsahuje: 50 ks kapslí (k dispozici v odstínech A2 nebo A3) a 4 ml Coat.
• Promo balení obsahuje: 2 x 50 ks kapslí (k dispozici v kombinaci A2/A2, A2/A3 nebo A3/A3) a 4 ml Coat.
• EQUIA Fil odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, SW a sortiment.

GC EQUIA GC Europe

• Vylepšený výplňový skloionomer nyní dostupný v provedení prášek - tekutina.
• Vysoká hladina uvolňovaných fluoridových iontů.
• Rychlé tuhnutí při dostatku pracovního času.
• Dobrá radioopacita, vynikající biokompatibilita.
• Balení 1-1 pack v barvách: A2 (2) a A3 (3).
• Prášek v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 a C4.

GC FUJI IX GP EXTRA GC Europe

• Kondenzovatelný, chemicky tuhnoucí, nelepivý skloionomerní cement na kavity I., II. a V. 
třídy, jako podložka nebo základ výplně.

• Váže se na dentin a sklovinu bez nutnosti leptání a bondování.
• Aplikace v jednom kroku, není potřeba vrstvit.
• Odstíny: A2, A3, A3.5, B2, B3 a C4.
• Set 1-1 obsahuje: 15 g prášku v odstínu A3 a 6,4 ml tekutiny.
• Set 3-2 obsahuje: 3 x 15 g prášku v odstínech A2, A3 a B3, 2 x 6,4 ml tekutiny.

GC FUJI IX GP GC Europe

Ochranné laky na skloionomerní výplně 
najdete na straně 101

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Výplňové - chemicky tuhnoucí
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SKLOIONOMERYHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Fuji IX GP Fast kapsle 50 ks  

 xx - doplňte odstín

Fuji Triage kapsle 50 ks  

Fuji Triange 1-1 15 g + 8 ml  

Fuji VIII GP kapsle 50 ks  

Fuji VIII GP 1-1 15 g + 6,8 ml  

Fuji VIII tekutina 8 g  

 xx - doplňte odstín

Miracle Mix 15 g + 17 g + 8 ml  

Miracle mix kapsle 50 ks  

Fuji IX GP Fast kapsle 50 ks 5314xx 3 790 Kč
 xx - doplňte odstín

Fuji Triage kapsle 50 ks 530046x 3 740 Kč
Fuji Triange 1-1 15 g + 8 ml 530045x 2 300 Kč

Fuji VIII GP kapsle 50 ks 5330xx 3 890 Kč
Fuji VIII GP 1-1 15 g + 6,8 ml 5329xx 2 080 Kč
Fuji VIII tekutina 8 g 532900 860 Kč
 xx - doplňte odstín

Miracle Mix 15 g + 17 g + 8 ml 532700 3 770 Kč
Miracle mix kapsle 50 ks 532701 5 770 Kč

• Kondenzovatelný skloionomerní výplňový materiál s kratší dobou tuhnutí - konečné
opracování již za 3 min od začátku míchání.

• Tužší konzistence pro jednoduchou aplikaci.
• Pevnější pro delší životnost.
• K dispozici pouze v kapslích a v odstínech: A1, A2, A3, A3,5, B2, B3 a C4.

GC FUJI IX GP FAST GC Europe

• Unikátní skloionomerní cement s extrémně vysokým uvolňováním fluoridů, který ohroženým 
zubům poskytuje ochranu, kterou potřebují.

• Samoadhezívní, odolný vůči vlhkosti s dostatečně nízkou viskozitu, aby mohl pronikat do 
jamek a rýh.

• Ideální pro dočasné křehké, prořezávající se zuby a u dospělých, kteří chtějí okamžitou úlevu 
od citlivých zubů.

• Vhodný také pro pacienty se silně destruujícími a nekontrolovatelnými kazy a všude tam, 
kde je potřeba rychlou a účinnou ochranu na povrchu zubu.

• Balení 1-1 obsahuje: 15 g prášek A3, 8 ml tekutina, 5,7 ml kondicioner, příslušenství.
• Odstíny: bílá (1) a růžová (0).

GC FUJI TRIAGE GC Europe

• Chemicky tuhnoucí, skloionomerní výplňový cement modifikovaný pryskyřicí pro použití ve 
frontálním úseku. Vynikající fyzikální a estetické vlastnosti, RTG kontrastní.

• Ideální pro výplně II. a V. třídy.
• Pracovní čas 1:30 min, doba tuhnutí pouze 2:10 min.
• Lze použít i na ochranu kořenového povrchu.
• Absence fotoiniciátorů zaručuje nejlepší průsvitnost a perfektní vystižení VITA odstínu.
• Odstíny: A2, A3, A3.5, B2, B3 a C4.

GC FUJI VIII GP GC Europe

• Miracle Mix je stříbrem zesílený chemicky tuhnoucí výplňový skloionomer pro okluzální 
výplně a dostavby. 

• Vyznačuje se silnou chemickou vazbou, vynikajícím okrajovým uzávěrem, doborou
radiopacitou, uvolňováním fluoridů. 

• Úvodní balení obsahuje: 15 g prášku, 8 ml tekutiny a 17 g slitiny stříbra.

GC MIRACLE MIX GC Europe

Vyzkoušeli jste Seek nebo Sable Seek 
detektory kazů ze strany 136?

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Výplňové - chemicky tuhnoucí
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SKLOIONOMERY Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Kavitan Plus 1-1 15 g + 15 g  

Kavitan Plus prášek 15 g  

Kavitan Plus tekutina 15 g  

 xx - doplňte odstín

Kavitan PRO kit 15 g + 10 g  

Kavitan PRO prášek 15 g  

Kavitan PRO tekutina 10 g  

 xx - doplňte odstín

Ketac-Molar Easymix Startovací balení  

Ketac-Molar Easymix prášek 12,5 g  

Ketac-Molar Easymix tekutina 8,5 ml  

Ketac-Molar Easymix A.R.T. 12,5 g + 8,5 ml  

Kavitan Plus 1-1 15 g + 15 g 1001xx 977 Kč
Kavitan Plus prášek 15 g 1002xx 662 Kč
Kavitan Plus tekutina 15 g 100103 464 Kč
 xx - doplňte odstín

Kavitan PRO kit 15 g + 10 g 1003xx 979 Kč
Kavitan PRO prášek 15 g 1004xx 666 Kč
Kavitan PRO tekutina 10 g 100148 498 Kč
 xx - doplňte odstín

Ketac-Molar Easymix Startovací balení 521074 2 298 Kč
Ketac-Molar Easymix prášek 12,5 g 5305A3 2 069 Kč
Ketac-Molar Easymix tekutina 8,5 ml 521070 1 638 Kč

Ketac-Molar Easymix A.R.T. 12,5 g + 8,5 ml 521084 1 248 Kč

• RTG kontrastní, výplňový skloionomerní cement s vysokou mechanickou pevností a odolností 
vůči abrazi.

• Pro výplně III. a V. třídy, sendvičové výplně I., III. a V. třídy ve stálém chrupu.
• Odstíny: A2, A3, B1, B3, C3.

KAVITAN PLUS SpofaDental

• RTG kontrastní skloionomerní kondenzovatelný cement.
• Vysoká pevnost v tlaku a ohybu, vysoká odolnost proti abrazi.
• Velmi dobře kondenzovatelný, nelepí se na nástroje.
• Semipermanentní výplně v distálním úseku chrupu (třída I. a II.).
• Výplně III. a V. třídy a sendvičové výplně ve stálém chrupu.
• Odstíny: A2, A3, B3, C3.

KAVITAN PRO SpofaDental

• Granulovaná forma oblíbeného skloionomerního cementu pro výplně v postranním úseku.
• Zlepšená smáčivost prášku tekutinou umožňuje jednodušší a rychlejší míchání a zpracování.
• Vysoká pevnost v ohybu, dlouhodobé uvolňování fluoridových iontů.
• RTG kontrastní.
• Startovací balení obsahuje: 12,5 g prášku A3, 8,5 ml tekutiny, 10 ml Ketac kondicionér, 2,5 

ml Ketac- Glaze a příslušenství.

KETAC-MOLAR EASYMIX 3M Espe

• Velmi ekonomické balení skloinomerního cementu, ideálního pro techniku minimální invaze, 
včetně atraumatických výplní.

KETAC-MOLAR EASYMIX A.R.T. 3M Espe

Occlu-Print a další speciální matrice
na stranách 143

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Výplňové - chemicky tuhnoucí
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SKLOIONOMERYHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Ketac-Molar Aplicap 50 ks  

 xx - doplňte odstín

Ketac-Molar Quick Aplicap 50 ks  

 xx - doplňte odstín

Ketac-Fil Plus Aplicap 50 ks  

Ketac-Fil Plus prášek 10 g  

Ketac-Fil Plus tekutina 10 g  

Ketac-Fil Plus start. balení 10 g + 10 g  

 xx - doplňte odstín

Vitremer prášek 9 g  

Vitremer tekutina 8 ml  

Vitremer primer 6,5 ml  

Vitremer starter kit 5 g + 2,5 ml  

Vitremer zaváděcí balení 6 x 5 g + 16 ml  

 xx - doplňte odstín

ProGlass Nine kapsle 50 ks  

ProGlass Nine Trial kit 8 g + 5 ml  

 xx - doplňte odstín

Ketac-Molar Aplicap 50 ks 5311xx 3 817 Kč
 xx - doplňte odstín

Ketac-Molar Quick Aplicap 50 ks 5306xx 4 862 Kč
 xx - doplňte odstín

Ketac-Fil Plus Aplicap 50 ks 52108xx 3 002 Kč
Ketac-Fil Plus prášek 10 g 5310xx 1 098 Kč
Ketac-Fil Plus tekutina 10 g 521085 421 Kč
Ketac-Fil Plus start. balení 10 g + 10 g 521089 1 263 Kč
 xx - doplňte odstín

Vitremer prášek 9 g 5312xx 2 217 Kč
Vitremer tekutina 8 ml 521056 1 993 Kč
Vitremer primer 6,5 ml 521060 2 448 Kč
Vitremer starter kit 5 g + 2,5 ml 521058 2 160 Kč
Vitremer zaváděcí balení 6 x 5 g + 16 ml 521059 11 123 Kč
 xx - doplňte odstín

ProGlass Nine kapsle 50 ks 5339xx 2 700 Kč
ProGlass Nine Trial kit 8 g + 5 ml 5342A3 499 Kč
 xx - doplňte odstín

• Oblíbený RTG kontrastní skloionomerní cement v kapslích pro výplně v laterálním úseku.
• Odstíny: A1, A3 a sortiment.

KETAC-MOLAR APLICAP 3M Espe

• Oblíbený RTG kontrastní skloionomerní cement v kapslích se zkrácenou dobou míchání a tuhnutí.
• Určený pro výplně v laterálním úseku.
• Ideální pro rychlé zhotovení výplní malých kavit.
• Odstíny: A2, A3 a sortiment.

KETAC-MOLAR QUICK APLICAP 3M Espe

• Skloinomerní výplňový cement, RTG-kontrastní, vysoká hladina uvolňování fluoridů.
• Pro trvalé výplně III. a IV. třídy, malé výplně I. třídy, výplně dočasných zubů, pečetění fisur, krčkové 

výplně, klínové defekty a dostavby pilířů.
• Odstíny prášku: A2, A3 a A4; odstíny kapslí: A2, A3 a sortiment.
• Startovací balení: 10 g prášek (A3), 10 g tekutina, 10 ml Conditioner, 2,5 g Glaze.

KETAC-FIL PLUS 3M Espe

• Skloionomerní, výplňový cement tuhnoucí chemicky i světlem.
• Pro dostavby, výplně III. a V. třídy, dlouhodobé provizorní výplně a výplně u dětí.
• Nízká abraze, široké spektrum odstínů: A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C4, Paedo a Blue.
• Zaváděcí balení: 6 x 5 g prášku (A3, A4, C2, C4, P a B), 2 x 8 ml tekutiny, 6,5 ml primer, 6,5 ml ochranný lak.
• Starter kit A3 obsahuje: 5 g prášku A3, 2,5 ml tekutiny, 2 ml primer, 2 ml ochranný lak.

VITREMER 3M Espe

• Vysoce translucentní skloionomerní cement pro estetické výplně v distálním úseku.
• Příjemná, dobře kondenzovatelná konzistence, vysoká odolnost vůči otěru.
• Ideální pro výplně I., II., III. a V. třídy mléčných zubů a I. a II. třídy dlouhodobých výplní.
• Trial kit obsahuje: 8 g prášku A3 a 5 ml tekutiny. Odstíny kapslí: A2 a A3.

PROGLASS NINE Silmet

Třepačky na výplňové materiály
v kapslích najdete na straně 47

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Výplňové - chemicky tuhnoucí
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SKLOIONOMERY Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Ionofil-Molar AC kapsle 48 ks  

Ionofil-Molar AC Quick 48 ks  

Ionofil-Molar AC úvodní sada 48 ks  

 xx - doplňte odstín

ChemFil Rock 50 ks  

ChemFil Rock Intro kit 40 ks  

 xx - doplňte odstín

ChemFil Superior prášek 10 g  

ChemFil Superior úvodní balení 7 x 10 g  

 xx - doplňte odstín

Kromoglas 2 20 g  

Ionofil-Molar AC kapsle 48 ks 5307xx 3 140 Kč
Ionofil-Molar AC Quick 48 ks 5308xx 3 140 Kč
Ionofil-Molar AC úvodní sada 48 ks 530157 3 140 Kč
 xx - doplňte odstín

ChemFil Rock 50 ks 5326Rxx 3 029 Kč
ChemFil Rock Intro kit 40 ks 5326RI 3 635 Kč
 xx - doplňte odstín

ChemFil Superior prášek 10 g 5326xx 1 563 Kč
ChemFil Superior úvodní balení 7 x 10 g 532600 7 715 Kč
 xx - doplňte odstín

Kromoglas 2 20 g 5403802 1 310 Kč

• RTG kontrastní skloionomerní výplňový cement chemicky se vážící ke sklovině i dentinu.
• Uvolňuje dlouhodobě fluoridové ionty.
• Dodávaný v kapslích určených pro přímou aplikaci.
• Ideální pro ošetření klínových defektů a erozí na sklovině nebo kořenu a výplní V. třídy.
• Vhodný také pro dostavby zubů dočasného chrupu - I. a II. třídy, které nejsou zatíženy okluzí.
• Odstíny: A1, A2 a A3.
• Úvodní sada obsahuje: 48 kapslí v odstínech A1, A2 a A3, 3 ml Final Varnish LC a příslušenství.

IONOFIL MOLAR AC / QUICK VOCO

• Skloionomer v kapslích s novým složením plniva, které obsahuje zinkem modifikované reaktivní sklo.
• To vede k rychlejší pevnosti výplně a vynikající odolnosti vůči zlomu.
• Je až o 25% pevnější než klasické skloionomery, není potřeba kondicionér ani lak. 
• Materiál je okamžitě modelovatelný.
• Odstíny: A1, A2, A3, A4-O a Contrast White.
• Intro kit obsahuje: 40 kapslí různých barev a aplikační kleště.

CHEMFIL ROCK Dentsply DeTrey

• Skloionomerní dostavbový materiál s vynikající adhezí, výbornou zpracovatelností a dobrou estetikou.
• Vhodný pro výplně III. a V. třídy u stálých zubů a pro I. a II. třídu dočasných zubů.
• Snadná příprava bez leptání, nelepivá konzistence.
• Uvolňování fluoridových iontů.
• Odstíny: L (světlý), LYG (světle žluto-šedý), LY (světle žlutý), DY (tmavě žlutý), DG (tmavě šedý), LG

(světle šedý), GB (šedo-hnědý).
• Zaváděcí balení obsahuje: 7 x 10 g prášku ve všech odstínech, 12,5 ml Chemfil Varnish a další příslušenství.

CHEMFIL SUPERIOR Dentsply DeTrey

• Skloionomerní výplňový cement s vynikající vazbou na sklovinu i dentin.
• Vysoká odolnost proti prasknutí a tlaku.
• Vhodný pro výplně I. třídy, opravy klínových defektů a erozí skloviny, kořenů blízko krčků, pro 

výplně rozsáhlých puklin a podpůrné výplně pro korunky.

KROMOGLAS 2 Lascod

Rozvěrače zajistí přehledné pracovní pole 
na straně 134

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Výplňové - chemicky tuhnoucí
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SKLOIONOMERYHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

SDI Riva SC rychle tuhnoucí 50 ks  

SDI Riva SC standardně tuhnoucí 50 ks  

SDI Riva SC tekutina + prášek 15 g + 6,9 ml  

 xx - doplňte odstín

Giz Fil typ II 50 g  

Giz Fil typ II úvodní balení 5 x 10 g  

Giz Varnish 30 ml  

 xx - doplňte odstín

Argion 15 g  

Photac-Fil Q Aplicap 50 ks  

Photac-Fil Q Aplicap sortiment 50 ks  

 xx - doplňte odstín

SDI Riva LC kapsle 50 ks  

SDI Riva LC tekutina / prášek 15 g + 7,2 ml  

 xx - doplňte odstín

SDI Riva SC rychle tuhnoucí 50 ks 5336Fxx 2 900 Kč
SDI Riva SC standardně tuhnoucí 50 ks 5336xx 2 900 Kč
SDI Riva SC tekutina + prášek 15 g + 6,9 ml 53371xx 769 Kč
 xx - doplňte odstín

Giz Fil typ II 50 g 5313xx 1 916 Kč
Giz Fil typ II úvodní balení 5 x 10 g 530077 2 613 Kč
Giz Varnish 30 ml 530095 854 Kč
 xx - doplňte odstín

Argion 15 g 521152 1 790 Kč

Photac-Fil Q Aplicap 50 ks 5324xx 3 760 Kč
Photac-Fil Q Aplicap sortiment 50 ks 530067 3 760 Kč
 xx - doplňte odstín

SDI Riva LC kapsle 50 ks 5347xx 2 735 Kč
SDI Riva LC tekutina / prášek 15 g + 7,2 ml 5337xx 970 Kč
 xx - doplňte odstín

Výplňové - chemicky tuhnoucí

VÝPLŇOVÉ - SVĚTLEM TUHNOUCÍ

• Samotuhnoucí skloinomerní výplňový cement.
• Snadno se aplikuje, žádná polymerační smrštivost.
• Vysoká pevnost povrchu, větší odolnosti proti abrazi.
• Kapsle k dispozici - standardně tuhnoucí (6:00 min) nebo rychle tuhnoucí (4:30 min).
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2 a B3.

SDI RIVA SC SDI

• Klasický skloionomer typu prášek - voda.
• Úvodní balení obsahuje 5 x 10 g prášku (odstíny A2, A3.5, B1, B3 a C3), 30 ml Varnish a příslušenství.
• Doplňkové odstíny: univerzální A2, hnědý A3.5, světlý B1 a žlutý B3.

GIZ FIL Dr. Ihde Dental

• S vodou mísitelný stříbrný skloionomerní výplňový materiál.
• Indikace: Dostavby, restaurace mléčných zubů a podložky.
• Má velmi dobrý RTG kontrast, vysokou pevnost v tlaku a stabilitu.
• Postupné uvolňování fluoridů.

ARGION VOCO

• Světlem tuhnoucí skloionomerní cement pro výplně v postranním i frontálním úseku.
• Odstíny: A2, A3, A3.5 a sortiment.

PHOTAC-FIL Q APLICAP 3M Espe

• Světlem tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný výplňový skloionomerní materiál.
• Nabízí skutečnou estetiku pro výplně I, II a III, výplně třídy V, výplně mléčných zubů,

geriatrické výplně atd.
• Vysoká odolnost proti opotřebení a otěru, větší pevnost povrchu.
• Dostupné odestíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4 a Bleach.

SDI RIVA LC SDI

Opalescence GO pohodlné bělení bez
výroby individuálních nosičů na straně 255

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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LaboratořLaboratoř

MEDIN je tradiční český výrobce nástrojů a implantátů pro humánní lékařství. Produktové portfolio 
společnosti tvoří lékařské nástroje pro stomatologii, chirurgii, ortopedii a traumatologii. 

Dlouholetá tradice výroby lékařských nástrojů, začínající již v roce 1949, vytvořila know-how 
umožňující dodávat výrobky vysoké kvality. Vývoj a testování produktů probíhá ve spolupráci 
s renomovanými lékařskými pracovišti v České republice. Úroveň, kvalita a bezpečnost všech 
nástrojů MEDIN je vždy pečlivě posuzována.
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Fuji II LC Improved kapsle 50 ks  

Fuji II LC Improved prášek 15 g  

Fuji II LC Improved tekutina  8 g  

Fuji II LC Improved 3-2 balení 3 x 15 g + 16 g  

 xx - doplňte odstín

ProGlass Two LC Trial kit 8 g + 5 ml  

ProGlass Two LC set 15 g + 6,8 ml  

ProGlass Two LC tekutina 5 ml  

 xx - doplňte odstín

Kavitan LC kit 12 g + 5 g  

Kavitan LC prášek 12 g  

Kavitan LC tekutina 5 g  

 xx - doplňte odstín

Ketac N100 12 g  

Ketac N100 Zkušební balení 12 g + 6,5 ml  

Ketac N100 Primer 6,5 ml  

 xx - doplňte odstín

Fuji II LC Improved kapsle 50 ks 5301xx 4 350 Kč
Fuji II LC Improved prášek 15 g 5300xx 1 910 Kč
Fuji II LC Improved tekutina  8 g 530037 1 630 Kč
Fuji II LC Improved 3-2 balení 3 x 15 g + 16 g 530005 7 740 Kč
 xx - doplňte odstín

ProGlass Two LC Trial kit 8 g + 5 ml 5343A3 740 Kč
ProGlass Two LC set 15 g + 6,8 ml 5340xx 1 100 Kč
ProGlass Two LC tekutina 5 ml 5340TL 465 Kč
 xx - doplňte odstín

Kavitan LC kit 12 g + 5 g 1011xx 1 340 Kč
Kavitan LC prášek 12 g 1012xx 1 079 Kč
Kavitan LC tekutina 5 g 100149 648 Kč
 xx - doplňte odstín

Ketac N100 12 g 52107xx 2 483 Kč
Ketac N100 Zkušební balení 12 g + 6,5 ml 521080 2 483 Kč
Ketac N100 Primer 6,5 ml 521080P 2 483 Kč
 xx - doplňte odstín

Vždy 100% zpolymerovaný materiál?
Ultradent VALO lampa ze strany 123

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Výplňové - světlem tuhnoucí

• Celosvětově nejpoužívanější, světlem tuhnoucí RTG kontrastní skloionomerní cement.
• Určen pro výplně III. a V. třídy, pro dočasné zuby, pro podložky a dostavby, pro pečetění fisur

a desenzibilizaci citlivých krčků.
• 4 x menší částečky plniva zabezpečují vynikající estetiku, mechanickou odolnost a leštitelnost.
• Odstiny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.
• 3-2 balení obsahuje: 3 x 15 g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8 g tekutiny.

GC FUJI II LC IMPROVED GC Europe

• Estetický výplňový skloionomerní cement se světelnou aktivací tuhnutí.
• Snadno leštitelný s vyjímečnými mechanickými vlastnostmi a vynikající chemickou adhezí.
• Trvalé uvolňování fluoridů.
• Ideální pro výplně a dostavby III. a V. třídy, částečné rekonstrukce krčkových erozí a kazů na kořenech.
• Vhodný také pro pečetění fisur a také tam, kde je obtížné pracovat s kofferdamem.
• Dostupné barvy: A2, A3, A3.5 a B2.
• Set obsahuje: 15 g prášku a 6,8 ml tekutiny.
• Trial kit obsahuje: 8 g prášku A3 a 5 ml tekutiny.

PROGLASS TWO LC Silmet

• RTG kontrastní, světlem tuhnoucí skloionomerní podložkový a výplňový cement s vysokou 
počáteční pevností.

• Lze jej opracovat ihned po světelném vytvrzení, což velmi usnadňuje a zrychluje ošetření 
pacienta a minimalizuje nepříznivý vliv vlhkosti v počáteční fázi tuhnutí.

• Odstíny: A2, A3, B3, C3.

KAVITAN LC SpofaDental

• Světlem tuhnoucí nano-ionomer na bázi vázaných nanočástic.
• Skvělá estetika, jedinečná leštitelnost, vysoká odolnost proti abrazi.
• Dlouhá životnost výplní a vysoká hladina uvolňování fluoridů.
• Dodávaný v dispenzeru Clicker pro rychlejší a snazší míchání.
• Ideální pro výplně dočasných zubů, malé výplně I. třídy a trvalé výplně III. a V. třídy, sendvičové 

výplně a dostavby pahýlů.
• Zkušební balení obsahuje: 12 g odstínu A3 a primer.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, a B2.

KETAC N100 3M Espe
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Fuji Plus 1-1 balení 15 g + 7 ml  

Fuji Plus prášek 15 g  

Fuji Plus prášek EWT A3 15 g  

Fuji Plus tekutina 8 g  

Fuji Plus kapsle A3 50 ks  

Fuji Plus kondicionér 6,5 ml  

ProGlass Plus intro 8 g + 5 ml  

ProGlass Plus set 15 g + 9,6 ml  

Fuji I set 1-1 35 g + 20 ml  

Fuji I prášek 35 g  

Fuji I tekutina 20 ml  

Fuji I kapsle 50 ks  

ProGlass One intro 8 g + 5 ml  

ProGlass One set 17 g + 7 ml  

FujiCEM 2 intro plast 2 x 13,3 g  

FujiCEM 2 Intro kov s kanylami 2 x 13,3 g  

FujiCEM 2 Automix refill s kanylami 2 x 13,3 g  

FujiCEM 2 Automix refill bez kanyl 2 x 13,3 g  

Fuji Plus 1-1 balení 15 g + 7 ml 530029 3 330 Kč
Fuji Plus prášek 15 g 5309xx 1 720 Kč
Fuji Plus prášek EWT A3 15 g 530026 1 720 Kč
Fuji Plus tekutina 8 g 530025 1 110 Kč
Fuji Plus kapsle A3 50 ks 530044 4 300 Kč
Fuji Plus kondicionér 6,5 ml 530041 860 Kč

ProGlass Plus intro 8 g + 5 ml 533903 999 Kč
ProGlass Plus set 15 g + 9,6 ml 533901 1 590 Kč

Fuji I set 1-1 35 g + 20 ml 530039 2 900 Kč
Fuji I prášek 35 g 530078 1 850 Kč
Fuji I tekutina 20 ml 530082 1 100 Kč
Fuji I kapsle 50 ks 530085 3 230 Kč

ProGlass One intro 8 g + 5 ml 533904 479 Kč
ProGlass One set 17 g + 7 ml 533900 719 Kč

FujiCEM 2 intro plast 2 x 13,3 g 530043 5 960 Kč
FujiCEM 2 Intro kov s kanylami 2 x 13,3 g 5300432 8 750 Kč
FujiCEM 2 Automix refill s kanylami 2 x 13,3 g 5300434 7 690 Kč
FujiCEM 2 Automix refill bez kanyl 2 x 13,3 g 5300431 5 790 Kč

• Oblíbený skloionomerní RTG kontrastní fixační cement zesílený pryskyřicí s mimořádně silnou vazbou ke všem 
materiálům (kovy, keramiky, pryskyřice), velmi nízkou rozpustností a vynikajícími těsnícími vlastnostmi.

• Odstíny: A3, transparentní a žlutý, verze EWT má o 1 minutu delší pracovní čas.
• Set obsahuje: 15 g prášku A3, 7 ml tekutiny, 6,5 ml Fuji Plus Conditioner.

GC FUJI PLUS GC Europe

• Pryskyřicí modifikovaný, skloionomerní fixační cement v odstínu A3.
• Vyšší síla bondu, snadná aplikace, nízký koeficient tepelné roztažnosti.
• Ideální pro fixaci korunek, můstků, ortodontických breket a jako liner.
• Odstín: A3.

PROGLASS PLUS Silmet

• RTG kontrastní chemicky tuhnoucí fixační skloionomerní cement ideální na fixaci prací na bázi kovu.
• Kompatibilní s pulpou a tkáněmi, snížené riziko pooperační citlivosti.
• Prodloužená doba manipulace, dobře se míchá.

GC FUJI I GC Europe

• Určen pro finální cementaci kovovoých inlejí, onlají, čepů a ortodontických breket.
• Chemicky bonduje ke struktuře zubu a kovu a zajišťuje vynikající sílu a marginální integritu 

pro dlouhodobé restorace.

PROGLASS ONE Silmet

• Pryskyřicí modifikovaný samoadhezivní skloionomerní fixační cement tolerantní k vlhkosti, tixotropní.
• K fixaci kovových, kovokeramických, kompozitních, zirkonových korunek a můstků, inlejí, onlejí a čepů.
• Variabilní - vyberte si plastový nebo kovový aplikátor, míchejte automaticky pomocí kanyly nebo ručně.
• Intro balení obsahuje: 2 x 13,3 g v kartuších, plastový aplikátor a míchací podložku pro ruční míchání.
• Automix Intro obsahuje: 2 x 13,3 g v kartuších, 44 míchacích kanyl a kovový aplikátor.

GC FUJICEM 2 GC Europe

BisCem
samoleptací fixační kompozitní cement najdete na straně 110

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Fixační
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UltraCem stříkačka 2 x 0,3 g  

UltraCem stříkačka 20 x 0,3 g  

Kavitan Cem set 20 g + 15 g  

Kavitan Cem tekutina  15 g  

UltraCem stříkačka 2 x 0,3 g 502058 340 Kč
UltraCem stříkačka 20 x 0,3 g 502057 2 390 Kč

Kavitan Cem set 20 g + 15 g 100095 1 047 Kč
Kavitan Cem tekutina  15 g 100099 526 Kč

• Skloinomerní fixační cement modifikovaný pryskyřicí.
• Cement pro permanentní fixaci inlayí, korunek, můstků, fixace kovové, zirkonové a pryskyřičné protetiky na 

preparované zuby.
• Chemicky tuhnoucí (pracovní čas 1 - 3 minuty, plně ztuhne za 5 min).
• Velmi dobře zatéká.
• Bejvyšší pevnost bondu ve srovnání se skloinomerními cementy pro permanentní fixace jiných výrobců.
• Nejúčinnější a nejrychlejší způsob nanášení materiálů ve formě prášek - kapalina.
• Není třeba dalších pomůcek a vybavení.

ULTRACEM

5. Sundejte žlutou pojistku.

Ultradent Products

• Skloionomerní chemicky tuhnoucí fixační cement s nízkou desintegrací a nízkou rozpustností.
• Vysoká mechanická pevnost, velmi tenká tloušťka filmu.
• Antikariogenní účinek, biokompatibilita k zubním tkáním.
• Výborné manipulační vlastnosti - snadná mísitelnost a výhodný průběh tuhnutí.
• Cementace korunek, fixace ortodontických kroužků a zámků, podložky pod kompozitní 

výplně typu „liner“.
• Balení set obsahuje: 20 g prášku v barvě A2 + 15 g tekutiny, mísicí bloček, odměrku.

KAVITAN CEM SpofaDental

UniCore
Kořenové čepy ze skelných vláken na straně 208

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Fixační

6. Vytáhněte kovový hrot.

4. Plně vytažená 
nanášecí/ míchací
špička.

2. Silným tlakem vtlačte 
bílý dřík do zeleného - 
vtlačte kapalinu
do komory s práškem.

3. Kovový hrot nevytahujte, 
uchopte plastovou
nanášecí/míchací špičku
a promíchejte chemikálie
10 - 15x.

1. Poklepem na stříkačku 
setřeste prášek.

Více informací ve Vašem
chytrém telefonu
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Ketac-Cem Aplicap 50 ks  

Ketac-Cem EasyMix klinické balení  

Ketac-Cem EasyMix úvodní balení  

Ketac-Cem EasyMix prášek 30 g  

Ketac-Cem EasyMix tekutina 12 ml  

Ketac-Cem Plus 2 x 11 g  

Ketac-Cem Radiopaque klinické balení  

Ketac-Cem Radiopaque úvodní balení  

Ketac-Cem Radiopague prášek 33 g  

Ketac-Cem Radiopaque tekutina 12 ml  

Ketac-Cem Aplicap 50 ks 521001 3 364 Kč

Ketac-Cem EasyMix klinické balení 521000 5 674 Kč
Ketac-Cem EasyMix úvodní balení 521003 2 330 Kč
Ketac-Cem EasyMix prášek 30 g 521024 1 963 Kč
Ketac-Cem EasyMix tekutina 12 ml 521020 517 Kč

Ketac-Cem Plus 2 x 11 g 521078 4 376 Kč

Ketac-Cem Radiopaque klinické balení 521021 3 951 Kč
Ketac-Cem Radiopaque úvodní balení 521002 2 111 Kč
Ketac-Cem Radiopague prášek 33 g 521028 1 594 Kč
Ketac-Cem Radiopaque tekutina 12 ml 521029 538 Kč

• Skloionomerní upevňovací cement pro definitivní cementování inlejí, onlejí, korunek a můstky z kovu, 
kovokeramiky, aluminia nebo ze zirkonia a pro endodontické čepy nebo kovové orto zámky. 

• Uvolňování fluoridů, radiopákní.

KETAC-CEM APLICAP 3M Espe

• Skloionomerní fixační cement pro cementování kovu nebo metalokeramiky.
• Granulovaná forma umožňuje snadné a rychlé míchání a přesné dávkování.
• Vysoká okrajová integrita a nízká rozpustnost, extrémně tenká síla vrstvy.
• Úvodní balení obsahuje: 30 g prášku, 12 ml tekutiny, dávkovací odměrku a míchací podložky.
• Klinické balení obsahuje: 3 x 30 g prášku, 3 x 12 ml tekutiny, dávkovací odměrku a míchací podložky.

KETAC-CEM EASYMIX 3M Espe

• Pryskyřicí modifikovaný fixační skloionomer uvolňující fluoridové ionty v dispenzeru Clicker.
• Snadné namíchání a dávkování.
• Vysoká pevnost vazby a absence postoperační citlivosti.
• Ideální pro cementování inlejí, onlejí, korunek, můstků, endodontických čepů a ortodontických breket.

KETAC-CEM PLUS 3M Espe

• Skloionomerní, fixační cement pro inleje, onleje, korunky, můstky, kořenové čepy, dlahy a 
ortodontické brekety.

• Extrémně silná chemická vazba na zubní tkáně.
• RTG kontrastní.
• Úvodní balení obsahuje: 33 g prášku, 12 ml tekutiny a příslušenství.
• Klinické balení obsahuje: 3 x 33 g prášku, 3 x 12 ml tekutiny a příslušenství.

KETAC-CEM RADIOOPAQUE 3M Espe

Endo nástroje Edenta
švycarská kvalita za super ceny na straně 180

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Fixační
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Aquacem 30 g  

Kromoglas 3 35 g  

Aqua Meron prášek 35 g  

RelyX Luting Intro kit 16 g + 9 ml  

RelyX Luting prášek 16 g  

RelyX Luting tekutina 9 ml  

Aquacem 30 g 532500 1 930 Kč

Kromoglas 3 35 g 5403803 1 470 Kč

Aqua Meron prášek 35 g 530013 1 560 Kč

RelyX Luting Intro kit 16 g + 9 ml 530020 3 519 Kč
RelyX Luting prášek 16 g 530083 2 021 Kč
RelyX Luting tekutina 9 ml 530081 2 021 Kč

• Světle žlutý, transparentní tmelící skloionomerní cement.
• Prášek se míchá s destilovanou vodou.
• Adheze k dentinu a sklovině pro dokonalé cementování.
• Cementování korunek, inlejí, můstků a ortodontických kroužků.

AQUACEM Dentsply DeTrey

• Skloionomerní fixační cement mísitelný s vodou.
• Vhodný pro cementování korunek, můstků, inlayí a onlayí.
• Má velice jemnou strukturu, nízkou rozpustnost i kyselost.
• Vzhledem k těmto vlastnostem se dokonale pojí se sklovinou a dentinem.

KROMOGLAS 3 Lascod

• S vodou mísitelný skloionomerní fixační materiál.
• Indikace: Upevňování korunek, můstků, inlejí, onlejí, čepů a ortodontických kroužků.
• Dobrá zatékavost, minimální rozpustnost v ústech, biokompatibilní.

AQUA MERON VOCO

• Pryskyřicí modifikovaný, RTG kontrastní , skloinomerní upevňovací cement.
• Indikace: inleje a onleje z kovu, korunky a můstky, lité kovové čepy, ortodontické aparáty.
• Samotuhnoucí, vyluhovatelný v kyselém prostředí.

RELYX LUTING 3M Espe

Provizorní fixační a výplňový cement 
UltraTemp najdete na straně 105

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Fixační
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Dentin Conditioner 25 g  

Ketac Conditioner 10 ml  

Kavitan kondicionér 15 g  

Cavity Conditioner 5,7 ml  

Dentin Conditioner 25 g 530040 940 Kč

Ketac Conditioner 10 ml 521071 302 Kč

Kavitan kondicionér 15 g 100081 189 Kč

Cavity Conditioner 5,7 ml 521157 1 220 Kč

• 10% polyakrylátová kyselina čistí povrch zubů a tím zvyšuje vazebnou sílu skloionomerních cementů.
• Ponechává smear zátky v dentinových tubulech a snižuje tak riziko citlivosti po výkonu.
• Zlepšuje okrajový uzávěr a trvanlivost výplně.
• Nechá se působit 20 vteřin a poté se opláchne vodou a lehce osuší.

DENTIN CONDITIONER GC Europe

• Kondicionér pro předčištění dentinu.
• Odstraní smear dentinovou vrstvu vzniklou během preparace.

KETAC CONDITIONER 3M Espe

• Pro chemické očištění povrchu zubu a zvýšení adheze skloionomeru nebo zink-polykarboxy-
látového cementu k dentinu a ke sklovině.

• Zvýšuje smáčivost, takže skloionomer lépe zatéká, adaptuje se ke stěnám kavity a zlepší se 
chemická adheze.

KAVITAN KONDICIONÉR SpofaDental

• Prostředek na očištění kavity a povrchu zubu, s obsahem 20% polyakrylátové kyseliny.
• Zlepšuje okrajový uzávěr pro delší trvanlivost výplně, ponechává smear plugs (dentinu) v 

tubulech a snižuje tak riziko citlivosti po výkonu.
• Modrá barva pro kontrolu aplikace.

CAVITY CONDITIONER GC Europe

Fast Splint pro spolehlivé dlahování
zubů na straně 234

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Kondicionéry
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LC Varnish 5 ml  

Fuji Coat LC 5 ml  

G-Coat Plus 4 ml  

Ketac-Glaze 2,5 ml  

Easy Glaze 5 ml  

LC Varnish 5 ml 100046 574 Kč

Fuji Coat LC 5 ml 530036 1 240 Kč

G-Coat Plus 4 ml 530089 2 030 Kč

Ketac-Glaze 2,5 ml 521081 827 Kč

Easy Glaze 5 ml 520034 1 620 Kč

• Světlem tuhnoucí lak na skloionomerní výplně.
• Chrání před vlhkostí, vytváří lesklý a hladký povrch výplně.

LC VARNISH SpofaDental

• Světlem tuhnoucí ochranný lak pro rychlé zapečetění povrchu skloionomerních výplní.
• Chrání výplň před vlhkostí a dehydratací, zvyšuje odolnost jejího povrchu.
• Umožňuje nerušené vyzrání skloionomerní výplně, světelná polymerace jen 10 sekund.

FUJI COAT LC GC Europe

• Samoadhezivní, světlem tuhnoucí lak s nanočásticemi určený pro skloionomerní a kompozit-
ní výplně.

• Pečetí dokončenou výplň a dlouhodobě zamezuje zabarvení výplně.

G-COAT PLUS GC Europe

• Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní cementy.

KETAC-GLAZE 3M Espe

• Světlem tuhnoucí lak s nanoplnidly pro povrchové pečetění skloionomerních cementů,
provizorních korunek a můstků a trvalých kompozitních výplní.

• Brání přístupu vlhkosti i vysušení právě zhotovené výplně.
• Lesklý a estetický povrch, snadné použití, chrání před diskoloracemi.

EASY GLAZE VOCO

Aplikační štětečky Selective Brush
najdete na straně 61

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Laky



RelyX™ Ultimate
Adhezivní pryskyřičný cement

 minimální náročnost.
Maximální síla vazby,

Adhezivní pryskyřičný cement

 RelyX™ 
 Ultimate 
 Clicker™

www.3MESPE.com

3M Česko, spol. s r.o., V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4, 3MCesko@3M.com, www.3mespe.cz
3M, ESPE, Clicker, RelyX a Single Bond jsou ochranné známky společnosti 3M, nebo 3M Deutschland GmbH. 
Jsou používány pod kanadskou licencí. © 2013 3M. Všechna práva vyhrazena.

Dosažení špičkového výsledku 
je tak jednoduché.
Díky systému RelyX™ Ultimate Clicker™ je adhezivní tmelení vysoce estetických protetických 
náhrad, jako jsou například CAD/CAM a sklokeramické náhrady, mnohem jednodušší, 
a to díky potřebě použití pouze dvou produktů při maximální vazebné síle. Kombinace cementu 
RelyX™ Ultimate s univerzálním adhezivem Single Bond™ Universal od 3M™ ESPE™ nabízí:

• Jedinečnou sílu vazby
•  Vynikající estetiku: dokonalý okrajový uzávěr, nízký stupeň abraze, 

barevná stálost a přirozená fluorescence
• Vhodnost pro postupy total-etch a self-etch
• Méně zbytků díky systému Clicker™

Získejte všechny tyto výhody pouze se 2 komponenty: Clicker™ a lahvička.
Vaše jisté řešení v oblasti cementování.

3M ESPE. Vášeň pro kvalitu.
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CEMENTYProvizorní výplňové cementyHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Cimpat růžový 25 g 530283 330 Kč

MD-Temp 40 g 530452x 169 Kč
 x - doplňte odstín

Cavit lahvička 28 g 53025x 430 Kč
Cavit tuby 10 x 7 g 53027x 833 Kč
 x - doplňte pevnost

Coltosol F 38 g 530060 349 Kč
Coltosol F Eco Pack 3 x 38 g 530064 999 Kč

• Vynikající provizorní výplňový materiál.
• Provizorní výplně v dočasném i stálém chrupu.
• Krátkodobý uzávěr kavity v průběhu endodontického ošetření.
• Díky mírné expanzi zajišťuje dokonalý uzávěr výplně.
• V případě potřeby se velmi snadno odstraní.

CIMPAT Septodont

• Provizorní výplňový cement pro hermetické uzavření kavity.
• Snadná aplikace i odstranění.
• Vynikající stabilita při tuhnutí.
• Odolný proti vydrolení z kavity.
• Tuhne v kontaktu se slinami a konečné tvrdosti dosáhne do 1 hodiny po aplikaci.
• Barvy: růžová (1) a bílá (0).

MD-TEMP Meta Biomed

• Provizorní výplňový materiál, se zvýšenou adhezí a různými stupni tvrdosti.
• Cavit (červený): vysoce pevný, pro výplně okluzně zatížených kavit. V obj.čísle doplňte C.
• Cavit-W (modrý): se sníženou pevností ale vyšší adhesí. V obj.čísle doplňte W.
• Cavit-G (zelený): nejměkčí, odstranitelný vrtáčkem, jen v lahvičce. V obj.čísle doplňte G.

CAVIT 3M Espe

• Jednosložkový, provizorní výplňový cement tuhnoucí ve vlhkém prostředí.
• Snadno se aplikuje i odstraňuje a dokonale těsní.
• Bez eugenolu, s obsahem fluoridů.

COLTOSOL F Coltene/Whaledent

Bělící pasta Opalescence ze strany 260 
chrání bělené zuby před pigmentací.

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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CEMENTY Provizorní výplňové cementy Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Caviton 30 g 530244 450 Kč

Litark 6 x 10 g 530245 289 Kč

Plastor tyčinky 6 x 8,5 g 530239x 473 Kč
Plastor ve skle 50 g 530240x 473 Kč
 x - doplňte odstín

Clip 2 x 4 g 530146 1 140 Kč
Clip Tripack 3 x 4 g 530120 1 520 Kč
Clip caps 25 x 0,25 g 530149 1 600 Kč
Clip F Tripack 3 x 4 g 530121 1 520 Kč

• Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření.
• Tuhnutí je inicializováno vodou a slinami.
• Snadno se odstraňuje.

CAVITON GC Europe

• Vysoce plastický, provizorní cement bílé barvy bez obsahu eugenolu.
• Dlouhodobě trvanlivý, neokorává, rychle tuhne.
• Praktické balení v tyčinkách.

LITARK Lascod

• Provizorní výplňový cement v tyčinkách okamžitě připravených k použití.
• Vhodný do suché i vlhké kavity, tuhne po kontaktu se slinami.
• Nerozpadá se, je odolný proti žvýkacím tlakům a bezproblémově se odstraňuje.
• Nezpůsobuje citlivost, je dobře snášený pulpou i sliznicí.
• Výborně utěsňuje kavitu a je ideální pro provizorní uzávěr při endodontickém ošetření.
• Barvy: bílý (0), růžový (1) a slonovinový (2).

PLASTOR Ghimas

• Světlem tuhnoucí provizorní výplňový materiál k trválému uzávěru kavit a po endo ošetření.
• Snadno se polymeruje, zůstává tuhý a elastický a lze jej tak nástrojem odstranit vcelku.
• Clip F uvolňuje fluoridy a podporuje tvorbu sekundárního dentinu.

CLIP / CLIP F VOCO

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt? 
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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CEMENTYProvizorní výplňové cementyHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

UltraTemp Regular 5 ml 505916 1 490 Kč

DuoTemp stříkačka 5 g 530501 469 Kč

Caryosan 2 x 30 g + 25 g 100067 348 Kč

Telio CS Inlay stříkačky 3 x 2,5 g 530101x 1 209 Kč
Telio CS Inlay kompule 30 x 0,25 g 530102x 1 329 Kč
 x - doplňte odstín

• Unikátní hydrofilní provizorní materiál v duální stříkačce pro provizorní výplně a fixace provi-
zorních náhrad na dobu 2 - 4 týdnů a pro uzavření kavity při bělení.

• Bez obsahu eugenolu.
• Spolehlivě zapečetí, čímž zabraňuje pronikání bakterií.
• Snadné odstranění přebytků před ztuhnutím - stačí setřít.
• Téměř žádné zbytky materiálu - kanylou aplikujete přesně tolik, kolik potřebujete.
• Středně pevný, tuhne 4 - 5 min.

ULTRATEMP Ultradent Products

• Duálně tuhnoucí provizorní materiál bez eugenolu.
• Bilá barva, radioopákní, chrání před infiltací bakteriemi.
• Tuhne po kontaktu se slinami nebo světlem pro okamžité zatížení.
• Dobrá retence a snadné odstranění.

DUOTEMP Coltene/Whaledent

• Zinkoxid/eugenolový cement, nedráždící okolní tkáně, analgetický a dezinfekční účinek.
• Indikace: Provizorní výplně, podložky u kazů v blízkosti dřeně, definitivní kořenové výplně

v kombinaci s gutaperčovými čepy.
• Balení obsahuje: 30 g prášku Caryosan Rapid, 30 g prášku Caryosan Normal a 25 g tekutiny.

CARYOSAN SpofaDental

• Světlem tuhnoucí jednosložkový materiál pro provizorní výplně I. a II. třídy.
• Měkká a pružná konečná konzistence, snadné odstranění.
• Jednoduchá aplikace, plnění v jednom kroku.
• Dostupné v odstínech Universal (U) a Transparent (T).

TELIO CS INLAY Ivoclar Vivadent

Jednoduchá oprava poškozené keramiky?
Porcelain Repair kit na straně 117

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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CEMENTY Provizorní fixační cementy Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Temp Bond NE 65 g 540305 691 Kč

NETC provizorní cement 80 g 530453 749 Kč

RelyX Temp NE 52 g 530399 854 Kč

Adhesor TC s eugenolem 85 g + 25 g 100050 496 Kč
Adhesor TC NE bez eugenolu 85 g + 25 g 100051 496 Kč

• Provizorní upevňovací cement bez eugenolu.
• Nedráždí pulpu.
• Nebrání tuhnutí kompozitního fixačního cementu při definitivní fixaci protetické práce.
• Balení: 2 tuby - 50 g báze, 15 g katalyzátor.

TEMP BOND NE KerrHawe

• Bezeugenolový provizorní cement na fixaci korunek a můstků.
• Snadné míchání ve formě pasta-pasta.
• Dostatečný pracovní čas 1,5 minuty a optimální doba tuhnutí 6 minut od začátku míchání.
• Zvlášť vhodný pro pacienty, kteří jsou citliví na eugenol.
• Sada obsahuje: 60 g báze, 20 g katalyzátor a míchací podložky.

NETC Meta Biomed

• 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.

RELYX TEMP NE 3M Espe

• Chemicky tuhnoucí, provizorní fixační cement pro provizorní fixaci trvalých korunek a můstků.
• Díky formě - pasta - pasta se dobře míchá a snadno zatéká.
• Zajistí vysokou pevnost vazby, přesto se snadno odstraňuje.
• Dostupný ve variantě bez eugenolu (NE) nebo s eugenolem pro snížení citlivosti zubu po 

preparaci.
• Doba míchání: 30 sek, pracovní doba 2 min a doba tuhnutí 7 min.
• Sada obsahuje: 85 g báze, 25 g katalyzátor a příslušenství.

ADHESOR TC SpofaDental

Hydrorise zajistí přesné otisky za všech 
okolností strana 14

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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CEMENTYProvizorní fixační cementyHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Freegenol 75 g 530226 1 280 Kč

Provicol 2 x 25 g 530405 860 Kč

PreVISION CEM 37 g 530061 615 Kč

• Provizorní fixační cement bez eugenolu na fixace korunek, můstků a protetických prací.
• Díky svému složení nevykazuje negativní efekt na polymeraci materiálů obsahujících pryskyřici.
• Krátká doba tuhnutí (iniciuje se vodou a slinami), lze přizpůsobit konzistenci.
• Přidáním nebo ubráním množství báze je možné regulovat dobu tuhnutí.
• Snadné odstranění z korunek a pahýlů.
• Balení obsahuje speciální čistící prostředek.

GC FREEGENOL GC Europe

• Bezeugenolový provizorní fixační cement s obsahem hydroxidu vápenatého.
• Přímá aplikace, rychlé použití.
• Vhodný pro provizorní výplně a provizorní fixaci protetických prací.

PROVICOL VOCO

• Provizorní fixační cement na silikonové bázi pro cementování provizorních náhrad.
• Vhodný pro všechny typy náhrad z kovu, keramiky nebo kompozitních pryskyřic.
• Jednosložkový - žádné míchání, dávkování, přebytky materiálu, vždy přesně definovaná 

pevnost vazby.

PREVISION CEM Heraeus Kulzer

Composite Finishing kit ze strany 155 - dokončení
a leštění kompozit během chvilky

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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CEMENTY Fixační cementy - zinkfosfátové Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Adhesor orig. 80 g + 55 g 1002Nx 262 Kč
Adhesor prášek 80 g 1003Nx 150 Kč
Adhesor tekutina 55 g 100076 84 Kč
 x - doplňte odstín

Adhesor fine č.1 80 g + 55 g 100042 304 Kč
Adhesor fine č.2 80 g + 55 g 100043 304 Kč

Adhesor carbofine orig. 80 g + 40 g 100001 321 Kč
Adhesor carbofine tekutina 40 g 100002 104 Kč

Spofacryl 100 g + 100 g 1010xx 442 Kč
 xx - doplňte odstín

Fit Checker II 50 g + 65 g 540121 1 990 Kč

• Dvousložkový, zinkfosfátový cement ve formě prášku a tekutiny s dobrými mechanickými 
vlastnostmi a s regulovatelnou dobou zpracovatelnosti a konzistencí.

• Barevné odstíny: č. 1 - bílý, č. 2 - žlutý, č. 3 - šedomodrý, č. 4 - hnědý.
• Pro podložky, pro dočasné výplně, k fixaci korunek a můstků, k plnění kořenových kanálků s 

gutaperčovým čepem.
• Náhradní prášky se dodávají jen v odstínech č. 1 a č. 2.
• Orig. balení: 80 g prášku a 55 g tekutiny.

ADHESOR N SpofaDental

• Dvousložkový, jemnozrnný zinkfosfátový cement ve formě prášku a tekutiny.
• Používá se zejména pro aplikace ve velmi tenkých vrstvách, které umožňují dokonalý uzávěr 

kavity.
• K cementování onlejí, inlejí, fixních zubních náhrad, můstků, pro dočasné výplně.
• Barevné odstíny: č. 1 - bílý, č. 2 - žlutý.
• Orig. balení: 80 g prášku a 55 g tekutiny.

ADHESOR FINE SpofaDental

• Dvousložkový, RTG kontrastní zinkpolykarboxylátový cement.
• Nedráždí pulpu, má přirozenou adhezi k tvrdým tkáním a neovlivňuje tuhnutí kompozitních 

materiálů.
• Pro podložky pod amalgámové nebo kompozitní výplně, k cementování menších fixních 

náhrad, pro dočasné výplně.
• Orig. balení: 80 g prášku a 40 g tekutiny.

ADHESOR CARBOFINE SpofaDental

• Samopolymerující adhezivní pryskyřice.
• K fixaci adhezivních můstků, k lepení zámků fixních ortodontických aparátů, k upevňování 

vypadlých fazet z fixních náhrad, k dočasnému dlahování zubů s oslabeným parodontem 
nebo po traumatu, k upevňování pryskyřičného zubu do mezizubní mezery.

• Odstíny: O, A2, A3.5, B3 a C2.
• Balení: 100 g prášeku a 100 g tekutiny.

SPOFACRYL SpofaDental

• Bílá A-silikonová hmota, zvlášť vhodná pro kontrolu míst nadměrného tlaku a přesnosti 
korunek a můstků.

• Thixotropní konzistence pro kontrolovanou aplikaci, dobrá zatékavost.
• Minimální tloušťka filmu, velmi odolná proti roztržení, přesná reprodukce detailu, optimální 

barva a transparentnost.
• Balení obsahuje: 50 g tuba báze, 65 g tuba katalyzátor a příslušenství.

FIT CHECKER II GC Europe

Pohodlné a zdravé sezení se stoličkami 
Cline ze strany 448

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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CEMENTYFixace dlouhodobých provizoriíHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Implantlink semi Classic 5 ml 530144 1 295 Kč
Implantlink semi Forte 5 ml 530145 1 375 Kč

UltraTemp REZ Regular 5 ml 506040 1 490 Kč
UltraTemp REZ Fast 5 ml 506041 1 490 Kč

Fuji TEMP LT 2 x 13,3 g 530047 3 990 Kč

• Vynikající adhezivní vlastnosti, nízká tloušťka aplikované vrstvy a vysoká okrajovou těsnost.
• Odolává žvýkacím silám, spolehlivě drží a překvapivě snadno umožní sejmutí ve chvíli kdy 

potřebujete, bez rizika poškození náhrady.
• Komfortní cementace díky pohodlnému pracovnímu času - 80 vteřin.
• Snadné odstranění přebytků během gelové fáze - velké kousky, nedrobí se.
• Extrémně nízká tloušťka vrstvy, pouze 8 μm pro maximální přesnost usazení.
• Flexibilní čas zpracování - duálně tuhnoucí:
- chemicky - 2 - 3 minuty gelová fáze pro odstranění přebytků, 3 minuty tuhnutí,
- světlem - 2 - 3 minuty gelová fáze, 20 sekund polymerace lampou.
• Kompatibilní se všemi dentálními materiály.
• Classic - cement pro standardní povrchy, odolává žvýkacím silám (85 MPa).
• Forte - se zesílenou adhezí a odolností vůči tlaku (100 MPa), varianta pro náhrady s menším 

adhezním povrchem.
• Barva: přírodní opákní pro dobrou orientaci a přehled.
• Antibakteriální, neobsahuje eugenol, bez chuti a zápachu.
• Balení obsahuje: 5 ml a 10 kanyl.

IMPLANTLINK SEMI Detax

• Odolný proti žvýkacím silám - ideální pro dllouhodobé provizorní fixace (korunky, ilaye, 
implantáty).

• Hydrofilní - nezpůsobuje citlivost.
• Bez eugenolu, šetrný k pulpě - nedráždí.
• Výborně těsní - brání průniku bakterií.
• Nevhodný pro uzavření kavit při endo bělení do dutiny zubu (obsahuje pryskyřice, v kontaktu 

s peroxidem vodíku neztuhne).
• Snadno jej odstraníte - v okamžiku když vy chcete.
• UltraTemp REZ Regular - pracovní čas: 2-3 min.
• Ultra Temp REZ Fast - pracovní čas: 1-2 min.
• Balení obsahuje: 5 ml v duální stříkačce a 20 kanyl Mixing Tip.

ULTRATEMP REZ Ultradent Products

• Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria.
• Poskytuje dobře známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloiono-

merní technologii.
• Příjemná manipulace - nepříliš řídká konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění 

přebytků
• Spolehlivá retence - dlouhodobá záruka bezpečnosti, žádný negativní vliv na adhezi finální 

(definitivní) cementace
• Bezpečné snímání - bezpečné odstranění v případě potřeby, snadné očištění
• Odstín: univerzální.

GC FUJI TEMP LT GC Europe

Extrémně pevné a stabilní Provizorní 
korunky najdete na straně 221

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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CEMENTY Kompozitní samoadhezivní cementy Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

BisCem opákní 8 g 530004 2 130 Kč
BisCem transparentní 8 g 530003 2 130 Kč

MaxCem Elite 2 x 5 g 53006x 2 489 Kč
MaxCem Elite mini kit 5 g 530055 1 435 Kč
MaxCem Elite standard kit 5 x 5 g 530056 5 007 Kč
 x - doplňte odstín

SpeedCEM 9 g 530176x 2 809 Kč
 x - doplňte odstín

EasyCEM 7,8 g 10437x 559 Kč
EasyCEM intro kit 5 x 7,8 g 104370 2 214 Kč
 x - doplňte odstín

• Samoleptací, samoadhezivní, duálně tuhnoucí kompozitní fixační cement ve formě pasta-pasta.
• Nejlepší fyzikální a mechanické vlastnosti ve své třídě – výjimečná bondovací síla na všechny materiály.
• Pro cementování korunek, můstků, čepů, inlejí a onlejí z pryskyřice, kovu i keramiky.
• Snadná a rychlá aplikace – žádné leptání, priming ani bondování.
• Tenká tloušťka filmu (22 μm) zajistí perfektní usazení náhrady.
• Radioopákní, fluorid uvolňující, s velmi snadno odstranitelnými přebytky.
• V duální stříkačce a v odstínech transparentní a opákní.

BISCEM

4. Polymerujte 3-5 sek.
pro snadnější odstranění
přebytků.

Bisco

• Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnoucí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta.
• Pro fixaci keramických, kompozitních a kovových náhrad.
• Vše v jednom: leptání - priming - bonding a cementace.
• Oceníte lehkou manipulaci, rychlé a jednoduché odstranění přebytečného cementu.
• Nadstandardní pevnost vazby ke sklovině, dentinu, všem druhům keramiky, ke zlatu a kovům.
• Odstíny: bílý (B), opákní (O), čirý (C), žlutý (Z) a hnědý (H).
• Mini kit obsahuje: 5 g stříkačka čirá, 5 kanyl normálních, 5 kanyl širokých a 5 kanyl intraorálních.
• Standardní kit obsahuje: 5 x 5 g stříkaček (2x čirá, bílá, bílá opakní, žlutá) a kanyly.

MAXCEM ELITE KerrHawe

• Samoadhezivní duálně tuhnoucí kompozitní cement určený k tmelení vysoce odolných celo-
keramických a kovokeramických náhrad.

• Nevyžaduje použití jakéhokoliv dalšího přídavného vazebného prostředku.
• Automatické míchání pro okamžité použití.
• Barvy: transparentní (0), žlutý (1) a opákní (2).

SPEEDCEM Ivoclar Vivadent

• Samoadhezivní pryskyřičný cement pro snadné tmelení fixních protetických rekonstrukcí a 
kořenových čepů.

• Jednoduchá jednokroková procedura - bez leptání.
• Duálně tuhnoucí, snadno se odstraňují přebytky.
• Uvolňování fluoridů.
• Odstíny: A2 (2), opákní bílý (7), transparentní (5).
• Intro Kit obsahuje: 5 x 7,8 g Automix stříkaček (3 x A2, transparentní a opákní bílý), 40 kanyl 

a 40 endo-špiček.

EASYCEM INTRO KIT SpofaDental

WAMkey spolehlivý, rychlý a bezpečný 
snímač korunek a můstků na straně 433

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

5. Přebytky cementu se 
snadno odstraní.

3. Usaďte náhradu.1. Odstraňte provizorní
náhradu a zbytkový cement.

2. Naplňte náhradu 
BisCemem.

6. Finální polymerace 
20-30 sekund.
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CEMENTYKompozitní samoadhezivní cementyHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

G-Cem kapsle 50 ks 521178x 5 990 Kč
G-Cem automix 2 x 4,8 g 521179x 3 900 Kč
 x - doplňte odstín

G-Cem LinkAce 2 x 2,7 ml 52117A2 3 840 Kč

RelyX Unicem Aplicap 20 ks 5332xx 3 221 Kč
RelyX Unicem Aplicap 50 ks 5332xx 7 349 Kč
RelyX Unicem Aplicap zkušební bal 30 ks 530027 3 537 Kč
 xx - doplňte odstín

RelyX U200 Automix 8,5 g 5333Uxx 2 328 Kč
RelyX U200 Clicker 11 g 5332Uxx 3 272 Kč
 xx - doplňte odstín

• Duálně tuhnoucí, samoadhezivní pryskyřičný cement.
• Dvousměrná vazba - chemická adheze ke struktuře zubu a zároveň pevná mechanická vazba 

na náhradu.
• Ideální pro fixaci celokeramických, kovových nebo kompozitních nepřímých výplní.
• Dostupný v kapslích nebo ve stříkačce automix.
• Balení sortiment obsahuje 50 ks kapslí v různých barvách.
• Odstíny: A2 (2), AO3 (3), BO1 (1), translucentní (T) a sortiment (S).

GC G-CEM GC Europe

• Duálně tuhnoucí samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement pro adhezivní fixaci všech 
protetických materiálů.

• Vysoká vazebná síla k dentinu a sklovině při obou typech polymerace.
• Uvolňování fluoridů pro dodatečnou ochranu zubů.
• Vysoká mechanická odolnost a barevná stálost ho činí ideálním materiálem pro cementování 

CAD-CAM prací a bezkovových náhrad.
• K dispozici v odstínech - A2, AO3, BO1 a Transluscent.
• Balení: 2 stříkačky á 4,6 g (2,7 ml), 15 kanyl a 5 endo kanyl.

GC G-CEM LINKACE GC Europe

• Samoadhezivní, univerzální pryskyřičný cement pro definitivní cementování.
• Indikace: korunky, můstky, inleje a onleje vyrobené z keramiky, kovů nebo kompozit.
• Leptání, priming a bonding nejsou nutné, snadná aplikace a manipulace.
• Duálně tuhnoucí, uvolňuje fluoridy, dostupný v 5-ti odstínech.
• Balení: 20 kapslí - A1 a O (opákní), 50 kapslí - A2, A3 a T (translucentní).
• Zkušební balení obsahuje: 20 kapslí - odstíny (10x A2, 6x translucentní a 4x A3).

RELYX UNICEM APLICAP 3M Espe

• Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement.
• Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, sklovině a náhrádám, odolnost proti diskoloracím.
• Odolnost vůči vlhkosti, dlouhodobá stabilita a téměř žádná pooperační citlivost.
• Během aplikace je hydrofilní - dobře přilne ke strukturám zubu a toleruje vlhkost při aplikaci, 

během polymerace se změní na hydrofóbní - odolává náročnému prostředí v ústech.
• Dostupný v odstínech: A2 univerzální, A3 opákní a translucentní.

RELYX U200 3M Espe

Provizorní fixační a výplňový cement 
UltraTemp najdete na straně 105

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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CEMENTY Kompozitní samoadhezivní cementy Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

SmartCem 2 2 x 5 g 53380x 3 184 Kč
SmartCem 2 intro kit 5 x 5 g 533800 6 400 Kč
 x - doplňte odstín

SoloCem 2 x 10,6 g 530368x 5 390 Kč
SoloCem intro kit 2 x 10,6 g 5303681 4 759 Kč
 x - doplňte odstín

Bifix SE QuickMix 5 g 52043x 1 730 Kč
Bifix SE set 3 x 5 g 520438 4 710 Kč
 x - doplňte odstín

Bezbolestná amestezie s ICT aplikátorem 
ze strany 227

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Dvousložkový, duálně tuhnoucí, samoadhezivní cement se silnou vazbou a obsahem fluoridů.
• Vhodný na definitivní cementování kovu, metalokeramiky, pryskyřice, porcelánových inlejí, 

onlejí, korunek, můstků a kořenových čepů.
• Hydrofóbní - minimalizuje absorpci vody po ztuhnutí, rozpustnost a hygroskopickou expanzi.
• V pohodlné stříkačce s dvojitým zásobníkem.
• Balení Intro kit obsahuje: 5 duálních stříkaček á 5 g od každé barvy a 50 ks kanyl.
• Dostupný v 5-ti estetických odstínech: translucentní (T), světlý (L), střední (M), tmavý (D) a 

opákní (O).

SMARTCEM 2 Dentsply DeTrey

• Samoadhezivní kompozitní fixační cement pro cementaci korunek a můstků, kořenových 
čepů, inlejí, onlejí a implantátů. 

• Obsahuje antibakteriální oxid zinečnatý.
• Poskytuje vysokou pevnost, nízké smrštění.
• Praktické balení v automix stříkačce zaručuje snadnou manipulaci a úsporu času. 
• Odstíny: bílý opákní (3) a dentin (2). 
• Intro Kit obsahuje: 10,6 g od každého odstínu, 20 míchacích kanyl.

SOLOCEM Coltene/Whaledent

• Duálně tuhnoucí, samo-adhezivní upevňovací kompozitum.
• Spolehlivě drží na zubu a náhradě.
• Rychlé zpracování: bez leptání nebo bondování.
• Endo-koncovky usnadní přesné nanášení do kořenových kanálků.
• Bezpečné připevnění korunek, můstků, inlejí i endodontických čepů vyrobených z keramiky, 

zirkonu a kovu.
• K dispozici v odstínech: transparentní (5), univerzální (6) a bílý-opákní (4).
• Set obsahuje: 3 x 5 g v odstínech T, U a BO, míchací kanyly a endo-koncovky.

BIFIX SE VOCO
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CEMENTYKompozitní fixační cementyHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Duo Link Universal - univerzální 8 g 530009 1 700 Kč
Duo Link Universal - mléčný bílý 8 g 530010 1 700 Kč

C&B Cement natural 8 g 530023 1 530 Kč
C&B Cement opaque 8 g 530022 1 530 Kč

Variolink II báze 2,5 g 5245xx 1 179 Kč
Variolink II katalyzátor 2,5 g 52450x 1 179 Kč
Variolink II Try-In 2,5 g 5245Txx 669 Kč
Variolink II Intro Pack 2 x 2,5 g 524505 4 309 Kč
Variolink II Professional Set 8 x 2,5 g 524501 9 790 Kč
 xx - doplňte odstín

Multilink Automix Easy 9 g 530175x 4 279 Kč
Multilink Automix System Pack 530172x 6 190 Kč
Multilink Automix Starter Pack 530172 1 909 Kč
 x - doplňte odstín

• Kompozitní, duálně tuhnoucí fixační cement pro keramické a kompozitní náhrady.
• Inovace: výrazně vylepšená RTG kontrastnost, výrzně snažší odstranění přebytků (po 1 min. zgumovatí).
• Cementování korunek, můstků, čepů, inlejí a onlejí z pryskyřice, keramiky, kovů, zirkonu a aluminia.
• Světelná polymerace pro okamžité dokončení, chemická pro úplné dotuhnutí pod náhradami nebo v kanálku.
• Nezpůsobuje podbarvení protetických prací.
• Velké množství plniva umožňuje velkou vazebnou sílu a malou rozpustnost.
• Odstíny: univerzální a mléčný bílý.

DUO LINK UNIVERSAL Bisco

• Univerzální, chemicky tuhnoucí kompozitní fixační cement.
• Cementování korunek, můstků, Marylandských můstků, čepů, inlejí a onlejí z kovu, keramiky a kompozitních pryskyřic.
• Nerozpustný ve slinách, s vynikající odolností a vysokou vazebnou silou.
• Pro dokonalou vazbu postačí malá vrstva cementu.
• Nízká viskozita pro lehkou aplikaci a míchání.
• Dlouhodobé úspěšné klinické výsledky.
• Máte na výběr 2 odstíny: opákní - pro maskování; natural (A2) - pro větší estetiku.

C&B CEMENT Bisco

• Duálně tuhnoucí fixační kompozitní materiál pro estetickou adhezivní fixaci laboratorně zhotovených 
keramických a kompozitních náhrad a kořenových čepů.

• Velmi vysoká RTG kontrastnost, postupné uvolňování fluoridů.
• Odstíny: transparentní (A0), bílý (A1), žlutý/univerzální (A3), hnědý (A4), bílý opákní (WO), bělený (BL).
• Try-In: gely pro zkoušku jsou k dostání ve všech výše uvedených odstínech.
• Katalyzátor je k dostání ve dvou viskozitách (low/high) a odstínech (žlutý/transparentní).
• Intro Pack obsahuje: 2,5 g báze (transparentní), 2,5 g katalyzátoru Low/žlutý, 5 x 0,1 g ExciTE F DSC,

2 g Total Etch, 2,5 g Liquid Strip, 5 g Monobond Plus a příslušenství.

VARIOLINK II Ivoclar Vivadent

• Duálně tuhnoucí upevňovací systém na cementování nepřímých náhrad vyrobených z křemiči-
té a oxidové keramiky (např. IPS e.max), z kovu, kovokeramiky i kompozit a kořenových čepů.

• Pevně drží, optimální kvalita okrajů, příjemné odstraňování přebytků.
• Odstíny: transparentní (T), žlutý (Z), opákní (O) a bílý (B).
• Starter Pack obsahuje: 2,5 g stříkačka v transparentním odstínu, 2 g Multilink Primer A+B, 1 g 

Monobond Plus a příslušenství.
• System Pack obsahuje: 9 g stříkačka ve zvoleném odstínu, 2 x 3 g Multilink Primer A+B, 5 g 

Monobond Plus, 2,5 g Liquid Strip a příslušenství.

MULTILINK AUTOMIX Ivoclar Vivadent

WAM Omnis 1 odstraní provizorní korunky
i přebytky cementu na straně 434

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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CEMENTY Kompozitní fixační cementy Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

PermaFlo DC 9,5 g 50591x 2 310 Kč
 x - doplňte odstín

PermaCem Smartmix 2 x 10 g 530508 2 008 Kč
PermaCem Smartmix, DUAL 2 x 10 g 530508D 2 279 Kč
PermaCem Automix 52 g 530012 2 309 Kč
PermaCem Automix DUAL 52 g 530012D 2 609 Kč
PermaCem 2.0 9 g 530012x 3 010 Kč

RelyX Ultimate Clicker 4,5 g 5346xx 2 157 Kč
RelyX Ultimate Clicker zkušební balení 4,5 g 5346ZA1 2 684 Kč
 xx - doplňte odstín

Míchací kanyly univerzální 50 ks 54039A 660 Kč
Kanyly + intraorální špičky 50 ks 54039D 775 Kč
Kanyly + ENDO špičky 50 ks 54039E 815 Kč

Pracujete s kofferdamem? NE?
Přihlašte se na kurz - www.hufa.cz - vzdělávání

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Duálně tuhnoucí kompozitní fixační a restorativní pryskyřice s multifunkčním použitím.
• Nejmenší tloušťka vrstvy kompozitní fixační pryskyřice - 9 μm.
• Naplněn ze 70% své hmotnosti - vysoká odolnost proti otěru.
• Maximální pevnost, výborná zatékavost, nízká polymerační smrštivost.
• Snadno protéká otvorem kanyly, radioopákní.
• Unikátní složení zajišťuje maximální pevnost a minimální opotřebení:
• Dostupný v barvách: A2 (2), A3,5 (3), transparentní (4) a opákní bílá (5).
• Post Kit obsahuje: 2 x 5 ml duální stříkačku PermaFlo DC A2, 2 x 1,2 ml UltraEtch, 2 x 1 ml 

Peak SE, 2 x 1,2 ml Peak Universal Bond, 5 ks Luer Vacuum Adapterů, 20 ks TriWay Adapterů, 
20 ks Skini stříkaček, 20 ks Intraorálních kanyl, 20 ks Mixing kanyl, 20 ks kanyl NaviTip FX, 20 
ks kanyl Black Mini Brush a 40 ks kanyl Endo Eze 22G.

PERMAFLO DC Ultradent Products

• Univerzální fixační cement pro všechny druhy protetických prací – kovových, kompozitních i keramických.
• Kombinuje výhody skloionomeru a kompozitu, nerozpustný ve vlhkém prostředí.
• Trvale uvolňuje fluoridy.
• Tenký film umožňuje dokonalé opracování.
• Varianty: chemicky tuhnoucí nebo duálně tuhnoucí (DUAL).
• PermaCem - balení ve smartmix stříkačce nebo kartuši 1:1 (automix), odstín A2, .
• PermaCem 2.0 - samoadhezivní, vhodný i na zirkon, smartmix stříkačka, odstíny transparent (T), A2 

universal (2) a A3 opákní (3).

PERMACEM DMG

• Adhezivní pryskyřičný duálně tuhnoucí cement navržen pro optimální funkčnost při použití
v kombinaci s adhezivem Single Bond Universal.

• Určený pro definitivní fixaci vysoce estetických protetických náhrad.
• Vysoká síla vazby bondu a vynikající estetika: vysoká integrita marginálního uzávěru, odolnost 

proti opotřebení a přirozená fluorescencí.
• Možný je postup total-etch i self-etch
• Dostupný ve 4 odstínech - A1, A3, B0.5 a Translucent.
• Zkušební balení obsahuje: 4,5 g RelyX Ultimate Clicker (A1), 1,5 ml Single Bond Universal

a příslušenství.

RELYX ULTIMATE CLICKER 3M Espe

• Kvalitní míchací kanyly pro univerzální použití v ordinaci - univerzální, intraorální a extra 
tenké pro endo.

MÍCHACÍ KANYLY

Univerzální Intraorální Endo
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CEMENTYFixační cementy pro fazetyHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

PermaShade LC Veneer 4 x 0,95 g 5052xx 1 830 Kč
PermaShade LC Veneer Cement kit 13 x 0,95 g 503517 10 680 Kč
 xx - doplňte odstín

NX3 Light-Cure 1,8 g 530183x 916 Kč
NX3 Automix Dual-Cure 5 g 530182x 1 850 Kč
NX3 TRY-IN Gel 3 g 530184x 771 Kč
NX3 Zkušební bal 5 g 530181 3 351 Kč
NX3 Intro sada 3 x 5 g + 3 x 1,8 g 530180 7 107 Kč
 x - doplňte odstín

Variolink Veneer 1,5 ml 5245xxx 1 339 Kč
Variolink Veneer Assortment ExciTE kit 524504 11 390 Kč
Variolink Veneer Assortment Syntac kit 524507 11 390 Kč
 xxx - doplňte odstín

RelyX Veneer Cement 3 g 53052x 2 533 Kč
 x - doplňte odstín

• Kompozitní pryskyřičný cement pro permanentní fixaci estetických protetických prací.
• Ideální pro porcelánové, zirkonové, pryskyřiční a jiné fazety ve frontálním úseku.
• Nízká polymerační smrštivost - podstatně snižuje možnost deformace fazet při polymeraci a jejich prasknutí.
• Světlem tuhnoucí (2 sekundy na usazení + 20 sekund polymerace VALO lampou).
• Odstíny: A2 (29), B1 (30), Translucent (28) a Opákní bílá (27).
• Cement kit obsahuje: 4 x 0,95 g translucent, 3 x 0,95 g A2, B1 a opákní bílý, 3 x 1,2 ml Peak Universal Bond, 

1 ml Peak SE, 1,2 ml Ultra-Etch, 1,2 ml Porcelain Etch, 1,2 nl Silane, 20 kanyl Blue Micro, 40 kanyl Black Mini 
Brush a 60 kanyl Inspiral Brush.

PERMASHADE LC VENEER Ultradent Products

• Permanentní fixační kompozitní cement pro všechny fixní náhrady.
• Umožňuje duální polymeraci (DUAL) nebo pouze polymeraci světlem (LIGHT), což oceníte

u vícečlenné práce, kdy potřebujete neomezenou dobu zpracování.
• Pro zkoušku estetiky lze použít zkušební gel (Try-In) dostupný ve všech dodávaných odstínech.
• Odstíny: čirý (C), bílý (W), žlutý (Y), bělený (B) a bílý opákní (O).
• Intro sada obsahuje: 3 x 5 g stříkačky DUAL (bílý, čirý, žlutý), 3 x 1,8 g stříkačku LIGHT (bílý, čirý, 

žlutý), 3 x 3 g Try-In, 5 ml Silane Primer a příslušenství.
• Zkušební sada obsahuje: 5 g stříkačku DUAL (čirý), 5 ml OptiBond All-In-One a příslušenství.

NX3 KerrHawe

• Světlem tuhnoucí upevňovací kompozitum s vysokou stálostí odstínu.
• Snadné odstraňování přebytků, vysoká vazebná síla.
• Ideální pro velmi tenké translucentní celokeramické náhrady (fazety, inleje, onleje).
• K dostání v 7 odstínech s vysokou translucencí: HV3, HV2, HV1, MV0, LV1, LV2 a LV3.
• Assortment obsahuje: 7 x 1,5 ml Variolink Veneer, 7 x 1,5 ml Try-In a příslušenství.

VARIOLINK VENEER Ivoclar Vivadent

• Světlem tuhnoucí kompozitní cement pro upevňování fazet.
• Zajišťuje vynikající barevnou stabilitu a skvělou adhezi k dentinu i sklovině.
• Ideální viskozita cementu - u jemných fazet nedochází k prasknutí ani přílišnému zatečení cementu.
• Odstíny: A1 - světle žlutá (1), opákní bílá (OB), translucentní (T), žlutá opákní (ZO) a B0.5 bílá (B).

RELYX VENEER CEMENT 3M Espe

Evolution kořenové čepy ze skelných
vláken s korunkovou částí na straně 209

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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CEMENTY Oprava keramiky Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Filtek Ultimate
Estetika bez kompromisů na straně 70

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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CEMENTYOprava keramiky Hu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Porcelain Repair kit kit 501108 4 040 Kč
OpalDam 4 x 1,2 ml 50xx25 1 460 Kč
Peak Universal Bond 4 x 1,2 ml 504553 1 800 Kč
Inspiral Brush kanyly 20 ks 500710 540 Kč
Micro 20G FX kanyly 100 ks 501405 1 330 Kč
Black Micro kanyly 20 ks 500194 280 Kč
Black Mini Brush kanyly 20 ks 500190 440 Kč

Porcelain Etch kit kit 500405 2 000 Kč
Porcelain Etch 2 x 1,2 ml 500406 720 Kč
Silane 2 x 1,2 ml 500410 580 Kč
Porcelain Etch + Silane + kanyly 2 x 1,2 ml 501019 970 Kč

EtchArrest kit kit 500625 1 140 Kč

PermaFlo dentin-opaquer 2 x 1,2 ml 501005 1 220 Kč

• Rychlé a kvalitní opravy poškozené keramiky.
• Jednoduché nanášení pomocí stříkaček a kanyl.
• Není nutno míchat před použitím.
• Zaručena vždy stejná konzistence a složení materiálu.
• Dostatečně silná vazba kompozitu ke keramice.
• Porcelain Repair Kit obsahuje: 1,2 ml EtchArrest, 1,2 ml OpalDam, 1,2 ml PermaFlo Dentin 

Opaquer, 1,2 ml bond Peak Universal Bond, 1,2 ml Porcelain Etch, 1,2 ml Ultradent Silane, 
20 ks kanyl Black Mini Brush, 20 ks kanyl Black Micro, 20 ks kanyl Micro 20G, 20 ks kanyl 
Inspiral Brush.

PORCELAIN REPAIR KIT Ultradent Products

• Leptadlo keramiky a silan pro opravu poškozených keramických prací.
• Porcelain Etch je viskózní kyselina fluorovodíková určená k intraorálnímu nebo extraorálnímu 

leptání keramiky.
• Ultradent Silane je jednosložkový přípravek na bázi silanu.
• Velmi rychlý - pro pevnou vazbu na keramiku stačí 1 minuta leptání + 1 minuta silanizace.
• Porcelain Etch kit obsahuje: 2 x 1,2 ml Porcelain Etch, 2 x 1,2 ml Silane, 20 kanyl Black Mini 

Brush a 20 kanyl Inspiral Brush.

PORCELAIN ETCH Ultradent Products

• Neutralizuje kyselá leptadla a chrání měkké tkáně.
• Zabraňují úbytku síly bondu během oprav porcelánu.
• Viditelný proti tkáním a kyselím leptacím činidlům.
• Snadno se oplachuje.

ETCHARREST KIT Ultradent Products

• Flowkompozitní materiál s vysokou opacitou a výbornou zatékavostí.
• Perfektně kryje diskolorace dentinu a kov.
• Zvláště jej oceníte pro maskování kovu při opravách porcelánu nebo po odstranění starých 

amalgámových výplní.
• Vhodný také pro opravy I. - V. třídy.

PERMAFLO DENTIN-OPAQUER

PermaFlo Dentin Opaquer - perfektní 
překrytí diskolorací a kovu, zvlášť 
vhodný pro maskování při opravách 
keramiky.

Ultradent Products

Vyhradní zastoupení pro ČR a SR

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

  



GC EUROPE N.V.
EEO – Czech Republic
CZ - 100 00 Praha 10, V Olšinách 82
tel.: +420 274 771 965
czech@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com
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s novou špičkovou technologií, 
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CEMENTYOprava keramikyHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Porcelain Etchant sada 2 x 5 g 530380 660 Kč
Porcelain Etchant 4% 5 g 530381 490 Kč
Porcelain Etchant 9,5% 5 g 530382 820 Kč
Porcelain BarierGel 5 g 530383 490 Kč

IPS Ceramic Etching Gel kit 5 ml + 30 g 894115 1 729 Kč
IPS Ceramic Etching Gel 5 ml 894164 899 Kč

Porcelain Primer 10 ml 530384 860 Kč
Bis-Silane 2 x 6 ml 530385 1 560 Kč

Klíčem k úspěšné opravě keramických prací je výběr vhodných materiálů. Plánováním výkonu dopředu a pochopením výhod materiálů, které použí-
váme si usnadníme a urychlíme samotný výkon a konečný výsledek bude estetický a dlouhodobě odolný.

Nejdůležitější faktory:
Suché pole - vždy používejte kofferdam pro izolaci od slin a také 

pro ochranu měkkých tkání. 
Leptání porcelánu - při výběru leptadla dbejte na jeho konzistenci 

a snadnost aplikace. Dále je důležité znát koncentraci Vašeho lepta-
dla - příliš krátké leptání ovlivní sílu vazby, ale naopak příliš dlouhé 
leptání poškodí porcelán.

Porcelánový primer (silany) - slouží k zlepšení vazby mezi kerami-
kou a kompozitem a ochraňují narušený povrch porcelánu před absorp-
cí vody a tím zvyšují trvanlivost opravy.

Bonding - je nutné vytvořit vazbu jak ke kovům, tak k porcelánu. Použí-
vejte spíše méně kyselé přípravky užívané pro celkové leptání, které se 
vážou jak na kov, tak na porcelán i kompozita.

Opákr - pro zamaskování exponovaného kovu. Měl by být jemnou sou-
hrou opacity a sytosti, takže by finálně neměl ovlivnit barvu kompozita.

Kompozitní materiály - pro dlouhodobé estetické výsledky opravy po-
užíváme takový, který poskytuje pevnost, dobrou leštitelnost a napo-
dobí efekt keramiky. Nanohybridní nebo mikrohybridníkompozita jsou 
tou nejvhodnější variantou. Poskytují pevnost a leštitelnost ve správ-
ném poměru.

• Leptací gel kyseliny fluorovodíkové. Zvyšuje adhezi mezi porcelánem a cementem.
• Výsledné naleptání má srovnatelný výsledek s opískováním, ale je daleko lépe kontrolovatel-

né a efektivnější. Mikroskopicky zdrsňuje jakýkoliv porcelánový nebo skleněný povrch.
• Vhodný pro leptání porcelánu, fazet, korunek, inlejí, onlejí před cementací nebo pro opravu 

porcelánových náhrad.
• Porcelain Etchant je dostupný ve dvou koncentracích 4% pro tradiční postupy a 9,5% pro 

zkrácenou dobu leptání.
• Sada obsahuje: 5 g Porcelain Etchant 4%, 5 g Bisco Barrier Gel a příslušenství.

PORCELAIN ETCHANT Bisco

• Leptací gel na keramiku pro přípravu povrchu a zvětšení vazby mezi keramickou náhradou a 
kompozitním fixačním materiálem. 

• Balení kit obsahuje: 5 ml leptacího gelu a 30 g neutralizační prášek.

IPS CERAMIC ETCHING GEL Ivoclar Vivadent

• Silanová činidla pro zvýšení vazby mezi porcelánem a pryskyřicí (kompozitem).
• Jsou známá zlepšením mechanické, fyzické a chemické bondovací síly pryskyřice k porcelánu.
• Ochraňují narušený povrch porcelánu před absorpcí vody a tím zvyšují trvanlivost opravy.
• Vyberte si pohodlnou jednolahvičkovou variantu Porcelain Primer (10 ml) pro častější použití 

nebo dvoulahvičkovou variantu Bis-Silane (2 x 6 ml) pro vždy čerstvou směs na každou aplikaci.

PORCELAIN PRIMER / BIS-SILANE Bisco

One-Step Plus
vynikající univerzální jednolahvičkový bond najdete na straně 53

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Z-PRIME plus 4 ml 530198 2 040 Kč

Opaquer báze univerzální 3 ml 521105 740 Kč
Opaquer katalyzátor 3 ml 521104 740 Kč

Monopaque 3 g 521110x 1 403 Kč
 x - doplňte odstín

Ceramic Repair intro pack 524499 6 490 Kč

• Jednosložkový primer pro vylepšení adheze mezi nepřímými náhradami a kompozitními 
cementy.

• Při opravách keramiky zvýší vazbu mezi kovem a kompozitem.
• Ideální pro ošetření povrchů zirkonu, aluminium-oxidových kapniček, všech druhů kovů, 

kompozit a endodontických čepů.
• Vynikající síla bondu ke všem světlem či chemicky tuhnoucím fixačním cementům.
• Bezkonkurenční klinické výsledky, snadné a rychlé použití!

Z-PRIME PLUS Bisco

• Duálně tuhnoucí materiál pro překrytí kovu při opravách fixních náhrad.
• Vhodný pro zamaskování kovového povrchu před nanášením dalších vrstev kompozita.
• Je kompatibilní se všemi typy kompozit a váže se na drahokovy i náhradní slitiny.
• Univerzální odstín.

OPAQUER Bisco

• Světlem polymerující opakér pro maskování exponovaných povrchů kovu během opravy 
defektní keramické nebo kompozitní fazety.

• Snadná manipulace díky aplikaci ze stříkačky, ekonomický, skvěle maskuje.
• Opákní odstíny - A1 (1), A3 (3) a bílý (0).

MONOPAQUE Ivoclar Vivadent

• Profesionální sada určená pro vysoce kvalitní, estetické opravy keramických nebo kompozitních 
faset na korunkách nebo můstcích.

• Světlem tuhnoucí, výborné maskovací vlastnosti, snadná manipulace.
• Vyvinutý pro opravy prací přímo v ústech.
• Intro Pack obsahuje: 3 x 3 g Tetric EvoCeram, 3 g Monopaque, 5 g Monobond Plus, 6 g Heliobond 

a příslušenství.

CERAMIC REPAIR SYSTEM Ivoclar Vivadent

Dezinfekce z rodiny Zeta ze strany 343 
nesmí chybět ve Vaší praxi!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Porcelain Prep Kit s Kool-Dam kit 530252 1 895 Kč
Porcelain Etch gel 3 ml 530309 1 260 Kč
Silane Bond 3 ml 530270 989 Kč
Dry-Rite 4 x 1,2 ml 530338 806 Kč

Vertise Flow sada 4 x 2 g 526110 3 432 Kč
Vertise Flow pedo sada 4 x 2 g 526111 3 432 Kč
Vertise Flow 2 x 2 g 5261xx 1 819 Kč
 xx - doplňte odstín

• Velmi oblíbená sada na opravu poškozených protetických prací přímo v ústech pacienta v jedné návštěvě.
• V naprosté většině případů se díky této sadě vyhnete sundávání rozsáhlých protetických prací a následným finančním ztrátám.
• Postup práce je velmi jednoduchý a rychlý.
• Obsahuje: 1,2 ml Porcelain Etch gel, 1,2 ml Silane Bond, 1,2 ml sušící složky Dry-Rite a 1,2 ml tekutého kofferdamu Kool-Dam.

• PRACOVNÍ POSTUP
• 1. Aplikujte Kool-Dam pro ochranu měkkých 

tkání a okolních zubů a polymerujte 
světlem. Vyčistěte povrch porcelánu a kovu 
pemzou. Vypláchněte a vysušte.

• 2. Zkoste porcelánové okraje středně hru-
bým dia brouskem. Vypláchněte a vysušte.

• 3. Opískujte porcelán a kov. Vypláchněte a 
vysušte.

• 4. Naneste kyselinu fluorovodíkovou na 
porcelán po dobu 4 min. Vypláchněte a 
vysušte.

• 5. Aplikujte vysušovací přípravek Dry-Rite 
pro podporu rychlejšího a kvalitnějšího 
schnutí.

• 6. Naneste dvě vrstvy silanu na porcelán a 
vzduchem vysušte.

• 7. Naneste jeden nátěr One-Step Plus 
adheziva na kov i porcelán. Vzduchovou 
stříkačkou důkladně vysušte. Polymerujte 
světlem po dobu 10 s.

• 8. Naneste tenkou vrstvu Opaqueru pouze 
na kov. Polymerujte světlem po dobu 30 s. 
V případě potřeby odstraňte vrstvu nasy-
cenou kyslíkem pomocí vlhkého vatového 
válečku.

• 9. Naneste jeden nátěr zbylého One-
-Step Plus adhesiva ze štětečku na opáklý 
kov a opracovaný porcelán. Vzduchovou 
stříkačkou důkladně vysušte. Polymerujte 
po dobu 10 s.

• 10. Pokračujte kompozitním vrstvením a 
následně dokončete.

PORCELAIN PREP KIT Pulpdent

• Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně třídy I. a II., liner, pečetění fisur a opravy keramiky.
• Vysoká síla vazby k dentinu, sklovině, kovu i keramice; vysoká odolnost vůči abrazi a radioopacita.
• Ideální viskozita pro snadnou manipulaci.
• Sada obsahuje odstíny: A2, A3, A3.5 a UO.
• Sada Pedo obsahuje odstíny: XL, A1, B1 a T.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, UD, XL a T.

VERTISE FLOW

1. Zdrsněte preparaci
a opláchněte ji po dobu
10 sekund. Osušte
vzduchem asi 5 sekund.

KerrHawe

Nejoblíbenější RTG snímky Agfa Dentus 
E-Speed na straně 322

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

2. Aplikujte kartáčkem 
Vertise Flow na preparaci po 
dobu 15 - 20 sekund za
použití středního tlaku,
abyste získali vrstvu tenkou 
< 0,5 mm. Odstraňte
kartáčkem přebytečný 
materiál kolem okrajů.

3. Polymerujte
20 sekund,
pro odstíny A3,5
a Univerzální
opákní polymerujte
40 sekund.

6. Dokončete
a vyleštěte
pomocí OptiDisc.

5. Polymerujte každou
vrstvu Vertise Flow
20 sekund. Pro jiná
kompozita se držte
instrukcí výrobce.

4. Dokončete dostavbu
pomocí dalších vrstev 
Vertise Flow, nebo
pomocí univerzálního
kompozita po
vrstvách < 2 mm.



Design by DentistsTM

Luxator jsou speciálně navržené periodontální vazivové 
nože s jemným ostřím, které stlačuje alveolární kost, řeže 
membránu a jemně uvolňuje zub z lůžka. Jsou dostupné 
v různých tvarech a velikostech, dostupné jako sady nebo 
individuálně.

Podrobné informace včetně cen najdete v kapitole Nástroje.

Atraumatické extrakce

Vložte FenderWedge bukálně 
nebo linguálně, tak aby chránil 
přilehlý zub a gingivu a také 
aby předseparoval.

FenderWedge zůstává umístěn 
během preparace.

Sekční matrice FenderMate je 
umístěna v jednom kroku jelikož 
je integrovaný klínek i matrice.

Může dojít k objevení malého 
množství přebytečného kom-
pozita. Upravte nástrojem nebo 
jednoduše polymerujte a přímo 
dokončete proceduru.

Polymerujte a dokončete. 
FenderMate je vyjmut v 
jednom kroku.

Kompozitní opravy třídy II dle Direkty s                                          
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FenderWedge je ochranný ocelový pásek používaný během preparace. Dostupný ve čtyřech velikostech (barevně kódovaných). FenderMate je klínek 
a matrice v jednom, umožňující kompozitní opravy s perfektním anatomickým bodem kontaktu a pevnou krčkovou adaptací. Není třeba žádný další 
sekční kroužek. Dostupné ve dvou velikostech pro každou stranu (meziální a distální).
Podrobné informace včetně cen najdete na straně 145 & 146.

L-3CA
Periotome

3 mm
zahnutý

standardní/
krátký

L-5C
Periotome

5 mm
zahnutý

standardní

L-3IC
Periotome

3 mm
obrácený

standardní

L-2S
Periotome

2 mm
rovný

standardní/
krátký

L-3C
Periotome

3 mm
zahnutý

standardní/
krátký

L-3S
Periotome

3 mm
rovný

standardní/
krátký

L-1S   
Periotome

1 mm
rovný

standardní

DE5
Dual Edge

5/3 mm
rovný

standardní

DE3
Dual Edge
3/1.5 mm

rovný
standardní

F25
Forte 

2.5 mm
rovný

standardní

F32
Forte

3.25 mm
rovný

standardní

F42
Forte

4,2  mm
rovný

standardní

Design by DentistsTM Design by DentistsTM

L-5S
Periotome

5/3 mm
rovný

standardní 
krátký
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VALO LED lampa 1 ks 505919 38 450 Kč
VALO ochranné návleky 500 ks 505932 1 420 Kč
VALO ochranný oranžový kryt 1 ks 505935 740 Kč
VALO bezdrátová LED lampa  1 ks 505941 45 130 Kč
VALO dobíjecí baterie 2 ks 505963 450 Kč
VALO bezdrátová ochranné návleky 500 ks 505964 1 610 Kč

VALO čočka černé UV světlo 1 ks 505939 1 540 Kč
VALO endo čočky 2 ks 505938 1 350 Kč
VALO transluminační čočky  2 ks 505937 1 350 Kč
VALO proximální čočky 2 ks 505936 1 350 Kč
VALO polymerační bodové čočky 2 ks 505934 1 350 Kč

VALO LED lampa
• Vícepásmové LED diody = zaručená polymerace CQ i P materiálů.
• 3 volitelné režimy výkonu - Standard (1 000 mW/cm2), Vysoký výkon ( 1 400 mW/cm2) a Plasma (3 200 mW/cm2).
• Volitelné časy polymerace v režimu Standard a Vysoký výkon.
• Světlo vysoké intenzity prostoupí i porcelán.
• Zpolymeruje cementy nanesené pod pryskyřicí.
• Zkracuje čas nutný k polymeraci při zaručeném výkonu.
• Vysoce odolná proti mechanickému poškození (snese i pády z výšky pracovní plochy bez poškození).
• Díky tenkému kabelu vždy zaručený konstantní výkon, délka kabelu: 2,13 m.
• Nepřehřívá se při práci, nevypíná z důvodu přehřátí.
• Lze umístit do držáku nástrojů na zubním křesle.
• Vhodná pro ordinace dětských zubních lékařů a pro ortodonty - brekety upevněny za 6 sec.
• Záruka 3 roky.
• Balení obsahuje: VALO lampa, napájecí zdroj, držáček na lampu, ochranný štítek a 50 ochranných návleků.

VALO bezdrátová LED lampa
• Nejnovější LED technologie pro práci bez přehřívání, vysoký výkon pro konstantní kvalitní polymeraci.
• Stejné pracovní režimy a výkony jako VALO.
• 4 LED diody v širokém spektru vlnových délek (390 - 480 nm).
• Polymerace všech světlem tuhnoucích dentálních materiálů.
• Odolnost proti poškození (tělo lampy z hliníkové slitiny používané v leteckém průmyslu, safírovou čočku a teflonový povlak).
• Štíhlý design - dosáhnete kamkoliv, do jakkoliv malých úst.
• Záruka 2 roky.
• Balení obsahuje: VALO Cordless LED lampu, 4 akumulátory, nabíječku akumulátorů, napájecí zdroj, 

držáček na lampu, ochranný štítek a 50 ochranných návleků.

VALO Ultradent Products

VALO ČOČKY Ultradent Products

FenderMate zajistí dokonalý bod kontaktu!
Najdete na straně 145

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

LED lampy

Oranžová 
transluminační 

čočka: 

Zelená 
transluminační 

čočka: 

Bodové 
polymerační 

čočky: 

ProxiBall čočky: Endo čočky: BlackLight čočka:

Jednoduše nasadíte na VALO lampu - drží
pomocí silného magnetu. Lze opakovaně

použít, dezinfikovat za studena.
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Elipar S10 1 ks 593046 42 446 Kč
Elipar S10 náhradní baterie 1 ks 593046B 6 857 Kč
Elipar S10 oční stínítko 1 ks 593046O 469 Kč

Elipar 1 ks 593049 16 899 Kč

Bluephase G2 1 ks 593174 31 390 Kč
Bluephase G2 - náhradní baterie 1 ks 5931746 4 289 Kč

Bluephase Style 1 ks 593528 31 390 Kč
Bluephase style - náhradní baterie 1 ks 5935281 3 959 Kč

VIP Klub To nejlepší pro nejlepší

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

LED lampy

• Jednodílná, jednolitá konstrukce z nerezové oceli je mimořádně odolná a snadno se dezinfikuje.
• Jedinečný ergonomický tvar písmene V umožňuje pohodlné uchopení ze všech úhlů.
• Rychlejší a hlubší polymerace.
• Jednoduchá manipulace pomocí dvou tlačítek pro všechny indikace.
• Tichý provoz - inovativní styl eliminuje hluk ventilátoru a nabízí možnost vypnout pípající signály.
• Moderní Li-ion baterie zajišťují mobilní, bezdrátový provoz.
• Nová, plně nabitá baterie umožňuje 60 minut svícení (neboli 360 desetisekundových vytvrzení).
• LED indikátor ukazuje stav nabití baterie, dobíjení pouhých 90 minut.
• Výkon: 1 200 mW/cm2.

ELIPAR S10 3M Espe

• Bezdrátová polymerační lampa vycházející z oblíbené Elipar S10.
• Příjemná do ruky - jedinečný ergonomický tvar písmene „V“ umožňuje pohodlné uchopení 

ze všech úhlů.
• Jednoduchá manipulace pomocí dvou tlačítek.
• Jedinečný nastavitelný časovač osvitu - umožňuje nastavit polymerační čas na 5, 10, 15, 20 

a 120 sekund nebo na „tack-cure“ mód - 1,5 vteřiny pro přisvícení materiálu.
• Vyrobena z odolného plastu.
• Kapacita baterie cca 60 minut nepřetržitého svícení, doba nabíjení cca 130 minut.
• Výkon: 1 200 mW/cm2.

ELIPAR 3M Espe

• Bezdrátová LED polymerační lampa s vysokým výkonem.
• Vlnová délka 380 - 515 nm.
• Vysoká intenzita světla 1 200 mW/cm2 pro rychlou polymeraci.
• Světlovod o průměru 10 mm umožňuje polymeraci rozsáhlejších ploch.
• Tři programy - pro maximální a hloubkovou polymeraci a pro polyraci snižující pnutí.
• Moderní, barevný, dobře čitelný OLED displej.

BLUEPHASE G2 Ivoclar Vivadent

• Výkonná (1 100 mW/cm2) akumulátorová polymerační LED lampa, která padne do každé ruky.
• Polymeruje světlem aktivované dentální materiály v rozsahu vlnových délek 385 - 515 nm - vhodná pro všechny materiály.
• Dobře vyvážený, kompaktní a ergonomický design je pohodlný jak pro drobnou ženskou ruku tak pro muže.
• Chlazení bez ventilátorů umožňuje nepřetržitý provoz.
• Zkrácený světlovod pro snadný přístup ke všem povrchům zubů bez nutnosti extrémního otevření úst.
• Nabíjecí stanice s displejem nabití baterie umožňuje uživatelům vidět stav nabití z velké vzdálenosti.
• Bezdrátová konstrukce nabízí maximální mobilitu.
• Click & Cure - umožnuje provoz lampy i v případě vybitých baterií, stačí připojit kabel.
• Inovativní pohybové čidlo zajistí okamžitou připravenost k provozu
• 3-letá záruka na lampu a roční záruka na baterii!

BLUEPHASE STYLE Ivoclar Vivadent
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Translux Power Blue 1 ks 593135 27 200 Kč

Demi Plus 1 ks 593185 31 333 Kč
Demi Plus - náhradní baterie 1 ks 593185B 3 917 Kč

S.P.E.C. 3 LED 1 ks 593010 34 990 Kč
S.P.E.C. 3 LED - náhradní baterie 1 ks 593010B 3 459 Kč

Coltolux LED pen kit 1 ks 593002 12 390 Kč
Coltolux LED - násadec zrcátko 1 ks 593005 8 490 Kč

EndoREZ unikátní biokompatibilní
kořenová výplň na straně 202

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

LED lampy

• Ergonomicky tvarovaná polymerační LED lampa s tichým provozem.
• Jednoduchá manipulace a snadné ovládání jedním tlačítkem.
• Dva polymerační módy – rychlý (10 sek.) a soft-start (20 sek.).
• Vysoce kapacitní baterie bez paměťového efektu (můžete kdykoliv nabíjet) umožní 360 

polymeračních cyklů po 10 sek. na 1 nabití.
• Extrémně nízká hmotnost - jen 142 g včetně baterie.
• Výkon: 1 000 mW/cm2.

TRANSLUX POWER BLUE Heraeus Kulzer

• Konzistentní výstup PLS vytvrdí kompozita odstínů A3 a světlejších již během 5 vteřin.
• Nikdy se nevypne, velice tichý větrák a unikátní systém kontroly teploty jednotku dostatečně 

ochlazuje i při nepřetržitém provozu.
• Baterie pokrokové technologie - umožňuje na jedno nabití až 300 10-ti vteřinových cyklů 

vytvrzování.
• Nízká hmotnost, ergonomický tvar - různé možnosti držení snižují napětí rukou i celých paží.
• Výkon: 1 100 mW/cm2.
• Balení obsahuje: polymerační lampu, prodloužený světlovod 8 mm Turbo, lithium-iontové 

baterie, nabíječku baterií, napájecí kabel a ochranný štít.

DEMI PLUS KerrHawe

• Polymerační lampa určená pro polymeraci všech světlem vytvrzovaných materiálů a přináší 
pokaždé vynikající výsledky. 

• Vyrobena z hliníku pro průmyslové použití, což zaručuje trvanlivost a vynikající odvádění tepla.
• Standardní mód - zelený režim - výkon 1600 mW/cm2 - polymerace 5, 10 a 15 sek., vhodný 

pro většinu kompozitních materiálů.
• 3K - oranžový režim - výkon 3000 mW/cm2 - polymerace 1, 2, 3 sek. a orto mód, pro rychlé 

vytvrzení, pro děti, pacienty s dávivým reflexem a ortodoncii.
• Ortho mód - výkon 3000 mW/cm2 - pro vytvrzování plného oblouku ortodontických zámků - 

dva třísekundové intervaly pro každou breketu, 16x za sebou.
• Balení obsahuje: polymerační lampu, nabíječku, 2 světelné štíty, 100 ochranných návleků, 

testovací bloček, turbo světlovod 8 mm a návod k použití.

S.P.E.C. 3 LED Coltene/Whaledent

• Kompaktní, bezdrátová, extra úzká LED polymerační lampa ve tvaru pera.
• Malá a úzká hlava lampy je zvlášť výhodná v distálním úseku.
• Snadné ovládání, akustická signalizace. 
• Vysoká kapacita baterie - 100 polymeračních cyklů á 20 sekund, doba nabíjení 2,5 hodiny.
• Polymeruje veškerá fotokompozita v rozsahu vlnové délky 450-490 nm.
• Výkon: 1 200 mW/cm2. 
• Balení Kit obsahuje: polymerační lampu, nabíječku, 5 clon a 20 jednorázových ochranných 

návleků.
• Volitelně lze doobjednat také násadec s LED diodou a autoklávovatelným zrcátkem pro snad-

nější diagnostiku zejména v tmavých partiích distálního úseku. Tento násadec se zrcátkem 
neslouží k polymeraci.

COLTOLUX LED PEN Coltene/Whaledent
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Žárovka Osram 12V-75W 1 ks 594001 719 Kč
Žárovka Philips 14V-35W 1 ks 594026 1 079 Kč

UltraTect brýle oranžové 1 ks 500508 470 Kč
UltraTect brýle kouřové 1 ks 500914 470 Kč

Ochranné brýle 519 Hélio 1 ks 5905193 489 Kč

Ochranné brýle 5x3 HELIO 1 ks 5905x32 459 Kč

SmartLite PS  1 ks 593130x 29 273 Kč
SmartLite PS - náhradní baterie 1 ks 593136x 10 380 Kč
 x - doplňte barvu

• Žárovka Osram: kvalitní žárovka pro halogenovou polymerační lampu 12 V - 75 W.
• Žárovka Philips: kvalitní žárovka pro halogenovou polymerační lampu 14 V - 35 W.

HALOGENOVÉ ŽÁROVKY Osram/Philips

• Vysoce kvalitní ochranné brýle v moderním designu.
• Čočky jsou tvarované z polykarbonátu a zajišťují vysoké optické vlastnosti a odolnost proti 

poškrábání.
• Nepoužívat jako ochranu proti laserovému záření!
• Oranžové - chrání proti UV záření z polymeračních lamp.
• Kouřové - chrání oči proti všem typům intenzivního denního světla.

ULTRATECT BRÝLE Ultradent Products

• Masivní ochranné brýle zajistí dokonalou ochranu očí i obočí.
• Zvýšená UV ochrana pro použití s polymeračními lampami - UV 525!
• S mikrometrickým nastavením délky rukojeti a praktickou boční ventilací.
• Lze je používat také s vlastními dioptrickými brýlemi.
• Skla brýlí jsou opatřena speciální vrstvou bránící mlžení.
• Odolné proti poškrábání.

OCHRANNÉ BRÝLE 519 HÉLIO UNIVET

• Ochranné brýle nejen do práce s moderním designem pro ochranu během polymerace (UV 400).
• Unikátní ventilace nad skly brýlí, velmi komfortní díky ergonomickým rukojetím, měkký můstek 

přes nos.
• Skla brýlí jsou opatřena speciální vrstvou bránící mlžení.
• Odolné proti poškrábání.

OCHRANNÉ BRÝLE 5X3 HELIO UNIVET

Septanest osvědčené a oblíbené krapulové 
anestetikum Septodont na straně 225

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

lampy a příslušenství

• Bezdrátová LED lampa s průměrným výkonem 1000 mW/cm2.
• Nízká hmotnost 105 g, volně otočná LED hlava s rotací 360°.
• Pohledný, ergonomický tvar, tichý provoz.
• K dispozici ve zlaté (1), modré (2) nebo šedé (3) barvě.

SMARTLITE PS Dentsply DeTrey
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Kofferdamm starter kit I  591050 8 229 Kč
Kofferdamm starter kit II  591054 9 269 Kč

Dental Dam Winged Standard Kit  540900 4 469 Kč

Kofferdam sada spon se stojánkem 8 ks 5910552 3 999 Kč
Kofferdam stojánek na 8 spon  5910550 1 411 Kč
Kofferdam sada spon se stojánkem 12 ks 5910551 5 569 Kč
Kofferdam stojánek na 12 spon  5910555 1 969 Kč
Kofferdam sada spon se stojánkem 18 ks 5910553 8 389 Kč
Kofferdam stojánek na 18 spon  5910554 2 439 Kč

• Kompletní systém pro práci s kofferdamem.
• Latexové blány jsou hladké, jednostranně pudrované v zelené barvě o rozměru 15 x 15 cm, 

dodávané ve dvou tloušťkách - střední a tenké.
• Základní sada spon obsahuje 12 ks ve tvarech: 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0, 2, 

2A v ocelovém zásobníku.
• Starter Kit I obsahuje: základní sadu spon se zásobníkem, děrovací kleště, aplikační kleště a 

ocelový rámeček.
• Starter Kit II obsahuje: základní sadu spon se zásobníkem, děrovací kleště, aplikační kleště, 

36 ks středních blan, děrovací šablonu a skládací plastový rámeček.
• Veškeré příslušenství lze objednat i samostatně.
• Nabízíme kompletní sortiment více než 60-ti spon pro jakoukoliv aplikaci.

KOFFERDAM STARTER KIT Hager & Werken

• Výhodná kofferdamová sada bez sponových a děrovacích kleští.
• Obsahuje: 36 ks blán Dental Dam (zelená barva, střední síla), Wedjets, děrovací šablonu, 

plastový napínací rám a sadu 9ti křidélkových spon na nerezovém stojánku: č. 2, 2A, 4, 7, 
8A, 9, 12A, 13A a 14A.

DENTAL DAM WINGED STANDARD KIT Coltene/Whaledent

• Nerezová destička pro sterilizaci a skladování nejčastěji používaných kofferdamových spon.
• Objednejte si sadu spon se stojánkem nebo samostatný stojánek a na další straně si vyberte 

své oblíbené spony.
• Sada 8 ks obsahuje spony: č. 9 (2x), 2A, W2A, 5, 56, 203 a 204.
• Sada 12 ks obsahuje spony: č. 5. 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0, 2 a 2A.
• Sada 18 ks obsahuje spony: P1, P2, 18, 22, 27, 29, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 

138, 139, 210 a 211.

KOFFERDAM SADA SPON Hager & Werken

Leštěte s dokonalými výsledky pomocí 
nástrojů Jiffy ze strany 156

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

kofferdam sety
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Spona Kofferdam 1 ks 591154xxx 379 Kč
 xxx - doplňte typ

SoftClamp spony 5 ks 591190 876 Kč

• Kvalitní ocelové spony s křidélky německé výroby.
• Každá spona je označena číslem pro přehlednost.
• Nenašli jste sponu, kterou potřebujete nebo požadujete spony bez křidélek? Neváhejte se na nás obrátit.

Ivory spony: 

Molárové spony:

Molárové spony pro hlubší uchopení:

Premolárové spony: 

SPONA KOFFERDAM

0

Hager & Werken

• První „jemná“ univerzální kofferdamová spona na moláry a premoláry.
• Jemná a bezpečná alternativa standardních kovových spon.
• Zajišťuje bezpečné a pevné uchycení.
• Předem nasměrované svěrací čelisti v kombinaci s potahem proti sklouznutí umožňují rovno-

měrné rozložení sponových sil a stabilní usazení, čímž minimalizují riziko rotace a iatrogenní-
ho poškození zubu.

• Saténově béžový povrch SoftClamp zabraňuje nežádoucím světelným odleskům během 
zákroku.

SOFTCLAMP SPONA KerrHawe

Cenově nejvýhodnější Flow kompozit?
PermaFlo - najdete na straně 79

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

211
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kofferdam spony
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OptiDam Anterior intro kit kit 585203 575 Kč
OptiDam Anterior refill 30 ks 585204 1 370 Kč
OptiDam Posterior intro kit kit 585199 575 Kč
OptiDam Posterior refill 30 ks 585201 1 370 Kč
OptiDam rám 1 ks 585202 679 Kč

OptraDam Plus Assortment 50 ks 5911480 2 189 Kč
OptraDam Plus refill 50 ks 591148x 2 189 Kč

• Trojrozměrný kofferdam s výčnělky pro snadnou perforaci potřebných zubů.
• Speciální anatomický rám opisuje obrys úst a rozšiřuje tak prostor přístupný pro stomatologa a pro umístění savky.
• Jeho aplikace je mnohem jednodušší a rychlejší než u jiných kofferdamových systémů.
• Nemusíte děrovat, stačí jen odstřihnout výčnělky, ve frontálním úseku není nutné používat spony.
• Intro kit obsahuje: 10 frontálních nebo distálních blán OptiDam a anatomický rám.

OPTIDAM

2) Umístěte gumovou blánu za 
křidélka spony.

KerrHawe

• Funkční kofferdam bez nutnosti použít spony.
• Patentovaný anatomický tvar a vysoká flexibilita.
• Snadno a rychle se nasazuje, pohodlný pro pacienta.
• Unikátní design umožňuje přístup k většímu a přehlednějšímu pracovnímu poli i v distálním 

úseku.
• Pohodlně chrání veškeré měkké tkáně včetně rtů pacienta.
• Dostupný ve dvou velikostech: střední (R) a malý (S), nebo v sortimentní sadě.

OPTRADAM Ivoclar Vivadent

Oblíbenou kořenovou výplň 
Endomethasone N najdete na straně 203

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

1) Umístěte sponu s nasazenou 
blánou OptiDam Posterior.

3) Přetáhněte blánu přes ostatní 
zuby, které mají být izolovány.

2) Použijte dentální nit k zatlačení 
blány přes bod kontaktu. Začněte 
centrálními řezáky.

1) Vložte OptiDam frontálním nato-
čením „+“ do maxilární pozice a „-“ 
do mandibulární pozice. Použijte 
„+“ a „-“ jako vodítko k vystředění 
blány ke středové linii.

3) Přetáhněte blánu přes ostatní 
zuby, které mají být izolovány.

kofferdam zjednodušené

Umístění Optidam ve třech krátkých krocích

Distální

Frontální



Unikátní tvar 
              pro lesk z každé strany

Sof-Lex™ Spiral 
Dokončovací a lešticí disky

Novinka Pragodent 2013

Sof-Lex™ 

Sof-Lex Spiral dokončovací a lešticí disky nahrazují 
tradiční špičky, kalíšky, disky a kartáčky.

JEDINÝ TVAR…

• přizpůsobí se všem povrchům zubu

• je efektivní při použití  ve frontálním 

 i distálním úseku

• rychle dosáhne vysokého lesku

• je účinný z jakéhokoliv úhlu

3M ESPE. Vášeň pro kvalitu.

INDIKACE:

• kompozitní materiály

• pryskyřicí modifikované skloionomery

• bisakrylátové dočasné materiály

• pryskyřičná nano-keramika - Lava Ultimate

• ušlechtilé a poloušlechtilé kovy

Spiral
Dokončovací a lešticí disky

3M Česko, spol. s r.o., V Parku 2343/24, 148 00  Praha 4, tel.: 261 380 111, eMail: 3MCesko@3M.com, www.3MESPE.cz
3M, ESPE a Sof-Lex jsou registrované ochranné známky 3M nebo 3M Deutschland GmbH. Použito pod licencí Kanady. 
© 2013, 3M. Všechna práva vyhrazena.
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Perforační kleště 1 ks 591044 1 659 Kč

Rubber Dam - Kleště na spony 1 ks 591150 996 Kč
FIT Kofferdam kleště na spony 1 ks 591043 1 069 Kč

Rubber Dam děrovací šablona 1 ks 591138 689 Kč

Rubber Dam - rámeček 1 ks 591151 593 Kč
Odklápěcí rám plastový 1 ks 5910561 999 Kč
Kofferdam rám velký / malý 1 ks 59105x 659 Kč
 x - doplňte typ

• Kvalitní kovové děrovací kleště pro perforaci kofferdamových blán.
• Pomocí 6-ti různě velkých dírek snadno vytvoříte požadovaný otvor.
• Univerzální použití na blány jakéhokoliv výrobce.
• Velmi ostrý hrot.

PERFORAČNÍ KLEŠTĚ Hager & Werken

• Kvalitní kovové kleště pro napínání rubberdamových spon a kroužků u matricových systémů.
• Univerzální použití pro spony všech výrobků.
• Praktičnost oceníte zejména při roztahování, nasazování a snímání spon a kroužků.

KLEŠTĚ NA SPONY

Rubber Dam - Kleště na spony

FIT Kofferdam - Kleště na spony

• Tabulka pro cílenou perforaci rubberdamových spon.
• Snadno určíte přesnou polohu pro vytvoření otvoru na požadované zuby.
• Praktické rozdělení na kvadranty a dospělou i dětskou čelist.
• Vyrobeno z pevného, odolného plastu.

RUBBER DAM DĚROVACÍ ŠABLONA Hager & Werken

• Rubber Dam - univerzální kovový rámeček pro napínání kofferdamové blány.
• Odklápěcí plastový rám - výhodný v případě pořizování RTG snímků (zelená barva).
• Kofferdam rám - velký (6) 109 x 95 mm a malý (7) 80 x 77 mm.
• Všechny typy rámů jsou autoklávovatelné.

KOFFERDAM RÁMY

Pracujete s kofferdamem? NE?
Přihlašte se na kurz - www.hufa.cz - vzdělávání

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

kofferdam příslušenství
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Wedjets 2,3 m 591187x 669 Kč
 x - doplňte tloušťku

FixaFloss 20 ks 520107 355 Kč

Oral-B Essential nit 50 m 450274 115 Kč

• Latexové vlákno ke stabilizaci kofferdamu a jako alternativa ke klasickým kovovým sponám.
• Snažší aplikace, nepoškozuje měkké tkáně, nezpůsobuje citlivost.
• K dispozici ve třech tloušťkách - extra tenké (modré - M), tenké (žluté - Z) a silné (oranžové - O).

WEDJETS Coltene/Whaledent

• Multifunkční nit pro jemnou fixaci kofferdamů, spojující voskovanou dentální nit a kónický 
upínací prvek v jeden produkt.

• Pro rychlou fixaci koferdamu bez použití spony, především pro použití ve frontální oblasti.

FIXAFLOSS KerrHawe

• Klasická voskovaná dentální nit pro odstranění plaku všude tam, kam se nedostane zubní kartáček.
• Vhodná také jako pomůcka při práci s kofferdamem - například při navlékání kofferdamu na jednot-

livé zuby, pro protažení interdentálním prostorem bez protržení kofferdamu aj.
• Šetrná k měkkým tkáním.
• Potažená voskem pro větší odolnost.

ORAL-B ESSENTIAL NIT Oral-B

Endodoncie krok za krokem hned 
v další kapitole

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

kofferdam příslušenství
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Dam-It kofferdam blány modré 36 ks 591235x 379 Kč
Dam-It kofferdam blány zelené 36 ks 591235x 379 Kč
 x - doplňte tloušťku

DermaDam Medium 36 ks 500311 820 Kč
DermaDam Heavy 36 ks 500314 1 070 Kč

Dental Dam latexové folie 36 ks 540330x 679 Kč
Dental Dam silikonové folie 20 ks 540329 2 049 Kč
 x - doplňte tloušťku

Rubber Dam non latex silná 20 ks 591134 668 Kč
Rubber Dam non latex střední 20 ks 591135 668 Kč

• Neuvěřitelně flexibilní kofferdamové blány z latexu.
• Ideální ochrana při endodontických a subgingiválních zákrocích a také na výplně a bondování.
• Zelená nebo modrá barva poskytuje vynikající přehlednost v pracovním poli.
• 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.
• Dostupné v modré barvě - tenká (1), střední (2), silná (3) a zelené barvě - tenká (4), střední 

(5), silná (6).

DAM-IT Germiphene

• Kofferdamové blány z nejlepšího latexu.
• Nepudrované pro lepší snášenlivost bez alergických reakcí.
• Pružné, pevné, odolné - netrhají se.
• Tvarovatelný kovový napínací rámeček pro maximální pohodlí pacienta.
• Pro zhotovení RTG nemusíte rámeček snímat.
• Velikost blány: 15 x 15 cm.
• Dostupné tloušťky: střední - 0,20 mm a silné - 0,25 mm.

DERMADAM Ultradent Products

• Dental Dam Latex - klasické kofferdamové blány pro univerzální použití, tloušťky: tenké (1), 
střední (2) a pevné (3).

• Dental Dam NonLatex - silikonové kofferdamové blány pro pacienty citlivé na latex, předchá-
zejí alergickým reakcím.

• Velikost blan: 15 x 15 cm.

DENTAL DAM LATEX / NON LATEX Coltene / Whaledent

• Mimořádně pružné a elastické kofferdamové blány bez obsahu latexu.

RUBBER DAM NON LATEX Perfection Plus

Víte, že kofferdamové blány musí být skladovány 
v chladu, aby se během práce netrhaly?

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

kofferdam blány
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Tvářový retraktor pro dospělé 2 ks 594092x 370 Kč
Tvářový retraktor pro děti 2 ks 594093x 370 Kč
 x - doplňte barvu

Spandex standard 2 ks 594039 359 Kč
Spandex pro děti 2 ks 594086 339 Kč

Mirahold rozvěrač normal 2 ks 5940900 269 Kč
Mirahold rozvěrač mini 2 ks 5940901 259 Kč

OptiView kit s polštářky 2 ks 58550x 917 Kč
OptiView polštářky 10 ks 585501 330 Kč
 x - doplňte velikost

OptraGate 3D rozvěrač set 80 ks 594084 3 149 Kč
OptraGate 3D rozvěrač refill 80 ks 594083x 3 149 Kč

• Snadno se nasazuje, ideální pro fotografování, orální chirurgii, ortodoncii a restorativní zásahy.
• Vyroben z autoklávovatelného plastu.
• Velikost dětská nebo pro dospělé.
• Barvy: červená (0), modrá (1), čirá (2), translucent (3), slonovina (4).

TVÁŘOVÝ RETRAKTOR DIRECTA AB

• Tvářový a retní retraktor zajistí přehledný pohled do pracovního pole.
• Ideální pro ošetření předních zubů a fotografování.
• Transparentní autoklávovatelný plast (do 121 °C).
• Dlouhodobě prověřená klasika v našem sortimentu.
• Velikosti: standard (pro dospělé) a mini (pro děti).

SPANDEX Hager & Werken

• Jednostranný tvářový retraktor pro asistentku.
• Dlouhá rukojeť pro pohodlné uchopení bez zakrytí pracovního pole.
• Ideální při aplikaci anestezie, při focení aj.
• Autoklávovatelný.

MIRAHOLD ROZVĚRAČ Hager & Werken

• Speciální retraktor umožňující výborný přístup k vestibulární oblasti a dásním.
• Maximalizuje viditelnost a přístup k pracovnímu poli.
• Zaručuje komfort v průběhu nasazení i při delších zákrocích a ulehčuje umístění odsávačky slin.
• Velikosti: malý (2) a střední (0).

OPTIVIEW KerrHawe

• Rozvěrač rtů a tváří napomáhá udržení suchého pracovního pole.
• Rty jsou zcela zakryty a tím dobře chráněny.
• Trojrozměrná pružnost (3D) umožňuje veškeré pohyby čelistmi a je pohodlná pro pacienty.
• Bez obsahu latexu z extra měkkého materiálu.
• Velikosti: střední (M) a malý (S), sada obsahuje 40 ks S a 40 ks M.

OPTRAGATE Ivoclar Vivadent

Prophytex ochranné roušky pro AirFlow 
techniku najdete na straně 275

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

rozvěrače
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KleerView rozvěrač dospělý 1 ks 501821 710 Kč
KleerView rozvěrač dětský 1 ks 501820 710 Kč

IsoBlock 10 ks 500331 340 Kč

PropGard kit 504100 900 Kč
PropGard refill 5 ks 50410x 230 Kč
PropGard chránič jazyka 10 ks 504102 260 Kč
 x - doplňte typ

Mirahold-Block Intro kit 6 ks 594088 279 Kč
Mirahold-Block sada 12 ks 594087 539 Kč

• Pohodlný rozvěrač rtů a tváří pro děti nebo dospělé.
• Výborná pomůcka při ordinačním bělení zubů, bondování, kompozitních výplních a klinických 

fotografiích.

KLEERVIEW ROZVĚRAČ Ultradent Products

• Pomůcka pro fixaci skusu a ochranu jazyka.
• Velmi pohodlný, šetřící temporomandibulární kloub.
• Oceníte zejména při ordinačním bělení bez použití nosiče, u výplní V. třídy, fazet, cementaci 

ortodontických zámků atd.

ISOBLOCK Ultradent Products

• Drží pacientova ústa otevřená po delší dobu bez nepohodlí a chrání jazyk před 
rotačními nástroji.

• PropGard chránič jazyka je dodáván v balení 5 ks pravých a 5 ks levých.
• Náhradní bloky lze objednat ve variantách: střední tvrdý (1), velký tvrdý (4) nebo 

velký měkký (5).
• Kit obsahuje: 10 rozvěračů úst (5x velký měkký, 5x střední tvrdý) a 20 chráničů 

jazyka.

PROPGARD Ultradent Products

• Plastové bloky pro otevření úst bez námahy.
• Umisťují se mezi horní a dolní čelist a brání pacientovi zavřít ústa.
• Autoklávovatelné.
• Intro kit obsahuje: 3 malé bloky, 3 velké bloky a 1 tvářový háček.
• Sada obsahuje: 6 malých bloků, 6 velkých bloků a 2 tvářové háčky.

MIRAHOLD-BLOCK Hager & Werken

UltraSeal XT Hydro pečetidlo fisur, které 
se nebojí vody na straně 271

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

rozvěrače
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Seek Intro kit 500209 1 230 Kč
Seek 4 x 1,2 ml 500210 840 Kč
Sable Seek Intro kit 500233 1 370 Kč
Sable Seek 4 x 1,2 ml 500234 840 Kč
Sable Seek mini 2 x 1,2 ml + 10 kanyl 501021 590 Kč

Caries detector Snoop 12 ml 521098 1 370 Kč

Caries detector Kurare 6 ml 521163 1 290 Kč

Cariers Marker 2 x 3 ml 530505 1 580 Kč

• Indikátory zubního kazu, které barví kariézní dentin.
• Ideální pro použití v obtížně viditelných místech, pro hledání vstupů do kořenových kanálků.
• Předejdete nadměrné preparaci nebo naopak nedostatečné preparaci kazů.
• Seek - barví kariézní dentin červeně.
• Sable Seek - barví kazivý dentin zelenočerně a je ideální pro práci blízko pulpy, díky své kontrastní barvě.
• Intro kit obsahuje: 4 x 1,2 ml stříkačku a 20 ks kanyl Black Mini Brush.

SEEK / SABLE SEEK Ultradent Products

• Prostředek pro spolehlivou indikaci kariézního dentinu na propylen-glykolové bázi.
• Díky chemickému složení je přesnější než prostředky na bázi vody.
• Zabarví jen infikovaný dentin (nezbarvuje dentin afektovaný).
• Tmavě modrý pro snadnou identifikaci.

CARIES DETECTOR SNOOP Pulpdent

• Roztok pro rychlou a jednoduchou indikaci kazů.
• Napomáhá zachovávat zdravé tvrdé zubní tkáně.
• Zabarvuje tvrdé zubní struktury změněné kazem během celé preparace kavity.
• Nezabarvuje remineralizovaný dentin a sklovinu.

CARIES DETECTOR KURARE Kuraray

• Tekutina zbarví kariézní dentin, poskytne důkaz zubního kazu a tím usnadní preparaci kavity. 
• Přesné určení hranic mezi zdravým a kariézním dentinem.
• Podporuje minimálně invazivní výplňovou techniku.
• Využitelný i při výuce na extrahovaných zubech.

CARIES MARKER VOCO

VALO transluminační čočky pro detekci 
kazu najdete na straně 123

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

detekce kazu
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Consepsis Scrub Intro kit 500730 750 Kč
Consepsis Scrub 4 x 1,2 ml 500732 460 Kč
Consepsis Scrub IndiSpense set 500546 1 970 Kč
Consepsis Scrub IndiSpense  30 ml 500689 1 610 Kč

StarBrush kartáčky 30 ks 501091 1 450 Kč

TriAway adaptér 20 ks 501375 490 Kč

Spray Tips 25 ks 593119 490 Kč

• Chlorhexidinová pasta důkladně čistí, dezinfikuje a obrušuje v jednom kroku.
• Na rozdíl od konkurenčních výrobků s práškovou pemzou, Consepsis Scrub používá jako abrazivum 

inertní jemně drcený Pyrex.
• 2% chlorhexidin glukonát - baktericidní účinek.
• Zachovává pevnost bondu.
• Minimalizuje postoperační citlivost.
• Účinně odstraňuje provizorní cement.
• Důkladně čistí a dezinfikuje oblasti preparace.
• Čistí stopy po hemostatickém gelu ViscoStat.
• Lze použít k čištění povrchu zubů před ordinačním bělením Opalescence Boost PF.
• Balení Intro Kit obsahuje: 4 x 1,2 ml Consepsis Scrub, 20 kanyl White Mac.
• IndiSpense Kit obsahuje: 30 ml Consepsis Scrub, 20 kanyl White Mac a 20 prázdných stříkaček á 1,2 ml.

CONSEPSIS SCRUB Ultradent Products

• Mikrokartáčky pro čištění povrchů míst s omezeným přístrupem (intra- i extrakoronálně).
• Neocenitelná pomůcka pro přístup do kavit I. až V. třídy a do dřeňové dutiny.
• Používají se s dezinfekčním prostředkem nebo prophy pastou za malých otáček.
• Ideální pro čištění: před bondováním, před trvalou fixací protetiky, před pečetěním fisur a 

před upevněním ortodontických breket nebo k čištění kolem nich.

STARBRUSH KARTÁČKY

Čištění před pečetěním.

Ultradent Products

• Používá se ke kontrolovanému oplachu vodou nebo vzduchem do úzkých a hlubokých kavit a 
pri minimálne invazivních preparacích nebo endodontických preparacích.

• Nepoužívejte do otevrených korenových kanálku!
• Umožnuje nasadit libovolné Ultradent kanyly, dodáván bez kanyl.

TRIAWAY ADAPTÉR Ultradent Products

• Tenké kanyly pro nasazení na oplachovou pistoli voda / vzduch.
• Zajišťují přístup do úzkých prostor a cílený oplach.
• Úzký design a bílá barva zajišťují dobrou přehlednost pracovního pole.

SPRAY TIPS Parkell

Přípravky na detekci plaku najdete 
na straně 280

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Čištění kolem ortodon-
tických zámků

Čištění preparací. Dezinfekce pomocí 
Consepsis Scrub.

příprava kavity
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Omni-Matrix bezkřídlé Intro kit 501105 1 870 Kč
Omni-Matrix s křídly Intro kit 502205 1 870 Kč
Omni-Matrix bezkřídlé 48 ks 50110z 1 970 Kč
Omni-Matrix s křídly 48 ks 50220z 1 970 Kč
Omni-Matrix polyesterové 48 ks 50xx03 2 500 Kč
 xx - doplňte provedení, z - doplňte tloušťku

SuperMat sortiment set 580014 4 901 Kč
Adapt SuperCap matrice ocelové 0.03 mm 50 ks 58216x 1 404 Kč
Adapt SuperCap matrice ocelové 0.038 mm 50 ks 58218x 1 622 Kč
Adapt SuperCap matrice transparentní 0.03 mm 50 ks 582171 1 404 Kč
Adapt SuperCap matrice transparentní 0.05 mm 50 ks 582172 1 404 Kč
 x - doplňte výšku

• Jednorázové matrice s držákem pro snadné nasazení - vždy na první pokus!
• Barevné označení zajistí rychlý a snadný výběr.
• Matrice je tenká, přizpůsobí se a lze ji jednoduše vyhladit.
• Délku matrice po obvodu zubu nastavíte otáčením kónického držáčku.
• Otočná hlavice s kloubem - usnadní nasazení do jakékoliv části úst.
• Po dokončení práce se snadno sejmou bez poškození hotové výplně.
• V provedení s křidélky pro fixaci o vedlejší zub a přidržení klínku v bodu kontaktu nebo 

bez křidélek pro snadné zavedení klínku i v nepřehledných úsecích.
• Sada obsahuje 16 ks polyesterových a 16 ks ocelových matric 0,025 mm, 8 ks ocelových 

matric 0,0375 mm a 8 ks dětských ocelových matric.
• Náhradní balení ocelových matric: oranžové (1) - tloušťka 0,025 mm, zelené (2) - tloušťka 

0,0375 mm nebo fialových (4) - dětských.
• Náhradní balení polyesterových matric: červené tloušťka 0,05 mm v provedení bez křidé-

lek (11) nebo s křidélky (22).

OMNI-MATRIX

4) Kovovou matrici i plastový držák 
vyhoďte.

Ultradent Products

• Oblíbený matricový systém transparentních a kovových matric pro distální úsek.
• Matrice jsou tvarovány podle přirozené anatomie zubu.
• Pásky jsou uchyceny v cívkách SuperCap pro snadné nasazení a rychlé utažení matrice.
• Tvary pro moláry i premoláry.
• Ocelové matrice o tloušťce 0,030 nebo 0,038 mm.
• Transparentní matrice o tloušťce 0,030 nebo 0,050 mm.
• Náhradní matrice dostupné ve dvou výškách pásky: 5 mm (1) nebo 6,3 mm (2).
• Balení sortiment obsahuje: 1 SuperLock napínací nástroj, 14 různých ocelových matric Super-

Cap a 6 různých transparentních matric SuperCap.

SUPERMAT KerrHawe

Nejčerstvější informace, nejrychlejší 
nákupy www.hufa.cz

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

3) Po dokončení výplně 
uvolněte otáčením barevného 
konce proti směru hodinových 
ručiček a mírným tahem, tak 
aby došlo k úplnému uvolnění 
kovového pásku matrice.

2) Utáhněte otáčením 
barevného konce ve 
směru hodinových 
ručiček.

1) Umístěte matrici.
s křidélky
bez křidélek

matricové systémy
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Omni-Matrix segmentové sada set 500318 4 470 Kč
Omni-Matrix segmentové matrice velké 40 ks 5003xx 720 Kč
Omni-Matrix segmentové matrice střední 40 ks 5003xx 540 Kč
Omni-Matrix spony 2 mm 4 ks 500317 2 200 Kč
 xx - doplňte velikost

Quickmat Deluxe kit 521321 3 390 Kč
Quickmat matrices 0.04 mm 100 ks 52132x 1 150 Kč
Quickmat matrices 0.025 mm 100 ks 52133x 1 180 Kč
Quickmat Delta silikonové konusy 30 ks 5213218 240 Kč
Quickmat 3 kroužky + 8 tubusů + 3 Re-Force  5213219 740 Kč
 x - doplňte výšku

• 4 odlišné tvary matric, 1 spona pro všechny tvary a velikosti zubů.
• Kopíruje přirozenou anatomii zubu s četnými body kontaktu = přirozený vzhled výplně.
• Mimořádně tenké a pružné.
• Snadno se přizpůsobí jakémukoli povrchu.
• Není třeba žádných speciálních kleští - zavedení matrice možné jakýmikoliv kleštěmi na 

kofferdam nebo kleštěmi z jiných matricových systémů.
• Spolehlivá fixace obou stran zubů v matrici současně.
• Omni Matrix Kit: 4x spona, 40x matrice střední (M), 40x matrice střední prodloužená (XM), 

40x matrice velká (L), 40x matrice velká prodloužená (XL).
• Náhradní matrice ve velikostech: M (04), XM (05), L (09) a XL (16).

OMNI-MATRIX SEGMENTOVÉ MATRICE Ultradent Products

• Vylepšený systém sekčních matric zajistí snadné zhotovení optimálních aproximálních bodů 
kontaktu.

• Nepostradatelný systém pro perfektní anatomické body kontaktu u kompozitních výplní v 
laterálním úseku.

• Systém lze použít s jakýmikoliv standardními kleštěmi na kofferdam spony.
• Sada obsahuje:
 - 5 kroužků, speciálně vyrobených také pro použití přes sebe (u MOD výplní),
 - 1 Re-Force návlek na kroužek, který vylepšuje stisk kroužku a prodlužují jeho životnost,
 - 10 válcových a 10 Delta trojúhelníkových silikonových tubusů, které díky svému tvaru skvě-

le padnou do interdentálního prostoru, dokonale přitlačí matrici a omezují nutnost použití 
klínku,

 - 2 x 100 konturovaných ocelových matric o síle 0,04 mm a výšce 5 mm (5) a 6,4 mm (6),
 - 2 x 50 konturovaných ocelových matric o síle 0,025 mm a výšce 5 mm (5) a 6,4 mm (6) a
 - sortiment 300 dřevěných klínků.

QUICKMAT

Delta trojúhelníkové tubusy Kroužek s Re-Force návlekem

Polydentia

Kleště k segmentovým matricím najdete 
na straně 131

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

segmentové matrice
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MetaFix sortimentní sada 150 ks 585503 4 687 Kč
MetaFix matrice 50 ks 58550x 1 712 Kč
 x - doplňte velikost

MatrixBands 0,030 mm 3 m 580000x 318 Kč
MatrixBands 0,045 mm 3 m 580001x 206 Kč
 x - doplňte šířku

Hawe Adapt 0,030 mm 30 ks 5804xx 165 Kč
Hawe Adapt 0,038 mm 30 ks 5812xx 145 Kč
Hawe Adapt 0,045 mm 30 ks 5803xx 312 Kč
 xx - doplňte typ

Matrice na tvaróvání výplně Ivory 1 ks 1565200xx 4,30
 xx - doplňte velikost

• Matrice s inovačním integrovaným systémem napínání/otevírání jsou perfektním řešením 
pro II. třídu - MO/OD/MOD kompozitních výplní v laterálním úseku chrupu.

• Kruhový pásek matrice o síle 0,038 mm pro pevné umístění bez deformace.
• Integrovaný systém upínání pro snadné a pevné napnutí
• Anatomický design vhodný pro lepší adaptaci v oblasti krčku a u hlubokých kavit
• K dispozici ve třech velikostech - malé (5), střední (4) a velké (6).
• Sada obsahuje 150 kusů - 50 kusů od každé velikosti.

METAFIX KerrHawe

• Ocelové, rovné páskové matrice pro amalgámové výplně.
• Použitelné s každým napínačem matric.
• Dodávají se v praktickém zásobníku s odřezávací hranou.
• K dispozici v tloušťkách 0,030 mm a 0,045 mm.
• Délka 3 m, šířky: 5, 6, 7 mm.

MATRIX BANDS KerrHawe

• Ocelové, avšak měkké a dobře tvarovatelné matrice do postranního úseku.
• Díky tvaru se dobře adaptují gingiválně a vytváří dobrý bod kontaktu.
• Dodávané ve 3 tloušťkách: 0,030 mm - 0,038 mm a 0,045 mm.

HAWE ADAPT KerrHawe

• K dispozici ve třech velikostech - malá (10), střední (20) a velká (30).

MATRICE NA TVAROVÁNÍ VÝPLNĚ IVORY

Malá

Medin

Galato lokální anestetikum s příchutí 
najdete na straně 226

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

VelkáStřední

kovové matrice
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Hawe Contoured 30 ks 58039x 670 Kč
 x - doplňte typ

ThinKing Nyström 100 ks 58125x 1 310 Kč
ThinKing Tofflemire 100 ks 58127x 1 310 Kč
 x - doplňte typ

Striproll  15 m 58000x 279 Kč
 x - doplňte šířku

Striproll modré 15 m 58268x 279 Kč
 x - doplňte šířku

• Anatomicky tvarované matrice z nerezové oceli o tloušťce 0,045 mm.

HAWE CONTOURED MATRICE KerrHawe

• Super tenké matrice 0,02 mm z nerezové oceli.
• Snadná aplikace a úprava.
• Optimální bod kontaktu po preparaci.

THINKING MATRICE DIRECTA AB

• Transparentní rovné páskové matrice pro kompozitní výplně.
• Velmi tenké a přesto odolné.
• Dodávají se v praktickém zásobníku s odřezávací hranou.
• Délka 15 m, šířky: 6 mm (4), 8 mm (5) nebo 10 mm (6).

STRIPROLL KerrHawe

• Varianta oblíbených matric Striproll - transparentní modrá barva.
• Zajišťují lepší kontrast mezi matricí a strukturou zubu.
• Délka 15 m, šířky: 6 mm (5), 8 mm (6) nebo 10 mm (7).

STRIPROLL MODRÉ KerrHawe

Flexibilní i běžné savky najdete 
na straně 384

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

matrice
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CoForm sortiment 128 ks 580019 3 410 Kč
CoForm sortiment 64 ks 580015 1 810 Kč
CoForm refill 8 ks 5800xxx 260 Kč
 xxx - doplňte typ

FullForm F sada 60 ks 58001F6 2 060 Kč
FullForm refill 5 ks 580xxxx 190 Kč

Transparent molar 50 ks 580042 817 Kč
Transparent premolar  50 ks 580047 817 Kč

• Transparentní růžkové matrice z tenkého celuloidového plastu.
• Ideální pro zhotovení kompozitních výplní v okolí složitých incisálních okrajů a fraktur.
• Výrazně zkrátí čas pro dokončování, povrch výplně po polymeraci přes matrici je 10x hladší než při obrušování diamantem.
• Přesně předtvarované pro mesiální a distální růžky.
• Snadná identifikace správné matrice pro frontální zuby a špičáky díky přehlednému zásobníku.
• Velká úspora materiálu díky minimálním přebytkům.
• Set obsahuje: 8 x 8 ks nejpoužívanějších mesiálních (M) a distálních (D) matric pro horní frontální zuby č. 11, 12, 21 a 22.

COFORM MATRICE

7. Finální, krásně hladká 
výplň zhotovená za pár 
minut.

1. Přiložte CoForm 
matrici k zubu pro zvolení 
správné velikosti. Ujistěte 
se, že zvolíte správně 
mesiální nebo distální 
matrici.

2. Matrici můžete dle 
potřeby upravit.

3. Naleptejte. 4. Aplikujte bond.

5. Naplňte matrici 
kompozitem s jemným 
pohybem pro zamezení 
vzniku vzduchových 
bublin. Přiložte matrici 
na zub, popř. odstraňte 
přebytečný materiál.

6. Zpolymerujte výplň 
skrz CoForm matrici. 
Poté opatrně, bez tlaku 
matrici odstraňte.

DIRECTA AB

• 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.

FULLFORM DIRECTA AB

• Anatomicky tvarované distální matricové pásky s barevně kódovanými konci pro snadnější použití.
• Umožňují perfektní marginální adaptaci a dosažení optimálního bodu kontaktu.

TRANSPARENTNÍ MATRICE KerrHawe

speciální matrice

NovaBone resorbovatelnou náhradu kosti 
najdete na straně 237

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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FaciForm sortiment 56 ks 580027 1 810 Kč
FaciForm refill 8 ks 58002xx 260 Kč
 xx - doplňte typ

Cervical matrice set 275 ks 580850S 2 062 Kč
Cervical matrice refill 150 ks 58085xS 1 037 Kč
Cervical matrice soft refill 150 ks 58085xS 1 182 Kč
 x - doplňte typ

Occlu-Print Intro kit 32 ks 580114 909 Kč

• Prefabrikované transparentní matrice pro snadné modelování kompozitních fazetových plošek
• Ideální pro frontální plošky, můstky, cervikální výplně a inicizální kontury
• Sada obsahuje: 56 ks pro zuby č. 23, 22 ,21, 11 ,12 ,13 a 42 - 32

FACIFORM DIRECTA AB

• Anatomicky tvarované transparentní krčkové matrice pro výplně V. třídy.
• Jsou optimálně přizpůsobivé a tak je nutné jen minimální opracování výplně.
• Kompaktně vyplní kavitu díky přímé stlačitelnosti, ochrání výplň proti vlhkosti a vzduchu.
• Tvary 856S a 857S ve verzi Soft jsou měkčí.
• Set obsahuje: 275 matric všech tvarů, držák matric a nástroj na odtažení gingivy.

CERVICAL MATRICE KerrHawe

• Univerzální okluzální matrice pro rychlou a jednoduchou modelaci okluze.
• Už nikdy nebudete muset modelovat okluzi ručně.
• S transparentního plastu - můžete polymerovat skrze matrici.
• Dostupné v 16 různých tvarech pro moláry i premoláry, pro horní i dolní čelist, levou i pravou stranu.
• Intro kit obsahuje 32 kusů - 2 ks od každého tvaru.

OCCLU-PRINT OKLUZÁLNÍ MATRICE Hager & Werken

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt? 
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

speciální matrice
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Napínač matric Didner 8P 1 ks 221063 400 Kč
Napínač matric Tofflemire 1 ks 221060 310 Kč

Párový napínač matric L+P 1 + 1 ks 400049 1 900 Kč

Napinač matric Ivory Medin 1 ks 156520050 632 Kč
Napinač matric Ivory Green Leaf 1 ks 221055 310 Kč

WAM kleště Raptor 1 ks 5710RPTD 1 499 Kč

• Kvalitní univerzální napínače matric za vynikající ceny.

NAPÍNAČE MATRIC

Didner 8P

Tofflemire

Green Leaf Industries

• Kvalitní napínač matric pro pravou i levou stranu.
• Umožní vytvořit soudkovitý tvar zubu a ideální bod kontaktu.

PÁROVÝ NAPÍNAČ MATRIC Karl Hammacher

• Medin - čelisťový napínač pro matrice s otvory na koncích.
• Green Leaf - tyčinkový napínač pro matrice s otvory.

NAPÍNAČ MATRIC IVORY

Medin

Green Leaf

Medin

• Pomocník při odstraňování matric z mezizubního prostoru, zejména krátkých sekční matric.
• Nepostradatelný také při uchopování čehokoliv malého v ústech pacienta - fragmenty, 

zlomené nástroje apod.
• Co jednou uchopíte, to už samouzamykací systém čelistí nepustí, dokud nebudete chtít.
• Neztrácejte už drahocený čas se špatným nástrojem!

WAM KLEŠTĚ RAPTOR WAM

Opalustre odstraní neestetické sklovinné 
dekalcifikace strana 259

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

napínače matric
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FenderMate set 4 x 18 ks 58123SO 4 490 Kč
FenderMate refill 18 ks 58123xx 1 330 Kč
 xx - doplňte typ

FenderPrimary set 2 x 18 ks 581231 1 290 Kč
FenderPrimary refill 18 ks 581231x 720 Kč
 x - doplňte velikost

• Speciální klínkové matrice pro zajištění dokonalého bodu kontaktu u výplní II. třídy.
• Snadné zavádění - stejně jako klínek.
• Pevná adaptace cervikálních okrajů - žádné přesahy výplně přes kavitu!
• Přirozený bod kontaktu.
• Flexibilní křidélka využívají tlak pro udržení separace a cervikální adaptaci.
• Vyzkoušejte FenderMate a pracujte rychleji a snadněji.
• K dispozici ve dvou tloušťkách - střední (R) a úzká (U), provedení levé (L) nebo pravé (P).
PROČ?
Matrice, která se dokonale neadaptuje okraji kavity v kontaktním bodě, může přesahovat a 

FENDERMATE

Matrice s nesprávně 
uzavřeným krčkovým 
krajem.

DIRECTA AB

• Unikátní kombinace preparačního štítu a sekční matrice 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).

FENDERPRIMARY

Preparace se 
zabezpečeným 
sousedním zubem 
a dásní.

DIRECTA AB

Chytré výrobky pro snadnou a rychlou 
práci stomatologů!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

kontrolní zkouška sondou nebo nití 
tohle nemusí odhalit. Postupem 
času okluzální tlak způsobuje
fraktury nevytvrzeného
přebytečného materiálu, který 
vytváří ložisko pro zachytávání 
potravin a tvorbu plaku. Sekční 
systém matric sestávající z matric, 
klínků a kroužků, může zvyšovat 
riziko zatékavosti kvůli menšímu 
tlaku klínku proti matrici v okamžiku 
aplikace retenčního kroužku při 
separaci zubu.

Výplň s přebytečným 
materiálem.

Narušený výplňový 
materiál.

Snadno se aplikuje 
stejně jako klínek. Pevná 
adaptace krčkových okrajů 
zabraňuje přesahům 
vyplně.

Zajistí konvexní přirozený 
kontaktní bod. Flexibilní 
křidélka využívají tlak 
pro udržení separace a 
cervikální adaptaci.

Zelená ohýbatelná matrice. Může být upevněna nití.Umístěte z bukální 
nebo linguální 
strany.

klínkové matrice
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FenderWedge set 4 x 36 ks 581220 2 860 Kč
FenderWedge refill 36 ks 58122x 830 Kč
 x - doplňte typ

FenderPrep set 100 ks 58122PS 3 590 Kč
FenderPrep refill 36 ks 58122P 1 440 Kč

InterGuard set 2 x 5 ks 503097 920 Kč
InterGuard refill 10 ks 504016 920 Kč
InterGuard refill 50 ks 504011 3 230 Kč
 x - doplňte typ

• Speciální plastové klínky s integrovaným ocelovým plíškem.
• Chrání přilehlý zub během preparace - téměř ve 2/3 případů dochází k poškození při prepa-

raci 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).
• Sada obsahuje: 36 ks od každé velikosti.

FENDERWEDGE

Na kovovém plíšku 
je zřetelné poničení, 
tímto jsme zamezili 
nežádoucímu poškození 
vedlejšího zubu.

DIRECTA AB

• Chrání přilehlý zub a okolní dáseň při všech běžných preparacích, např. korunky, fazety a inleje.
• Je kombinací klínku a ocelového plátku. Speciální a tenký tvar umožňuje vložit jej do těsných 

proximálních prostor a ve stejný okamžik stlačit dáseň bez jejího poškození.
• Lze jej aplikovat bukálně nebo linguálně.
• Ocelový pásek je perforovaný a je možné jej ohnout již před aplikací tak, aby přiléhal na zub a 

tím jej chránil, zároveň zajišťuje více místa a lepší výhled do pracovního pole. Šetří čas a zvyšuje 
bezpečnost.

• Klínek má kónický tvar a tak pevně zapadne na své místo.

FENDERPREP

Před vložením ohněte plátek od 
preparace...

DIRECTA AB

• Chrání okolní zuby během preparace kavity.
• Dovoluje rychlejší, bezpečnější preparaci.
• Autoklávovatelné.
• K dispozici ve dvou šířkách 4 mm (1) a 5,5 mm (6).

INTERGUARD Ultradent Products

Své oblíbené vrtáčky a brousky najdete 
na stranách 411 - 420

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Vložte ochranný 
plišek stejně, jako 
když pracujete s 
klínkem.

Fender Wedge ochraňuje 
sousední zub během 
preparace. Práce probíhá 
díky ochrannému ocelo-
vému plíšku rychleji.

... z bukální nebo 
linguální strany.

Preparace s chráněným 
sousedním zubem...

... a dásní.

ochrana vedlejšího zubu
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Compothixo Zaváděcí sada 580197 7 276 Kč
Compothixo hrot 2 ks 580197x 856 Kč
 x - doplňte typ

OptraContact Assortment 1 + 1 ks 581210 2 419 Kč
OptraContact Molar 1 ks 581211 1 429 Kč
OptraContact Premolar 1 ks 581212 1 429 Kč

P1 nástroj Heliomolar 1 ks 591014 969 Kč

Stik-N-Place 50 ks 530246 660 Kč

• Vibrační nástroj pro nanášení a modelování libovolného kompozita.
• Zvýrazňuje thixotropní vlastnosti kompozita změnou jeho viskozity, bez vlivu na chemické

a mechanické vlastnosti materiálů.
• Vynikající adaptace kompozita na stěny kavity, přesná precizní aplikace.
• Ergonomický design, nízká hmotnost, výdrž baterie 8 hodin.
• Hroty - špičatý hrot (3), lopatkovitý hrot (4), válcovitý hrot (5) a půlkulatý hrot (6).
• Zaváděcí sada obsahuje: nástroj Compothixo a od každého hrotu 1 ks.

COMPOTHIXO

4 5 63

KerrHawe

• Speciální nástroj pro vytvoření přesných a optimálních proximálních bodů kontaktu v distálním 
úseku.

• Umožňuje selektivní umístění bodu kontaktu v horní nebo dolní třetině proximálního povrchu.
• Assortment balení obsahuje premolar i molar nástroj.

OPTRACONTACT Ivoclar Vivadent

• Vynikající, univerzální modelovací / kondenzovací nástroj pro kompozita.

P1 NÁSTROJ HELIOMOLAR Ivoclar Vivadent

• Aplikátory s jemnou lepivou špičkou k jednoduchému uchopení a začlenění malých a křehkých 
částic ve stomatologické praxi.

• Ideální pro korunky, malé můstky, inleje, onleje, fazety, brekety, zubní bižuterii aj.
• Koncovku lze ohnutím snadno přizpůsobit pro nedostupná místa.
• Opakované použití pro jednoho pacienta i po kontaktu se slinami.

STIK-N-PLACE

Jemná lepivá špička

DIRECTA AB

Další modelovací i jiné nástroje najdete 
na straně 423

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

nástroje
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Dřevěné klínky Hawe refill 100 ks 5210xx 348 Kč
Dřevěné klínky Hawe refill 1000 ks 5212xx 2 069 Kč
Dřevěné klínky Hawe set 500 ks 521037 1 170 Kč
Dřevěné klínky Hawe set 1000 ks 521016 2 060 Kč
 xx - doplňte typ

Dřevěné klínky Polydentia set 100 ks 521301 350 Kč
Dřevěné klínky Polydentia set  1000 ks 521302 2 350 Kč
Dřevěné klínky Polydentia 100 ks 5213xx 310 Kč
Dřevěné klínky Polydentia 1000 ks 5214xx 2 190 Kč
Dřevěné klínky Polydentia růžové 100 ks 521310 270 Kč
Dřevěné klínky Polydentia růžové 200 ks 521311 490 Kč
 xx - doplňte typ

Klínky transparentní set 200 ks 521300 610 Kč
Klínky transparentní refill 200 ks 521300x 610 Kč
 x - doplňte velikost

Hemo - Wedge sortiment 400 ks 521285 1 490 Kč
Hemo - Wedge 11 mm refill 200 ks 521280 1 090 Kč
Hemo - Wedge refill 100 ks 52181x 550 Kč
 x - doplňte velikost

Barman anatomické klínky mix 200 ks 5210441 480 Kč
Barman anatomické klínky 200 ks 521044x 480 Kč
Barman snadno uchopitelné klínky 200 ks 5210440 480 Kč

• Optimálně anatomicky tvarované dřevěné klínky pro perfektní adaptaci matric k zubu.
• Velikosti: mini (č. 05), oranžové (č. 06), bílé (č. 07), zelené (č. 08), žluté (č. 10), modré (č. 11), červené (č. 12), bílé široké (č. 

13) a sortiment (č. 14). Set obsahuje: 4 x 250 ks klínků a speciální pinzetu.

DŘEVĚNÉ KLÍNKY HAWE KerrHawe

• Anatomicky tvarované klínky z javorového dřeva pro dokonalou adaptaci matrice a modelaci výplně.
• Velikosti: sortiment (č.01), růžové 11 mm (č.11), tyrkysové 12 mm (č.12), zelené 13 mm (č.13), žluté 15 mm (č.15) a bílé 17 

mm (č.17). Velikost MINI růžové (11 mm) jsou dostupné á 100 ks, 200 ks nebo 1 000 ks.

DŘEVĚNÉ KLÍNKY Polydentia

• Anatomicky tvarované transparentní klínky napomáhající polymeraci v mezizubních prostorech.
• Zajišťují optimální adaptaci matrice ke krčku a zároveň chrání papilu. Velikosti: jemné (2) a střední (3).

KLÍNKY TRANSPARENTNÍ Polydentia

• Dřevěné klínky z javorového dřeva s hemostatickými účinky díky obsahu síranu draselného.
• Velikosti: 11 mm, 12 mm (č. 1), 13 mm (č. 2), 15 mm (č. 3) a 17 mm (č. 4).
• Sortiment obsahuje: 400 ks klínků (velikosti 11 až 15 mm).

HEMO - WEDGE KLÍNKY Polydentia

Exotika, poznávání, relaxace...
Z naší nabídky zájezdů si vyberete!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

klínky

• Anatomické klínky: klínky z březového dřeva pro lepší a bezpečnější práci. Velikosti: malé - 
přírodní bárva (3) a velké - modré (2).

• Snadno uchopitelné klínky: tvarované strany se přizpůsobují interdentálnímu prostoru a 
zajišťují tak optimální a vyrovananý laterální tlak na matrici. Speciální design zajišťuje pevné 
uchycení a snadnou a bezpečnou aplikaci.

BARMAN KLÍNKY DIRECTA AB
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Artikulační papír 40 μm rovný 72 ks 400003x 199 Kč
Artikulační papír 40 μm podkova 120 ks 400000x 329 Kč
 x - doplňte barvu

Artikulační papír 80 μm rovný 144 ks 400001 189 Kč
Artikulační papír 80 μm podkova 72 ks 400002 249 Kč

Artikulační papír 200 μm 300 ks 400005x 439 Kč
 x - doplňte barvu

Artikulační fólie jednostranná 25 m 400006x 339 Kč
Artikulační fólie oboustranná 25 ks 400004x 379 Kč
Zásobník na artikulační fólie 1 ks 400008 169 Kč
 x - doplňte barvu

Pinzeta na artikulační papír 1 ks 400017 739 Kč

• Artikulační papír použitelný jako jemný testovací materiál.
• Jsou zachyceny pouze body prvotního kontaktu, nadále je zachováno progresivní značení.
• Varianta podkova nebo rovný.
• 2 barvy: červená - na kompozita (č. 1), modrá - na amalgám (č. 3).

ARTIKULAČNÍ PAPÍR 40 μm Coltene / Whaledent

• Středně silné artikulační papíry.
• Diferencované barevné značení s progresivní velikostí značek.
• Červeno-modrá barevná kombinace pro maximální použitelnost.

ARTIKULAČNÍ PAPÍR 80 μm Coltene / Whaledent

• Artikulační papír v praktickém plastovém zásobníku.
• Tento druh artikulačního papíru se používá jako silný testovací materiál.
• Oblasti vysokého zatížení způsobují větší značky.
• 2 barvy: červená - na kompozita (č. 1), modrá - na amalgám (č. 2)

ARTIKULAČNÍ PAPÍR 200 μm Coltene / Whaledent

• Fólie 12 μm pro precizní úpravy okluze.
• Jemný materiál pro selektivní značení jemných bodů.
• Varianta jednostranná nebo oboustranná, šířka 22 mm.
• 4 barvy: černá - na zlato (č. 0), červená - na kompozita (č. 1), zelená - na amalgámy (č. 2), 

modrá - na porcelán (č. 3).

ARTIKULAČNÍ FÓLIE 12 μm Coltene / Whaledent

• Speciální pinzeta pro rychlou a jednoduchou aplikaci artikulačních papírů.

PINZETA NA ARTIKULAČNÍ PAPÍR Coltene / Whaledent

Opalescence GO pohodlné bělení bez výroby 
individuálních nosičů na straně 255

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

artikulační papíry a fólie
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Artikulační papír 200 μm rovný 300 ks 40005x 529 Kč
Artikulační papír 200 μm rovný refill 300 ks 400056x 424 Kč
Artikulační papír 200 μm podkova 50 ks 400055x 379 Kč
 x - doplňte barvu

Diamanotvé pásky s pilkou perforované 10 ks 565095x 1 230 Kč
 x - doplňte hrubost

Diamantové pásky Jiffy 10 ks 50116x 3 020 Kč
 x - doplňte šířku

Proximální pilka Jiffy 12 ks 501166 860 Kč

• Artikulační papíry pro snadné zjištění přesného rozložení tlaku během několika vteřin.
• Rovné (I) v zásobníku - červené (5) nebo modré (6).
• Rovné (I) náhradní plnění pro zásobník - červené (7) nebo modré (8).
• Podkovy (U) - červené (4) nebo modré (3).

ARTIKULAČNÍ PAPÍR 200 μm Bausch

• Diamantové pásky s perforací pro anatomickou konturaci aproximálních oblastí.
• Rychlá interdentální separace pomocí řezací pilky na hraně pásky.
• Perforace pro lepší kontrolu, přesnější práci a odstranění obroušených nečistot.
• Ohebné, tenké, opakovaně použitelné, autoklávovatelné.
• Hrubosti: super jemné (žluté 15 μm - č. 1), jemné (červené 30 μm - č. 2) a střední (modré 

45 μm - č. 3).

DIAMANTOVÉ PÁSKY S PILKOU PERFOROVANÉ EDENTA AG

• Perforované pásky pro opracování aproximálních ploch.
• Vysoce trvanlivé, diamantem sypané proužky ve 2 velikostech - ohebné, tenké a agresivnější 

než pásky sypané oxidem hlinitým.
• Perforovaný design umožňuje lepší kontrolu a přesnější práci.
• Dvě různé šířky: 3,75 mm (2) nebo 2,5 mm (3).

DIAMANTOVÉ PÁSKY JIFFY Ultradent Products

• Velmi tenký nerezový pásek s vroubkovaným okrajem pro uvolnění aproximálních prostorů.
• Lze sterilizovat v horkovzdušném sterilizátoru nebo autoklávu.

PROXIMÁLNÍ PILKA JIFFY Ultradent Products

Recepty, registrační listy, záznamy pro stomatologii a 
další tiskopisy najdete na stranách 392 - 393

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

separační pásky
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Separační pásky jedn.sypané 4 mm 12 ks 400048 189 Kč
Separační pásky jedn.sypané 6 mm  12 ks 400018 249 Kč
Separační pásky jedn.sypané 8 mm  12 ks 400047 319 Kč

Brusné pásky 10 m 56501x 520 Kč
 x - doplňte hrubost

Abrasive strips 40 micron 10 m 565038 579 Kč
Abrasive strips 60 micron 10 m 565039 579 Kč

Sof-Lex pásky hrubé/střední široké 150 ks 565035 889 Kč
Sof-Lex pásky hrubé/střední úzké 150 ks 565036 889 Kč
Sof-Lex pásky jemné/extrajemné 150 ks 561956 889 Kč

Separační pásek hladký 6 mm 100 ks 151511010 550 Kč
Separační pásek hladký 8 mm 100 ks 151511020 550 Kč

• Ocelové, jednostranně sypané separační pásky pro aproximální separaci.
• Šířky: 4, 6 a 8 mm.

SEPARAČNÍ PÁSKY Coltene / Whaledent

• Konturovací a dokončovací pásky v roli vyrobené z flexibilního polyesteru potaženého alumi-
nium oxidovými částečkami.

• Ideální pro aproximální povrchy kompozitních oprav.
• Hrubosti: zelená - jemná 30 μm (4), modrá - střední 40 μm (3) a bílá - hrubá 60 μm (0).
• Šířka pásky: 4 mm, délka: 10 m.

BRUSNÉ PÁSKY Polydentia

• Barevně kódované separační pásky z odolného polyesteru pro broušení a leštění.
• V zásobníku s řezací hranou.
• Hrubosti 40 a 60 μ, šířka 5 mm.

ABRASIVE STRIP Coltene / Whaledent

• Tenké a pružné dokončovací pásky pro kompozita, kompomery, kov a keramiku.
• Potažené oxidem hlinitým pro delší životnost.
• Uprostřed pásky je přerušení bez abrazivního pokrytí pro snadné zavedení pásky do aproxi-

málního prostoru.
• Dva stupně hrubosti: hrubé/střední nebo jemné/extra jemné.
• Hrubost hrubé/střední jsou navíc dostupné v úžší nebo širší variantě.

SOF-LEX PÁSKY 3M Espe

• Hladké separační ocelové pásky.
• Délka: 120 mm, šírky 6 nebo 8 mm.

SEPARAČNÍ PÁSEK HLADKÝ Medin

BisCover LV leští, vyhlazuje a pečetí 
výplň. Najdete na straně 83

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

separační pásky



Vychutnejte 
    si rozdíl!
Vychutnejte 
    si rozdíl!
Vychutnejte 

Vychutnejte si rozdíl
 ■ nejvyšší řezací účinnost

 ■ nejdelší životnost

 ■ soustředný karbidový vrták vyrobený z jednoho kusu

www.hufa.cz
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Sof-Lex set modré + mandrel 240 ks 565022 3 318 Kč
Sof-Lex set žluté + mandrel 240 ks 565020 3 467 Kč
Sof-Lex modré refill 50 ks 56869xx 647 Kč
Sof-Lex žluté refill 50 ks 56869xx 647 Kč
Sof-Lex mandrel 2 ks 565034 646 Kč

Sof-Lex Spiral Intro kit 12 ks 565070 690 Kč
Sof-Lex Spiral refill 12 ks 56507x 551 Kč
 x - doplňte typ

OptiDisc general kit 240 ks 584200 2 423 Kč
OptiDisc mandrely 5 ks 580195 593 Kč
OptiDisc 9,6 mm 100 ks / 80 ks 58017x 819 Kč
OptiDisc 12,6 mm  100 ks / 80 ks 58018x 819 Kč
OptiDisc 15,9 mm 100 ks / 80 ks 58019x 819 Kč
 x - doplňte hrubost

• Světově proslulé dokončovací a leštící disky.
• 2 tloušťky: tenké - žluté pro leštění mezizubních prostor; silné - modré pro leštění konkávních plošek
• 4 hrubosti: S - superjemné, F - jemné, M - střední, C - hrubé.
• Set obsahuje: 8 x 30 ks disků ve 4 hrubostech a 2 velikostech + 1 mandrel.

SOF-LEX 3M Espe

• Sof-Lex Spiral dokončovací a lešticí disky nahrazují tradiční špičky, kalíšky, disky a kartáčky.
• Přizpůsobí se všem povrchům zubu - v distálním i frontálním úseku.
• Rychle dosáhne vysokého lesku, je účinný z jakéhokoliv úhlu.
• Vhodné pro kompozita, pryskyřicí modifikované skloionomery, bisakrylátové dočasné

materiály, ušlechtilé a poloušlechtilé kovy.
• Varianty: béžové pro dokončení (1) a bílé pro leštění (2).
• Sada obsahuje: 6 ks dokončovacích, 6 ks bílých a mandrel.

SOF-LEX SPIRAL 3M Espe

• Disky pro tvarování, dokončování, leštění a leštění do vysokého lesku.
• Vhodné pro kompozity, keramiku, pryskyřice, skloionomery, amalgámy, náhradní a ušlechtilé kovy.
• Translucence disku pro dobrý přehled v pracovním poli.
• Disky jsou baleny po 100 ks, pouze velmi hrubé po 80 ks.
• OptiDisc General sortimentní sada obsahuje: 240 ks disků (4 x 30 ks v ø 9,6 mm 

a 4 x 30 ks v ø 12,6 mm), 3 standardní mandrely, 2 krátké mandrely a 1 OptiShine.

OPTIDISC

C

KerrHawe

Profylaktické pasty najdete 
na straně 277

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

lešticí pásky

M F S
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SwissFlex sada 565140 2 039 Kč
SwissFlex 9 mm 80 ks 565141x 579 Kč
SwissFlex 13 mm 80 ks 565142x 579 Kč
SwissFlex mandrel 5 ks 565143 739 Kč
 x - doplňte hrubost

Occlusal brush set 9 ks 564005 790 Kč
Occlusal brush refill 10 ks 564004x 858 Kč
 x - doplňte tvar

Sada pro dokončení 12 ks 564008 668 Kč
Nástroj pro dokončení 10 ks 564008x 551 Kč
 x - doplňte tvar

Flexi Snap Kit 8x20 ks + 2 mandrely  870129SO 1 149 Kč
Flexi Snap refill 50 ks 87012xz 349 Kč
Flexi Snap mandrel  6 ks 8704038 541 Kč

• Leštící sada velmi účinných a oblíbených leštících disků švýcarské kvality.
• Pokryje všechny kroky od hrubé úpravy, přes dokončení a až po leštění do vysokého lesku.
• Ideální pro kompozita, amalgámy, skloionomery a náhradní i drahokovové slitiny.
• Sada obsahuje: 4 x 25 disků o průměru 9 mm, 4 x 25 disků o průměru 13 mm, 20 separač-

ních pásků (hrubé / střední), 20 separačních pásků (jemné / super jemné) a 3 mandrely.
• Hrubosti: 70 μm pro konturování (4), 50 μm pro dokončení (3), 30 μm pro leštění (2) a a 5 

μm pro vysoký lesk (1).

SWISSFLEX Coltene/Whaledent

• Kartáčky obsahující částice karbidu křemíku pro leštění okluzálních plošek.
• Rychlý a efektivní systém pro leštění kompozit, skloionomerů, keramických fazet i vitálních zubů.
• Díky speciálnímu plnivu dosáhnete lepších výsledků než s běžnou leštící pastou.
• Opakovaně autoklávovatelné (až 20 cyklů), ekonomické.
• Doporučené otáčky: 3 000 ot./min.
• Sada obsahuje 3 tvary po 3 kusech.
• Jednotlivé tvary: kalíšek (1), konus (2) a špička (3).

OCCLUSAL BRUSH SET Stoddard Manufacturing

• Souprava silikonových leštících nástrojů pro dokončení a vyleštění do vysokého lesku.
• Ideální pro kompozita a přírodní zuby.
• Sada obsahuje 4 různé tvary po třech kusech pro všestranné použití.
• Doporučené otáčky: 8 - 10 000 ot/min.
• Jednotlivé tvary: špička (1), velká špička (2), úzký kalíšek (3) a široký kalíšek (4).

SADA PRO DOKONČENÍ Stoddard Manufacturing

Pro bezkonkurenční lesk použijte Diamantovou 
leštící pastu z následující strany

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

leštění

• Leštící disky, které jsou vyráběny s méně hrubým povrchem, než jste zvyklí z klasických 
disků, přesto s nim dosáhnete excelentního lesku bez zbytečně velkého odebrání hmoty.

• Připevnění na speciální mandrel, který nevyčnívá z disku.
• Leštění po celé ploše disku.
• Doporučené otáčky 10.000 - 12.000 ot/min.
• Dostupné ve dvou průměrech: 12 mm (0) nebo 8 mm (1)
• Hrubosti: extra jemné (bílé) pro leštění do vysokého lesku, oboustranné (9)/ jemné (čer-

vené) pro předleštění, oboustranné (8)/ střední (modré) pro vyhlazení, oboustranné (7)/ 
hrubé (zelené) pro úpravu, jednostranné (6).

• Sada obsahuje: 8 x 20 ks leštících disků od každé hrubosti a velikosti a 2 mandrely.

FLEXI SNAP EDENTA AG



155

POMŮCKYHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Composite finishing kit 564000 1 799 Kč

Componeer rotační sada Dr.Besak sada 52013IK 1 599 Kč

Diamantová pasta 0,5 μm 2 x 1,2 ml 505540 720 Kč
Diamantová pasta 1,0 μm 2 x 1,2 ml 505541 720 Kč

• Sada pro dokončování a leštění kompozitních výplní do vysokého lesku.
• Sada obsahuje:
 – 6 nástrojů TopGloss do kolénka - diamantové nástroje pro leštění a leštění do vysokého 

lesku. Leštění pomocí zvýšeného tlaku pro vyhlazení. Vysokého lesku dosáhnete mírným 
tlakem bez leštící pasty. Při leštění používejte chladící sprej. Doporučené otáčky: 5 - 7 000 
ot/min.

 – 6 dokončovacích vrtáčků do turbínky - nástroj TC135UF-014 z obrázku č. 1 je opatřen tupou 
špičkou, aby nemohlo dojít k poškození měkkých tkání. Doporučené otáčky pro všechny 
nástroje: 300 000 ot/min.

COMPOSITE FINISHING KIT EDENTA AG

• Tuto sadu dokončovacích a leštících nástrojů speciálně vytvořenou Dr. Besakem oceníte nejen 
při práci s Componeer, ale také u všech kompozitních nebo skloionomerních výplní.

• Sada obsahuje: 4 leštící nástroje různých tvarů, jeden leštící štěteček a 7 dokončovacích 
nástrojů těch nejpraktičtějších typů.

COMPONEER ROTAČNÍ SADA DR. BESAK Coltene/Whaledent

• Diamantová pasta pro dosažení vysokého lesku kompozit a keramiky.
• S osvěžující příchutí máty, pacienti si zamilují ten svěží pocit.
• Vylepšená čistota diamantových částic a bílá barva zajistí vyšší estetiku.
• Ideální v kombinaci s kartáčky z kozích chlupů.
• Hrubosti: 0,5 μm a 1,0 μm.

DIAMANTOVÁ PASTA MINT Ultradent Products

Zářivý a zdravý úsměv během hodiny zajistí 
Opalescence Boost PF ze strany 257

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

leštění
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Jiffy kartáček střední 10 ks 500850 2 860 Kč
Jiffy kartáček špička 10 ks 501009 2 860 Kč

Jiffy kartáček z kozích chlupů 10 ks 501029 700 Kč

Jiffy Polishing kit  501721 2 850 Kč

• Abrazivní impregnované silikonové leštící nástroje bez obsahu latexu.
• Výtečné pro opracování, dokončování a leštění kompozitů.
• Dostupné ve 3 tvarech - kalíšek, disk a špička.
• Tři hrubosti pro kompletní pracovní postup: hrubé (zelené), střední (žluté) a jemné (bílé).
• Pro extra vysoký lesk mikrohybridních kompozit použíjte HiShine (modrý) impregnovaný 

diamanty a karbidem křemíku.

JIFFY LEŠTÍCÍ NÁSTROJE Ultradent Products

• Leštící kartáčky na kompozita jejichž každé vlákno je impregnované karbidem křemíku.
• Díky vysoké ohebnosti vláken snadno získáte přístup do okluzálních fisur kompozit nebo 

keramiky.
• Nerozpadají se a jsou autoklávovatelné.
• Dostupné ve dvou tvarech - kartáček a špička.

JIFFY KARTÁČKY Ultradent Products

• Vyroben z jemných kozích chlupů.
• Ideální pro použití s diamantovou leštící pastou, kdy dosahuje bezkonkurenčních leštících výsledků.
• Používá se za vysokých otáček v násadci s pomalým převodem, s mírným až vyšším tlakem.

JIFFY KARTÁČEK Z KOZÍCH CHLUPŮ Ultradent Products

• Abrazivní impregnované silikonové kalíšky, disky a špičky.
• 3 hrubosti (velikosti částic 63 μm, 45 μm a 4 μm).
• Výborné výsledky při dokončovacích pracích na kompozitech.
• Lze autoklávovat přímo ve stojánku, neobsahují latex.
• Jiffy Polishing Kit obsahuje: 1 kartáček Jiffy střední, 1 špičatý kartáček Jiffy, á 1 ks hrubý 

kalíšek, špička a disk, á 1 ks střední kalíšek, špička a disk, á 1 ks jemný kalíšek, špička a disk 
ve stojánku.

JIFFY POLISHING KIT Ultradent Products

Vyhradní zastoupení 
pro ČR a SR

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

leštění Ultradent

Jiffy leštící nástroje

hrubé střední jemné HiShine

disk 500891 500840 500843 503062

kalíšek 500890 800838 800841 503061

špička 500892 500839 500842 503060

počet 20 ks 20 ks 20 ks 10 ks

cena 1 660 Kč 1 660 Kč 1 690 Kč 3 290 Kč

cena 69,00 € 69,00 € 70,00 € 136,00 €
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Politip P/F sortiment 24 ks 565031 1 409 Kč
Politip F refill 6 ks 565032x 349 Kč
Politip P refill 6 ks 565033x 349 Kč
 x - doplňte tvar

Opti 1 Step Polisher sortiment 12 ks 5808000 1 319 Kč
Opti 1 Step Polisher refill 12 ks 580800x 1 286 Kč
 x - doplňte tvar

Enhance Úvodní balení 565005 4 081 Kč
Enhance refill 30 ks 565004x 1 913 Kč
 x - doplňte tvar

Venus Supra sada 10 ks 520999 1 765 Kč
Venus Supra refill 10 ks 520999x 1 935 Kč
 x - doplňte tvar

• Leštící gumy na kompozitní materiály.
• Šedé (F) slouží k odstraňování přebytků v aproximální a okluzální oblasti.
• Zelené (P) jsou vhodné na leštění do vysokého lesku.
• Dodáváné ve 3 tvarech: B - špička, C - kalíšek, D - úzký kalíšek nebo 0 – sortiment.

POLITIP P/F Ivoclar Vivadent

• Jednokrokový leštící systém pro všechny typy kompozitních výplní.
• Velikost abraze závisí na síle přitlačení.
• Rychleji a jednodušeji dosáhnete vyššího povrchovového lesku výplně.
• Použitelný jak v mokrém, tak v suchém prostředí.
• Autoklávovatelný, opakovaně používatelný.
• Tři různé tvary - plamínek (1), kalíšek (2) a disk (3) pro všechny klinické případy.
• Sortiment kit obsahuje 4 ks od každého tvaru.

OPTI 1 STEP KerrHawe

• Dokončovací a leštící systém na všechny typy kompozitních výplňových materiálů.
• Vše v jednom kroku a jedním nástrojem.
• Dokončení provádějte bez leštící pasty, vysokého lesku dosáhnete s použitím leštící pasty.
• Úvodní balení obsahuje: 20 disků, 10 špiček, 10 kalíšků, leštící pastu Prima Gloss a Prima 

Gloss extra-fine.
• Tvary: kalíšky (0), disky (1) a špičky (2).

ENHANCE Dentsply DeTrey

• Leštící systém, který tvoří dvě řady silikonových nástrojů naimpregnovaných jemným dia-
mantovým práškem.

• Nástroje jsou určeny pro konečnou úpravu a leštění kompozitních materiálů, ale velmi dobře 
leští i keramiku.

• Sada obsahuje 5 různých tvarů nástrojů ve dvou hrubostech.
• Lze doobjednat i jednotlivé tvary: kalíšek (1), disk (2), plamínek (3), široký kalíšek (4) a 

široký plamínek (5).

VENUS SUPRA Heraeus Kulzer

Leštící nástroje na amlagámy najdete 
na straně 46

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

leštění

D
B

C
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Astrobrush Assortment 15 ks 521203 2 369 Kč
Astrobrush refill 6 ks 521203x 1 259 Kč
 x - doplňte tvar

Kartáčky nylonové jednorázové 10 ks 565112 168 Kč
Kartáčky přírodní jednorázové 10 ks 565113 168 Kč

Smart Prophy kartáčky 10 ks 56401x 250 Kč
 x - doplňte tvrdost

CleanPolish 50 g 565102 261 Kč
SuperPolish 45 g 565101 261 Kč

• Systém pro leštění do vysokého lesku bez použití leštící pasty.
• Kartáčky napuštěny silikon karbidem a poskytují dlouhodobě vysoký účinek leštění.
• Pro leštění do vysokého lesku náhrad vyrobených z kompozit, kompomerů, keramiky a 

skloionomerních cementů.
• Opakovaně použitelné - autoklávovatelné do 140oC!
• Kalíšek malý (0) pro frontální a krčkové výplně, okluzní plošky a k odstraňování skvrn v 

blízkosti dásní ve stísněných prostorech.
• Kalíšek regular (1) k leštění větších distálních výplní a k odstraňování skvrn.
• Špička (3) k leštění okluzních fisur a aproximálních oblastí.
• Sada obsahuje 5 nástrojů od každého tvaru.

ASTROBRUSH Ivoclar Vivadent

• Velmi kvalitní a oblíbené kartáčky na leštění a čištění.
• Varianta s nylonovými štětinami nebo s přírodními štětinami.

KARTÁČKY Stoddard Manufacturing

tvrdé č. 1

střední č. 2

měkké č. 0

• Nové nylonové leštící kartáčky dostupné ve třech tvrdostech s barevným kódováním.
• Tvrdosti: měkké - růžové (0), střední - fialové (2) a tvrdé - modré (1).
• Ideální pro odstranění pigmentových zabarvení zubů, leštění a profylaxi.
• Kartáčky se používají s leštící pastou.

SMART PROPHY KARTÁČKY Stoddard Manufacturing

• Čistící a leštící pasta (Clean) a pasta na vysoký lesk (Super).
• Vynikající na leštění přirozených zubů, amalgámů, kompozit, skloionomerů a zlata.

CLEAN / SUPER POLISH KerrHawe

Leštící a depuralizační pasty najdete 
na straně 277

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

leštění
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• Leštící a dokončovací gumy vhodné pro opracování zlata, amalgámů a kompozit.
• Gumy jsou impregnované vysoce kvalitními leštícími prvky pro rychlé dokončení bez poško-

zení skloviny.
• Hnědé gumy jsou určené na předleštění, zelené pak na leštění do vysokého lesku.
• Doporučené otáčky: 7.000 ot./min. Balení 12 ks.

ALPHAFLEX EDENTA AG

• Dvoukrokový leštící systém pro leštění a dokončování porcelánových náhrad bez nutnosti 
opětovného laboratorního pálení.

• Bílo-šedé nástroje jsou určené na vyhlazení povrchu při rychlosti 10.000 ot./min.
• Růžové nástroje zajistí vysoký lesk a ponechají anatomickou strukturu, doporučené otáčky 

5.000 ot./min.
• Balení 12 ks.

EXA CERAPOL EDENTA AG

• Žluté leštící gumy speciálně vyrobené pro leštění mikrofilních kompozit.
• Zajistí dlouhodobě hladký, lesklý povrch výplně.
• Doporučené otáčky: 5.000 ot./min. Balení 12 ks.

EXA SPECIAL EDENTA AG

• Univerzální, bílé leštící gumy vhodné pro leštění všech typů kompozit.
• Zajistí dlouhodobě hladký, lesklý povrch výplně.
• Doporučené otáčky: 7.000 ot./min. Balení 12 ks.

EXA INTRAPOL EDENTA AG

Dokončovací a leštící nastroje Edenta

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

leštění

ALPHAFLEX

hnědé 860030 860031 860032 860033 860034 860035 860036 860038 860039

zelené 860130 860131 860132 860133 860134 860135 860136 860138 860139

Cena ČR (12 ks) 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč

Cena SK (12 ks) 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 €

EXA CERAPOL

kód zboží 860352 860355 860362 860365

Cena ČR (12 ks) 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč

Cena SK (12 ks) 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 €

EXA SPECIÁL

kód zboží 860730 860731 860732 860733 860734 860735 860736 860738 860739

Cena ČR (12 ks) 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč

Cena SK (12 ks) 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 €

EXA INTRAPOL

kód zboží 860530 860531 860532 860533 860534 860535 860536

Cena ČR (12 ks) 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč 528 Kč

Cena SK (12 ks) 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 € 20,10 €



160

POMŮCKY Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Organizér na stříkačky úplný 1 ks 500379 1 740 Kč
Organizér na stříkačky poloviční 1 ks 500382 830 Kč

Aplikační pistole Dentsply 1 ks 534001 965 Kč
Cavifil - aplikační kleště Ivoclar 1 ks 541090 719 Kč

Aplikační pistole Fuji 1 ks 530404 1 660 Kč

Aplicap aktivační kleště 1 ks 521083K 1 044 Kč
Aplicap aplikační kleště 1 ks 521083P 1 544 Kč

• Stojánky z odolného čirého plastu pro kompozita, flow kompozita, leptadla a další příslušenství.
• Úplný pro 30 stříkaček má ve spodní části pohyblivý organizér se 13-ti oddělenými přihrádkami.
• Poloviční je určen pro 14 stříkaček, nemá prostor pro další příslušenství.
• Průměr kulatých otvorů: 14 mm, průměr předních výřezů: 9 mm.

ORGANIZÉR NA STŘÍKAČKY Ultradent Products

• Univerzální aplikační kleště na kompozita a jiné materiály dodávané v kompulích.
• Pohodlná aplikace jak nízko, tak vysoce viskózních materiálů.
• Snadná výměna kompulí.

APLIKAČNÍ PISTOLE

• Pistole určená k aplikaci namíchaných materiálů GC dodávaných v kapslích.
• Snadná obsluha, pohodlná a plynulá aplikace.

APLIKAČNÍ PISTOLE FUJI GC Europe

• Aktivační kleště slouží k aktivaci kapsle před mísením.
• Aplikační kleště jsou vhodné k vytlačení namíchaných materiálů z kapsle.
• Použitelné s kapslemi 3M Espe!

APLICAP KLEŠTĚ 3M Espe

Zeta 3 ubrousky nebo ve spreji 
najdete na straně 338

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

ostatní pomůcky

Dentsply

Ivoclar Vivadent
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Míchací bloky papír 5 x 5 cm  100 ks 521102 70 Kč
Míchací bloky PVC 8 x 8 cm 100 ks 521109 120 Kč
Míchací bloky papír 10 x 10 cm 100 ks 521101 130 Kč

Deska třecí 95 x 70 mm 1 ks 400045 34 Kč
Deska třecí 130 x 80 mm 1 ks 400046 45 Kč

Duralit 125 x 85 mm 50 ks 100023 166 Kč

Glassy-Dap 2 ks 400078x 300 Kč
 x - doplňte barvu

• Míchací bloky na míchání různých stomatologických materiálů.
• Vyberte si rozměr dle Vaší potřeby.

MÍCHACÍ BLOČKY

• Skleněné třecí desky pro míchání cementů a jiných materiálů.

DESKA TŘECÍ MERCI

• Třecí podložky pro míchání cementů a dentálních otiskovacích materiálů.
• Materiál se snadno odděluje od podložky.
• Nedochází k reakci s podložkou.

DURALIT SpofaDental

• Nádobky na medikamenty z vysoce kvalitního skla.
• Velmi odolné, dostupné ve 3 barvách - zelená (1), jantarová (3) a modrá (4).

GLASSY-DAP DIRECTA AB

Lopatku na cement najdete 
na straně 425

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

ostatní pomůcky



Perforované diamantové pásky

Chirurgický diamant G254/D254    Frézka na kost C254A

EDENTA AG
Hauptstrasse 7
CH - 9434 Au / SG
Switzerland

Tel.: +41 (0)71 747 25 25
Fax  +41 (0)71 747 25 50
E - Mail: info@edenta.ch
Internet: www.edenta.ch

Perforované diamantové pásky jsou vytvořeny pro kompletní kontrolu během iterpro-
ximální redukce, tvarování a konturování. Pásky umožňují snadný přístup a přesnou ma-
nuální redukci skloviny vedoucí k hladkému a přirozenému lesku. Perforovaný vzhled na-
pomáhá odstranění nečistot, zajišťuje vylepšenou viditelnost, kontrolu a flexibilitu; snadnější 
aproximální konturování díky rychlé interdentální separaci s 40 mm bezdiamantové části 
s pilkou. Díky kombinaci pilky a diamantového povrchu není třeba vyvinout velké úsilí.
Jednostranné nerezové pásky odolné proti zlomení a kroucení, opětovně použitelné, auto-
klávovatelné.

G254 Chirurgický diamant
Chirurgický diamantový nástroj používaný pro odstranění a vyhlazení kostních povrchů, 
pro separaci zubu a efektivní opracování zubní struktury při zubní osteotomii. Speciální 
design a vyladěná diamantová mřížka zaručuje jemné opracování kosti a zubní struktury s 
minimálním vznikem tepla.

D254 Chirurgický diamant
Chirurgický diamantový nástroj používaný pro atraumatickou separaci zubu a efektivní 
opracování zubní struktury během resekce kořenového hrotu. Vyladěná diamantová mřížka 
zaručuje jemné opracování zubní struktury s minimálním vznikem tepla.

C254A Frézka na kost
Frézka na kost používaná pro přípravu kosti a zubní struktury. Speciální A-čepele zaručují 
velmi tichý chod při nejvyšší řezací kapacitě s maximálním zachováním opracovávané zubní 
struktury. Dlouhý, tenký krk zajišťuje vynikající viditelnost během preparace.
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ENDODONCIE Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Endo-Frost spray 200 ml 530220 299 Kč
Endo-Frost pelety 500 ks 530266 319 Kč

Cognoscin spray 75 ml 100026 185 Kč

DC Kältespray 200 ml 530322 115 Kč

Depulpin 3 g 530204 1 399 Kč

• Netoxický sprej bez obsahu freonů pro zjišťování vitality zubů. Dosahuje teploty -40°C, je bez zápachu.
• Doporučujeme použít peletky pro cílenou a pohodnou aplikaci - pěnové kostičky 4 x 4 x 4 mm.

ENDO-FROST Coltene / Whaledent

• Sprej pro zjišťování vitality zubů.

COGNOSCIN AVEFLOR, a.s.

• Oblíbený, ekonomický mrazící spray pro zjišťování vitality zubů, dosahuje teploty -45 °C.

DC KÄLTESPRAY DC Dental

• Devitalizační pasta bez obsahu arzénu.
• Modré zabarvení usnadňuje kontrolu zrakem.
• Materiál účinkuje při zanícené pulpě rychle a spolehlivě.
• Rychle tiší bolest.
• Snadné nanášení z praktické stříkačky.

DEPULPIN VOCO

Cotton pellets pro cílenou aplikaci
mrazících sprejů najdete na straně 376

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 1 - Diagnóza
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Riitano trepanační nástroje 5 ks 501562 2 360 Kč
Riitano knoflíkový diamant 3 ks 501398 1 580 Kč
Riitano rovný diamant 3 ks 501397 1 580 Kč
Riitano žaludový malý diamant 3 ks 501403 1 580 Kč
Riitano žaludový velký diamant 3 ks 501404 1 580 Kč

Speedster S5 010 rozřezávač korunek 5 ks 5737013 519 Kč
Speedster S5 012 rozřezávač korunek 5 ks 5737014 519 Kč

Maillefer Endo vrták č.1 Ø 1,1 mm 1 ks 5717061 199 Kč
Maillefer Endo vrták č.2 Ø 1,5 mm 1 ks 5717062 199 Kč
Maillefer Endo vrták č.3 Ø 1,8 mm 1 ks 5717063 199 Kč

WAMkey ze strany 433
Sejměte snadno a rychle protetickou korunku před endo vyšetřením

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Patentované trepanační nástroje pro opracování korunkové části zubu.
• Sada obsahuje 5 typů vrtáčků: kulatý karbidový, žaludovitý (2 velikosti), knoflíkový a rovný.

RIITANO TREPANAČNÍ NÁSTROJE

Kónický diamantový brousek
s bezpečným tupým koncem
knoflíčkovitého tvaru slouží
k laterálnímu rozšíření otvoru.

Ultradent Products

• Nepřekonatelný rozřezávač korunek - nejdelší životnost, velmi ostrý i při opakovaném použití.
• Navržen tak, aby rychle odebíral amalgám, keramiku, kov, slitiny i dentin.
• Vhodný také pro přístup do pulpální dutiny skrz nacementovanou korunku.
• Řeže přesně, plynule a agresivně bez zastavení nebo „zakousnutí“.
• Jednolitá konstrukce eliminuje zalomení nebo rezavění.
• Tento vrták musíte mít - neuvěřitelné výsledky za super cenu!
• 2 velikosti - ISO průměr 010 a 012.

SPEEDSTER S5 Coltene/Whaledent

• Trepanační diamantový brousek pro zajištění přístupu k pulpální dutině.
• Díky speciálnímu diamantovému potahu zanechává hladký řez. 
• Kulatá hlavička jako první proniká dentinem a jeho stěny rozšiřují vstup.
• Řezná plocha má délku 10 mm.
• Dostupný v průměrech: 1,1 mm (č. 1), 1,5 mm (č. 2) a 1,8 mm (č. 3).

MAILLEFER ENDO VRTÁK Dentsply Maillefer

Vstup do kanálků se provede
rovným diamantovým brouskem.
Odstraňte pouze minimum dentinu,
nutného k otevření vstupu do
zakřivených kanálků.

Žaludovitý vrtáček (ve 2 velikostech)
řeže jen při zpětném tahu ven.

Krok 2 - Trepanace
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ENDODONCIE Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Biodentine 15 x 0,7 g 530387 3 820 Kč

TheraCal LC Zkušební balení 530189 1 200 Kč
TheraCal LC Základní balení 530188 3 510 Kč

• Biodentine je první biokompatibilní a bioaktivní náhrada dentinu v korunkové i kořenové části.
Přináší řadu klinických výhod:
- zachování vitality pulpy,
- ošetření klinických chyb (via falsa, perforace cavum pulpae),
- definitivní náhrada dentinu.
Indikace:
- v kořeni: překrytí perforací kořene a pulpální dutiny, vnitřní/vnější resorbce zubu, apexifikace.
- v korunce: hluboké/rozsáhlé kavity, trvalé dentinové výplně, přímé překrytí pulpy, pulpotomie.
Vlastnosti:
- biokompatibilní materiál redukující riziko nežádoucí reakce pulpy nebo gingivy,
- bioaktivní materiál - remineralizace dentinu má unikátní léčivý vliv na pulpu,
- vynikající dlouhodobé pečetící vlastnosti bez nutnosti preparovat povrch, díky přirozené mikromechanické vazbě,
- výjimečná mikrozatékací odolnost vylepšená absencí smrštivosti (neobsahuje pryskyřici),
- zamezuje opětovnému vzniku kazů v hlubokých kavitách díky své alkalické pH (12),
- po 24 hodinách má stejný modul elasticity jako dentin, absorbuje a distribuuje tlak, který je na zub vyvíjen 

stejně jako okolní dentin,
- dokončení výplně v jedné návštěvě včetně finální trvalé sklovinné vrstvy (kompozitem),
- balení obsahuje: 15 kapslí prášku Biodentine po 0,7 g a 15 peletek mísícího roztoku.

BIODENTINE

Jemně
klepněte
kapslí pro
uvolnění
prášku.

Septodont

• Světlem tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný liner na bázi křemičitanu vápenatého pro přímé a nepřímé překrytí pulpy.
• Ideální, unikátně stabilní a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionomerů.
• Zkušební balení obsahuje: 1 g materiálu ve stříkačce a 15 aplikačních kanyl 19G.
• Základní balení obsahuje: 4 x 1 g materiálu a 50 kanyl 19G.

THERACAL LC

2) TheraCal LC 
aplikujte přímo na 
exponovanou
pulpu a polyme-
rujte jej světlem
v 1 mm vrstvách.

Bisco

ICT Injection
Automatická pistole na bezbolestnou aplikaci anestezie na straně 227

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Tvorba sekundárního dentinového můstku
• TheraCal LC má výraznou schopnost formovat 

hydroxy-apatit. Díky tomu vytváří již po 28 dnech 
tvrdý ochranný můstek sekundárního dentinu. Je 
tedy slibným materiálem pro klinické případy pří-
mého překrytí pulpy. Tabulka ukazuje průměrnou 
tloušťku tvrdého ochranného můstku, kdy byly 
zkoumány hodnoty u různých materiálů a bylo 
zjištěno, že skloinomerní materiály a Dycal vy-
tváří tvrdý ochranný můstek v pětinové tloušťce 
než TheraCal LC a zároveň Portlandské cementy 
dosahují zhruba srovnatelných hodnot.

Jak stimuluje TheraCal tvorbu dentinu?
• Unikátní složení hydrofilní pryskyřice TheraCalu LC 

umožňuje vstřebávání dentinových tekutin, což 
vede k uvolňování kalciových a hydroxidových 
iontů, které stimulují pulpální a dentinové buňky 
k tvorbě nového dentinu. Okamžitou reakcí na 
aplikaci je tvorba hydroxyapatitu přímo pod vrst-
vou TheraCalu LC zajišťující dokonalý uzávěr.

1) Před umístěním 
TheraCal LC je 
nutné dosáhnout 
hemostáze.

3) Leptejte, 
oplachujte 
a aplikujte 
bond.

4) Dokončete 
opravu zubu.

Otevřete kapsli 
a umístěte ji do 
stojánku.

Jemně klepněte na 
víčko pelety, aby 
roztok klesl dolů.

Otevřete peletu 
otočením víčka,
tak aby žádná
kapka nevytekla.

Nalejte 5 kapek 
mísícího roztoku 
do kapsle.

Zavřete kapsli 
a umístěte do 
třepačky
(amalgamá-
toru).

Míchejte
40 sekund.

Výjměte kapsli. Otevřete kapsli
a nástrojem
nabírejte
namíchaný
Biodentine.

Umístěte Biodentine 
na místo preparace, 
ztvrdne za 12 minut 
od počátku míchání.

Krok 3 - Ochrana pulpy

Material TheraCal LC Skloionomery Portlandský cement Dycal

Průměrná tloušťka 50,27 μm 10,72 μm 60,72 μm 10,90 μm
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ProRoot MTA 2 x 1 g 530386 4 979 Kč
ProRoot MTA Tubes 50 ks 530386Tx 1 439 Kč
ProRoot MTA Endo Carrier ruční nástroj 1 ks 530386EC 809 Kč
 x - doplňte průměr

MTA aplikátor 0,8 mm 1 ks 530388 990 Kč

MAP System NiTi Intro kit 571430 23 690 Kč
MAP System NiTi Universal kit 571431 28 090 Kč
MAP System paměťová jehla 1 ks 571432x 4 889 Kč
MAP System třikrát zahnutá jehla 1 ks 571436xx 3 699 Kč
MAP System zahnutá jehla 1 ks 571433x 3 389 Kč
MAP System háčková jehla 1 ks 571435x 3 389 Kč
MAP System rovná jehla 1 ks 571434x 3 089 Kč
 x, xx - doplňte průměr

• Materiál pro rekonstrukce kořenových kanálků na bázi oxidu vápenatého, hlinitého, železitého a síranu
vápenatého.

• Umožňuje zachovat strategicky důležité zuby, jejichž extrakce byla dosud nevyhnutelná.
• Jemné hydrofilní částice se pojí a tuhnou v přítomnosti vody.
• Během hydratace se vytváří koloidní gel, který se zpevňuje a přitom vzniká pevná, nepropustná bariéra.
• Vhodný pro kořenové výplně, uzavření otevřených apexů, uzávěr perforací kořene v důsledku

endodontického ošetření a pro překrytí dřeně.
• Maximální těsnost výplně.
• Balení obsahuje: 2 x 1 g materiálu v univerzální bílé barvě.

PROROOT MTA Dentsply Maillefer

• Ocelový nástroj pro manipulaci a aplikaci připravené dávky materiálů typu MTA.
• Oceníte jej zejména při aplikaci do úzkých prostor.
• Jak to funguje? Zasuňte píst do aplikátoru, poté potáhněte píst zpět cca 1 cm. Namíchaný materiál

připravený na skleněné destičce natlačte hrdlem do aplikátoru. Umístěte aplikátor přímo do požadované 
oblasti a stiskněte píst, čímž vytlačíte materiál. 

• NEZAPOMEŇTE po použití ihned odstranit zbytek materiálu a nástroj opláchnout vodou, abyste zajistili 
kompletní vyčištění od zbytků cementu a nedošlo tak k jeho zatvrdnutí!

APLIKÁTOR MTA Cerkamed

• MAP systém umožňuje aplikaci hustých materiálů na bázi MTA do úzkých prostor kořenového kanálku.
• Oceníte je zejména při opravách kořenové resorpce, výplních apexu, překrytí pulpy, opravách kořenových perforací, retro obturaci aj.
• Dodávané průměry: 090 (žlutá), 110 (červená), 130 (modrá) a 150 (zelená).
• Sada Intro Kit NiTi obsahuje: nerezovou stříkačku v boxu pro sterilizaci, 2 jehly s tvarovou pamětí (090 a 110), 6 pístů, 2 zahnuté 

jehly (090 a 110) vč. pístů, 2 čistící nástroje a přislušenství.
• Sada Universal Kit NiTi obsahuje: nerezovou stříkačku v boxu pro sterilizaci, 2 jehly s tvarovou pamětí (090 a 110), 2 háčkové jehly 

(090 a 110), 12 pístů, 2 zahnuté jehly (090 a 110) vč. pístů, 2 čistící nástroje a přislušenství.

MAP SYSTEM

Rovná jehla
Pro výplně apexu v 
případě otevřeného 
apexu a perforací v 
případě větvení.

Dentsply Maillefer

Septanest
Oblíbené karpulové anestetikum najdete na straně 225

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Koncovky

Zahnutá jehla
Pro překrytí pulpy,
opravy perforací
a výplně
kořenového hrotu.

Háčková jehla
Pro zpětnou obturaci 
po apikální resekci 
předních zubů.

Jehla s tvarovou pamětí NiTi
Flexibilní, ohýbatelná jehla pro
endodontickou léčbu:
- Lze ji ručně vytvarovat do požadovaného 
zahnutí.
- Jakmile je zasunuta, jehla se sama přizpůsobí 
zakřivení kanálku.
- Jehla se vrátí zpět do svého původního 
zakřivení během autoklávování.

Trojitě zahnutá jehla
Pro zpětnou obturaci 
po apikální resekci jak 
předních tak zadních 
zubů. Speciálně pro 
alveolární výčnělek.

Krok 3 - Ochrana pulpy
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Ultra-Blend plus Mini kit 501016 920 Kč
Ultra-Blend plus Kit 500415 2 000 Kč
Ultra-Blend plus refill 4 x 1,2 ml 50041x 1 370 Kč
 x - doplňte odstín

Lime-Lite 4 x 1,2 ml 530260 1 899 Kč

Calcipulpe 3 x 1,7 g 530242 1 780 Kč

Calxyd 2 x 3,5 g 100011 162 Kč

• Jeden přípravek - více možností použití.
• Použijete jako tenkou podložku pod kompozit nebo amalgám, ochranný podklad (bázi), k 

přímému překrytí pulpy bez hyperémie (viz obr.), jako opákní materiál.
• Obsahuje biokompatibilní pryskyřice a hydroxid vápenatý.
• Má vysokou vazbu k suchému dentinu bez nutnosti použít adheziva.
• Balení Kit obsahuje: 4 x 1,2 ml Ultra-Blend Plus (2x dentin, 2x bílá), 20 ks Black Micro kanyl 

a 20 ks Black Mini kanyl.
• Balení Mini Kit obsahuje: 2 x 1,2 ml Ultra-Blend Plus (dentin, bílá) a 20 ks Black Micro kanyl.
• Dostupný v barvách: dentin (6) a opákní bílá (7).

ULTRA-BLEND PLUS

Dezinfikujte antibakteriálním roztokem Consepsis 
a osušte, na suchý dentin naneste Ultra-Blend 
Plus, pulpu uzavřete a polymerujte. Naleptejte, 
naneste bond (Peak Universal nebo PQ1), pak 
dostavte kompozit.

Ultradent Products

• Světlem tuhnoucí podložka na bázi hydroxyapatitu s obsahem pryskyřice.
• Speciální složení prospěšné zubní struktuře podporuje obnovu dentinu a působí proti vzniku 

kazů díky uvolňování fluoridů.
• Složení poskytuje stejné výhody jako hydroxid vápenatý, navíc vykazuje vyšší pevnost.
• Použití s bondy, kompozity a běžnými dostavbovými materiály.
• Radioopákní, v barvě zubu.
• Pohodlná aplikace ze stříkačky.

LIME-LITE Pulpdent

• Calciumhydroxidová pasta pro přímé a nepřímé překrytí pulpy.
• Rychle tuhne (30s), má ideální konzistenci.
• Urychluje tvorbu sekundárního dentinu.
• Poskytuje chemickou a tepelnou ochranu pulpy.
• Je vhodná pod všechny výplňové materiály.

CALCIPULPE Septodont

• Pasta s hydroxidem vápenatým s pH 12,5, působící alkalicky, dezinfekčně a protizánětlivě, 
podporuje tvorbu sekundárního dentinu.

• K přímému i nepřímému překrytí pulpy, k překrytí pulpy po vitální amputaci, pro dočasné 
zaplnění kořenových kanálků.

• Standardní balení: 2 stříkačky s 3,5 g pasty.

CALXYD SpofaDental

Propex-Pixi ze  strany 186
lokátor, který Vám usnadní endodontické vyšetření

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Přímé malé překrytí pulpy bez hyperémie:
u větších otevření nebo hyperemické pulpy
doporučujeme endodonticky ošetřit.

Krok 3 - Ochrana pulpy
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Life 2 x 12 g 53011x 445 Kč
 x - doplňte rychlost tuhnutí

Dycal 24 g 53010x 702 Kč
 x - doplňte odstín

Calcicur 2 ml 530107 930 Kč

Hydroxid vápenatý 50 g 530243 399 Kč

Calcimol 24 g 530106 560 Kč
Calcimol LC tuby 2 x 5 g 530105 1 160 Kč
Calcimol LC stříkačky 2 x 2,5 g 530115 1 160 Kč

• Chemicky tuhnoucí kalcium hydroxid na přímé a nepřímé překrytí pulpy.
• Verze FAST (8) tuhne jen 1,5 min, STANDARD (6) 4 min.

LIFE KerrHawe

• Chemicky tuhnoucí kalcium hydroxid na přímé a nepřímé překrytí pulpy.
• Rychle tuhne, je RTG kontrastní.
• Dodává se v tubách nebo v tlakovém balení, které šetří materiál a čas.
• Stimuluje vytváření terciálního dentinu, je odolný proti kyselinám a má nízkou rozpustnost
• Odstíny: dentine (3) a ivory (2).

DYCAL Dentsply DeTrey

• Okamžitě aplikovatelný kalcium hydroxid na přímé překrytí pulpy a dočasné plnění kořeno-
vých kanálků.

• Obsahuje 45% hydroxidu vápenatého v dobře resorbovatelné formě (pH 12), což zvláště 
podporuje tvorbu sekundárního dentinu.

• Aplikační stříkačka 1 x 2 ml s kanylkou.

CALCICUR VOCO

• Ekonomické balení chemicky tuhnoucího hydroxidu vápenatého pro přímé a nepřímé překrytí pulpy.
• Mísí se s destilovanou vodou.

HYDROXID VÁPENATÝ Penta

• CALCIMOL - chemicky tuhnoucí, rtg kontrastní hydroxid vápenatá pasta s 26% obsahem 
čistého hydroxidu vápenatého.

• CALCIMOL LC - světlem tuhnoucí varianta pro podložky a nepřímé překrytí pulpy, příznivé pH, 
podložka je stabilní, izoluje.

CALCIMOL / CALCIMOL LC VOCO

Evolution kořenové čepy ze skelných
vláken s korunkovou částí na straně 209

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 3 - Ochrana pulpy
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Dřeňové jehly ED 6 ks 59071xx 89 Kč

Jehla dřeňová spirálová 1 ks 14451xxxx 12 Kč

C+File 25 mm 6 ks 562085x 409 Kč

C-Pilot File 6 ks 571336xx 410 Kč

• Délka ozubené části: 11 mm.

DŘEŇOVÉ JEHLY ED EDENTA AG

• Baleno po 10 ks.

JEHLA DŘEŇOVÁ SPIRÁLOVÁ Medin

• Ideální jako první instrument v počátku preparace složitých nebo kalcifikovaných kořenových kanálků.
• Pracovní část nástroje s extra tuhým designem řeže dentin, skvělá odolnost v ohybu.
• Průměry ISO: 006 (0), 008 (1), 010 (2), 015 (3), 020 (4) a sortiment 008 - 015 (9).
• Nejčastěji používaná délka: 25 mm, dostupné také v délkách 18 nebo 21 mm.

C+FILE Dentsply Maillefer

• Pro silně zakřivené nebo kalcifikované kořenové kanálky.
• Neaktivní hrot vede nástroj bezpečně kanálkem.
• Odolné proti zalomení, nerezová ocel.
• Dostupné v 5ti průměrech a třech délkách.

C-PILOT VDW

Sable Seek ze strany 136 najde vstupy do 
kořenových kanálků

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

11 mm

020 5907120

025 5907125

030 5907130

035 5907135

040 5907140

050 5907150

060 5907160

Sada 25-60 59071SO

19 mm 21 mm 25 mm

006 57133691 57133681 57133671

008 57133692 57133682 57133672

010 57133693 57133683 57133673

012 57133694 57133684 57133674

015 57133695 57133685 57133675

Sada 06-10 57133696 57133686 57133676

Krok 4 - Extirpace a preparace

Délka prac. části Ø 0,20 mm Ø 0,25 mm Ø 0,30 mm Ø 0,35 mm Ø 0,40 mm Ø 0,50 mm Ø 0,60 mm

21 mm 6600 6610 6620 6630 6640 6650 6660

25 mm 2390 2400 2410 2420 2430 2450 2470

28 mm 6670 6680 6690 6700 6710 6720 6730
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Endo-Eze AET s TiLOS Mini kit 505924 22 740 Kč

Arios násadec 4:1  506030 16 650 Kč
Arios mikromotor + násadec 4:1  506031 38 220 Kč

• Složitý tvar kanálku? Zakřivení? Kalcifikované kanálky? Žádný problém pro Endo Eze AET TILOS 
30°oscilační endodontické kolénko: hybridní systém nerezových a NiTi nástrojů.

• TiLOS nástroje dokonale odstraní interference a vytvoří hladký přístup k apikální části. Dosta-
tečně odolné proti zalomení a pružné; spolehlivě přetvarují V-zóny do U-zón.

• Endo-Eze AET Mini Kit s TiLOS obsahuje: kolénko Arios, 2 x 2 ml EndoREZ, 2 TiLOS Pacient Kity 
krátké, 2 TiLOS Apikální Kity krátké, TiLOS Pacient Kit střední, TiLOS Apikální Kit střední, 10 
skini stříkaček, 10 míchacích kanyl a 12 Navi Tip kanyl.

ENDO-EZE MINI KIT S TILOS Ultradent Products

• Endodontický násadec s převodem 4:1 a rychlostí 20 000 ot/min.
• Mimořádně lehký s ergonomickým designem pro pohodlný úchop bez únavy rukou

(53,5 g bez mikromotoru, 99,2 g s mikromotorem).
• Nabízí minimálně invazivní způsob ošetření oscilačním pohybem v úhlu 30°, čímž zachovává 

strukturu zubu a snižuje riziko zalomení nástroje.
• Opracovává každý kanálek podle jeho unikátní anatomie.
• Umožňuje rychlé upravení délky nástroje (až 3 mm) pomocí tlačítka.
• Univerzální vzduchový mikromotor Arios je kompatibilní s různými násadci, standardní 

4-děrové připojení.

ARIOS NÁSADEC Ultradent Products

EndoREZ unikátní biokompatibilní
kořenová výplň na straně 202

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 4 - Preparace oscilační

ENDO-EZE SYSTÉM - Minimálně invazivní endodoncie

Anatomická endodontická technika, která zajišťuje minimálně invazivní
endodoncii. AET systém byl vyvinut tak, že se nástroje adaptují tvaru kanálku.
Touto metodou lze opracovat a vyčistit kanálky podle jejich skutečné anatomie, čímž
se zachová maximální množství tvrdé zubní tkáně. Systém AET je bezpečnější,
rychlejší, efektivnější a levnější než rotační NiTi systémy. Konec zalomeným
nástrojům v kanálku!

Nadbytečné 
odstranění dentinu 
může oslabit 
strukturu zubu.

AET zachovává 
dentin díky minimálně 
invazitní
instrumentaci 
kořenového kanálku.

Průměr, který by 
měl být opracován, 
abyste vyčistili celý 
kanálek s použitím 
rotačního systému.

Realistické zvětšení 
rotačním nástrojem. 
Kanál je opracován 
pouze centrálně, 
proto je nutné 
rozšířit opracování 
i laterálně.

Úplné vyčištění 
a opracování 
kanálku systémem 
AET šetří strukturu 
zubu a zachovává 
anatomii kanálku.

Oscilační pohyb
Nástroj rotuje ve 30°. Při práci je třeba tlačit
po stranách a vést pohyb zdola nahoru, aby se
vyplavovala odvrtaná tkáň a detrit. Tento pohyb
je méně agresivní než rotační“šroubovitý“
typ pohybu. Napomáhá zachovat více tvrdé
zubní tkáně a předcházet zalomení nástrojů!

Anatomický způsob opracování
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  W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 W-7 W-8 W-9 W-XN  W-File W-File W-File
 kuželovitost 4% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 4% 4% 7%
 délka L (mm) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 19 délka L (mm) 25 25 25
 Ø D (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,35 0,40 0,25 Ø D (mm) 0,06 0,08 0,10

 144 50 …. 0495 1035 0105 0115 0125 0595 0605 0545 0555 1135 144 51 …. 9372 9382 9392

balení 6 ks

L

D

Guttaperčové 
a papírové čepy

kompletní nabídka
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144 55 1122
SONDOVACÍ SET

W-File; 006 L25 2×
W-File; 008 L25 2×
W-File; 010 L25 2×

144 45 0945
EKONOMICKÝ SET 

Wizard W-1; 4/010 L25 2×
Wizard W-2; 5/015 L25 2×
Wizard W-3; 6/020 L25 2×

144 45 0965
DOPLŇKOVÝ SET

Wizard W-8; 4/035 L25 1×
Wizard W-9; 4/040 L25 1×
Wizard W-6; 6/035 L25 2×
Wizard W-7; 6/040 L25 2×

139 50 0880
Kazeta se stojánkem

bez nástrojů, 65×52×52

144 91 2001
Endo a Class

bezdrátový mikromotor

144 45 0955
ZÁKLADNÍ SET

Wizard W-1; 4/010 L25 1×
Wizard W-2; 5/015 L25 1×
Wizard W-3; 6/020 L25 1×
Wizard W-4; 6/025 L25 1×
Wizard W-5; 6/030 L25 1×
Wizard W-XN; 7/025 L19 1×

144 91 2001144 91 2001

Připravujeme:  Jednonástrojový systém pro strojní opracování kořenových kanálků s recipročním pohybem
 Novinka podzimu 2013 – představení na Pragodentu

Nástroje WIZARD Navigator s konicitou pracovní části 4 %, 5 %, 6 %, 7 % jsou určeny pro strojní 
preparaci kořenového kanálku. Slitina nikl-titanu, ze které jsou vyrobeny, zaručuje vysokou flexibil-
itu těchto nástrojů. Špička nástroje je neaktivní, čímž se výrazně snižuje nebezpečí perforace 
kořenového kanálku.

Pokyny k použití:

1. Sondování a primární  proniknutí do kořenového kanálku provádíme ručními nástroji W-File o 
velikosti ISO 006–010 dle odhadované šíře ošetřovaného kořenového kanálku. Po proniknutí do 
kořenového kanálku přistoupíme k jeho rozšíření.
2. Nástrojem W-1 (fialový proužek) vypreparujeme kořenový kanálek vertikálními pilovacími 
pohyby s mírným apikálním přítlakem do 1/2 až 3/4 délky dle konfigurace kořenového kanálku. 
Veškeré preparace provádíme za použití lubrikantu, a ne více než 10 s. Nástroj W-1 odložíme do 
čistícího boxu a kořenový kanálek důkladně propláchneme roztokem.
3. Pomocí nástroje W-2 (bílý proužek) preparujeme s mírným přítlakem na stejnou délku, jako 
s nástrojem W-1. Nástroj W-2 odložíme do čistícího boxu a provedeme důkladný výplach.
4. Pomocí nástroje W-1 (fialový proužek) nyní pronikneme na bezpečnou délku kořenového 
kanálku. Provedeme výplach a do stejné délky pronikneme nástrojem W-2 (bílý proužek).
5. Opakováním výše zmíněného postupu dosáhneme tzv. bezpečné délky kořenového kanálku. 
Preparaci zakončíme nástrojem W-2. V případě potřeby můžeme vstup do kořenového kanálku 
rozšířit nebo přesunout nástrojem W-XN.
6. Změříme pracovní délku kořenového kanálku (RTG, Apexlokátor). Důkladně propláchneme a za 
pomoci lubrikantu nástrojem W-2 preparujeme na stanovenou pracovní délku.
7. Do koncovky založíme nástroj W-3 (žlutý proužek) a preparujeme za pomoci lubrikantu po celé pra-
covní délce kořenového kanálku. Nástroj odložíme do čistícího boxu a provedeme důkladný výplach.

8. Pokud to konfigurace kořenového kanálku vyžaduje, může být zaplněn vámi preferovanou 
metodou plnění.
9. U většiny kořenových kanálků pokračujeme v rozšiřování nástrojem W-4 (červený proužek) na 
apikální šířku 025, popřípadě W-5 (modrý proužek) na šířku 030.
10. Takto vypreparovaný kanálek zaplníme.
11. Pokud vyžadujeme masivnější opracování, můžeme pokračovat nástroji W-5 (modrý proužek) na 
apikální šířku 030, dále nástrojem W-6 (zelený proužek) na šířku 035 s 6% konicitou nebo W-7 (černý 
proužek) na šíři 040 s 6% konicitou. Pro menší zeslabení stěn kořenového kanálku je také možné 
použít nástroj W-8 (zelený proužek) na šířku 035 a W-9 (černý proužek) na šířku 040 s 4% konicitou. 
12. K endo systému WIZARD Navigator doporučujeme užít výhradně doplňkové materiály značky MEDIN.

Doporučené nastavení pro endomotor:

Nástroj WIZARD Navigator Označení Doporučené otáčky (1/min) Torze (N.cm)
W-1 4/010 140–180 1,2
W-2 5/015 140–180 1,2
W-3 6/020 140–180 2,1
W-4 6/025 140–180 2,1

W-XN 7/025 140–180 2,3
W-5 6/030 140–180 2,3
W-8 4/035 140–180 2,3
W-6 6/035 140–180 2,3
W-9 4/040 140–180 2,3
W-7 6/040 140–180 2,3

maximální otáčky 250 ot/min
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TiLos RediPack pedo 16 - 19 mm 507589 1 430 Kč
TiLos RediPack krátký 20 - 23 mm 507590 1 430 Kč
TiLos RediPack střední 24 - 27 mm 507591 1 430 Kč
TiLos RediPack dlouhý 28 - 31 mm 507592 1 430 Kč

• Úvodní sekvence nástrojů konkrétně navržených ke zvládnutí nejběžnějších (90%) výkonů
v instrumentaci kořenových kanálků.

• Kit obsahuje nástroje: nerezový ruční # 15 a # 20, nerezový strojní tvarovací # 2, 2 ks NiTi strojních 
přechodových # 25, v konicitě 0.08 a 0.04.

• V délkách pedo (16 - 19 mm), krátký (20 - 23 mm), střední (24 - 27 mm) a dlouhý (28 - 31 mm).

TILOS REDIPACK Ultradent Products

File-Eze usnadní opracování kořenových 
kanálků, najdete na straně 188

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 4 - Preparace oscilační
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TiLos Pacient kit pedo 16 - 19 mm 507582 2 280 Kč
TiLos Pacient kit krátký 20 - 23 mm 507583 2 280 Kč
TiLos Pacient kit střední 24 - 27 mm 507584 2 280 Kč
TiLos Pacient kit dlouhý 28 - 31 mm 507585 2 280 Kč
TiLos strojní nerez 5 ks 5075xx 970 Kč
TiLos strojní NiTi 5 ks 5075xx 2 320 Kč

TiLos Apikální kit krátký 20 - 23 mm 507586 1 160 Kč
TiLos Apikální kit střední 24 - 27 mm 507587 1 160 Kč
TiLos Apikální kit dlouhý 28 - 31 mm 507588 1 160 Kč
TiLos ruční nerezové 5 ks 5075xx 700 Kč
TiLos ruční NiTi 5 ks 5075xx 1 160 Kč

• Opracování kanálku ve střední části:
• Pro strojní opracování kanálků oscilačním 30° systémem, není určen pro použití v rotačních 

systémech.
• Je vybaven sadou nástrojů tak, aby umožnil opracování i toho nejsložitějšího kanálků.
• V případě jednodušších rovných kanálků se použijí jen některé nástroje z TiLOS Pacient Kitu.
• TiLOS Pacient Kit obsahuje:
• 1x nerezový ruční # 15 (bílý), 1x nerezový ruční # 20 (žlutý) - pevnější než NiTi, s ergono-

mickým držátkem, ke zjištění průchodnosti kanálku. Při ošetření složitých kanálků můžete 
před použitím lehce předtvarovat nebo zakřivit do oblouku.

• 3x nerezový strojní tvarovací # 1, 2, 3 (vlevo od ručních) - dostatečně pevné pro kontrolova-
nou anatomickou instrumentaci a maximální zachování dentinu ve střední třetině kanálku.

• 3x NiTi strojní přechodové # 25, konicita .08, .04 a .02 (vpravo od ručních) - dostatečně 
pružné, ale křehčí. Pro dokonalé opracování zakřivených kanálků, K-tvar ostří pro optimální 
oscilační pohyb, účinné sekvenční opracování kanálku metodou „crown-down“ v kritické 
zóně směrem k apexu a současně významné snížení rizika zalomení nástroje.

TILOS PACIENT KIT Ultradent Products

• Pro instrumentaci kanálku v apikální části.
• Je určen pro ruční dokončení opracování kanálků v apikální části.
• Je vybaven sadou 5ti nástrojů 5ti velikostí tak, aby umožnil dokonalé opracování a rozšíření 

apexu na 5ti násobnou velikost oproti počáteční velikosti.
• Kit obsahuje Ni-Ti nástroje velikost #25, #30, #35, #40, #45.
• Speciální ergonomická rukojeť z měkké pryže pro bezpečný úchop. Při práci snižuje namáhá-

ní ruky a neklouže - ideální pro všechny, kdo mají potíže s karpálními tunely.
• Bronzová koncovka umožňuje pohodlné napojení apex lokátoru. TiLOS ruční nástroje mají 

K-tvar ostří.

TILOS APIKÁLNÍ KIT Ultradent Products

Steribox na dezinfekci drobného
instrumentária najdete na straně 357

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 4 - Preparace oscilační
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Shaping Patient kit 16 mm 4 ks 503246 650 Kč
Shaping Patient kit 20 mm 4 ks 503247 650 Kč
Shaping Patient kit 24 mm 4 ks 503248 650 Kč
Shaping Patient kit 27 mm 4 ks 503249 650 Kč

Patient File kit 19 mm - bílý 7 ks 501564 820 Kč
Patient File kit 23 mm - žlutý 7 ks 501565 820 Kč
Patient File kit 27 mm - modrý 7 ks 501566 820 Kč
Patient File kit 30 mm - zelený 7 ks 501567 820 Kč

• Opracovává se Endo-Eze nástroji v násadci Endo-Eze.
• Nástroje jsou vyrobeny tak, aby řezaly svými stranami při oscilačním pohybu ze strany na stranu.
• Konce nástrojů jsou jemné, ohebné a neřezavé.
• Jsou vyrobeny z nerezu a při technice Endo-Eze AET se nelámou, narozdíl od NiTi rotačních systémů.
• Délku nástroje lze upravit v rozmezí 3 mm v hlavičce kolénka
• Dodávají se ve 4 délkách: 16 mm, 20 mm, 24 mm a 27 mm.

SHAPING PATIENT KIT

16 mm, 20 mm, 24 mm, 27 mm

Ultradent Products

• Kulatější apikální část kanálku se opracovává ručními nástroji ve 4 velikostech, které jsou součástí
pacientského kitu.

• Řezná část je pouze na jejich konci, což umožňuje věrnější opracování, protože případný odpor pochází 
pouze z konce nástroje.

• Mají větší konicitu než jsou standardní 2%, což usnadňuje úplné dosazení gutaperčových čepů.
• Používají se od nejtenčích (prům. 15 mm) až pro nejširší (prům. 30 mm), spolu s lubrikantem File-Eze.
• Dodávají se v pacientských sadách ve 4 délkách: 19 mm (bílý), 23 mm (žlutý), 27 mm (modrý)

a 30 mm (zelený).
• Každý kit obsahuje 7 nástrojů a to 3 nástroje na střední část kanálku (vel. 1, 2, 3) a 4 ruční nástroje na 

opracování apikální třetiny (prům. 10, 15, 20, 25 a 30 mm).
• Tyto kity stačí na 90 - 95% kanálků (5% jsou komplikované případy se zahnutými kanálky - specialisté).
• Není potřeba mít pro nástroje speciální endobox, stojánky jsou autoklávovatelné.

PATIENT FILE KIT

19 mm, 23 mm, 27 mm, 30 mm

Ultradent Products

Vyhradní zastoupení pro ČR a SR

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Endo-Eze tvarovací nástroje 16 mm 20 mm 24 mm 27 mm

#1 (žlutý kroužek) 501586 501501 501502 501503

C (červený kroužek) 501589 501504 501505 501506

#2 (modrý kroužek) 501587 501507 501508 501509

#3 (zelený kroužek) 501588 501510 501511 501512

Cena za 6 ks: 730 Kč
30,00 €

730 Kč
30,00 €

730 Kč
30,00 €

730 Kč
30,00 €

Endo-Eze Apikální nástroj 19 mm 23 mm 27 mm 30 mm

#10 (fialový) 501610 501519 501520 501521

#15 (bílý) 501611 501522 501523 501524

#20 (žlutý) 501612 501525 501526 501527

#25 (červený) 501613 501528 501529 501530

#30 (modrý) 501619 501531 501532 501533

sada 501618 501516 501517 501518

Cena za 6 ks: 380 Kč         
16,00 €

380 Kč         
16,00 €

380 Kč         
16,00 €

380 Kč
16,00 €

Krok 4 - Preparace oscilační
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X-Smart Plus Kit 593232 45 990 Kč
X-Smart Plus kolénko 6:1  593233 14 190 Kč

Wave-one nástroje 3 ks 59251x 1 519 Kč

Reciproc nástroje 6 ks 571xxxx 3 190 Kč

• Umožňuje jak Wave-one oscilační pohyb tak kontinuální rotace - univerzální pro všechny systémy.
• Tlačítko pro zapnutí/vypnutí na ručce mikromotoru.
• Vynikajicí výhled a přístup díky miniaturnímu endo kolénku.
• Snadné a přehledné ovládání.
• Výběr nástrojů jediným pohledem díky ISO standardnímu barevnému kódování.

X-SMART PLUS Dentsply Maillefer

• Inovativní endodontický systém, který umožňuje opracování kanálku jedním nástrojem.
• Přináší tak zjednodušení práce, není potřeba žádná výměna nástrojů, snižuje se riziko

zalomení nástrojů, zkracuje se doba ošetření.
• Papírové čepy - kalibrované s barevným značením.
• Guttaperčové čepy - s konicitou odpovídající opracování nástroji Wave-One.
• Obturátory - nástroj pro 3D plnění kanálků potažený gutaperčou, určený pro nahřátí

v pícce ThermaPrep.

WAVE-ONE Dentsply Maillefer

• Oscilační systém pro snadné, bezpečné a rychlé opracování kořenových kanálků.
• Je možné opracovat i kanálky s obtížnou anatomií s použitím jen jednoho nástroje.
• Snadno se s ním naučíte pracovat.
• Minimální riziko zalomení nástroje.
• Určeny k jednorázovému použití, dodávány sterilní.

RECIPROC VDW

Zeta 1 Ultra oblíbený roztok
pro dezinfekci nástrojů najdete na straně 343

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

R25 R40 R50 sortiment Cena

Nástroje 21 mm, 6 ks 5714925 5714940 5714950 57149SO 3190 Kč / 121,70 €

Nástroje 25 mm, 6 ks 5715025 5715040 5715050 57150SO 3190 Kč / 121,70 €

Nástroje 31 mm, 6 ks 5715125 5715140 5715150 57151SO 3190 Kč / 121,70 €

Papírové čepy, 144 ks 571PR25 571PR40 571PR50 571PRS 545 Kč / 19,00 €

Gutaperčové čepy, 60 ks 5715R25 5715R40 5715R50 5715RS 519 Kč / 18,10 €

Krok 4 - Preparace oscilační

malé 021.06 primární 025.08 velké 040.08 sortiment Cena

Nástroje 21 mm, 3 ks 592510 592513 592516 5925191 1519 Kč / 57,90 €

Nástroje 25 mm, 3 ks 592511 592514 592517 5925192 1519 Kč / 57,90 €

Nástroje 31 mm, 3 ks 592512 592515 592518 5925193 1519 Kč / 57,90 €

Papírové čepy, 180 ks 592521 592522 592523 592520 719 Kč / 25,10 €

Gutaperčové čepy, 60 ks 592531 592532 592533 592530 439 Kč / 16,20 €

Obturátory, 6 ks 5925416 5925426 5925436 - 869 Kč / 32,00 €

Obturátory, 20 ks 5925410 5925420 5925430 - 2809 Kč / 103,30 €
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ProTaper Starter kit 5623xST 2 169 Kč

• Nikl-titanový rotační systém nástrojů pro efektivní a účinné opracování kořenových kanálků.
• Patentované, progresivně kónický design poskytuje flexibilitu, účinnost a zároveň zachování 

anatomického průměru kanálku, minimální riziko zalomení.
• Shaping File X - pomocný nástroj k vytvarování krátkých kanálků aj.
• Shaping File 1-2 - opracování horní a střední třetiny kořenového kanálku, částečně rozšíří také 

apikální třetinu.
• Finishing File 1-5 - jemné opracování apikální části, progresivně však rozširují i střední část 

kanálku.
• Nezapomeňte objednat také papírové a gutaperčové čepy, které přesně odpovídají šířce 

jednotlivých nástrojů.

PROTAPER Dentsply Maillefer

• Nová generace Protaperů určená pro endo-odborníky hledající všestranný, flexibilní systém pro 
ošetření většiny kořenových kanálků.

• Unikátní pohyb a větší flexibilita pro ještě náročnější, zakřivenější a úzké kanálky.
• Riziko poškození nástroje je výrazně nižší a ještě lépe zachovávají původní anatomii kanálku.
• Kratší klinická sekvence = méně nástrojů = kratší pracovní čas.
• Speciální čtvercový průřez kanálku umožňuje vytlačování detritu v průběhu opracování.
• Materiál M-WiRE, ze kterého je nástroj vyroben zlepšuje jeho flexibilitu, snižuje únavu materiálu

a zachovává účinnost řezání.
• Opět nechybí papírové a gutaperčové čepy, které přesně odpovídají tvaru kořenových nástrojů.

PROTAPER NEXT Dentsply Maillefer

Domina Plus B oblíbený parní sterilizátor 
na straně 359

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

ProTaper ruční

nástroje                 
19 mm                    

6 ks

nástroje                 
21 mm                    

6 ks

nástroje                 
25 mm                    

6 ks

nástroje                 
31 mm                    

6 ks

papírové čepy, 
180 ks

„guta čepy
60 ks“

Sortiment - 56222SO 56225SO 56223SO 5620F5 5621F13

SX 5622SX - - - - -

S1 - 56222S1 56225S1 56223S1 - -

S2 - 56222S2 56225S2 56223S2 - -

F1 - 56222F1 56225F1 56223F1 5620F1 5621F1

F2 - 56222F2 56225F2 56223F2 5620F2 5621F2

F3 - 56222F3 56225F3 56223F3 5620F3 5621F3

F4 - 56222F4 56225F4 56223F4 5620F4 5621F4

F5 - 56222F5 56225F5 56223F5

Cena: 1669 Kč  
63,70 €

1669 Kč  
63,70 €

1669 Kč  
63,70 €

1669 Kč  
63,70 €

649 Kč          
22,70 €

389 Kč           
14,30 €

PreTaper strojové, 6 ks

19 mm 21 mm 25 mm 31 mm

Starter kit - 56232ST 56235ST 56233ST

Sortiment - 56232SO 56235SO 56233SO

SX 5623SX - - -

S1 - 56232S1 56235S1 56233S1

S2 - 56232S2 56235S2 56233S2

F1 - 56232F1 56235F1 56233F1

F2 - 56232F2 56235F2 56233F2

F3 - 56232F3 56235F3 56233F3

F4 - 56232F4 56235F4 56233F4

F5 - 56232F5 56235F5 56233F5

Cena: 1669 Kč
63,70 €

1669 Kč
63,70 €

1669 Kč
63,70 €

1669 Kč
63,70 €

ProTaper NEXT

nástroje
21 mm

3 ks

nástroje
25 mm

3 ks

nástroje
31 mm

3 ks

„papírové
čepy, 180 ks“

„guta čepy
60 ks“

Sortiment X1-X3 562420 562450 562430 - -

Sortiment X2-X3 - - - 562461 562471

Sortiment X4-X5 - - - 562464 562474

X1 562421 562451 562431 - -

X2 562422 562452 562432 562462 562472

X3 562423 562453 562433 562463 562473

X4 562424 562454 562434 - -

X5 562425 562455 562435 - -

Cena: 1439 Kč
54,90 €

1439 Kč
54,90 €

1439 Kč
54,90 €

719 Kč
25,10 €

439 Kč
16,20 €

Krok 4 - Preparace rotační
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Mtwo nástroje krátké 21 mm 6 ks 56361xxx 1 699 Kč
Mtwo nástroje krátké 25 mm 6 ks 56365xxx 1 699 Kč
Mtwo nástroje dlouhé 25 mm 6 ks 56315xxx 1 699 Kč
Mtwo nástroje dlouhé 31 mm 6 ks 56311xxx 1 699 Kč
Mtwo gutaperčové čepy 60 ks 5632xxx 569 Kč
Mtwo papírové čepy 144 ks 5633xxx 539 Kč

HyFlex nástroje 6 ks 53014xx 2 079 Kč
HyFlex NiTi Refill Sequence 21 mm 6 ks 530101S 2 079 Kč
HyFlex NiTi Refill Sequence 25 mm 6 ks 530105S 2 079 Kč

Wizard Navigator základní set I 6 ks 144450955 704 Kč
Wizard Navigator ekonomický set IV 6 ks 144450945 704 Kč
Wizard Navigator doplňkový set II 6 ks 144450965 704 Kč
Wizard Navigator sondovací set III 6 ks 144551122 269 Kč
Wizard Navigator start kit 6 ks 144450985 704 Kč
Wizard Navigator nástroje 6 ks 14450xxxx 117 Kč
W-File 006 25 mm 1 ks 144519372 45 Kč
W-File 008 25 mm 1 ks 144519382 45 Kč
W-File 010 25 mm 1 ks 144519392 45 Kč

• Jednoduchý a bezpečný systém opracování kanálků - jedna sekvence pro všechny kanálky.
• Žádná zbytečná ztráta zubních tkání - odstraní pouze tolik tkáně, kolik je potřeba.
• Jednotlivé nástroje: .04/10, .04/35, .04/40, .04/45, .04/50, .04/60, .05/15, .05/30, .06/20, .06/25, .06/30, .06/35, .06/40 a .07/25.
• Gutaperčové a papírové čepy: .04/35, .04/40, .04/45, .04/50, .04/60, .05/30, .06/25, .06/30, .06/35, .06/40, .07/25 a sada (000).

MTWO SYSTÉM VDW

• Regenerační NiTi kořenové nástroje výborně kopíruí tvar kanálku.
• Mimořádně pružné, přizpůsobí se anatomii kořenového kanálku a snižují riziko poškození nebo perforace.
• Nástroj lze předem ohnout, což oceníte zejména u kořenových kanálků s výrazným zakřivením.
• Sterilizací v autoklávu se tvarové přizpůsobení zruší a nástroji se vrátí původní tvar.
• Vhodné pro všechny techniky opracování, námi doporučovanou techniku jedné délky najdete níže.
• Vhodné i pro násadce při rychlosti 500 ot/min, kroutící moment max. 2,5 N-cm (25 mN-m).
• Dostupné délky: 19, 21 a 25 mm, kónicity .04, .06 a .08 a ISO 015 – 060.

HYFLEX CM 04/15, DÉLKA 25 MM

5. - .04/30

Coltene / Whaledent

• Systém pro opracování kořenových kanálků navržený českými stomatology.
• Speciální břit a úprava nastavení ostrosti, kompaktní, jednoduchý a vysoce účinný.
• Menší nebezpečí perforace díky neaktivní špičce, špičkové výsledky v minimálním čase. 
• W-File - ruční nástroje v délce 25 mm a průměrech 006 (72), 008 (82) a 010 (92).
• Základní set: délka 25 mm - .04/010, .05/015, .06/020, 025, 030 a .07/025 L19.
• Starter kit obsahuje základní set, instruktážní video a návod k použití.
• Ekonomický set: délka 25 mm - 2x .04/010, 2x .05/015 a 2x .06/020.
• Doplňkový set: délka 25 mm - .04/035, .04/040, 2x .06/035 a 2x .06/040.
• Sondovací set obsahuje od každého W-File 2 ks.

WIZARD NAVIGATOR Medin

Lupové brýle Univet ze stran 388 a 389 
nepostradatelný pomocník pro endodoncii

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

2. - .04/20 4. - .06/203. - .04/251. - .08/25 6. - .04/40

W-1 W-2 W-3 W-4 W-5

kuželovitost 4% 5% 6% 6% 6%

délka (mm) 25 25 25 25 25

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

14450xxxx 0495 1035 0105 0115 0125

W-6 W-7 W-8 W-9 W-XN

kuželovitost 6% 6% 4% 4% 7%

délka (mm) 25 25 25 25 19

Ø (mm) 0,35 0,40 0,35 0,40 0,25

14450xxxx 0595 0605 0545 0555 1135

Krok 4 - Preparace rotační
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Endomotor Endo A class Set 144912001 15 910 Kč

Mini piezon  593020 34 290 Kč

START-X koncovky Satelec sada 5 ks 57171S 14 890 Kč
START-X koncovka Satelec 1 ks 57171x 3 269 Kč
START-X koncovky EMS sada 5 ks 571726 14 890 Kč
START-X koncovka EMS 1 ks 57172x 3 269 Kč
 x - doplňte typ

• Sofistikovaný endodontický bezdrátový mikromotor s rychlostí 120 – 2 000 ot/min. při 
maximální torzi

• 3,0 Ncm (16:1).
• Tichý chod motoru - zaručuje příjemný pocit pacienta během endodontického zákroku.
• Variabilnost nastavení - snadná konfigurace jednotlivých režimů.
• Komfortní uchopení - jednoduchá manipulace při samotném zákroku.
• Nabíjecí baterie umožňuje až 1,5 hodiny nepřetržitého výkonu.

ENDOMOTOR ENDO A CLASS Medin

• Malý přesto výkonný ultrazvukový odstraňovač zubního kamene - skvělý poměr cena x výkon.
• Kompaktní, šetří místo i peníze, kvalitní a účinný.
• Univerzální použití se všemi koncovkami a systémy.
• Vyžaduje připojení na rozvod chladící kapaliny.
• Bílá barva přístroje.

MINI PIEZON EMS

• Extrémní životnost vysoce překračující koncovky jiných výrobců, vynikající odolnost proti zalomení!
• Díky chlazení brání přehrátí koncovky v ošetřovaném zubu, což oceníte zejména při odstraňování 

kovových čepů.
• Koncovka č. 1 - Pro vytvoření přístupu ke kořenovým kanálkům, neaktivní špička.
• Koncovka č. 2 - Aktivní špička odstraňuje dentin a vytváří přímý přístup. 
• Koncovka č. 3 - Pro vyhledání vstupu do kanálku, aktivní špička.
• Koncovka č. 4 - Pro odstranění kovových čepů, chlazení vodou proti přehřátí.
• Koncovka č. 5 - Aktivní špička usnadňuje lokalizaci vstupů do kanálků odstraněním zubního

kamene a výplňového materiálu.
• Koncovky jsou vhodné pro systémy SATELEC (M3 x 0,6 mm) a EMS (M3 x 0,5 mm).

START-X 

Koncovka č. 1
vytváří přímý
přístup ke kanálkům

Dentsply Maillefer

Asistenční polička ze strany 439
Všechno pěkně při ruce

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Koncovka č. 3
vyhledává vstupy
do kanálků

Koncovka č. 4
odstraňuje kovové 
kořenové čepy

Krok 4 - Preparace rotační
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K-Reamer ED ruční 6 ks 5971xxx 179 Kč
K-Reamer ED strojové 6 ks 5972xxx 179 Kč

H-File ED ruční  6 ks 5974xxx 179 Kč
H-File ED strojové 6 ks 5975xxx 179 Kč

• Kvalitní ocelové pronikače (K-Reamer) pro ruční opracování kořenových kanálků.
• Zajistí rychlé a efektivní zpřístupnění a vyčištění kořenového kanálku.
• Švýcarské nástroje s vysokou ostrostí, flexibilitou a životností.

K-REAMER ED EDENTA AG

• Kvalitní ocelové rozšiřovače (H-File) pro ruční opracování kořenových kanálků.
• Zajistí rychlé a efektivní zpřístupnění a vyčištění kořenového kanálku.
• Švýcarské nástroje s vysokou ostrostí, flexibilitou a životností.

H-FILE ED EDENTA AG

Germicidní zářiče pro sterilizaci vzduchu 
najdete na straně 447

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

K-Reamer ruční K-Reamer strojové

21 mm 25 mm 28 mm 21 mm 25 mm 28 mm

008 5971008 5971108 5971208 5972008 5972108 5972208

010 5971010 5971110 5971210 5972010 5972110 5972210

015 5971015 5971115 5971215 5972015 5972115 5972215

020 5971020 5971120 5971220 5972020 5972120 5972220

025 5971025 5971125 5971225 5972025 5972125 5972225

030 5971030 5971130 5971230 5972030 5972130 5972230

035 5971035 5971135 5971235 5972035 5972135 5972235

040 5971040 5971140 5971240 5972040 5972140 5972240

045 5971045 5971145 5971245 5972045 5972145 5972245

050 5971050 5971150 5971250 5972050 5972150 5972250

055 5971055 5971155 5971255 5972055 5972155 5972255

060 5971060 5971160 5971260 5972060 5972160 5972260

070 5971070 5971170 5971270 5972070 5972170 5972270

080 5971080 5971180 5971280 5972080 5972180 5972280

Sada 15-40 5971000 5971100 5971200 5972000 5972100 5972200

Sada 45-80 5971001 5971101 5971201 5972001 5972101 5972201

Krok 4 - Preparace

H-File ruční H-File strojové

21 mm 25 mm 28 mm 21 mm 25 mm

008 5974008 5974108 5974208 x x

010 5974010 5974110 5974210 x x

015 5974015 5974115 5974215 5975015 5975115

020 5974020 5974120 5974220 5975020 5975120

025 5974025 5974125 5974225 5975025 5975125

030 5974030 5974130 5974230 5975030 5975130

035 5974035 5974135 5974235 5975035 5975135

040 5974040 5974140 5974240 5975040 5975140

045 5974045 5974145 5974245 x 5975145

050 5974050 5974150 5974250 x 5975150

055 5974055 5974155 5974255 x 5975155

060 5974060 5974160 5974260 x 5975160

070 5974070 5974170 5974270 x 5975170

080 5974080 5974180 5974280 x 5975180

Sada 15-40 5974000 5974100 5974200 5975000 5975100

Sada 45-80 5974001 5974101 5974201 x 5975101
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K-Reamer 015-040/25 mm 6 ks 144550062 211 Kč
K-Reamer 045-080/25 mm 6 ks 144550072 211 Kč
K-Reamer pronikač 1 ks 14451xxxx 35 Kč

H-Files 015-040/25 mm 6 ks 144550462 211 Kč
H-Files 045-080/25 mm 6 ks 144550472 211 Kč
H-File protahováček 1 ks 14451xxxx 35 Kč

K-Reamer NiTi 015-040/025 mm 6 ks 144450062 523 Kč
K-Reamer NiTi 045-080/025 mm 6 ks 144450072 523 Kč
K-Reamer NiTi 1 ks 14444xxxx 87 Kč

H-Files NiTi 015-040/25 mm 6 ks 144450462 523 Kč
H-Files NiTi 045-080/25 mm 6 ks 144450472 523 Kč
H-File NiTi 1 ks 14444xxxx 87 Kč

008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080

L = 21 14451xxxx 5802 5812 6502 6512 6522 6532 6542 6552 6562 6572 6582 6592 6882 6892

L = 25 14451xxxx 5832 5842 1802 1812 1822 1832 1842 1852 1862 1872 1882 1892 1902 1912

L = 28 14451xxxx 5862 5872 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992 2002 2012 2022 2032 2042

L = 31 14451xxxx 5892 5902 5412 5422 5432 5442 5452 5462 5472 5482 5492 5502 5632 5642

• Kořenový nástroj pro rotační techniku preparace. • Pro primární vyšetření, zprůchodňování kořenových kanálků,
odstraňování starých výplní. • Baleno po 6ti kusech.

K-REAMER Medin

• Kořenový nástroj pro lineární techniku preparace kořenového kanálku. • Baleno po 6ti kusech.

H-FILE Medin

• Mnohonásobně zvýšená ohebnost kořenového nástroje umožňuje jemné sledování křivky kořenového nástroje v kanálku 
během všech fází pracovního postupu. • Tyto nástroje nevyžadují předchozí natvarování před zahájením práce.

• Vysoká ohebnost zabraňuje vzniku rýhování nebo jiných odchylek přirozené křivky kanálku. • Baleno po 6ti kusech.

K-REAMER NITI Medin

H-FILE NITI Medin

Fluoride Gel APF fluoridace zubů během 
minutky hledejte na straně 265

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 4 - Preparace

006 008 010 015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080

L = 21 14451xxxx 7362 7372 7382 7392 7402 7412 7422 7432 7442 7452 7462 7472 7482 6912 6922

L = 25 14451xxxx 7492 7502 7512 7522 7532 7542 7552 7562 7572 7582 7592 7602 7612 6932 6942

L = 28 14451xxxx 7622 7632 7642 7652 7662 7672 7682 7692 7702 7712 7722 7732 7742 6952 6962

L = 31 14451xxxx 7752 7762 7772 7782 7792 7802 7812 7822 7832 7842 7852 7862 7872 7882 7892

015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080

14444xxxx 7522 7532 7542 7552 7562 7572 7582 7592 7602 7612 6932 6942

015 020 025 030 035 040 045 050 055 060 070 080

14444xxxx 1802 1812 1822 1832 1842 1852 1862 1872 1882 1892 1902 1912
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Kořenové rozšiřovače Peeso sada 6 ks 571620 551 Kč
Kořenové rozšiřovače Peeso 6 ks 57162x 551 Kč
 x - doplňte velikost

Kořenové rozšiřovače Gates sada 6 ks 571610 551 Kč
Kořenové rozšiřovače Gates 6 ks 57161x 551 Kč
 x - doplňte velikost

Gates ED 6 ks 57180xxx 369 Kč
 x - doplňte velikost

Meisinger Gates sada 6 ks 550163 858 Kč
Meisinger Gates 1 ks 550162x 158 Kč
 x - doplňte velikost

Meisinger rozšiřovače B 6 ks 550160 858 Kč
Meisinger rozšiřovače B 1 ks 550161x 158 Kč
 x - doplňte velikost

• Rozšiřovače z velmi kvalitní oceli.
• 6 velikostí: 1 (0,70 mm), 2 (0,90 mm), 3 (1,10 mm), 4 (1,30 mm), 5 (1,50 mm) a 6 (1,70 mm).
• Sada obsahuje 6 kusů, po jednom od každé velikosti.

KOŘENOVÉ ROZŠIŘOVAČE PEESO Perfection Plus

• Rozšiřovače z velmi kvalitní oceli.
• 6 velikostí: 1 (0,50 mm), 2 (0,70 mm), 3 (0,90 mm), 4 (1,10 mm), 5 (1,30 mm) a 6 (1,50 mm).
• Sada obsahuje 6 kusů, po jednom od každé velikosti.

KOŘENOVÉ ROZŠIŘOVAČE GATES Perfection Plus

• Kvalitní švýcarské rozšiřovače.
• Tupá špička nástroje brání poškození apexu.
• Dodávané ve dvou délkách: 15 mm a 19 mm.

GATES EDENTA AG

• Osvědčené, vysoce kvalitní plaménkové rozšiřovače.
• 6 velikostí: 0 (0,50 mm), 1 (0,70 mm), 2 (0,90 mm), 3 (1,10 mm), 4 (1,30 mm) a 5 (1,50 mm).
• Balení: sada 6 ks, nebo jednotlivé po 1 kuse.

MEISINGER ROZŠIŘOVAČE GATES Hager & Meisinger

• Osvědčené, vysoce kvalitní plaménkové rozšiřovače.
• 6 velikostí: 0 (0,90 mm), 1 (1,00 mm), 2 (1,20 mm), 3 (1,40 mm), 4 (1,60 mm) a 5 (1,80 mm).
• Balení: sada 6 ks, nebo jednotlivé po 1 kuse.

MEISINGER ROZŠIŘOVAČE B Hager & Meisinger

Bezbolestná amestezie s ICT
aplikátorem ze strany 227

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Gates 15 mm 19 mm

50 57180550 57180950

70 57180570 57180970

90 57180590 57180990

110 57180511 57180911

130 57180513 57180913

150 57180515 57180915

Sada 571805S 571809S

Krok 4 - Preparace
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K-File ED ruční 6 ks 5973xxx 179 Kč

Endo-Stops 100 ks 565116x 240 Kč
Endo-Stops sortiment 100 ks 5651160 240 Kč
 x - doplňte barvu

Maxi endo box kulatý 1 ks 530763 1 399 Kč
Mini endo box obdélníkový s pohárky 1 ks 530764 1 049 Kč
Mini endo box obdélníkový 1 ks 530765 1 049 Kč

K-FILE RUČNÍ EDENTA AG

• Prvotřídní patentované pronikače a rozšiřovače v jednom nástroji.
• Jejich ohebnost usnadňuje průnik zahnutými kanálky s minimálním nebezpečím vzniku zářezu a perforace.
• Větší prostor mezi řezacími hranami umožňuje efektivní odstraňování dentinu a detritu.
• Hluboká řezací drážka poskytuje ostřejší hrany pro menší zadírání a rychlejší a efektivnější čištění.

K-FLEX SybronEndo

• Praktická pomůcka při endodontickém ošetření.
• Kroužky o průměru 3,5 mm a tloušťce 1 mm, vyrobené ze silikonové, rentgenkontrastní, opákní gumy.
• Pomocí nich se snadno definuje hloubka ošetření.
• K dispozici v barvě bílé (č. 2), žluté (č. 3), červené (č. 4), modré (č. 5), zelené (č. 6), černé (č. 7) nebo 

jako sortiment 6-ti barev.

ENDO-STOPS Polydentia

• Hliníkové endo boxy pro kořenové nástroje i gutaperčové čepy.
• Maxi endo box kulatý pro 4 x 16 nástrojů a gutaperčové čepy, prům. 9,2 cm, výška 7 cm.
• Mini endo box obdelníkový pro 72 kořenových nástrojů, velikost: 10 x 4,2 x 5 cm.
• Mini endo box obdelníkový s pohárky pro gutaperčové čepy a 24 kořenových nástrojů.

ENDO BOXY

Luxator vazivové nože pro extrakci zubů 
bez námahy najdete na straně 426

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

K-File ruční 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm K-File ruční 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm

008 5973008 5973108 5973208 5973308 045 5973045 5973145 5973245 5973345

010 5973010 5973110 5973210 5973310 050 5973050 5973150 5973250 5973350

015 5973015 5973115 5973215 5973315 055 5973055 5973155 5973255 5973355

020 5973020 5973120 5973220 5973320 060 5973060 5973160 5973260 5973360

025 5973025 5973125 5973225 5973325 070 5973070 5973170 5973270 5973370

030 5973030 5973130 5973230 5973330 080 5973080 5973180 5973280 5973380

035 5973035 5973135 5973235 5973335 Sada 15-40 5973000 5973100 5973200 5973300

040 5973040 5973140 5973240 5973340 Sada 45-80 5973001 5973101 5973201 5973301

25 mm 30 mm Cena 6 ks

008 590145 590169 290 Kč / 11,10 €

010 590146 590170 290 Kč / 11,10 €

015 590147 590171 290 Kč / 11,10 €

020 590148 590172 290 Kč / 11,10 €

025 590149 590173 290 Kč / 11,10 €

030 590150 590174 290 Kč / 11,10 €

035 590151 590175 290 Kč / 11,10 €

040 590152 590176 290 Kč / 11,10 €

045 590153 590177 390 Kč / 14,90 €

25 mm 30 mm Cena 6 ks

050 590154 590178 390 Kč / 14,90 €

055 590155 590179 390 Kč / 14,90 €

060 590156 590180 390 Kč / 14,90 €

070 590157 590181 390 Kč / 14,90 €

080 590158 590182 390 Kč / 14,90 €

015-040 590165 590189 290 Kč / 11,10 €

045-080 590166 590190 390 Kč / 14,90 €

080-100 590167 590191 580 Kč / 22,10 €

110-140 590168 590192 580 Kč / 22,10 €

Krok 4 - Preparace



BiodentineTM

...je biokompatibilní a bioaktivní
náhrada dentinu v korunkové i korenové cástiˇ ˇ

Indikace
v kořeni: překrytí perforací kořene a pulpální dutiny, vnitřní/vnější resorbce zubu, • 

 apexifikace
v korunkce: hluboké/rozsáhlé kavity, trvalé dentinové výplně, přímé překrytí pulpy, • 

 pulpotomie

dentinové kavity
BiodentineTM

perforace kořene 
a pulpální dutiny
BiodentineTM

nevyzrálé kořeny
BiodentineTM

přektytí pulpy
BiodentineTM

pulpotomie
BiodentineTM

resorpce
BiodentineTM

apikální 
chirurgie
BiodentineTM

Vlastnosti
Biokompatibilní materiál redukující riziko nežádoucí reakce 
pulpy nebo gingivy. Remineralizuje dentin a má unikátní 
léčivý vliv na pulpu. Vyniká dlouhodobými pečetícími 
vlastnostmi bez nutnosti preparovat povrch díky přirozené 
mikromechanické vazbě. Zamezuje opětovnému vzniku 
kazů v hlubokých kavitách díky své alkalické pH 12. 
Po 24 hodinách má stejný modul elasticity jako dentin, 
absorbuje a distribuuje tlak, který je na zub vyvíjen stejně 
jako okolní dentin.

Balení obsahuje: 
15 x 0,7 g kapslí prášku
a 15 peletek mísícího roztoku.

Další informace najdete na straně 166.

Biodentine_inzerce_kat_odr_2013.indd   1 17.7.2013   11:17:07
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Endo Clean stojánek modrý 1 ks 5307562 159 Kč
Endo Clean stojánek hliníkový 1 ks 530762 295 Kč
Endo Clean houbičky 50 ks 530757 200 Kč
Endo Clean stojánek ovál černý 1 ks 530760 328 Kč
Endo Clean houbičky ovál 25 ks 530761 289 Kč

Mini-Endo blok 1 ks 571019 1 049 Kč

Endo měrka 1 ks 277371A 1 199 Kč

Minifix endoměrka 1 ks 571402 430 Kč

Endo-Eze měřítka 25 ks 501295 940 Kč

• Stojánky na nástroje s houbičkou pro odstranění nečistot během preparace kořenového kanálku.
• Stojánek se naplní prostředkem pro dezinfekci kořenového kanálku.
• Kulaté - modrý z odolného plastu nebo hliníkový vhodný do sterilizátoru (prům. 40 mm).
• Oválný - černý z odolného plastu (55 x 40 mm).

ENDO CLEAN STOJÁNEK

• Praktická plastová endo měrka na kořenové nástroje.
• Přesně, snadno a rychle nastavíte pracovní délku.
• Sterilizovatelný do 180 °C.

MINI ENDO-BLOK Maillefer Instruments Trading

• Praktická hliníková měrka na kořenové nástroje.
• Se dvěma zásobníky na nástroje a EndoStopy.
• Rozměry: 100 x 40 x 40 mm

ENDO MĚRKA ASA DENTAL

• Praktická plastová endo měrka.

MINIFIX VDW

• Endo měřítko ve formě čtyřstranného pravítka.

ENDO-EZE MĚŘÍTKA Ultradent Products

Bělící pasta Opalescence ze strany 260 
chrání bělené zuby před pigmentací.

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 5 - Měření délky
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Propex Pixi 1 ks 593235 18 290 Kč

Raypex 6 1 ks 5932156 31 990 Kč

Apex ID 1 ks 593540 22 900 Kč

• Multifrekvenční apexlokátor, který pohodlně umístíte na hrudník pacienta.
• Spolehlivě pracuje v suchých i vlhcích kanálcích.
• Bez nutnosti kalibrace.
• Lepší vizuální kontrola díky umístění jednotky na pacientovi - blízko zorného pole lékaře.
Zvuková indikace:
- zavedení nástroje do kanálku - 1 dvojitý signál,
- preapikální zóna (2,0 - 1,5 mm od apexu) - přerušovaný signál.
- apikální zóna (1,0 - 0 mm) - stálý signál,
- proniknete-li skrz apex - rychlý přerušovaný signál.
• Zvuková indikace umožňuje nastavit 4 úrovně hlasitosti.

PROPEX PIXI Dentsply Maillefer

• Apexlokátor s modrním designem pro přesné stanovení délky kořenového kanálku.
• Unikátní 3D barevná dotyková obrazovka.
• Spolehlivě pracuje i ve vlhkém prostředí.
• Vizualizace zúžené apikální části.
• Inteligentní uživatelské rozhraní.
• Skládací „kapesní“ provedení.
• Provoz na dobíjecí baterie.

RAYPEX 6 VDW

• Kompaktní apexlokátor v moderním designu s unikátními funkcemi.
• Nulový bod nastavitelný uživatelem - upravte si na základě svého klinického posudku

„nulový bod“. Není nutné neustále sledovat displej, zvukové znamení Vás upozorní, jakmile 
dosáhnete Vámi zadaného nulového bodu.

• Přesnost za všech podmínek - funguje téměř za jakéhokoli stavu kanálku (suchý, vlhký, 
s krvácením, zaplněný slinami, EDTA, NaOCl, chlorhexidinem).

• Průběžná kalibrace - průběžně se kalibruje a poskytuje tak přesné, nepřerušované informace 
v reálném čase.

APEX ID SybronEndo

Opalescence Endo vybělí nevitální 
zuby hledejte na straně 258

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 5 - Měření délky



NaOCI
naplňte

File-Eze
naneste

Zajistěte průchodnost kanálku
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Naplňte kanálek NaOCl a pak naneste malé množství 
materiálu File-Eze (EDTA a lubrikant) na vstup do kanálku.

#15

Odsajte kanálek adaptérem 
Luer Vacuum a kanylou 
Capillary tip.

odsajte

Vsuňte do kanálku ruční ne-
rezový nástroj č.15 kratší o 
cca 0,5 mm - 1 mm než je 
délka kanálku nebo místo 
apikálního zúžení.

NaOCI
naplňte

File-Eze
naneste

Střední třetina zubu

Přidejte další NaOCl a File-Eze (EDTA a lubrikant).
Použijte tvarovací nástroj č. 2 v kolénku.

Přejděte k ručnímu nástroji z 
nerezové oceli č.20.

Často vyplachujte NaOCl 
(File-Eze se již dále ve výko-
nu nepožaduje).

NaOCI
vyplachujte

#20

Vyplachujte dalším NaOCl.

NaOCI
vyplachujte

NaOCI
naplňte

Apikální třetina zubu

Aplikujte další NaOCl
Použijte oba přechodové 
nástroje z balení RediPack.

Kanálky odsajte.Přibližně na 60 sekund 
naplňte kanálek Ultradent 
EDTA 18 %.

EDTA
naplňte 

60 sek.

odsajte

Finální výplach

Kanálky propláchněte 
NaOCI.

NaOCI
vyplachujte

Na 5 minut nechte kanálky 
nasáknout CHX (chlorhexi-
din glukonát) a odsajte.

CHX
5 min.

Kanálek by se měl být před 
zaplněním zvlhčený, 
NE vysušený.

vysušte 
čepy

Vysušte kanálek papírovými 
čepy na 1-2 sekundy (každý 
čep by měl být vlhký 1-3 
mm od špičky).

NaOCI
vyplachujte PARCAN

Stabilizovaný 3% roztok hypochloridu
sodného. Vyplachujte Parcanem vždy po
použití nástroje (ručního či rotačního)
minimálně 5 ml roztoku.
strana 189

FILE-EZE
Viskózní preparát s obsahem 19% EDTA
rozpuštěné ve vodě. Účinně odstraňuje
detrit a slouží k chelataci a lubrikaci kanálku.
Doporučujeme použít jej na začátku
preparace a poté již proplachovat
chloridem sodným.
strana 188

LUER VACUUM ADAPTÉR
Na adaptér se nasadí libovolná kanyla
(doporučujeme Capillary Tip) a připojí
se jako klasická savka. Zajistí čisté,
přehledné a suché pracovní pole
s použitím minimálního množství
papírových čepů.
strana 195

EDTA 18%
Přípravek pro výplachy podporuje chemické
i mechanické čištění kořenových kanálků.
Vytvoří bouřlivý bublavý efekt.
strana 191

NAVITIP SIDEPORT KANYLY
Výplachové kanyly. Díky dvěma protilehlým
otvorům v různé výšce a uzavřenému
zakončení kanyly nehrozí protlačení skrze apex.
strana 193

CANALPRO CHX 2%
2% roztok chlorhexidin-diglukonátu
k proplachování a čištění systému
kořenových kanálků. Ideální jako finální výplach
před plněním kanálku.
Desinfikuje kanálek účinný hlavně proti
bakteriím E.fekális a houbám.
strana 191

PAPÍROVÉ ČEPY
strana 195

odsajte

File-Eze
naneste

EDTA
naplňte 

60 sek.

CHX
5 min.

vysušte 
čepy

Odsajte a opláchněte sterilní vodou a znovu odsajte.

odsajte
H2O

vypláchněte
sterilní

endodoncie-PROTOKOL.indd   1 25.7.2013   15:41:44
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File-Eze Intro kit 501075 1 500 Kč
File-Eze 2 x 1,2 ml + 10 kanyl 501022 500 Kč
File-Eze 4 x 1,2 ml 500297 770 Kč
File-Eze IndiSpense 30 ml 500682 1 840 Kč

Canal + 5 g 530281 960 Kč

FileCare EDTA 3 ml 571307 339 Kč

Largal Ultra 13 ml 530318 800 Kč

• Účinný viskózní preparát s obsahem 19% EDTA rozpustné ve vodě.
• Určený k chelataci, lubrikaci a odstraňování deritu z opracovávaných kořenových kanálků.
• Neobsahuje peroxidy a má pH 10-11 – ideální pro chelataci EDTA.
• V kombinaci s kanylkou NaviTip Vám umožní geniálně přesnou a snadnou aplikaci do kanálku.
• Ekonomický – díky přesné aplikaci výrazně šetříte materiál.
• Intro kit obsahuje: 4 x 1,2 ml File-Eze, 20 kanyl NaviTip.

FILE-EZE

1) Opracovaný 
kanálek (bez 
výplachu nebo 
lubrikantů). Smear 
vrstva v kanálku je 
intaktní.

Ultradent Products

• Přípravek na bázi EDTA.
• Odstraní smear vrstvu, usnadní penetraci do kalcifikovaných kanálků.
• Gelová konzistence na vodě rozpustné bázi.
• Lubrikuje endodontické nástroje, gel se snadno beze zbytku odstraní jednoduchým omytím.
• Stříkačka s jednorázovými aplikačními špičkami.
• Ergonomický tvar umožňuje snadnou aplikaci a zabraňuje kontaminaci.
• Karbamid-peroxidové vylepšení.
• „Bublinový“ efekt s pomocí chlornanu sodného eliminuje mikroorganismy.
• Balení: 5 g stříkačka + 5 aplikačních kanyl.

CANAL+ Septodont

• Chelatační činidlo, které redukuje napětí kořenových nástrojů a umožňuje účinější čištění kanálků a snadnější preparaci.
• Odstraňuje smear vrstvu, zdokonaluje penetraci endodontických léčiv a výplňových materiálů do tubulů.
• Zabraňuje zablokování nástroje v kanálku a jeho následné zlomení.
• Funguje jako lubrikant a usnadňuje vyplachování díky pěnivému efektu.
• Obashuje 15% EDTA a 10% urea peroxid gel.

FILECARE EDTA VDW

• Neutrální roztok pro chemické rozšiřování kanálků, které jsou pro běžnou preparaci velmi 
odolné a nebezpečné.

• Reaguje s minerální strukturou kanálku a výsledkem reakce jsou jeho měkčí stěny a díky 
tomu je ruční rozšíření mnohem jednodušší.

• Obsahuje kvartérní amonné soli, které mají silný antibakteriální účinek.
• Je zcela netoxický, neškodný pro periapikální oblast a svým působením vyčistí devitalizované 

zbytky pulpy tak rychle a efektivně, že je možné preparovat i ty nejužší kanálky.
• Slouží též k otevření vstupu do kanálku.
• Roztok stačí aplikovat pipetou do kanálku a ihned lze preparovat nástrojem. Tuto činnost je 

třeba několikrát zopakovat.

LARGAL ULTRA Septodont

NaviTip kanyly
unikátní výplachové kanyly najdete na straně 193

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

2) Opracovaný kanálek 
s výplachy chlornanem 
sodným. Hrudky Smear 
vrstvy stále ucpávají 
vstup do dentinových 
tubulů.

3) Opracovaný 
kanálek po aplikaci 
chlornanu sodného
a File-Eze. Smear
vrstva je pryč,
dentinové tubuly jsou 
čisté a otevřené.

Krok 6 - Vyplachování
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CanalPro NaOCl 3% 480 ml 530522 849 Kč
CanalPro NaOCl 6% 480 ml 530520 849 Kč

CanalPro NaOCl EXTRA 480 ml 530519 1 879 Kč

Parcan 250 ml 530294 730 Kč

Octenisept 1000 ml 410030 599 Kč
Octenisept 250 ml 410038 249 Kč

• Pro výplach a pročištění kanálků před a během instrumentace.
• Dostupné v 3% a 6% koncentraci.

CANALPRO NAOCL Coltene / Whaledent

• Dvojnásobná účinnost pronikání - silné zvlhčující činidlo a vlastní povrchové modifikátory 
umožnují penetraci do těžko přístupných oblastí, jako jsou laterální kanálky.

• Dvojnásobně rychlejší rozpuštění tkáně ve srovnání s běžným chlornanem sodným.

CANALPRO NAOCL EXTRA Coltene / Whaledent

• Stabilizovaný 3% roztok hypochloridu sodného.
• Díky ochraně před UV zářením je maximálně účinný po celou dobu používání.
• Chemicky rozpouští organické matrice dentinu a tím umožňuje snadnější vyčištění kanálku.
• Narušuje nekrotické tkáně.
• Díky obsahu chlornanu sodného je aktivní v širokém bakteriálním spektru.
• Nenarušuje zubní struktury.

PARCAN

4. 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.

Septodont

• Přípravek pro výplachy kořenových kanálků a parodontologických chobotů
• Působí na mikroorganismy, ale nezasahuje tkáňové buňky.
• Podporuje hojení.
• Bez vedlejších účinkú.
• Toxicky bezpečný při správném použití.
• Neředí se.

OCTENISEPT Schülke & Mayr

Dam-It
kofferdamy pro zajištění suchého pole na straně 133

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

3. Tupě zkosenou výplachovou 
jehlu opatrně zasuňte do 
kořenového kanálku. Zamezte 
zablokování jehly mezi stěnami 
kořenového kanálku - cítíte-li 
odpor, povytáhněte jehlu cca
o 2 mm zpět.

2. Naplňte 10 ml 
stříkačku.

1. Sejměte kovové
víčko z uzávěru 
lahvičky.

5. Parcan je možno používat v 
ultrazvukových endodontic-
kých přístrojích. Stačí Parcan 
nalít do zásobníku a používat 
přístroj dle doporučení 
výrobce.

Krok 6 - Vyplachování



   

The Endo-Eze® AET (Anatomická Endodontická Technika)
od Ultradentu je inovativní systém ošetření kořenových kanálků,
založený na přirozené anatomii kořene jako přirozeného vodiče nástroje.

Tradiční systémy Vás mohou nutit vhodně přizpůsobit kořenový kanál Vámi 
použitým nástrojům a materiálům. Na rozdíl od nich se systém  Endo-Eze AET 
přizpůsobí přirozené anatomii každého kanálku. Dává  Vám tak větší možnost 
ovládání a větší předvídavost při ošetření kořenového kanálku při současném 
zachování zubu.

• Účinné čištění a ošetření za přibližně poloviční dobu1

• Mechanické nástroje s vratným pohybem a ruční nástroje 
 jsou navrženy tak, aby eliminovaly zalomení nástroje 
 v kanálku

• Ideální pro “hybridizaci“ s existujícími rotačními systémy

ENDO-EZE® 

Hu-Fa Dental a. s.
Váš výhradní dovozce
a distributor

výrobků v ČR.

jejda...

Rotační nástroje mohou zásadně 

změnit tvar kanálku a zeslabit 

kořen.

Systém  Endo-Eze® AET 
ponechává přirozenější tvar 
kanálku a celistvost zubu.

© 2008 Ultradent Products, Inc.  All rights reserved.  Endo-Eze is a trademark of Ultradent Products, Inc. 
U.S.  Patent Nos: 5,967,778; 6,012,921; 6,042,375; 6,045,362; 6,059,572; 6,079,979; 6,155,825; 6,217,335; 6,213,771. Other U.S. and International Patents 
granted or pending.

1   Von Fraunhofer JA, Klotz DA, Jones OJ. Microleakage within endodontically treated teeth using a simplified root canal preparation technique: 
      an in vitro study. Gen Dent. 2005 Nov-Dec;53(6):439-443.

2   Zmener O, Pameijer CH, Banegas G. Effectiveness in cleaning oval-shaped root canals using Anatomic Endodontic Technology,  
 ProFile and manual instrumentation: a scanning electron microscopic study. Int Endod J. 2005 Jun;38(6):356-63.

OdstranIl Váš nástrOj 
Více, než jste chtělI?

Veškeré podrobné informace o Ultradent výrobcích a jejich použití 
Vám poskytne: Ing. Jana Smilková, Ultradent Product manager pro ČR.

mobil: 777 779 705

ENDO-EZE-kopie.indd   1 25.7.2013   15:39:55
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CanalPro CHX 2% 120 ml 530524 529 Kč
CanalPro CHX 2% 480 ml 530525 1 489 Kč

CanalPro stanice 1 ks 530518 5 490 Kč

R4 13 ml 530293 1 310 Kč

EDTA 18% 30 ml 500162 350 Kč

• 2% roztok chlorhexidin-diglukonátu k proplachování a čištění systému kořenových kanálků.
• Ideální jako finální výplach před plněním kanálku.
• Desinfikuje kanálek účinný hlavně proti bakteriím E.fekális a houbám.
TIP:
• K odstranění mastné vrstvy použijte v kanálku k předběžnému výplachu 17% roztok EDTA. 

Vypláchněte chlornanem sodným (NaOCl). NaOCl odstraňte vypláchnutím sterilní vodou nebo 
anestetickým roztokem. CanalPro CHX 2% umístěte do irigační stříkačky. Vyplachujte nepřetr-
žitě po dobu alespoň 2 minut. Kanálek vysušte a uzavřete.

CANALPRO CHX Coltene / Whaledent

• Praktická a účinná metoda plnění stříkaček.
• Stříkačkou aktivovaný ventil.
• Indikace nízkého množství.
• Je možné spojit několik jednotek pro vytvoření pohodlné plnící stanice pro různé roztoky.

CANALPRO STANICE Coltene / Whaledent

• Účinný roztok na bázi chlorhexidinglukonátu (20%) pro dezinfekci kořenových kanálků.
• Má specifický účinek na anaerobní organismy a flóru kořenových kanálků.

R4 Septodont

• Přípravek pro výplachy a chemické i mechanické čištění kořenových kanálků.
• Obsahuje 18% EDTA pro chelatační účinky.
• Aplikace pomocí kanylek NaviTip nebo NaviTip FX.

EDTA 18% Ultradent Products

Endo-Eze systém
snadná a rychlá endodoncie na straně 171

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 6 - Vyplachování
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ENDODONCIE Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Endoaktivátor system kit  562850 13 290 Kč
Endoaktivátor špičky 25 ks 56285x 1 389 Kč
Endoaktivátor ochranné návleky 100 ks 562857 579 Kč
 x - doplňte velikost

Miraject endo luer 30G 100 ks 300317 289 Kč
Miraject endo luer 25G 100 ks 300312 289 Kč

Irigační jehly 40 ks 30045x 1 060 Kč
 x - doplňte typ

• Ergonomický, bezdrátový násadec navržený pro bezpečné a efektivní výplachy během ošetření kořenových 
kanálků pomocí ultrazvuku.

• Vytváří hydrodynamiku výplachových tekutin, čímž zlepšuje čištění kanálku a narušuje smear vrstvu a biofilm.
• 3-rychlostní ultrazvukový motor vytváří 2 000, 6 000 nebo 10 000 pulzů za minutu.
• Kolénkový design umožňuje snadný přístup k zadním zubům.
• Aktivační koncovky lze rychle připojit nebo odpojit, jsou barevně kódované ve třech velikostech - malé

(6 - žluté .02/015), střední (5 - červené .04/025) a velké (4 - modré .04/035).
• Systém kit obsahuje: násadec, 75 koncovek, 100 endostopperů, DVD a návod k použití.

ENDOAKTIVÁTOR

Zjistěte více a shlédněte video

Maillefer Instruments Trading

• Ohebné kanyly pro endodoncii s tupým hrotem.
• Pro aplikaci kapaliny nebo pasty do kořenového kanálku.
• Před vsunutím do kanálku je můžete ohnout.
• Dvě velikosti - jemné (30G, 0,3 x 40 mm) a střední (25G, 0,5 x 40 mm).

MIRAJECT ENDO LUER Hager & Werken

• Irigační jehly s postranním otvorem a zakulacenými hroty.
• Pro jemnou, profesionální irigaci kořenových kanálků a parodontu.
• Díky jejich konstrukci nedochází k proražení apexu a poškození tkáně.
• Velikosti: 30 x 0,3 mm (č. 1), 21 x 0,8 mm (č. 2), 23 x 0,6 mm (č. 3) a 25 x 0,5 mm (č. 4).

IRIGAČNÍ JEHLY KerrHawe

Usnadněte si komunikaci s pacientem
pomocí konzultačních modelů ze strany 287

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 6 - Vyplachování
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NaviTip kanyly 20 ks 50xxxx 1 100 Kč
NaviTip kanyly 50 ks 50xxxx 2 400 Kč
 x - doplňte typ

NaviTip Sideport 20 ks 50512x 1 150 Kč
NaviTip Sideport 50 ks 50512x 2 520 Kč
 x - doplňte typ

NaviTip FX kanyly 17 mm  20 ks 501452 1 340 Kč
NaviTip FX kanyly 25 mm 20 ks 501454 1 260 Kč

Endo-Eze Irrigator 20 ks 500207 340 Kč
Endo-Eze Irrigator sterilní 20 ks 500202 1 120 Kč

29G – 20 ks 30G – 20 ks 29G – 50 ks 30G – 50 ks

17 mm 505112 501249 501378 501421

21 mm 505113 501349 501374 501422

25 mm 505114 501250 501376 501423

27 mm 505115 501354 501377 501424

sortiment 505116 501351 501379 503319

31G – 20 ks 31G – 50 ks

21 mm 505121 505122

27 mm 505123 505124

• Silné rigidní kanylky s měkkými zaoblenými konci, které usnadňují pohyb v zakřiveném kanálku.
• Kontrolovaná aplikace přípravků až k apexu.
• Vyrobené z nerezové oceli.
• Dostupné ve dvou průměrech: 30G (0,31 mm) a 29G (0,33 mm).
• Délky: 17 mm (bílé), 21 mm (žluté), 25 mm (modré) a 27 mm (zelené).

NAVITIP KANYLY Ultradent Products

• Nejtenčí, nejflexibilnejší a nejšetrnější výplachové kanyly s bočními otvory.
• Díky dvěma protilehlým otvorům v různé výšce a uzavřenému konci kanyly nehrozí

protlačení skrze apex.
• Dostupné ve dvou délkách - 21 mm a 27 mm.
• Průměr 31G (0,28 mm).

NAVITIP SIDEPORT KANYLY Ultradent Products

• První a jediné kanyly s kartáčkem.
• Ideální pro mechanické čištení a výplach v jednom kroku.
• Silná rigidní kanylka o velikosti 30G (0,31 mm).
• Výborná při aplikaci a čištění s Citric Acid.
• Hodí se pro odstraňování hydroxidu vápenátého z kanálku před definifitivním plněním kanálku.
• Dostupná ve dvou délkách: 17 mm a 25 mm..

NAVITIP FX KANYLY Ultradent Products

• Tenké, flexibilní výplachové jehly o velikosti 27G (0,41 mm).
• Unikátní zakončení, bránící ucpání s bočním otevřením.
• Délka 2,54 cm.
• Dodávané v nesterilně a sterilně balené variantě.

ENDO-EZE IRRIGATOR KANYLY Ultradent Products

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt?
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 6 - Vyplachování
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ENDODONCIE Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Plastové stříkačky 1,2 ml 20 ks 500124 300 Kč
Plastové stříkačky 1,2 ml 100 ks 500157 1 190 Kč
Plastové stříkačky 5 ml 10 ks 500201 310 Kč

Barevné stříkačky 50 ks 530517x 439 Kč
 x - doplňte barvu

• Jednorázové plastové stříkačky se závitem Luer Lock pro bezpečné nasazení kanyly.
• Píst je navržen tak, aby se opřel do dlaně - bezpečná a snadná manipulace.
• Objem 1,2 ml je vhodný k aplikaci různých materiálů, např. leptadla, ViscoStat a další.
• Objem 5 ml je ideální k výplachům a aplikaci medicínských roztoků. Optimální v kombinaci

s kanylami Capillary Tip a Endo-Eze.

PLASTOVÉ STŘÍKAČKY Ultradent Products

• Barevně označené stříkačky nabízejí rychlý a snadný způsob organizace a identifikace stříkaček pro
výplachové a jiné roztoky.

• Pomáhají zvyšovat bezpečnost a minimalizovat možnost záměny stříkaček.
• Standardní luer-lock zakončení.
• Neobsahují latex, objem 10 ml.
• Barvy: červená (3), modrá (4), žlutá (5) a bílá (6).

BAREVNÉ STŘÍKAČKY Coltene / Whaledent

Injekční stříkačky a jehly najdete
na straně 228

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 6 - Vyplachování
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Luer Vacuum adaptér 10 ks 500230 310 Kč
Capillary Tip 0,35 mm 20 ks 500341 420 Kč
Capillary Tip 0,35 mm 50 ks 503099 890 Kč
Capillary Tip 0,48 mm 20 ks 500186 420 Kč
Capillary Tip 0,48 mm 50 ks 501425 890 Kč

Papírové čepy .02 200 ks 5510xx 105 Kč
Papírové čepy .04 100 ks 5522xx 105 Kč
Papírové čepy .06 100 ks 5523xx 105 Kč
 xx - doplňte velikost

Papírové čepy kalibrované .02 200 ks 5530xx 180 Kč
Papírové čepy kalibrované .04 100 ks 5531xx 180 Kč
Papírové čepy kalibrované .06 100 ks 5532xx 180 Kč
 xx - doplňte velikost

Papírové čepy VDW .02 200 ks 55202xx 239 Kč
Papírové čepy VDW .04 120 ks 55204xx 419 Kč
Papírové čepy VDW .06 120 ks 55206xx 419 Kč
 xx - doplňte velikost

• Rychle a účinně odsaje iriganty a detrit - ideální pro sušení kořenových kanálků.
• Šetří čas a dramaticky snižuje spotřebu papírových čepů.
• Připojuje se jako klasická savka.
• Optimální s Capilary Tips - kónickými, pružnými kanylami, s nimiž se dostanete hluboko do kanálku.
• Capilary Tips lze použít také s luer-lock stříkačkami, dodávané v průměrech 0,356 mm (fialová) a 0,483 mm (zelená).

LUER VACUUM ADAPTER / CAPILLARY TIPS

1. Vypláchněte
kanálek hypochloridem 
sodným s použitím kanyly 
NaviTip nebo kanylou 
Endo-Eze Irrigator
velikosti 27 G (0,41 mm).

Ultradent Products

• Barevně značené papírové čepy z vysoce absorpčního materiálu s přesnou velikostí a tvrdostí.
• Konicita .02 (200 ks) v sadách 15 - 40 a 45 - 80 nebo jednotlivě ve velikostech 008 - 140.
• konicity .04 a .06 (60 ks) v sadě 15 - 40 nebo jednotlivě.

PAPÍROVÉ ČEPY Medin

• Barevně značené kalibrované papírové čepy.
• Konicita .02 (200 ks) v sadách 15 - 40 a 45 - 80 nebo jednotlivě ve velikostech 008 - 140.
• konicity .04 a .06 (100 ks) v sadě 15 - 40 nebo jednotlivě.

PAPÍROVÉ ČEPY KALIBROVANÉ Medin

• Kalibrované papírové čepy se zvýšenou konicitou.
• Vysoce savé - šetří Váš čas.
• Barevně kódované pro snadný výběr velkosti.
• Konicita: .02, .04 nebo .06.

PAPÍROVÉ ČEPY VDW VDW

MD-Temp
provizorní výplňový cement najdete na straně 103

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

2. Kanylku Capillary nebo Micro 
Capillary, nasazenou na savku přes 
adaptér zaveďte do kanálku co 
nejhlouběji, při odsávání několikrát 
vysuňte a zase zasuňte. Odstraňování 
výplachů a detritu je při tom obvykle 
vidět nebo slyšet.

3. Papírový čep zasuňte
do kanálku a ověřte
jeho úplné vysušení.

set 15 - 40 set 45 -80 Cena

.02 (200 ks) 550021 550028 105 Kč / 3,70 €

.04 (60 ks) 552200 x 105 Kč / 3,70 €

.06 (60 ks) 552300 x 105 Kč / 3,70 €

Krok 7 - Sušení
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ENDODONCIEHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Septomixine 7,5 g 530234 1 300 Kč

UltraCal XS Kit 501027 1 770 Kč
UltraCal XS mini 2 x 1,2 ml + 10 kanyl 501024 620 Kč
UltraCal XS refill 4 x 1,2 ml 500606 900 Kč

Calciumhydroxid Plus sada 15-40 60 ks 550018 539 Kč
Calciumhydroxid Plus refill 60 ks 5514xx 539 Kč
 xx - doplňte velikost

Citric Acid 20% IndiSpense 30 ml 500329 920 Kč

• RTG kontrastní pasta s obsahem antibiotik.
• Dezinfekce kořenového kanálku a léčení chemických periodontitid.
• Pro léčbu periapikálních afekcí a infikovaných kanálků nesnášejících uzávěr.
• Spojení antibiotik a antimycotik s širokým spektrem zabraňuje rezistenci mikroorganismů.
• Dexametason potlačuje zánětlivé a alergické projevy, aniž by ovlivnil obranyschopnost organismu.
• Neškodný pro periapikální tkáň.
• Vzhledem k neškodnosti může být bezpečně používán k systematickým apikálním přeplněním.
• Aplikace lentulí přímo do kořenového kanálku.
• Nové vylepšené balení zabraňuje ztuhnutí materiálu.

SEPTOMIXINE Septodont

Léčivo - Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékárny. Nákup jen v hotovosti.

• Pasta s obsahem 35% hydroxidu vápenatého.
• Léčba kořenových kanálků (mokvání, krvácení - vždy, když kanálek nelze vysušit a následně ani plnit).
• Vysoké pH 12,5 = antibakteriální účinek.
• RTG kontrastní, podporuje hojení kosti.
• Dokonale přesná aplikace pomocí kanyly NaviTip - jediný NaOH, který kanylou proteče.
• Vždy stejná konzistence a složení.
• Snadno odstranitelný pomocí Citric Acid.
• Úspora materiálu - žádné zbytky po míchání na podložce.
• Balení kit obsahuje: 4 x 1,2 ml stříkačku a 20 x kanyly NaviTip sortiment.

ULTRACAL XS Ultradent Products

• Vylepšené CaOH2 špičky s přísadou gutaperči použitelné jako dočasná výplň kořenových 
kanálků, při endodontických akutních zákrocích nebo při ošetření resorpce kořene.

• Připraveny k okamžitému použití.
• Jsou pevné, což usnadňuje zavedení do kořenového kanálku.
• Dostatečně pružné, umožňují sledovat zakřivení kořenového kanálku.

CALCIUMHYDROXID PLUS Coltene / Whaledent

• Výborný na rozpouštění a odstraňování hydroxidu vápenatého z kanálků.
• Doporučujeme jako čistící prostředek a koncidionér opracovaných kořenových kanálků.
• Mírný chelatační účinek.
• Lehce viskózní konzistence podporuje mírnou lubrikaci.
• Používá se s NaviTip nebo NaviTip FX kanylami.

CITRIC ACID 20% Ultradent Products

Provizorní fixační a výplňový cement 
UltraTemp najdete na straně 105

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 8 - Léčba
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ENDODONCIE Hu-Fa linka Praha
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Gutaperčové čepy .02 120 ks 5511xx 117 Kč
Gutaperčové čepy .04 60 ks 5516xx 117 Kč
Gutaperčové čepy .06 60 ks 5517xx 117 Kč
Gutaperčové čepy 15-40 120 ks 550041 117 Kč
Gutaperčové čepy 45-80  120 ks 550048 117 Kč
 xx - doplňte velikost

Gutaperčové čepy kalibrované .02 120 ks 5527xx 209 Kč
Gutaperčové čepy kalibrované .04 60 ks 5528xx 209 Kč
Gutaperčové čepy kalibrované .06 60 ks 5529xx 209 Kč
 xx - doplňte velikost

Gutaperčové čepy VDW .02 120 ks 55212xx 385 Kč
Gutaperčové čepy VDW .04 60 ks 55214xx 439 Kč
Gutaperčové čepy VDW .06 60 ks 55216xx 439 Kč
 xx - doplňte velikost

Gutta čepy růžové 15 - 40 100 ks 551900 495 Kč
Gutta čepy růžové 45 - 80 100 ks 551901 495 Kč
Gutta čepy růžové jednotlivé 100 ks 5519xx 495 Kč
 xx - doplňte velikost

• Barevně značené gutaperčové čepy z nejkvalitnějších radioopákních materiálů.
• V konicitě .02 (120 ks) v sadách 15 - 40 a 45 - 80 nebo jednotlivě ve velikostech 008 - 140.
• V konicitách .04 a .06 (60 ks) sada 15 - 40 nebo jednotlivě.

GUTAPERČOVÉ ČEPY Medin

• Barevně značené kalibrované gutaperčové čepy.
• V konicitě .02 (120 ks) v sadách 15 - 40 a 45 - 80 nebo jednotlivě ve velikostech 008 - 140.
• V konicitách .04 a .06 (60 ks) sada 15 - 40 nebo jednotlivě.

GUTAPERČOVÉ ČEPY KALIBROVANÉ Medin

• Kompaktní a těsné plnění - vyrobeny z homogenní, biokompatibilní a stabilní gutaperči.
• Snadno si vyberete velikost díky barevnému kódování na konci čepu.
• Rychlejší postup při plnění u rotačně připravených kořenových kanálků díky zvýšené konicitě.

GUTAPERČOVÉ ČEPY VDW

• Pro plnění za tepla i kondenzaci za studena.
• Vysoká úroveň kvality gutaperči pro přesnost a optimální výsledky plnění.

GUTAPERČOVÉ ČEPY Dentsply DeTrey

Parcan 3% hypochlorid sodný na
výplachy najdete na straně 189

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 9 - Definitivní plnění
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Gutta Cut Set 550030 6 999 Kč
Gutta Cut koncovky sada 4 ks 550029 900 Kč
Gutta Cut koncovka refill 4 ks 550025x 900 Kč
 x - doplňte číslo koncovky

BeeFill Oburation Kit 561996 92 990 Kč
BeeFill kartuše 25G 10 ks 561997 1 709 Kč
BeeFill kartuše 23G 10 ks 561999 1 650 Kč
BeeFill kartuše 20G 10 ks 561998 1 650 Kč

E&Q Master Set 593483 43 990 Kč
E&Q Master - Gutaperčové válečky 100 ks 593481 790 Kč

Potřebujete opravit přístroje ve Vaši zubní ordinaci nebo laboratoři? Kontaktujte 
naše servisní středisko na čísle 576 771 416 nebo emailem servis@hufa.cz

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Praktický přístroj pro rychlé a čisté oddělení vyčnívajících gutaperčových čepů po plnění kořenových kanálků.
• Zahřátí a ochlazení koncovky nástroje je otázkou vteřin - do úst je vkládán chladný a po odřezání se z úst 

vyjímá již vychladnutý. Minimalizuje se tím riziko poranění měkkých tkání v ústech.
• Nabízí sortiment 4 různých druhů koncovek, které lze autoklávovat do 135 °C.
• Bezkabelové provedení pro snadnou a ergonomickou manipulaci.
• Vysoká kapacita akumulátorů umožňuje až 80 použití na jedno nabití.
• Balení obsahuje násadec s nabíječkou a 4 vyměnitelné koncovky.

GUTTA CUT VDW

• Přístroj na 3D plnění kořenových kanálků metodou tzv. termokondenzace gutaperči (tekutá gutaperča).
• Kvalitnější vyplnění kořenového kanálku i v místech, která se standardními metodami dají zaplnit jen velmi obtížně.
• Přístroj ulehčí práci, snadná a rychlá výměna kartuší, úzká rukojeť umožňuje přehlednost pracovního pole.
• Individuální nastavení teploty a rychlosti plnění.
• Jedna teplovodivá flexibilní kartuše s obsahem slitiny stříbra vystačí na naplnění 4 - 6 kanálků.
• Obturation Kit obsahuje: BeeFill 2v1 přístroj, 3 pluggery (40/.03, 50/.05, 60/.06), termální koncovku,

3 x 10 kartuší, 3 ruční pluggery, 2Seal Easymix a gutaperčové čepy.

BEEFILL VDW

• Bezdrátový přístroj pro perfekční plnění kořenových kanálků metodou tekuté gutaperči.
• Tenký design pistole poskytuje pohodlný úchop a snadnou manipulaci.
• Jednoduché ovládání zajistí, že se s E&Q Master učíte pracovat snadno a rychle.
• Plnění kanálků tekutou gutaperčou je rychlé, spolehlivé a dosahuje předvídatelných výsledků.
• Vhodné i pro anatomicky složité kanálky.
• Set obsahuje: pistoli Gun pro plnění, plugger Pen pro kondenzaci, nabíječku, baterie, 6 Gun 

koncovek, 2 Pen koncovky, 100 ks gutaperčových válečků, guta čepy a další příslušenství.

E&Q MASTER Meta Biomed

Krok 9 - Definitivní plnění
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Thermaprep 2  593304 18 290 Kč

GuttaCore obturátor 5 ks 5934Bxx 939 Kč
 xx - doplňte velikost

Thermafil obturátor 6 ks 55001xx 759 Kč
Thermafil obturátor 30 ks 55002xx 3 599 Kč
Thermafil Posterior kit 020-040 20 ks 5500211 2 479 Kč
Thermafil Anterior kit 045-100 20 ks 5500212 2 479 Kč
 xx - doplňte velikost

ProTaper Obturator 6 ks 56236xx 759 Kč
ProTaper Obturator 20 ks 56237xx 2 459 Kč
 xx - doplňte velikost

• Pícka pro zahřívání obturátorů.
• Obturátory jsou připraveny během 20 - 49 sekund, podle jejich velikosti a udržovány v poža-

dované teplotě po dobu 90 sekund, což oceníte zejména při plnění vícekanálkových zubů.
• Umožňuje zahřívání 2 obturátorů najednou, každý v jiné síle.
• Snadné ovládání i čištění.

THERMAPREP 2 PEC Dentsply Maillefer

• První obturátory s jádrem z gutaperči s příčnými vazbami, které spojují polymerové řetězce a 
transformují gutaperču tak, aby byla odolnější, ale zachovala si své nejlepší vlastnosti.

• Vynikající kvalita trojrozměrných výplní - rovnoměrně aplikujete rozehřátou gutaperču do 
všech tří směrů, včetně zahnutých a úzkých prostor a to vše mnohem rychleji než při tradiční 
laterální kondenzaci.

• Snadná reendodoncie - v kořenovém kanálku nezůstává plastové jádro.
• Zjednodušení přípravy prostoru pro čep - vrtáček snadno proniká a lehce odstraňuje výplňový 

materiál.
• Dodávané ve velikostech: 020 - 090.

GUTTACORE OBTURÁTOR Dentsply Maillefer

• Tradiční obturátory pro 3D plnění kořenových kanálků rozehřátou gutaperčou.
• Excelentní pečetění kořenového kanálku, včetně postranních kanálků.
• Snadné plnění dlouhých, zahnutých i úzkých kanálků.
• Dostupné v průměrech: 020 - 140 (á 6 ks), 020 - 040 (á 30 ks).

THERMAFIL OBTURÁTOR Dentsply Maillefer

• Oturátory velikostně odpovídající systému ProTaper.
• Velikosti: F1 - F5, balení 6 ks nebo 20 ks.

PROTAPER OBTURÁTOR Dentsply Maillefer

Dam-It
kofferdamy pro zajištění suchého pole na straně 133

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 9 - Definitivní plnění
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Plnič rotační ED 4 ks 5978xxx 246 Kč
Plnič rotační ED S - bezpečnostní 4 ks 5978xxx 267 Kč

Plnič Paste Carrier 1 ks 14451xxxx 51 Kč
Paste carrier 025-040/21 mm 4 ks 144550915 225 Kč
Paste carrier 025-040/25 mm 4 ks 144550925 203 Kč

Spreader Roeko 1 ks 5900xx 569 Kč
Spreader Roeko set  4 ks 591007 2 009 Kč
 xx - doplňte velikost

Plugger Roeko 1 ks 5901xx 589 Kč
Plugger Roeko set 4 ks 591012 2 079 Kč
 xx - doplňte velikost

21 mm 25 mm 21 mm - S 25 mm - S

25 5978125 5978225 5978325 5978525

30 5978130 5978230 5978330 5978530

35 5978135 5978235 5978335 5978535

40 5978140 5978240 5978340 5978540

Sada 5978100 5978200 5978300 5978500

• Rotační plniče ze švýcarské oceli. 
• Varianta S - s bezpečnostní spirálou zabraňují zlomení kořenového nástroje a poškození 

kořene. V případě zaseknutí nástroje dojde k rozmotání bezpečnostní spirály, což zamezí 
zalomení nástroje a vyvíjení nadměrného tlaku na kořen zubu.

PLNIČ ROTAČNÍ

klasický

EDENTA AG

• Baleno po 4 ks.

PLNIČ ROTAČNÍ Medin

• Ergonomický nástroj z nerezové oceli pro laterální kondenzaci.
• Zdrsněná rukojeť umožňuje lepší držení.
• Kroužky na rukojeti označují velikost.
• 4 velikosti: 20, 30, 40 a 50.

SPREADER Coltene / Whaledent

• Ergonomický nástroj z nerezové oceli pro vertikální kondenzaci.
• Na koncovce má milimetrovou měrku pro Vaši snadnou orientaci.
• Kroužky na rukojeti označují velikost.
• 4 průměry: 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 mm.

PLUGGER Coltene / Whaledent

Nabídka cestovní kanceláře a vzdělávání? Aktuální informace 
vždy v Hu-Fa Praktické Univerzitě nebo na www.hufa.cz

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

baleno po 4 ks 0,25 mm 0,30 mm 0,35 mm 0,40 mm

L = 21 mm
14451xxxx

3505 3515 3525 3535

L = 25 mm 2100 2110 2120 2130

bezpečnostní

Krok 9 - Definitivní plnění
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EndoREZ Obturation Mini kit 505904 1 800 Kč
EndoREZ Obturation Kit .02 505901 3 970 Kč
EndoREZ Obturation Kit .04/.06 50590x 4 140 Kč
EndoREZ 8 g 505900 2 820 Kč
 x - doplňte 2-kit .04 / 3-kit .06

EndoREZ akcelerátor 20 ks 500399 1 030 Kč

• Unikátní biokompatibilní výplňový materiál na bázi UDMA pryskyřice.
• Dvousložkový, duálně tuhnoucí materiál s volitelným EndoREZ akcelerátorem k urychlení 

doby tuhnutí.
• Optimální hydrofilita dovoluje výborný průnik do dentinových tubulů což zlepšuje hermetické 

a těsnící vlastnosti.
• Snadná aplikace i odstranění, vynikající rentgenokontrastnost zjednodušuje hodnocení rent-

genových snímků.
• Navržená aplikace s kanylou NaviTip 30G spolu s jedním hlavním čepem (volitelné použití 

vedlejších čepů) umožňují optimální hermetické uzavření.
• EndoREZ lze použít u všech konvenčních metod plnění kořenových kanálků.
• Mini Obturation kit obsahuje: 2 g duální stříkačku EndoREZ, 10 ks míchacích kanyl, 10 ks 

stříkaček Skini a 12 ks kanyl NaviTip 30G,
• Obturation kit obsahuje: 8 g EndoREZ, 20 míchacích kanyl, 20 stříkaček Skini, 20 kanyl NaviTip 

29G a 120 ks EndoREZ čepů.

ENDOREZ Ultradent Products

• Při použití EndoREZ akcelerátoru je kompletního ztuhnutí dosaženo za 4-6 minut. Preparaci 
na čep můžete začít v pěti minutách.

• EndoREZ akcelerátor se do kanálku aplikuje s vedlejším čepem, který se smočí v akcelerátoru.
• Balení EndoREZ akcelerátor obsahuje 20 ks ampulí. Každá ampule vystačí na 3 - 5 kanálků.

ENDOREZ AKCELERÁTOR Ultradent Products

• Gutaperčové čepy potažené pryskyřicí se chemicky váží s EndoREZ a v kořenovém kanálku 
vytváří „monoblok“.

• Fungují se všemi kořenovými výplněmi na bázi pryskyřice.
• Běžné gutaperčové čepy se na výplně kořenového kanálku váží pouze slabě.

ENDOREZ GUTAPERČOVÉ ČEPY Ultradent Products

Ultradent
Váš partner nejen v endodoncii

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

konicita .02 konicita .04 konicita .06

velikost 25 501631 501634 501637

velikost 30 501632 501635 501638

velikost 35 501633 501636 501639

sortiment 25, 30 a 35 501605 501606 501607

sortiment 40, 45 a 50 503317 503318 -

Cena 60 ks 740 Kč
29,00 €

770 Kč
31,00 €

770 Kč
31,00 €

Krok 9 - Definitivní plnění
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Endomethasone N set 14 g + 10 ml 530236 1 630 Kč
Endomethasone N prášek 14 g 530237 970 Kč
Endomethasone N tekutina 10 ml 530241 670 Kč

N2 Endodontic cement - set 10 g + 6 ml 530503 1 349 Kč
N2 Endodontic cement prášek 10 g 530510 1 039 Kč
N2 Endodontic cement tekutina 6 ml 530258 619 Kč

Acroseal 18 g 530292 1 310 Kč

Topseal 2 x 4 ml 530228 3 249 Kč

• RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu.
• Antiseptický, nedráždivý, nevstřebatelný kořenový výplňový materiál obsahující Hydrocorti-

son acetát.
• Nerozpustný v kořenovém kanálku.
• Rozpustný mimo kořenový kanálek.
• Zabraňuje vzniku bolestivých periapikálních zánětů.
• Minimální postoperační citlivost.
• Nezpůsobuje zabarvení tkání.
• Set obsahuje 14 g prášku a 10 g tekutiny.

ENDOMETHASONE N Septodont

• Kořenový cement na zink-oxidové bázi s antimikrobiálním efektem.
• Antimikrobiální účinek formaldehydu obsaženého v prášku postupně klesá v průběhu poly-

merace.
• Formaldehydové plyny mají vlastnost prostupovat hluboko do tubulu dentinu.
• Konečná, neabsorbovatelná výplň s tvrdostí sádry (po zpolymerování).
• Dobrá adheze ke stěnám kanálku.
• Snadná aplikace a vyjmutí ve smíchané podobě.
• Lze použít samostatně nebo jako pečetidlo ve spojení s gutaperčovými čepy.
• Sada obsahuje: 10 g prášku, 6 g tekutiny.

N2 ENDODONTIC CEMENT Hager & Werken

• Nerozpustná kořenová výplň ve formě pasta-pasta na bázi calcium-hydroxidu pro plnění 
kořenových kanálků s gutaperčovými čepy.

• Díky konzistenci pasta-pasta se snadno zpracovává, jednoduše aplikuje a lehce odstraňuje.
• Použitelná s jakoukoliv technikou plnění kořenových kanálků.
• Zajistí těsnost gutaperčových čepů ke stěnám kanálků a vytvoří dokonalé zapečetění.
• Zaplní i vedlejší kanálky, je stabilní a nerozpustná.
• Neobsahuje eugenol, je RTG kontrastní.
• Napomáhá remineralizaci a periapikálnímu léčení.
• Balení obsahuje: 8,5 g báze, 9,5 g katalyzátoru a míchací podložky.

ACROSEAL Septodont

• Kořenový výplňový materiál na bázi epoxid-amin polymeru pro trvalé výplně.
• Vysoce biokompatibilní, chemicky inertní, nízkoviskozní, RTG opákní.
• Balení obsahuje: 4 ml tubu A, 4 ml tubu B a míchací podložku.

TOPSEAL Maillefer Instruments Trading

Míchací bločky najdete na straně 161

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Root Canal Sealer kit 15 g +7,5 ml 530250 1 100 Kč
Root Canal Sealer tekutina 7,5 ml 530251 937 Kč

AH 26 se stříbrem 15,5 g 530212 2 447 Kč
AH 26 bez stříbra 15,5 g 530213 2 447 Kč

AH Plus 2 x 4 ml 530225 2 796 Kč
AH Plus Jet 15 g 530238 2 668 Kč
AH Plus Cleaner 5 ml 5302258 479 Kč

Adseal 13,5 g 530451 990 Kč

• Radioopákní, bakteriostatický materiál pro definitivní plnění kořenových kanálků.
• Použití na plnění s gutaperčovými čepy i bez čepů.
• Po ztuhnutí jemně expanduje a tím zajistí dokonalý uzávěr.
• Pokud je třeba, dá se po ztuhnutí lehce odstranit rotačními i ručními nástroji.
• Výborně zatéká do kořenových kanálků.
• Je resorbovatelný v kořenech dočasných zubů.
• Jemné přeplnění se po čase resorbuje.
• Složení: prášek – zink-oxid, kalcium-fosfát, barium-sulfát, tekutina – eugenol, kanadský balzám.
• Balení obsahuje 15 g prášku a 7,5 ml tekutiny.

ROOT CANAL SEALER Pulpdent

• Kořenový výplňový materiál na bázi epoxidové pryskyřice.
• Neobsahuje akryláty ani eugenol, obsahuje stříbrné ionty, nedráždí, je RTG kontrastní.
• Snadno se zpracovává a aplikuje.
• Vhodný pro všechny techniky endodontického ošetření.
• AH 26 silverfree je verze bez obsahu stříbrných iontů.
• Balení obsahuje 8 g prášku + 7,5 g pryskyřice.

AH 26 / AH 26 SILVERFREE Dentsply DeTrey

• Dvousložkový RTG kontrastni materiál typu pasta-pasta na bázi epoxy-amidové pryskyřice určený jako 
výplň (sealer) kořenových kanálků.

• Dlouhodobé utěsňovací vlastnosti, mimořádná rozměrová stabilita a samoadhezivní vlastnosti.
• Cleaner - na odstranění kořenové hmoty AH, čistí sklovinu a dentín a připravuje je na použití adheziv.
• Aplikační forma JET z duální stříkačky pro automatické míchání a aplikaci přímo do kořenového kanálku.
• Balení JET obsahuje: 15 g v automix stříkačce, 20 míchacích kanyl, 20 aplikačních kanyl a 2 balení 

gutaperčových čepů.

AH PLUS Dentsply DeTrey

• Definitivní kořenová výplň na bázi epoxy pryskyřice a fosforečnanu vápenatého. 
• Snadné míchání díky formě pasta-pasta, vynikající biokompatibilitoa.
• Skvělé těsnící schopnosti, nerozpustný ve slinách, dobrá radioopacita.
• Nezabarvuje dentin a sklovinu
• Balení obsahuje: 13,5 g v duální stříkačce, míchací špachtli a bloček.

ADSEAL Meta Biomed

Gendex GXDP-700 snímky bez
kompromisů najdete na straně 318

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Sealapex 2 x 12 g 530310 989 Kč

2Seal A+B 2 x 4 ml 530314 2 960 Kč

Apexit Plus 2 x 6 g 530135 1 959 Kč

Endosolv E 13 ml 530317 650 Kč
Endosolv R 13 ml 530336 650 Kč

R-Endo set 5 ks 571403 1 370 Kč

• Kořenový materiál na bázi kalcium-hydroxidu pro trvalé výplně kořenových kanálků výrazně 
snižující bolest po plnění.

• Forma pasta-pasta umožňuje snadnou a přesnou aplikaci, měkkou konzistenci a dobrou 
zatékavost.

• Jednoduše se aplikuje, je radioopákní, ztuhne v kanálku do 90 min.
• Společně s gutaperčovými čepy zaručuje homogenní kořenovou výplň.
• Balení obsahuje 2 x 12 g materiálu.

SEALAPEX SybronEndo

• Materiál pro výplně kořenových kanálků na epoxid-amin-polymerové bázi.
• Minimální smrštění, dlouhodobá dimenze stálosti a hustoty, radioopákní.
• Balení obsahuje: 4 ml pasty A a 4 ml pasty B.

2SEAL VDW

• Výplňový materiál na bázi kalciumhydroxidu v duálních stříkačkách.
• Biokompatibilní, RTG kontrastní.
• Snadné míchání díky pastovité konzistenci a automix kanyle.

APEXIT PLUS Ivoclar Vivadent

• Endosolv E - roztok obsahující tetrachloretylen pro zjednodušené odstranění výplní zink-oxid 
eugenolového typu.

• Endosolv R - roztok obsahující formamid pro zjednodušené odstranění výplně typu Foredent 
a jiných fenolovo-pryskyřičných výplní.

ENDOSOLV E/R Septodont

• Velmi oblíbený systém rotačních nástrojů pro kompletní reendodoncii.
• Respektují přirozenou anatomii kořenových kanálků.
• Účinné čištění od výplnových materiálů a gutaperči.
• Bezpečně a rychle připraví kanálek pro 3D plnění.

R-ENDO SET Micro Mega

Přirozené denní světlo ve Vaší ordinaci se 
zářivkami DentaSun ze strany 444

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Krok 9 - Definitivní plnění



www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 / 235 33 60

Objevte 
 tajemství 
 neviditelných 
             výplní.

 • Zabudované nanopigmenty pro vyjímeãn˘ chameleon efekt

 • RÛzné úrovnû translucence dentinov˘ch a sklovinn˘ch odstínÛ 
pro dosažení velice pfiirozenû vypadajících odstínÛ

 • Funkãní plnivo pro vynikající rtg-kontrastnost odpovídající 400% Al

Evetric®

State-of-the-art univerzální nanohybridní kompozit

 • Zabudované nanopigmenty pro vyjímeãn˘ chameleon efekt

 • RÛzné úrovnû translucence dentinov˘ch a sklovinn˘ch odstínÛ 

 • Funkãní plnivo pro vynikající rtg-kontrastnost odpovídající 400% Al

Evetric_INS_205x260_cz.indd   1 09.08.13   11:05
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Přemýšlíte jak zamezit zbytečným fakturám kořenů,
postupovat rychle a přesto dosáhnout spolehlivých výsledků?

Nabízíme Vám odpověď v podobě kořenových čepů zpevněných sklenými nebo karbonovými vlákny.   

Nesporné výhody kořenových čepů se skelnými vlákny:
- vykazují vysokou pevnost a také pružnost, která je téměř identická s pružností dentinu – nehrozí fraktura kořene, protože pruží spolu se 

zubem a nepůsobí uvnitř zubu jako klín. 
- jsou velmi estetické - optickými vlastnostmi blíží přirozeným vlastnostem zubů. Jsou transparentní a také částečně translucentní, takže

nevyžadují žádné maskování opákery. Přirozeně splývají s dostavbovými materiály, což je obzvláště důležité u celokeramických náhrad.
Zároveň mají vysokou úroveň radioopacity. 

- díky kompozitní struktuře se dobře váží s dostavbovými materiály a v případě potřeby se dají jednoduše odstranit odvrtáním. 
- ošetření je provedeno v jediné návštěvě a tím odpadají zbytečné náklady na práci laboratoře a také pacienti toto přijímají velmi pozitivně.

Preparace na čep a dostavba jádra pomocí čepů UniCore:

Zaostřete na svou práci
Lupové brýle Univet na stranách 388 a 389

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

UniCore a PermaFlo DC společně se strukturou zubu vytvoří monoblok, který stabilizuje
a zapečetí zub. Ideální je předtím použít výplňové materiály na bázi kompozitů jako
EndoREZ s EndoREZ čepy, protože tyto materiály se perfektně doplňují.

1. Po zaplnění kořenových 
kanálků jsou tyto zuby
nachystány na preparaci na čep 
a dostavbu jádra.

2. Ultrapak retrakční vlákna 
jsou zavedena do sulku
k eliminaci sulkulární tekutiny.

3. K preparaci použijeme 
UniCore předvrtávací vrtáček 
vhodné velikosti.

4. Zkouška UniCore čepů
v kořeni a zaznamenání
správné délky pomocí
endostoperu.

Úvod

5. Zkrácení UniCore čepu na
požadovanou délku diaman-
tovým diskem. Ke zkracování 
čepu nepoužívejte kleště!

6. Preparaci na čep leptáme 
leptadlem Ultra Etch po dobu 
15-ti sekund pomocí Endo-Eze 
kanylky.

7. Ultra-Etch opláchneme
stříkačkou naplněnou vodou
a zlehka osušíme.

8. Peak Universal vetřeme do 
povrchu.

9. PermaFlo DC přeneseme 
z dvoucestné kanyly do Skini 
stříkačky pomocí míchací
kanyly. Alternativně se dá použít 
intraorální kanyla přímým
nasazením na míchací kanylu.

10. Použijte Endo-Eze kanylu
k vyplnění kanálků PermaFlo DC 
bez bublin a mezer.

11. Po očištění alkoholem 
vložte UniCore čepy. Silanizace 
není nutná. Vytlačený PermaFlo 
DC slouží na dostavbu jádra.

12. Čepy jsme zpolymerovali 
pro fixaci, což vytvrdilo
i samotné dostavené jádro.
V hloubce tuhne tento materiál 
chemicky.

13. Přidáme ještě trochu 
PermaFlo DC k dokončení
dostavby. Osvítíme
a nabrousíme do
požadovaného tvaru.

14. Hotové pahýly. Průsvitné 
čepy UniCore v této dostavbě 
splynou a jsou prakticky 
neviditelné.
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UniCore Starter kit 507132 3 560 Kč
UniCore Kit 507120 6 990 Kč
UniCore refill 5 ks 5071xx 1 150 Kč
UniCore předvrtávač 1 ks 5071xx 740 Kč

Innopost Quartz 0,9 mm 10 ks + vrták 562079 1 805 Kč
Innopost Quartz 1,0 mm 10 ks + vrták 562080 1 805 Kč
Innopost Quartz 1,2 mm 10 ks + vrták 562082 1 805 Kč

Easy glassPost Intro Kit 104380 2 158 Kč
Easy glassPost refill 10 ks 10438x 623 Kč
Easy glassPost vrtáček 1 ks 10436x 715 Kč

• Systém kořenových radioopákních čepů ze skelných vláken doplněný o odolný předvrtávač.
• Vysoce estetické čepy převyšují standardy rentgenokontrastnosti dle ISO.
• Skelná vlákna tvoří celou délku čepu a zajišťují tak výjimečnou pevnost.
• Transparentní čepy umožňují světelnou polymeraci duálně tuhnoucích cementů do hloubky.
• Jemná konicita je v harmonii s přirozenou anatomií zubu.
• Předvrtávače jsou určeny pro preparaci na čep i odstranění starých výplní.
• Jsou unikátní svou schopností odstranit odolná a tvrdá stávající plnidla i čepy z vláken (život-

nost minimálně 15 použití).
• Diamantem potažený pás předvrtávače rozptyluje zahřívání a chrání strukturu zubu.
• Unikátní špička předvrtávače zajišťuje rychlé a průběžné odstraňování drtě z kanálku.
• Balené v autoklávovatelných krabičkách v 5 velikostech - barevně značeny.
• Unicore Starter Kit obsahuje: 2 ks předvrtávače - velikosti č. 1 (0,8 mm) a č. 2 (1,0 mm), 5 ks 

čep č. 1 (0,8 mm) a 5 ks čep č. 2 (1,0 mm).
• Unicore Kit obsahuje: 4 ks předvrtávače - velikosti č. 1 (0,8 mm), č. 2 ( 1,0 mm), č. 3 (1,2 

mm) a č. 4 (1,5 mm) a 20 ks čepů (vždy 5 ks ve velikostech č. 1 - č. 4).

UNICORE ČEPY Ultradent Products

• Anatomicky tvarované kořenové čepy z křemenných vláken, ideální především do frontálního úseku.
• Díky anatomickému tvaru vyžadují minimální preparaci zubních tkání.
• Snadno se adaptují do kořenového kanálku i díky přesně odpovídajícímu předvrtávači, který je součástí balení.
• Díky světlé transparentní barvě jsou ideální pro vysoce estetické ošetření, čep je na RTG snímku znatelný

(ne kontrastní).

INNOPOST QUARTZ Innotech

• Kompozitní čepy ze skelných vláken s minimálním rizikem zlomení kořene.
• Propouští světlo a umožňují tak okamžité vytvrzování.
• Vysoce radioopákní, vysoká pevnost v ohybu.
• Kónické, ve velikostech: 1,25 mm (1), 1,375mm (3) a 1,50mm (5).
• Předvrtávače v odpovídajících velikostech: 1,25 mm (6), 1,375mm (7) a 1,50mm (8).
• Intro Kit obsahuje: 15 čepů (od každé velikosti 5 ks) a 3 předvrtávače (od každé velikosti 1 ks).

EASY GLASSPOST SpofaDental

Exotika, poznávání, relaxace...
Z naší nabídky zájezdů si vyberete!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Čepy se skelnými vlákny

čep předvrávač

vel. 0 0,6 mm 507135 507134

vel. 1 0,8 mm 507125 507121

vel. 2 1,0 mm 507126 507122

vel. 3 1,2 mm 507127 507123

vel. 4 1,5 mm 507128 507124

Odolný předvrtávač až na
15 použití pro odstranění
původních kořenových výplní,
gutaperči a kořenových čepů.

Předvrtávače a čepy
jsou pro snadnou
orientaci barevně
označeny dle velikosti.

Patentovaný,
diamantem
potažený pás
předvrtávače
rozptyluje zahřívání
a chrání strukturu
zubu.

Unikátně vyrobený vrták má speciální charakteristické
řezné hrany, které řežou pouze po bocích kanálku, čímž
předchází zadrhnutí. Drážky zajišťují rychlé a průběžné
odstraňování drtě z kanálku.

Patentovaná špička, generující teplo, rozruší matrici
stávajících čepů z vláken, čímž skvěle usnadní jejich
odstranění. Špička maximálně zvyšuje schopnost
odstraňování nepoddajných pevných plnidel, jako je
např. Thermafil, stejně dobře jako odvrtání kanálku
naplněného tradiční gutaperčou nebo syntetickými
pryskyřičnými výplněmi a čepy.
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HS London silanizované čepy 10 ks 56215x 1 400 Kč
HS London předvrtávač  1 ks 56215x 669 Kč

Evolution čepy Sada 562140 6 240 Kč
Evolution čepy refill 5 ks 56214xx 1 099 Kč
Evolution diavrták 1 ks 562141x 750 Kč

RelyX Fiber Post Zaváděcí balení 530397 7 097 Kč
RelyX Fiber Post refill 10 ks 530396x 3 268 Kč
RelyX Fiber Post vrtáček 1 ks 530398x 578 Kč

DT Light Post Základní balení 562000 5 690 Kč
DT Light Post refill 6 ks 56200x 2 290 Kč

• Unikátní čepy z křemenných vláken, které výrazně lépe a více vedou světlo.
• Umožňují spolehlivě polymerovat fixační cementy do hloubky kořenového kanálku.
• SILANIZOVANÉ, jednotlivě balené čepy jsou připraveny k okamžitému použití.
• Snadno padnou do jakéhokoliv kořenového kanálku a mohou být bez problémů použity ve 

většině klinických případů.
• Délka čepu: 16 mm ve třech průměrech: 0,5 mm (0), 0,7 mm (1) a 0,9 mm (2).
• Nezapomeňte objednat odpovídající předvrtávače: 0,5 mm (6), 0,7 mm (7) a 0,9 mm (8).

HS LONDON CRYSTAL Micro.Medica

• Innovativní systém čepů s anatomickým designem, s korunkovou částí tvoří monoblok.
• Čepy jsou vyrobeny ze skelných vláken zpevněných epoxidovou pryskyřicí - vynikající mechanické 

vlastnosti a nejlepší adheze s většinou cementů a kompozit.
• Velmi dobře čitelné v RTG snímcích díky své zvýšené radioopacitě.
• Diamantové předvrtávače přesně odpovídají velikostem čepů (použití s vodním chlazením a při

aplikaci mírného tlaku).
• Čepy jsou dodávány ve 3 velikostech, zvlášť pro horní a dolní zuby frontálního úseku a pro premoláry.
• Sada obsahuje: 12 ks čepů pro horní a 12 ks čepů pro dolní čelist, 5 předvrtávačů a obrázkový návod

v českém jazyce.

EVOLUTION ČEPY Innotech

• Kompozitní čepy se skelnými vlákny.
• Svou elasticitou se podobají dentinu a proto je zde v porovnání s rigidními kovovými a keramickými čepy 

nižší riziko kořenových fraktur.
• Vyšší odolnost proti únavě materiálu.
• S použitím cementu RelyX Unicem vytvoří komplexní systém a zajistí vynikající klinické výsledky bez 

potřeby leptání, primování a bondování.
• Velikosti čepů: bílé vel. 0, žluté vel. 1, červené vel. 2 a modré vel. 3.
• Předvrtávač odpovídá velikosti čepů: bílý (4), žlutý (1), červený (2), modrý (3) a univerzální (0).
• Zaváděcí balení obsahuje: 15 čepů, 4 vrtáky a 20 aplikačních koncovek.

RELYX FIBER POST 3M Espe

• Speciální čepy se skelnými vlákny, které jsou upraveny přesně podle anatomie zubu.
• Vyznačují se stejnými fyzikálními vlastnostmi jako přirozený zub - vysoká pevnost v ohybu, 

elasticita podobná dentinu, velká odolnost vůči únavě.
• Dvojí konicita odpovídá anatomii zubu po vypracování kořenéhového kanálku, díky tomu je 

ošetření šetrné k zubním tkáním a rychlé.
• Jsou translucentní a radioopákní.
• Dostupné ve čtyřech velikostech - černé vel. 0, červené vel. 1, žluté vel. 2 a modré vel. 3.
• Základní balení obsahuje: 12 čepů (od každé velikosti 3 ks), vrták DT Universal a 3 DT finýrky 

od každé velikosti.

DT LIGHT POST VDW

Extrémně pevné a stabilní Provizorní 
korunky najdete na straně 221

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Čepy se skelnými vlákny



VistaScan Mini – 
X-ray without compromise

COMPRESSED AIR

SUCTION

IMAGING

DENTAL CARE

HYGIENE

The VistaScan Mini image plate scanner processes all intraoral formats

with the highest image quality. And thanks to its compact design it is 

ideal for chairside use. A sophisticated operating concept makes handling

particularly simple. The VistaScan Mini is easily interfaced to surgery PCs

via USB or network. Further details found at: www.duerr.de

Další informace včetně možnosti předvedení ve Vaší ordinaci:

DÜRR DENTAL AG

Ing. Karel Bažil, odb. zást. pro ČR a SR, Průběžná 74a, 

CZ -100 00, Praha 10, tel./fax: 00 420 267 298 458, 

mobil: 00 420 603 508 885, e-mail: info@duerr.cz
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VistaScan Mini -
Rentgen bez kompromisu

VistaScan Mini scanner obrazových fólií zpracovává všechny intraorální

formáty v nejvyšší kvalitě zobrazení. Díky svému kompaktnímu tvaru 

je ideální pro použití v ordinaci. Sofistikovaný ovládací software zajišťuje

velmi jednoduchou obsluhu. VistaScan Mini lze snadno připojit k počítači

pomocí USB nebo sítě. Další podrobnosti naleznete na: www.duerr.de

16_strana_Rentgen_bez_kommpromisu_VistaScanMini.indd   1 6.8.2013   18:13:49
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Kořenové čepy zlacené 240 ks 562031 2 790 Kč
Kořenové čepy zlacené 60 ks 562032 1 299 Kč
Kořenové čepy zlacené refill 12 ks 5621xx 150 Kč
Kořenové čepy titanové 60 ks 562061 2 710 Kč
Kořenové čepy titanové refill 6 ks 5620xx 261 Kč

Předvrtávače krátké Sada 562083 1 581 Kč
Předvrtávače krátké refill 3 ks 56211x 774 Kč
Předvrtávače dlouhé Sada 562099 1 581 Kč
Předvrtávače dlouhé refill 3 ks 56210x 774 Kč

Kořenové čepy ocelové 10 ks 562004 191 Kč

• Anatomicky tvarované kořenové čepy odpovídající morfologii kořenových kanálků.
• Jejich tvar redukuje riziko zalomení v kořenovém kanálku.
• Možno použít jako provizorní i jako stálý kořenový čep.
• Vyberte si ze dvou variant materiálů: zlacené nebo titanové.
• Sada vždy obsahuje sortiment čepů v uvedeném počtu a nástroje pro zašroubování.

KOŘENOVÉ ČEPY Perfection Plus

• Speciální vrtáčky, které přesně vytvarují kořenový kanálek pro zavedení zlacených a titano-
vých kořenových čepů.

• 2 délky předvrtávačů: krátké (S1 - S6) a dlouhé (L1 - L6).
• Sada obsahuje: 6 předvrtávačů - od každého průměru 1 ks.

PŘEDVRTÁVACÍ NÁSTROJE Perfection Plus

• Ocelové kořenové čepy za velmi výhodné ceny bez nutnosti použít speciální předvrtávače.
• Délky: 10 mm a 14 mm.
• Balení obsahuje: 5 ks krátkých a 5 ks dlouhých čepů.

KOŘENOVÉ ČEPY OCELOVÉ INTERDENT

Délka/Ø  Ø 1,05 Ø 1,20 Ø 1,35 Ø 1,50 Ø 1,65 Ø 1,80

8 mm S1 S2 S3 S4 S5 S6

9,5 mm M1 M2 M3 M4 M5 M6

12 mm L1 L2 L3 L4 L5 L6

14 mm - - - XL4 - XL6

Kovové čepy

Alveogyl předchází a léčí „suché lůžko“
Najdete na straně 232

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Unimetric TITAN 0,8 mm Sada 5620350 8 390 Kč
Unimetric TITAN 1,0 mm Sada 5620360 6 890 Kč
Unimetric TITAN refill 25 ks 56203xx 1 179 Kč
Uniclip pronikač 6 ks 5623xx 1 069 Kč
Uniclip kalibrační vrták 6 ks 5623xx 1 069 Kč

Retopin Titan Set 561001 1 309 Kč
Retopin Titan refill 100 ks 561002 2 259 Kč
Retopin Gold Set 561003 1 039 Kč
Retopin Gold refill 100 ks 561004 1 899 Kč
Vrták čepů Retopin 1 ks 561006 133 Kč
Retopin ruční zavaděč 1 ks 561009 48 Kč

Spalitelné čepy 60 ks 562025 270 Kč

0,8 mm Pronikač Kalibrační vrták Čepy

       008S 562011 562034 5620351

       108S
562344 562353

5620352

       108L 5620353

       208S
562345 562354

5620354

       208L 5620355

       308S
562346 562355

5620356

       308L 5620357

• Oblíbený systém nikl-titanových kořenových čepů nabízí způsob jak vytvořit dostavbu jednodušeji a efektivněji. 
• Spolehlivé a rychlé zavedení díky mnoha typům čepů a odpovídajícím nástrojům.
• Díky přesnému sladění vrtáčků a čepů v délce a průměru (viz tabulky) je zabráněno nesprávné volbě nástrojů.
• Sada v průměru 0,8 mm obsahuje celkem 145 ks čepů (v 7 různých velikostech), 4 pronikače,

4 kalibrační vrtáčky a 3 klíče. 
• Sada v průměru 1,0 mm obsahuje celkem 120 ks čepů (v 6 různých velikostech), 3 pronikače,

3 kalibrační vrtáčky, předkalibrační vrtáček a 3 klíče.

UNIMETRIC Maillefer Instruments Trading

• Oblíbené parapulpární retenční výměnné čepy s vícenásobně použitelným mandrelem.
• Dodávané v titanové nebo pozlacené variantě.
• Na ohýbání čepů slouží ruční zavaděč.

PARAPULPÁLNÍ ČEPY EDENTA AG

• Čepy ze speciálního zeleného plastu, beze zbytku spalitelné.
• Ideální pro přímou i nepřímou metodu zhotovení náhrady.

SPALITELNÉ ČEPY DIRECTA AB

Chiromega 654 Duett ze strany 438
Dopřejte si komfort ve své ordinaci

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

1,0 mm Pronikač Kalibrační vrták Čepy

       110S
562347 562350

5620362

       110L 5620363

       210S
562348 562351

5620364

       210L 5620365

       310S
562349 562352

5620366

       310L 5620367

Kořenové čepy
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Pattern Resin LS Set 530059 2 320 Kč
Pattern Resin LS prášek 100 g 530062 1 310 Kč
Pattern Resin LS tekutina 105 ml 530058 990 Kč

Uniclip 1,0 mm Sada 562028 3 599 Kč
Uniclip 0,8 mm Sada 562048 3 599 Kč
Uniclip čepy 100 ks 562034x 1 809 Kč
Uniclip pronikač 6 ks 5623xx 1 069 Kč
Uniclip kalibrační vrták 6 ks 5623xx 1 069 Kč

Preci post komplet Sada 841019 1 476 Kč
Preci post vrták modry 1 ks 841021 541 Kč
Preci post vrták žlutý 1 ks 841022 541 Kč
Preci post otiskovací modré 50 ks 841023 466 Kč
Preci post otiskovací žluté 50 ks 841034 466 Kč
Preci post otiskovací žluté + modré  50 ks + 50 ks 841039 752 Kč
Preci post spalitelné modré 50 ks 841036 466 Kč

Ø délka Pronikač Kalibrační vrták Čep

0,8 mm 7,46 mm 562344 562353 5620341

0,8 mm 9,2 mm 562345 562354 5620342

0,8 mm 11 mm 562346 562355 5620343

1,0 mm 7,6 mm 562347 562350 5620344

1,0 mm 9,3 mm 562348 562351 5620345

1,0 mm 11 mm 562349 562352 5620346

• Chemicky tuhnoucí modelovací pryskyřice s mimořádně nízkou kontrakcí.
• Vynikající pro zhotovení kořenových nástaveb.
• Díky možnosti využít štětečkovou metodu je zpracování velmi komfortní.
• Set obsahuje: 100 g prášku a 105 ml tekutiny, míchací kelímky, štěteček.

GC PATTERN RESIN LS GC Europe

• Systém spalitelných čepů včetně přesných předvrtávačů.
• Spalitelné čepy baleny po 100 ks od jedné barvy.
• Pronikače a kalibrační vrtáky po 6 ks od jedné barvy a jednoho druhu.
• Sada 0,8 mm obsahuje: 40 ks bílých čepů, 40 ks žlutých čepů, 40 ks červených čepů,

příslušné pronikače a kalibrační vrtáčky po 1 ks, speciální kalibrační vrtáčky a držátko.
• Sada 1,0 mm obsahuje: 40 ks modrých čepů, 40 ks zelených čepů, 40 ks černých čepů, 

příslušné pronikače a kalibrační vrtáčky po 1 ks, speciální kalibrační vrtáček a držátko.

UNICLIP Dentsply Maillefer

• Systém jednoduchých prefabrikovaných kořenových čepů a kalibrovaných vrtáků.
• Používají se pro přímou i nepřímou metodu zhotovení kořenových nástaveb.
• Kalibrované otiskovací čepy usnadňují a zpřesňují práci.
• Kompletní sada obsahue: 4 x 25 ks čepů a 2 kalibrované vrtáky (0,8 a 1,0 mm).

PRECIPOST Alphadent NV Ceka

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt?
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Kořenová inlej
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DOSTAVBY Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Ultra-Etch 35% intro kit 500163 1 040 Kč
Ultra-Etch IndiSpense 30 ml 500685 1 930 Kč

One-Step Plus 6 ml 530221 2 570 Kč

Microbrush X kit se zásobníkem 100 ks 521099 595 Kč
Microbrush X refill 100 ks 521103 529 Kč

Papírové čepy 15-40 200 ks 550021 105 Kč
Papírové čepy 45-80 200 ks 550028 105 Kč

Luer Vacuum adaptér 10 ks 500230 310 Kč
Capillary Tip 0,35 mm 20 ks 500341 420 Kč
Capillary Tip 0,48 mm 20 ks 500186 420 Kč

• Díky schopnosti samolimitace zamezuje přeleptání dentinu a vzniku citlivosti, protože naleptá maximální do hloubky 1,9 μm. 
• Nestéká, optimální viskozita zajišťuje dostatečnou tloušťku vrstvy, což brání předčasnému vysychání.
• Obsahuje 35% kyselinu fosforečnou.
• IndiSpense: ekonomicky velmi výhodný systém umožňuje rychle a čistě plnit 1,2 ml stříkačky z velkého 30 ml balení.
• Intro kit obsahuje: 4 x 1,2 ml leptadla a 20 ks Blue Micro kanyl.

ULTRA-ETCH Ultradent Products

• Univerzální, světlem tuhnoucí, jednosložkové adhezivum s vysokým obsahem plniva pro 
bondování všech typů kompozit (včetně chemicky tuhnoucích), amalgámů, kovů a keramiky.

• Jediný jednolahvičkový adhezivní systém, který se efektivně váže na světlem a chemicky 
tuhnoucí kompozita, bez nutnosti dodatečného aktivátoru.

• Spolehlivě a jistě funguje i v tak problematických adhezivních situacích, jako jsou dostavby a 
cementování korunek a můstků, fazet, inlejí a onlejí.

• Optimální pro použití při dostavbách pomocí kořenových kompozitních čepů se skleněnými 
vlákny (Innopost, HS London a další systémy).

ONE-STEP PLUS Bisco

• Prodloužený, extra tenký aplikátor pro stísněné prostory (endodoncie, parodontologie).
• Vytvořený pro rovnoměrné umístění materiálů na vnitřní povrch stěn zubů.
• Ohýbatelný o 90°.
• Vynikající pro bondování kořenových čepů s vlákny.

MICROBRUSH-X Microbrush

• Barevně značené papírové čepy z vysoce absorpčního materiálu s přesnou velikostí a tvrdostí.
• Konicita .02 (200 ks) v sadách 15 - 40 a 45 - 80 nebo jednotlivě ve velikostech 008 - 140.
• konicity .04 a .06 (100 ks) v sadě 15 - 40 nebo jednotlivě.

PAPÍROVÉ ČEPY Medin

• Rychle a účinně odsaje iriganty a detrit - ideální pro sušení kořenových kanálků.
• Šetří čas a dramaticky snižuje spotřebu papírových čepů.
• Připojuje se jako klasická savka.
• Optimální s Capilary Tips - kónickými, pružnými kanylami, s nimiž se dostanete hluboko do kanálku.
• Capilary Tips lze použít také s luer-lock stříkačkami, dodávané v průměrech 0,356 mm (fialová) a 0,483 

mm (zelená).

LUER VACUUM ADAPTER / CAPILLARY TIPS Ultradent Products

Endo-Eze Irrigator ekonomické
výplachové kanyly na straně 193

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Pomůcky pro fixaci čepů
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DOSTAVBYHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

PermaFlo DC Post kit 501319 6 560 Kč
PermaFlo DC refill 9,5 g 50591x 2 310 Kč

Core-Flo DC Intro Kit 520305 6 990 Kč
Core-Flo DC refill 8 g 520307x 1 460 Kč

• Duálně tuhnoucí kompozitní fixační a restorativní pryskyřice s multifunkčním použitím.
• Nejmenší tloušťka vrstvy kompozitní fixační pryskyřice - 9 μm.
• Naplněn ze 70% své hmotnosti - vysoká odolnost proti otěru.
• Maximální pevnost, výborná zatékavost, nízká polymerační smrštivost.
• Snadno protéká otvorem kanyly, radioopákní.
• Unikátní složení zajišťuje maximální pevnost a minimální opotřebení:
• Dostupný v barvách: A2 (2), A3,5 (3), transparentní (4) a opákní bílá (5).
• Post Kit obsahuje: 2 x 5 ml duální stříkačku PermaFlo DC A2, 2 x 1,2 ml UltraEtch, 2 x 1 ml 

Peak SE, 2 x 1,2 ml Peak Universal Bond, 5 ks Luer Vacuum Adapterů, 20 ks TriWay Adapterů, 
20 ks Skini stříkaček, 20 ks Intraorálních kanyl, 20 ks Mixing kanyl, 20 ks kanyl NaviTip FX, 20 
ks kanyl Black Mini Brush a 40 ks kanyl Endo Eze 22G.

PERMAFLO DC

1. Naleptejte plochu kanálku 
s použitím Ultra- Etch a 
kanylou Endo-Eze. Začněte 
s aplikací odspodu kanálku. 
Leptejte 20 sekund. Důkladně 
opláchněte a osušte. 

Ultradent Products

• Core-Flo DC je 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.
• Jedinečné výhody: - vynikající zatékavost a adaptace
              - skvělé modelovací vlastnosti oceníte při dostavbách
              - nebortí se jako jiné dostavbové materiály
                - snadné opracování - brousí se jako dentin
              - nízká smrštivost
              - vysoká síla bondu k dentinu, sklovině a čepům
• Core-Flo DC je radioopákní a dostupný ve dvou estetických odstínech, Natural/A1 (A) a Opaque bílý (O)

a kontrastním Modrém odstínu (B).
• Intro kit obsahuje: 8 g duální kartuši v odstínu Natural/A1, 8 g duální kartuši odstínu Opaque bílý, 5 g 

leptadla Uni-Etch s/BAC, 2 ml bondu One Step, příslušenství, návod k použití a pistoli na duální stříkačky.

CORE-FLO DC Bisco

Oblíbenou kořenovou výplň
Endomethasone N najdete na straně 203

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

2. Pomocí kanyly NaviTip FX 
aplikujte Peak Universal Bond 
do kanálku na 10 sekund. Roz-
foukněte jej po dobu 10 sekund 
a polymerujte 20 sekund.

3. Použijte kanylu Endo-Eze 
20G a naneste do kanálku Per-
maFlo DC. Začněte zaplňovat 
kanálek odspodu.

4. Umístěte čep (např. 
UniCore) a polymerujte 
skrze čep 20 sekund.

5. Pokračujte v apli-
kaci PermaFlo DC a 
dokončete dostavbu. 
Proveďte finální 40 
sekundový osvit.

Fixace kořenových čepů
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DOSTAVBYHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Light-Core modrý 2 x 5 g 520069 1 630 Kč
Light-Core transparentní 2 x 5 g 520068 1 630 Kč

LuxaCore Automix 50 g 520092Ax 3 820 Kč
Luxacore Smartmix Dual 2 x 9 g 520090Sx 2 590 Kč
LuxaCore Automix Dual 50 g 520090Ax 4 590 Kč
Luxacore Smartmix Dual Z 2 x 9 g 520091Sx 3 190 Kč
LuxaCore Automix Dual Z 48 g 520091Ax 4 990 Kč

Gradia Core Kit 5203112 4 650 Kč
Gradia Core refill 10 ml 5203111 2 590 Kč
Gradia Core SE Bond liquid A 3 ml 5203113 1 290 Kč
Gradia Core SE Bond liquid B 1,5 ml 5203114 1 490 Kč

EasyCore Intro Kit 104300 2 612 Kč
EasyCore refill 8,6 g 1043xx 622 Kč

• Světlem tuhnoucí, transparentní, dostavbový kompozitní cement zesílený optickými vlákny.
• Ideální pod estetické náhrady a transparentní kořenové čepy.
• Lze jej polymerovat naráz až do hloubky 5 mm.
• Dostatečně tvrdý a snadno opracovatelný do požadovaného tvaru.

LIGHT-CORE Bisco

• Premiový kompozitní materiál pro dostavby a cementování kořenových čepů.
• Aplikace ze stříkačky (Smartmix - S) nebo z kartuše 1:1 (Automix - A).
• LuxaCore - chemicky tuhnoucí, vysoká pevnost, odolnost vůči tlaku.
• LuxaCore Dual - duálně tuhnoucí pro okamžité zatížení, vysoká pevnost, odolnost vůči tlaku.
• LuxaCore Dual Z - vylepšené vlastnosti nejblíže podobné přirozenému zubu, zlepšená

pevnost, tenká tloušťka.
• Dostupné barvy: A3 (3) a modrá (2), DUAL navíc bílá (1) a DUAL Z navíc světlá opákní (0).

LUXACORE DMG

• Systém pro fixace kořenových čepů a zhotovení dostavby s jedním materiálem.
• Minimální zátěž na zbylou zubní strukturu díky pevnosti v ohybu podobné dentinu.
• Vynikající radioopacita dostavbového materiálu ke sklovině. 
• Kit obsahuje: 20 g Gradia Core, 2 x 3 ml SE Bond liquid A/B, 25 Micro-Tip aplikátorů, držátko, 

mističku a 20 automix kanyl s endo koncovkami.

GC GRADIA CORE GC Europe

• Skelnými vlákny vyztužený dostavbový kompozitní materiál, ideální pro dostavby vitálních i 
endodonticky ošetřených zubů a pro fixaci čepů se skelnými vlákny.

• Plnění skelnými vlákny zajišťuje vysokou pevnost v tlaku.
• Duální tuhnutí zajistí adekvátní vytvrzení.
• Vlastnosti jako dentin, radioopákní.
• Snadná manipulace - zatéká ale nestéká.
• Odstíny: A2 (2), A3 (3), opákní bílý (8), modrý (1) a zlatý (2).
• Intro kit obsahuje: 5 x 8,6 g materiálu (od každého odstínu 1 automix stříkačka) a 2 x 40 

míchacích a intraorálních koncovek.

EASYCORE SpofaDental

Pečujte o své násadce a turbínky
s Kavo Sprejem ze strany 408

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Dostavbové materiály



A vítězem se stává: Visalys® Temp. 
Pevný materiál pro dočasné korunky a můstky.

Nový materiál pro dočasné korunky a můstky Visalys® Temp od Kettenbachu je translucentní, 
fl uorescentní a odpovídá estetickému vzhledu živého zubu. Vědecké výzkumy a rozsáhlé studie dokazují: 
Visalys® Temp vede k pevným náhradám.  www.kettenbach.com15

13
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PROVIZORIA A REBAZEHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Visalys Temp Intro pack 530441 4 360 Kč
Visalys Temp refill 50 ml 53044xx 3 100 Kč
 xx - doplňte odstín

Protemp 4 Garant Zaváděcí bal 530425 3 975 Kč
Protemp 4 Garant refill 50 ml 53045xx 2 716 Kč
 xx - doplňte odstín

Optitemp Automix 78 g 100181 2 310 Kč
Optitemp Automix kanyly  25 ks 54039B 290 Kč

Structur 3 Intro kit 53450x 4 270 Kč
Structur 3 refill 50 ml 5345xx 2 550 Kč
 x, xx - doplňte odstín

• Bis-akrylátový materiál pro výrobu provizorních korunek a můstků razidlovou metodou.
• Vynikající odolnost proti zlomení, deformaci a abrazi.
• Estetický, přirozeně fluorescentní a stálobarevný.
• Snadná aplikace a opracování.
• Velmi lesklý - vyžaduje jen naprosto minimální leštění.
• Odstíny: A1, A2 a A3.
• Intro pack obsahuje: aplikační pistoli, 50 ml kartuši s materiálem v barvě A3 a 15 míchacích kanyl.

VISALYS TEMP Kettenbach

• Bis-akrylátové kompozitum pro výrobu přesných provizorních inlejí, korunek a můstků.
• Přináší velkou úsporu času - už žádný lak ani kondicionér - stačí setřít alkoholem!
• Vynikající pevnost a odolnost, dlouhá životnost i pro dlouhodobá provizoria.
• Vysoká estetika, hladký povrch brání vzniku plaku, barevná stálost a fluorescence.
• Snadná manipulace díky menší inhibiční vrstvě.
• Dostupný v barvách: A1, A2, A3, A3,5, B3 a bělený.
• Zaváděcí balení obsahuje: 50 ml kartuši v barvě A2, 16 míchacích kanyl a aplikační pistoli 

10:1.

PROTEMP 4 GARANT 3M Espe

• Bis-akrylátový kompozitní materiál pro zhotovení provizorních korunek a můstků v kartuších.
• Díky konstrukci kartuší dochází ke smíchání základní a katalyzátorové pasty až v aplikační kanyle.
• Balení obsahuje 78 g materiálu v barvě A2 + 15 míchacích kanyl a vystačí pro cca 34 korunek.

OPTITEMP AUTOMIX SpofaDental

• Materiál s vylepšenými vlastnostmi pro optimální provizorní náhrady.
• Bezpečné a rychlé zpracování - ontraorální čas: pouze 45 sekund, míchací poměr 1:1 zajisťuje 

homogenní směs.
• Vynikající estetika a dlouhá životnost - vysoká konečná tvrdost, vynikající odolnost proti zlomení.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2 a bělený. Intro kit dostupný v barvách: A2 (0) a A3 (1).
• Intro kit obsahuje: 50 ml kartuši ve zvolené barvě, 6 míchacích kanyl a aplikační pistoli.

STRUCTUR 3 VOCO

Otiskujte s chutí! Tropicalgin chutná
skvěle strana 9

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Razidlová metoda
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PROVIZORIA A REBAZE Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Luxatemp PLUS Intro kit 530418 4 900 Kč
Luxatemp PLUS refill 76 g 53042xx 2 750 Kč
Luxatemp STAR refill 76 g 53043xx 2 990 Kč
 xx - doplňte odstín

Protemp II 56 g + 4,8 g 53040xx 2 708 Kč
 xx - doplňte odstín

Revotek LC 16 g 530000 1 990 Kč

Protemp Crown set 42 ks 530600Z 8 724 Kč
Protemp Crown zkušební balení 16 ks 530600TK 3 427 Kč
Protemp Crown refill 5 ks 53060xxx 1 170 Kč
 xxx - doplňte typ

• Bis-akrylátová chemicky tuhnoucí pryskyřice pro provizorní korunky a můstky, inlaye
a onlaye.

• Optimalizovaná odolnost proti oděru, přímá aplikace do otisku, žádné přebytky.
• PLUS: dobrá odolnost proti zlomení, odstíny: A1, A2, A3.5 a bělený.
• STAR: pevnější a odolnější, vylepšená estetika, barevná stálost, rychlejší tuhnutí, odstíny: A1, 

A2, A3, A3.5, B1 a bělený.
• Luxatemp Plus IntroKit obsahuje: 76 g materiálu v barvě A2, 15 kanyl a aplikační pistoli.

LUXATEMP PLUS/STAR DMG

• Osvědčený kompozitní materiál pro provizorní náhrady v systému ručního míchání pro korunky, 
můstky, polokorunky, inleje a onleje.

• Má vysokou přesnost, tvarovou stabilitu a biokompatibilitu.
• Systém ručního míchání je opatřen akustickým znamením dávkování.
• Odstíny A1 a A3.

PROTEMP II 3M Espe

• Světlem tuhnoucí, jednosložková kompozitní pryskyřice pro dočasné náhrady.
• Neotiskujete - Nemícháte - Nečekáte - Nemáte zbytky - Neplatíte zbytečně

GC REVOTEK LC GC Europe

• Předtvarované kompozitní provizorní korunky připravené k dokončení během 4 minut - šetříte čas i peníze.
• Korunky dotvarujete bez potřeby použít matrice, otisk nebo přístroje přímo v ústech pacienta.
• Světlem tuhnoucí s nízkou inhibiční vrstvou.
• K dispozici pro:
- moláry (2 velikosti - malý/velký na horní i dolní)
- premoláry (2 velikosti - malý/velký na horní a 1 velikost dolní)
- špičáky (2 velikost - malý/velký)

PROTEMP CROWN 3M Espe

BisCover dodá lesk provizoriím
najdete na straně 83

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Provizorní náhrady
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PROVIZORIA A REBAZEHu-Fa linka Otrokovice
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Provizorní korunky set 180 ks 580016 2 000 Kč
Provizorní korunky refill 5 ks 585xxx 110 Kč
 xxx - doplňte typ

Soft Tin korunky set 30 ks 580121 1 970 Kč
Soft Tin korunky refill 4 ks 580122xx 290 Kč
 xx - doplňte typ

WAM Omnis 1 odstraní provizorní korunky
i přebytky cementu na straně 434

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Ochranné, polykarbonátové provizorní korunky, extrémně pevné a stabilní.
• Velmi snadno upravitelné, dají se zastřihnout nůžkami, tvarovat, jsou ohebné, netřepí se.
• Dobře se pojí se všemi ZnO cementy a stabilními akryláty.
• Pro dlouhodobější aplikace.
• Set obsahuje 180 ks.

PROVIZORNÍ KORUNKY DIRECTA AB

• Provizorní korunky z biokompatibilního cínu.
• Během tuhnutí fixačního cementu vytvoří pacient okluzi pomocí běžné žvýkací síly.
• Lze je také použít jako formu na korunky.

SOFT TIN KORUNKY DIRECTA AB

Prefabrikované korunky
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PROVIZORIA A REBAZE Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

FullForm F sada 60 ks 58001F6 2 060 Kč
FullForm refill 5 ks 580xxxx 190 Kč

Ochranné korunky 5 ks 5800xxx 92 Kč
 xxx - doplňte typ

Tokuso Rebase Set 540301 3 450 Kč

GC Reline 1-1 Set 530069 3 950 Kč
GC Reline prášek 80 g 530068 2 090 Kč
GC Reline tekutina 50 ml 530071 1 400 Kč
GC Reline bond 15 g 530072 750 Kč

• 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.

FULLFORM DIRECTA AB

• Transparentní matrice pro vytvoření ochranné korunky pro preparované zuby.
• Tenké, elastické matrice se snadno stříhají a propouští světlo pro světelnou polymeraci.
• Balení 5 ks, dle čísla zubu ve čtyřech velikostech A, B, C, D.

OCHRANNÉ KORUNKY Dana Paroubková

• Rychle tuhnoucí, rebazovací materiál pro tvrdé rebaze protéz přímo v ústech pacienta.
• Od namíchání do konečného vytvrzení jen 5,5 min.
• Balení obsahuje 80 g prášku, 50 ml tekutiny, 30 ml bondu.

TOKUSO REBASE Tokuyama

• Rychle tuhnoucí pryskyřice pro velmi přesné, tvrdé rebaze protéz přímo v ústech pacienta.
• Ztuhne za 5,5 min, nevyvíjí žádné teplo.
• Vhodná pro alergické pacienty, neobsahuje methyl-metakrylát.
• Díky speciálnímu složení bondu má vynikající adhezi.
• Set obsahuje 80 g prášku, 50 ml tekutiny, 15 g bondu.

GC RELINE GC Europe

Oblíbený provizorní fixační cement Relyx 
Temp NE najdete na straně 106

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Korunky a tvrdé rebaze
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Fitt set 530276 1 533 Kč
Fitt prášek 100 g 530325 1 196 Kč
Fitt tekutina 100 ml 530342 1 196 Kč

Mollosil Starter kit 521032 1 900 Kč
Mollosil adhesiv 5 ml 521033 275 Kč
Lustrol 2 x 6 ml 521031 635 Kč

Ufi Gel P Set 530230 3 480 Kč
Ufi Gel P refill 2 x 50 ml 5302300 2 520 Kč

Elite Soft Relining Set 530416 3 319 Kč
Elite Soft Relining refill 50 ml 530417 1 619 Kč

• Tkáňový toner pro funkční otisky a konturování.
• Tuhne do gelové fáze bez tvrdnutí a tím umožňuje skutečně funkční otisk.
• Po dobu několika dní napomáhá obnově stlačované tkáně a eliminuje nutnost provádět 

úpravy po předání pacientovi.
• Set obsahuje: 100 g prášku, 100 ml tekutiny, 15 ml separátor, 14 kalíšků, 2 odměrky.

FITT KerrHawe

• Provizorní silikonový rebazovací materiál.
• Používá se pro přímé rebaze a zůstává trvale měkký.
• Dobře se zpracovává, polymeruje za studena.
• Sada obsahuje: 60 g Mollosil, 5 ml adhesivum, 5 ml katalyzátor a 5 ml Lustrol

MOLLOSIL Detax

• Dlouhodobá měkká rebazovací hmota na bází A-silikonu v tubách.
• Silikonový podklad špičkové kvality na jedno nasazení.
• Extrémní adheze mezi protézou a rebazovací hmotou.
• Biokompatibilní (bez methakrylátu)
• Bez chutí a zápachu, barevně stálý a estetický.
• Set obsahuje: 2 x 50 ml báze + katalyzátor, 2 x10 ml glazink báze / katalyzátor, 10 ml 

adheziv a příslušenství.

UFI GEL P VOCO

• Speciální A-silikonová rebazovací hmota pro měkké rebaze totálních a částečných náhrad.
• Trvanlivé měkké podložení přinese úlevu Vašim pacientům.
• Má excelentní adhezi k bázi náhrady, je elastická - absorbuje žvýkací tlaky.
• Vhodná pro alergiky, hydrofobní – neabsorbuje orální tekutiny.
• Nový systém kartuší s menšími míchacími špičkami – nižší spotřeba materiálu.
• Set obsahuje: 50 ml Elite Soft, 6 míchacích kanyl, 4 ml Primer, 2 x 5 ml lak A+B a příslušenství.

ELITE SOFT REILING Zhermack

Krabičky na protézy najdete
na straně 315

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Měkké rebaze



Materiál NovaBone je jediná komerčně dostupná, nekolabující 
plně syntetická kostní náhrada.  Jednoduše řečeno je tento mate-
riál navržený tak, aby se nebývale snadno aplikoval při zachování 
excelentních výsledků léčby. Není to pouze „vyplňovač“ kostních 
defektů; jeho chemický základ je kalcium fosfosilikát (CPS) slo-
žený z minerálů běžně přítomných v lidském těle, které vyvolá-
vají rychlou kostní regeneraci. NovaBone obsahuje vazebnou 
složku, která pomáhá udržovat prostor mezi jednotlivými čás-
ticemi, což usnadňuje revaskularizaci, růst tkání a kostní rege-
neraci. Je indikován pro všechny periodontální, implantologické 
a kraniofaciální defekty.

Neobyčejně snadná aplikace
Nekompromisní výsledky
20 let klinického používání

Vanička - konus dostupný ve 
dvou velikostech - 0,5 cm3 
a 1 cm3.

Stříkačka - tmel 
v jednorázové
stříkačce o objemu 0,5 cm3.

Kompule - umožňuje nanášení 
materiálu přímo do defektu, dvě 
velikosti - 0,5 cm3 a 1 cm3.

Aplikační formy
Časová osa bioaktivního hojení

Dochází k vystoupení 
sodíkových, kalciových 

a fosforečných iontů 
z malých CPS částic.

Během několika minut

Interakce velkých CPS 
částic.

20 hodin

Diferenciace kmenových 
buněk.

100 hodin

1 hodina
Iniciace absorpční 

kaskády glycerinu/PEG- 
trvá 3-5 dnů

10 hodin
Krystalizace 

hydroxyapatitové vrstvy.

50 hodin
Shromažďování a fixace 

kmenových buněk.

PrePrecipitace 
fosforečnanu vápenatého 

a stabilizace krevní 
sraženiny.
6 hodin

Jedinečná manipulace
Není potřeba nic míchat. Tmel aplikujeme přímo do 
defektu. Použití membrány je volitelné a je záležitostí 
individuálního zvážení situace.

Kompletně resorbovatelný

Tmel se beze zbytku resorbuje a je nahrazen novotvo-
řenou kostí. Po 4-5 měsících, s ohledem na velikost 
původních defektu, můžeme pokračovat v dané ob-
lasti s léčbou.

Retence a adaptace
Tmel zůstává na místě po aplikaci i výplachu rány. Je 
tvarovatelný do různých tvarů a skvěle se adaptuje na 
kostní defekty a povrchy implantátů.

Osteostimulace
NovaBone vykazuje zvýšený poměr kostní regenerace 
v porovnání s jinými augmentačními materiály díky 
unikátnímu fenoménu osteostimulace.

BIOACTIVE SYNTHETIC BONE GRAFT

Dental
Putty

Výhradní zástupce firmy NovaBone Products, U.S.A. Florida

NovaBone_inz_KAT_ORD_2013.indd   1 17.7.2013   10:37:28
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• Anestetikum na bázi 4% articainu dodávané ve skleněných karpulích á 1,8 ml.
• Vasokonstrikční přísadou je adrenalin v koncentraci 1:200.000 – včetně konzervačních

a stabilizujících látek.
• Aplikace klasická nebo podání s karpulovou stříkačkou a jehlou intraligamentární anestézie.
• Vhodné pro klasické zákroky - jednočlenné a vícečlenné extrakce, resekce apexů, preparace 

kavit a maxilofaciální chirurgii.
• Délka anestézie cca 45 minut.
• K dodání pouze v České republice.

SEPTANEST 4% 1:200.000 Septodont

Léčivo - Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékárny. Nákup jen v hotovosti.

• Anestetikum na bázi 4% articainu s dvojnásobným množstvím přísady adrenalinu – 1:100.000.
• Tato koncentrace umožňuje delší a hlubší anestézii u náročnějších stomatologických výkonů - zejména 

chirurgických.
• Délka anestézie cca 70 minut.
• K dodání pouze v České republice.

SEPTANEST 4% 1:100.000 Septodont

Léčivo - Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékárny. Nákup jen v hotovosti.

• Lokální anestetikum v karpulích pro běžné použití.
• Obsahuje 4% articain hydrochlorid a adrenalin v koncentraci 1:200.000.
• Doba anestézie trvá 45 minut, účinek nastupuje po 1-3 minutách.

UBISTESIN 4% 3M Espe

Léčivo - Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékárny. Nákup jen v hotovosti.

• Lokální anestetikum v karpulích pro dlouhotrvající a silně bolestivé výkony.
• Obsahuje 4% articain hydrochlorid a adrenalin v koncentraci 1:100.000.
• Doba anestézie trvá 75 minut, účinek nastupuje po 1-3 minutách.

UBISTESIN FORTE 4% 3M Espe

Léčivo - Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékárny. Nákup jen v hotovosti.

Interligamentální pistole najdete na 
straně 230

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Anestetika

Septanest 4% 1:200.000 50 x 1,7 ml 460003 575 Kč

Septanest 4% 1:100.000 50 x 1,7 ml 460004 575 Kč

Ubistesin 4% 50 x 1,7 ml 300158 545 Kč

Ubistesin Forte 4% 50 x 1,7 ml 300162 545 Kč
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Vysoce flexibilní, měkké, 100% bavlněné 
válečky Richmond na straně 374

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Anestetika

• Lokální anestetikum pro rizikové pacienty - alergické, s astmatem a srdečními onemocněními.
• Obsahuje 3% mepivacain a patří k nejšetrnějším anestetikům.
• Doba anestézie trvá 20 minut, účinek nastupuje po 2 - 4 minutách.

MEPIVASTESIN 3% 3M Espe

Léčivo - Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékárny. Nákup jen v hotovosti.

• Lokální anestetikum tuzemského výrobce v ampulích.
• Má rychlý účinek (1-3 min. po aplikaci) a silné analgetické působení.
• Anestézie dostatečná pro zákroky trvající asi 45 minut.

SUPRACAIN 4% Sanofi-Aventis

Léčivo - Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékárny. Nákup jen v hotovosti.

• Anestetikum ve spreji určené pro lokální znecitlivění sliznic a kůže.
• Má velmi rychlý nástup do 1 minuty.
• Účinek anestézie lidocainu trvá 5 - 15 minut.
• Po 1 stisknutí mechanického ventilu se uvolní odměřená dávka 4,8 mg lidocainu.

LIDOCAIN 10% SPRAY Egis

Léčivo - Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékárny. Nákup jen v hotovosti.

Mepivastesin 3% 50 x 1,7 ml 300160 430 Kč

Supracain 4% 10 x 2 ml 460000 140 Kč

Lidocain 10% spray 38 g 460008 177 Kč
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Je pro Vás důležitý komfort pacienta při ošetření? Kladete důraz na prestiž Vaší ordinace?
Jistě se Vám pracuje lépe s pacientem, který se nebojí bolesti a není ve stresu z blížícího
se ošetření.
Přinášíme Vám automatickou pistoli na aplikaci anestezie, která zvýší komfort nejen Vašich
pacientů, ale také Váš!

Zajímá Vás, jak toho iCT aplikátor anestezie může dosáhnout? Zcela snadno!

iCT aplikátor anestezie
• Bezdrátová, dobíjecí pistole na aplikaci anestetik v karpulích.

Vy oceníte zejména:
• pohodlné, jednoduché ovládání a lehký, kompaktní tvar pistole,
• vysokou bezpečnost aplikace,
• díky automatické aplikaci nevyvíjíte žádný tlak a neunavujete své ruce.

Pacient:
• necítí žádnou bolest při vpichu ani tlak během aplikace.

Pohodlné ovládání
• Lehká a kompaktní - díky svému vyváženému designu a dobře umístěnému těžišti nedochází

při použití ke strnutí ruky.
• Transparentní držák karpule je autoklávovatelný (chemicky a tepelně odolný do 121 °C) a díky jeho průhlednosti 

máte snadnou kontrolu nad množstvím aplikovaného anestetika.
• Přehledná indikace nabití baterie díky LED diodě ve spouštěcím tlačítku.

Ergonomický design:
• Držení pistole je pohodlné, bateriovou část s diodami si pohodlně opřete mezi palcem a ukazovákem.
• Dá se postavit a tím zabránit kontaktu se stolem při odložení.
• Je vždy po ruce - díky štíhlému tělu nezabírá zbytečně místo v ordinaci.

Bezbolestná aplikace anestezie:
• Ideální vstřikovací rychlost - aplikace třemi rychlostmi - pomalu (250 sek.), středně (120 sek.) a rychle (25 sek.).
• Spuštění se provádí stisknutím tlačítka. Díky volnému držení, bez zbytečného tlaku nedochází k nestabilitě jehly.

• Balení obsahuje: tělo pistole, 3 ks držáku karpule, nabíječku se zdrojem a návod k použití.

ICT APLIKÁTOR ANESTEZIE

Prohlédněte si video shrnující
zkušenosti českého lékaře

a představující funkce ICT aplikátoru

Dentium

SP1 – pomalá rychlost 250 sekund
SP2 – střední rychlosť 120 sekund
SP3 – rychlá aplikace 25 sekund

Bezbolestná anestezie

NovaBone resorbovatelnou náhradu kosti 
najdete na straně 237

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

ICT aplikátor anestezie 100 ks 593177 34 990 Kč
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• Vynikající, specificky tvarované jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentální anestezii.
• Excelentní a bezbolestný průnik do tkáně díky vysoce kvalitní trojitě zkosené jehle s leště-

ným a silikonem ošetřeným hrotem.
• Vysoce kvalitní chirurgická nerezová ocel snižuje riziko zalomení.
• Zkosení špičky hrotu umožňuje přesné zavádění jehly.
• Garance sterility 5 let.
• Dodávány ve 2 průměrech: 27G (0,4 mm) a 30G (0,3 mm).

SEPTOJECT JEHLY Septodont

• Standardní, jednorázové injekční jehly s Luer zakončením.
• Jednotlivě sterilně balené.

STERICAN JEHLY B Braun Medical

• Sterilně balené injekční jehly německé výroby.

INJEKČNÍ JEHLY Henke Sass Wolf

• Ocelový stojánek na jehly pro karpulová anestetika.
• Použitelný také s injekčními jehlami typu Luer.
• Stříkačka s anestetikem je vždy bezpečně připravena v ochranném krytu.
• Eliminuje nebezpečí zranění nebo poškození jehly.
• Postavte stříkačku s jehlou v krytu do stojánku. Po aplikaci anestetika nasaďte stříkačku zpět 

do víčka, které zůstalo ve stojánku, aniž byste se stojánku dotýkali rukou. Tím eliminujete 
možnost poranění ruky kontaminovanou jehlou.

STOJÁNEK NA JEHLY ASA DENTAL

Jehly

Zeta 1 Ultra oblíbený roztok pro
dezinfekci nástrojů najdete na straně 343

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Septoject jehly 27G 21 mm 100 ks 300320 280 Kč
Septoject jehly 27G 25 mm 100 ks 300319 280 Kč
Septoject jehly 27G 35 mm 100 ks 300321 280 Kč
Septoject jehly 30G 12 mm 100 ks 300323 280 Kč
Septoject jehly 30G 16 mm 100 ks 300324 280 Kč
Septoject jehly 30G 25 mm 100 ks 300325 280 Kč

Sterican jehly 0,40 x 20 mm 100 ks 300003 105 Kč
Sterican jehly 0,45 x 25 mm 100 ks 300014 105 Kč
Sterican jehly 0,55 x 25 mm 100 ks 300054 105 Kč
Sterican jehly 0,60 x 25 mm 100 ks 300004 105 Kč
Sterican jehly 0,60 x 30 mm 100 ks 300002 105 Kč
Sterican jehly 0,70 x 30 mm 100 ks 300005 105 Kč
Sterican jehly 0,70 x 40 mm 100 ks 300096 105 Kč

Injekční jehly 0,50 x 16 mm 100 ks 300012 88 Kč
Injekční jehly 0,50 x 20 mm 100 ks 300015 95 Kč
Injekční jehly 0,50 x 25 mm 100 ks 300016 88 Kč
Injekční jehly 0,60 x 30 mm 100 ks 300044 88 Kč
Injekční jehly 0,70 x 30 mm 100 ks 300062 88 Kč
Injekční jehly 0,80 x 40 mm 100 ks 300018 100 Kč

Stojánek na jehly 1 ks 274821 996 Kč
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• Injekční stříkačky bez obsahu latexu.
• Díky patentovanému designu umožňují vytlačit 100% veškerých tekutin, na rozdíl od mírně 

konického tvaru konkurenčních stříkaček.

STŘÍKAČKY B-BRAUN B Braun Medical

• Sterilně balené injekční stříkačky bez latexu německé výroby.

INJEKČNÍ STŘÍKAČKY Henke Sass Wolf

• Dokonalá, celokovová samoaspirační stříkačka s harpunkou.
• Díky dvěma různým velikostem Vám stříkačky přesně padnou do ruky.
• Velmi lehká a odolná, s kroužkovým zakončením pístu.
• Pomáhají redukovat únavu svalů rukou při aplikaci anestezie.
• Standardní velikost - barevně značená bronzovou barvou, určena pro větší ruce.
• Malá velikost - značena modře, určena pro lékaře a lékařky s menší rukou.

VIVAJECT Septodont

• Injekční stříkačka s aspiračním zařízením pro cylindrické ampule o obsahu 1,8 ml.
• Speciální způsob vkládání karpule s anestetikem - ohnutím kloubu a vyklopením karpulové 

části stříkačky.
• Ploché zakončení pístu je vhodné pro anestetika 3M Espe (Ubistesin a Mepivastesin).

PLURAJECT 2 STŘÍKAČKA 3M Espe

• Klasická aspirační stříkačka pro všechny druhy karpulových anestetik o obsahu 1,8 ml.

ASPIRAČNÍ STŘÍKAČKA Green Leaf Industries

Stříkačky

Adstringentní retrakční pastu pro účinnou
hemostázi a retrakci dásní najdete na straně 27

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Stříkačky B-Braun 2 ml 100 ks 310006 110 Kč
Stříkačky B-Braun 5 ml 100 ks 310007 149 Kč

Injekční stříkačky 2 ml  100 ks 300006 116 Kč
Injekční stříkačky 5 ml  100 ks 300007 158 Kč

Vivaject stříkačka malá 1 ks 300338 1 795 Kč
Vivaject stříkačka standard 1 ks 300337 1 795 Kč

Pluraject 2 1 ks 591002 1 796 Kč

Aspirační stříkačka 1 ks 221039 349 Kč
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• Celokovová stříkačka ve formě pera pro aplikaci intraligamentární anestezie.

INTRALIGAMENTÁLNÍ PERO ASA DENTAL

• Celokovová aplikační pistole z kvalitní oceli pro intraligamentární anestezii.

INTRALIGAMENTÁLNÍ PISTOLE ASA DENTAL

• Speciální pistole pro intraligamentální anestezii.

INTRALIGAMENTÁLNÍ PISTOLE Green Leaf Industries

• Stříkačka s ergonomickým designem pro všechny druhy anestezie, zejména intraligamentální.
• Přesný dávkovací mechanismus, pro aplikaci nepotřebujete vyvinout velkou sílu.
• Dvě varianty: rovná nebo oblíbenější zahnutá v úhlu 30°.

ERGOJECT Anthogyr

• Speciální plastová nádoba na kontaminovaný odpad a jehly.

NÁDOBA NA KONTAMINOVANÝ ODPAD

Horkovzdušný sterilizátor Stericell
najdete na straně 360

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Intraligamentální aplikátory

Intraligamentální pero - kovové 1 ks 274738 4 090 Kč

Intraligamentální pistole - kovová 1 ks 274737 4 990 Kč

Intraligamentální pistole 1,8 ml 1 ks 221037 2 219 Kč

Ergoject - zahnutý 1 ks 300334 6 290 Kč
Ergoject - rovný 1 ks 300334R 6 290 Kč

Nádoba na kontamin. odpad 0,5 l 1 ks 450171 23 Kč
Nádoba na kontamin. odpad 1 l 1 ks 450170 29 Kč
Nádoba na kontamin. odpad 2 l 1 ks 450168 39 Kč
Nádoba na kontamin. odpad 5 l 1 ks 450172 60 Kč
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Bonart art E-1  991066 12 990 Kč
Bonart koncovka 1 ks 99106xx 499 Kč
 xx - doplňte typ

Sensimatic elektroda 1 ks 5930xx 1 780 Kč
 xx - doplňte typ

Elektrokauter

• Elektrochirurgie je efektivní metoda, která se používá k řezání nebo koagulaci měkké tkáně. V přůběhu řezání 
elektrickým proudem je eliminována bolest spojená s používáním skalpelu, zároveň je snížena destrukce tkáňo-
vých buněk. Princip elektrochirurgické metody spočívá v používání vysokofrekvenčních proudů, kdy vysoká teplota 
roztaví a odpaří buněčnou tkáň stejně účinně jako při použití nože. Elektrokoagulace je metoda, při níž k vypařo-
vání nedochází. Při této metodě se používá vysokofrekvenční proud. Tato metoda je vhodná a velice nápomocná 
při samotném procesu hojení.

• Vysokofrekvenční kauter (2 MHz) pro řezání a koagulaci měkké tkáně.
• Používání přístroje pro koagulaci a řezání tkání omezuje pooperační bolesti, otoky a infekci. 
• Nachází uplatnění při odstranění hyperplastické gingivy, zpřístupnění subgingiválního kazu a hemokoagulaci.
• Součástí přístroje je sada 7 různých typů elektrod pro řez a koagulaci.
• Pohodlné ovládání nožním pedálem.

• Tři režimy:
• CUT - tento režim slouží jak k koagulaci tak k řezání, ideální pro většinu klinických aplikací.
• COAG1 - tento režim slouží jak k koagulaci tak k řezání, efektivní program pro koagulaci, který umožňuje i řezání.
• COAG2 - tento režim slouží ke koagulaci a zástavě krvácení, vhodný i pro rány většího rozsahu (prům. 1,6 mm).

• Každý den využijete jeho služby:

BONART ART-E1

Rychlé prodloužení 
korunkové části 
zubu. Hemostáze
v oblasti
gingiválního sulku.

Bonart

• Vysoce kvalitní náhradní elektrody k vysokofrekvenčním kauterům.
• 7 různě tvarovaných elektrod pro širokou škálu možností využití:
- T2 - skalpelový bod
- T5 - velký kruh pro jemné seřezávání tkáně
- T8 - vertikální ovál
- T16 - horizontální ovál
- C3 - hemostatická kulička pro koagulaci
- AP1 - pronikací bod
- P4 - proximální hemostatická koncovka

SENSIMATIC ELEKTRODY Parkell

Asistenční polička ze strany 439
Všechno pěkně při ruce

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Labiální frenektomie. Vytvoření prostoru 
pro iluzivní zanoření 
mezičlenu.

Odstranění 
stopkatých lézí bez 
krvácení.

Konturace gingivy. Obnažení krčkových 
kazů.

Ideální pro zastavení 
silného krvácení před 
otiskováním.
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Alveogyl 10 g 530227 770 Kč

Hypro-Sorb O 20 ks 300047 240 Kč
Hypro-Sorb Z 10 ks 300237 240 Kč
Hypro-Sorb R 6 ks 300231 160 Kč

Gelatamp 20 ks 540201 369 Kč
Gelatamp 50 ks 540218 799 Kč

Gelitaspon Dental 50 ks 300238 747 Kč

Léčba ran

• Pasta pro lokální léčbu „suchého lůžka“ (alveolitis sicca) s antiseptickým účinkem.
• Jedná se o jednokrokovou, samoeliminující léčbu, která rapidně omezuje bolest a poskytuje 

tišící efekt díky obsahu eugenolu.
• Vláknitá konzistence jej v počáteční léčivé fázi drží v ráně a po čase umožňuje samovolné 

vyčištění z rány běžným pohybem v ústech.
• Vyžaduje pouze jedinou proceduru – umístit! Žádné šití, žádný návrat pacienta!

ALVEOGYL Septodont

• Vstřebatelná atelo-kolagenová hemostatická plst, která účinně zastavuje krvácení a suší rány.
• Je vyroben z čistého 99,9% krystalického atelo - kolagenu typu I.
• V živé tkáni se vstřebává za 2 - 4 týdny.
• Sterilní balení: ve tvaru trojúhelníku (O), zubního kořene (Z) nebo obdélníky 2 x 2,5 cm (R).

HYPRO-SORB HYPRO

• Efektivní, biokompatibilní medicínský nástroj pro spolehlivou post-extrakční léčbu bez komplikací.
• Vyroben z pěnové želatiny a jemně rozptýleného (koloidního) stříbra.
• Rychlá hemostáze, stabilizuje krevní koaguláty.
• Postupná a kompletní resorbce - zůstává v alveolu a je kompletně absorbován během 4 týdnů.
• Efektivní a dlouhodobá účinnost proti širokému spektru bakterií.
• Indikace - léčba alveolu a kavit po extrakci, apikální amputaci, maxilární sinusové perforaci

a dalších chirurgických zákrocích.
• Ideální také pro zabránění infekce rány, sekundárního krvácení a formaci sekundární kavity.
• Gelatamp je dodáván ve sterilní formě a připraven ihned k použití. Velikost malých pěnovek je 

možno upravit dle potřeby tak, aby odpovídaly velikosti kavity. Pěnovka nesmí být během
manipulace zmáčknuta, aby nebyla porušena její struktura, což by zabránilo absorbci krve.

GELATAMP Coltene / Whaledent

• Absorbční želatinová houba - lokální hemostatikum.
• Používá se k zastavení krvácení a k zaplnění prostor po extrakci zubů, amputaci kořenů, 

odstranění cystických nádorů.
• Každá houbička je jednotlivě, sterilně zabalena.
• Velikost: 10 x 10 x 10 mm.

GELITASPON DENTAL Gelita Medical

Septanest osvědčené a oblíbené krapulové 
anestetikum Septodont na straně 225

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Reso-Pac 50 x 2 g 530759 1 559 Kč

Coe-Pack tuby 180 g 530315 1 250 Kč
Coe Pack kartuše 2 x 50 ml 530316 2 490 Kč

Miraglu 3 g 594090 1 869 Kč

Histoacryl 10 x 0,5 ml 520014 2 840 Kč

Léčba ran

• Orální pasta na ošetrení ran a také jako nosič léčiva nebo hemostatik a fluoridu (účinnost 4 hodiny).
• Indikace: vynikající na zakrytí ran po extrakci zubu, chirurgická incise, která je uzavírána šitím, chrání materi-

ály nahrazující kost a membrány od bakteriální infekce.
• Není třeba ji odstraňovat, protože je hydrofilní a pomalu se rozpouští.
• Přilne k vlhkým a krvácivým ranám, neodlupuje se.
• Obsahuje myrhu, která zpevňuje dásně a má adstringentní a hemostatický účinek.

RESO-PAC Hager & Werken

• Parodontální dvousložkový obvaz ran po chirurgických zákrocích, pro ošetření ran a stehů, pro 
stabilizaci uvolněných zubů.

• Má elastickou konzistenci, neobsahuje eugenol.
• Mírní bolest a urychluje proces hojení.
• Balení tuby: 90 g báze a 90 g katalyzátor.
• Balení kartuše: 2 x 50 ml + 12 míchacích kanyl.

COE-PACK GC Europe

• Tkáňové adhezivum pro zapečetění poranění pokožky a mukózy, i pro drobné řezné rány.
• Výborně se váže k vlhké tkáni a tuhne při kontaktu s vodou / tělními tekutinami.
• Tenký, absolutně hustý film fixuje pevně okraje rány díky krátké době tuhnutí.
• Rány se léčí rychle a bez komplikací, bez jizev, není třeba vytahovat stehy, kosmeticky 

bezvadný.
• Baktericidní a fungicidní efekt, ničí existující bakterie.
• Balení obsahuje: 3 g tubu, 2 míchací podložky a tenké minipipety.

MIRAGLU Hager & Werken

• Tkáňové lepidlo, které ve styku s tkáňovou tekutinou rychle polymeruje.
• Jednoduché a přesné dávkování díky tenké kanyle a modré barvě.
• Dodáván ve sterilních umělohmotných ampulích se šroubovacím víčkem.
• Žádná bolest, šetří čas a náklady, bez nutnosti lokální anestézie, převazu rány...
• Antibakteriální film chrání ránu, rychlé uzavření rány.
• Balení obsahuje: 10 x 0,5 ml lepidla v ampulích.

HISTOACRYL TKÁŇOVÉ LEPIDLO B Braun Medical

Luxator vazivové nože pro extrakci zubů 
bez námahy najdete na straně 426

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Fiber Splint 3 m 580044 1 950 Kč
Fiber Splint ML 50 cm 580072 2 310 Kč

F-Splint-Aid sada 521323 2 770 Kč

Dlahování zubů

• Systém vylepšených e-skelných vláken, která jsou speciálně ošetřena a impregnována pryskyřicí.
• Impregnovaná pryskyřice také zajišťuje vynikající vazbu s jinými druhy pryskyřičných a kompozitních materi-

álů a zvyšuje jejich výslednou pevnost, při zachování přirozené elasticity.
Nejčastější indikace
• Dlahování parodontózních zubů, uchycení luxovaných zubů.
• Připevnění provizorní náhrady - chybějícího členu v můstku, zpevnění provizorního můstku.
• Vytvoření individálního kořenového čepu.
• Vhodné také pro laboratorní použití s metakrylátovými pryskyřicemi.
Proč Fast Splint?
• Biokompatibilní - neobsahuje kov a tím je dobře snášen většinou pacientů.
• Vysoká estetika - e-skelná vlákna jsou translucentní a po aplikaci neviditelná.
• Snadná adaptace - lehce se přizpůsobí jak přesně potřebujete, jednoduše upravitelné běžnými nůžkami.
• Předimpregnované - napuštění vláken pryskyřicí zkrátí a zjednoduší adaptaci.
• Světlem tuhnoucí - rychle tuhnou v požadovaném tvaru.
• Skvělá cena

Formy balení

FAST SPLINT

Splétaný copánek - vlákna jsou
spletena do copánku o kruhovém
profilu

Bio Composants Médicaux

• Výztuhový materiál se skládá z velmi tenkých (3 mikrony) sklolaminátových proužků, které jsou výjimečně odolné
v tahové síle (280 kg/mm2 ). 

• Vhodný pro dlahování zubu, tvorbu přímých dlouhodobých dočasných frontálních můstků a pro laboratorní použití.
• Šíře pásku je 4 mm.
• Fiber-Splint jednoduchý pásek, který si navrstvíte podle toho, jak silnou vrstvu pásků potřebujete.
• Fiber-Splint ML se skládá ze 6-ti vrstev proužků a umožňuje tak přímou aplikaci bez vrstvení - šetří čas.

FIBER SPLINT / ML Polydentia

• Předimpregnovaná páska připravená k okamžitému použití, ideální v případě, kdy je třeba provést 
neočekávané mimořádné dlahování.

• Rychlá a neinvazivní aplikace, perfektní a snadné umístění skleněného vlákna.
• Biokompatibilní alternativa ke kovovým dlahám - vysoce estetické a pohodlnější pro pacienta.
• Silný, flexibilní, netřepí se.
• Sada obsahuje: 12 cm pásky (šířka 4 mm) a 5 fixačních spon Clip&Splint.

F-SPLINT-AID Polydentia

Composite Finishing kit ze strany 155 -
dokončení a leštění kompozit během chvilky

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Pásky - vlákna bílé barvy jsou spletena 
do plochého pásku o tloušťce 0,5 mm.

UD vlákna - vlákna uložená jednosměrně do válcového 
tvaru umožňují odebrat potřebné množství vláken a tím 
si můžete sami regulovat sílu vrstvy vláken. Dále je tato 
varianta vhodná pro vytvoření individuálního kořenového 
čepu. Barvy copánku a svazku vláken: růžová nebo bílá.

Kód Výrobek Rozměr Množství Ceny Cena za 1 cm

588015 Pásek bílý
0,5 x 150 mm 2 ks 2 540 Kč 88,80 € 85 Kč 2,96 €

0,5 x 150 mm 6 ks 6 040 Kč 211,20 € 67 Kč 2,35 €

58800x
Splétaný copánek 
bílý (3), růžový (1)

 1/ 2 mm x 150 mm 2 ks 2 540 Kč 88,80 € 85 Kč 2,96 €

 1/ 2 mm x 150 mm 6 ks 6 040 Kč 211,20 € 67 Kč 2,35 €

588013 UD vlákno bílé
 2 mm x 150 mm 2 ks 2 540 Kč 88,80 € 85 Kč 2,96 €

 2 mm x 150 mm 6 ks 6 040 Kč 211,20 € 67 Kč 2,35 €
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Dentapreg Splint SFM 8 x 5 cm 5880861 5 509 Kč
Dentapreg Bridge PFM rovné pletené 8 x 5 cm 5880821 5 509 Kč
Dentapreg Bridge PFM rovné pletené 3 x 5 cm 5880820 2 961 Kč
Dentapreg Bridge PFU rovné 8 x 5 cm 5880851 5 509 Kč
Dentapreg Bridge PFU rovné 3 x 5 cm 5880850 2 961 Kč

Elite Glass intro kit 540269 1 209 Kč
Elite Glass refill 2 x 50 ml 540264 1 569 Kč

Clip & Splint spony 10 ks 521420 450 Kč

Pomůcky pro dlahování

• Skelnými vlákny vyztužený konstrukční kompozit.
• Splint SFM - splétané vlákno ideální pro extrakoronálrní dlahy, k ošetření zraněných zubů a 

pro stabilizaci parodontu, rozměry: 2 x 0.3 x 50 mm.
• Bridge PFM - splétané vlákno pro provizorní můstky ve frontálním úseku s různými druhy 

retence (křidélka, Marylandský můstek aj.), rozměry: 3 x 0.3 x 50 mm.
• Bridge PFU - jednosměrné vlákno s vyšší pevností pro dlouhodobě provizorní můstky v distál-

ním úseku, rozměry: 3 x 0.3 x 50 mm.

DENTAPREG ADM

• Speciálně vytvořený vynylpolysiloxan pro tvorbu transparentních matric přímo v ústech.
• Lze jej použít jako matrici pro intra a extra orální polymeraci jak světlem tuhnoucích, tak 

duálně tuhnoucích materiálů.
• Ideální jako šablona při dlahování zubů - fixuje pásek ve správné výšce a pomáhá vytvářet 

spolehlivému uchycení.
• Snadno upravitelný - po zaschnutí lze upravit běžnými nástroji.
• Intro kit obsahuje: 50 ml Elite Glass, 3 míchací kanyly a transparentní částečnou horní

otiskovací lžíci.

ELITE GLASS

Snadná aplikace v ústech - nestéká.

Zhermack

• Transparentní fixační svorky pro perfektní uchycení skelných vláken v mezizubním prostoru.
• Díky těmto svorkám pásky nebo vlákna perfektně sedí na povrchu zubu a zajišťují bezchybný 

výsledek.
• Snadná manipulace, vyrobeny z odolného plastu, jsou flexibilní a adaptují se perfektně tvaru zubu.
• Nepřekáží v přehlednosti pracovního pole.
• Díky své transparentnosti nebrání polymeraci.
• Sterilizovatelné v autoklávu do 134°C.

CLIP&SPLINT SPONY Polydentia

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt?
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Hotová matrice, po 
ztuhnutí lze upravovat 
běžnými nástroji.

Transparentní matrice umožňuje 
světelnou polymeraci.
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R.T.R. konusy  2 x 0,3 cm3 530335 2 540 Kč
R.T.R. stříkačka 0,8 cm3 530334 2 010 Kč
R.T.R. lahvička 2 cm3 530339 2 730 Kč

Náhrada kosti

Bonart Art E1 elektrokauter do každé 
ordinace na straně 231

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Biokompatibilní syntetický materiál pro přirozenou náhradu kosti.
• Beta-tricalcium fosfát vysoké čistoty obsahující multi-porézní granule.
• Jeho porozita poskytuje optimální biologické vlastnosti: osteokonduktivitu.
• Nezpůsobuje žádnou systémovou toxicitu.
• Na rozdíl od hydroxiapatitu resorbuje postupně.
• Uvolňuje kalciové a fosfátové ionty, které podporují vytváření nové kosti.
• Je optimalizován z hlediska doby resorbce. 
• Nová kost může vyrůst uvnitř granulí. 
• Během 3 až 6 měsíců (v závislosti na fyziologii pacienta) je R.T.R. nahrazeno nově vytvořenou kostí.
• Klinicky prověřený a bezpečný (dvojitě sterilní).
• Svými vlastnostmi je optimalizován pro použití v dentální chirurgii.

Formy balení:

Klinický postup

• R.T.R. stříkačka - Nejvhodnější je nasát přímo krev z operační rány. Vždy to však není možné, proto 
můžete alternativně nasát solný roztok z lahvičky na medikamenty. Dbejte na to, aby byly gralule 
dostatečně zvlhčené, vpřípadě potřeby nasajte opakovaně a případný přebytek tekutiny vytlačte.

• R.T.R. lahvička - Odeberte z lahvičky potřebné množství granulí, v mističce je smíchejte s krví odebra-
nou z operační rány nebo se solným roztokem. Neaplikujte suché granule přímo do operační rány.

• R.T.R. konusy - Konus je možné rozříznout pro zmenšení jeho objemu, aby lépe seděl v operačním 
poli. Následně nechejte ránu zaplnit krví, vložte konus do vstupu kostní kavity, aby krev pacienta 
navlhčila konus. R.T.R. konus zvlhne a to Vám umožní vložit jej pohodlně s minimem tlaku do rány.

R.T.R.

R.T.R. stříkačka 0,8 cm3 - zahnutá 
stříkačka umožňuje aplikaci kostního 
preparátu přímo do defektu. Granule 
mají velikost od 500 μm do 1 mm. 
Ránu je nutné vždy zašít (granule 
samy o sobě v ráně nevydrží).

Septodont

R.T.R. lahvička 2 cm3 - ekonomické 
balení granulí pro rozsáhlejší zákroky 
nebo pro více pacientů.

R.T.R. konusy 2 x 0,3 cm3 - obsahují jak kolagen, tak ß-TCP granule, čímž optimalizují 
klinické výsledky. Hemostatická schopnost kolagenu pomáhá granulím zůstat v defektu a 
podporuje léčení. Tato kombinace dává R.T.R. konusům po kontaktu s krví hustotu, která 
umožňuje perfektní usazení v operačním poli. ß-TCP granule jsou tak pevně drženy v místě 
aplikace. Šití není nutné, závisí na velikosti rány a preferenci ošetřujícího.
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NovaBone vanička 2 x 0,5 cm3 5303911 4 000 Kč
NovaBone vanička 0,5 cm3 5303915 2 100 Kč
NovaBone stříkačka 2 x 0,5 cm3 5303901 4 400 Kč
NovaBone stříkačka 0,5 cm3 5303905 2 300 Kč
NovaBone kompule 4 x 0,5 cm3 5303922 8 800 Kč
NovaBone kompule 2 x 1 cm3 5303923 8 100 Kč
NovaBone kompule 2 x 0,5 cm3 5303925 4 600 Kč
NovaBone kleště na kompule 1 ks 5303920 3 200 Kč

Kolagenní membrána 10 x 20 mm GCM1020 1 580 Kč
Kolagenní membrána 15 x 20 mm GCM1520 2 050 Kč
Kolagenní membrána 20 x 30 mm GCM2030 3 260 Kč
Kolagenní membrána 30 x 40 mm GCM3040 5 600 Kč

Náhrada kosti

• Materiál NovaBone je jediná komerčně dostupná, nekolabující, plně syntetická kostní náhra-
da. Jednoduše řečeno je tento materiál navržený tak, aby se nebývale snadno aplikoval při 
zachování excelentních výsledků léčby. Není to pouze „vyplňovač“ kostních defektů; jeho 
chemický základ je kalcium fosfosilikát (CPS) složený z minerálů běžně přítomných v lidském 
těle, které vyvolávají rychlou kostní regeneraci. NovaBone obsahuje vazebnou složku, která 
pomáhá udržovat prostor mezi jednotlivými částicemi, což usnadňuje revaskularizaci, růst 
tkání a kostní regeneraci. Je indikován pro všechny periodontální, implantologické a kranio-
faciální defekty.

• Jedinečná manipulace - není potřeba nic míchat. Tmel aplikujeme přímo do defektu. Použití 
membrány je volitelné a je záležitostí individuálního zvážení situace.

• Kompletně resorbovatelný - tmel se beze zbytku resorbuje a je nahrazen novotvořenou kostí. 
Po 4-5 měsících, s ohledem na velikost původních defektu, můžeme pokračovat v dané 
oblasti s léčbou.

• Retence a adaptace - tmel zůstává na místě po aplikaci i výplachu rány. Je tvarovatelný do 
různých tvarů a skvěle se adaptuje na kostní defekty a povrchy implantátů.

• Osteostimulace - NovaBone® vykazuje zvýšený poměr kostní regenerace v porovnání s 
jinými augmentačními materiály díky unikátnímu fenoménu osteostimulace.

• Aplikační formy:
• Vanička - konus dostupný ve dvou velikostech - 0,5 cm3 a 1 cm3.
• Stříkačka - tmel v jednorázové stříkačce o objemu 0,5 cm3.
• Kompule - umožňuje nanášení materiálu přímo do defektu, dvě velikosti - 0,5 cm3 a 1 cm3.

NOVABONE NovaBone Products

• Kolagenní resorbovatelná membrána bovinního původu (kolagen typu I) pro řízenou kostní regeneraci. 
• Velmi tenká - tloušťka membrány 0,3 mm a vstřebatelná (období vstřebávání 4 - 6 měsíců) pro snadnou manipulaci.
• Vyrobena z několika vrstev pro efektivnější kostní regeneraci.
• Osteokonduktivní díky částečkám hydroxyapatitu HA.

KOLAGENNÍ MEMBRÁNA

Klinický případ

Dentium

Diamantové extrakční kleště najdete na 
straně 428

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

NovaBone dentální tmel vs. Bio-Oss - histomorfologie*

% novotvořené kosti % reziduálního štěpu

6 týdnů 12 týdnů 6 týdnů 12 týdnů

NovaBone 33,78 52,90 30,66 24,42

Bio-Oss 18,06 23,01 66,72 57,98

„*Srovnání tmelu NovaBone s preparátem BiOss na 
bederní páteři jehňat; Zhen Wang, Jipin Zhoní, David 

Gaisser, Srinivas Katta Institute of Orthopaedic surgery 
of  LA, Xijing Hospital, Xian, China, NovaBone

products, LLC. Alachua. FL, USA.“

Preparát NovaBone vykazuje daleko lepší výsledky
kostní regenerace po 6 i 12 týdnech v porovnání
s preparátem Bio-Oss, a to jak ve výrazně
větsím % množství nově vytvořené kosti, tak
i ve více než dvojnásobné absorbci
reziduálního štěpu.   
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OSTEON 0,25 cm3 GBG0510 1 100 Kč
OSTEON 0,5 cm3 GBG05105 1 830 Kč
OSTEON Lifting 0,25 cm3 GBG0305LS 1 470 Kč
OSTEON Sinus 0,5 cm3 GBG0510SS 2 560 Kč

Osteon II 0,25 cm3 DT7G0510025 1 420 Kč
Osteon II 0,5 cm3 DT7G0510050 2 230 Kč
Osteon II 1 cm3 DT7G0510100 3 660 Kč

Náhrada kosti

Řízená tkáňová a kostní regenerace

Osteon je vysoce kvalitní řada materiálů pro tkáňovou a kostní regeneraci. Tyto materiály zaručí spolehlivé a bezpečné řešení
v situacích, které vyžadují řízenou regeneraci a splňují nejpřísnější bezpečnostní a kvalitativní normy.

• Osteon™ je osteokonduktivní materiál pro rychlý nárůst kostní hmoty.
• Je vysoce čistý, spolehlivý a bezpečný augmentační materiál. Materiál, který vzniká chemickou 

syntézou hydroxyapatitu HA - 70% a beta-trikalcium fosfátu ß-TCP 30%, je svou strukturou 
velmi podobný lidské kosti.

OSTEON™ / SINUS & LIFTING Dentium

• Je syntetický materiál pro regeneraci kostní tkáně na bázi hydroxyapatitu a ß-trikalciumfosfátu.
• Je to inovativní, spolehlivý, bezpečný a plně syntetický materiál s vynikajícími vlastnostmi díky jeho 

složení.
• Osteon™ II = 30% (HA hydroxyapatit) + 70 % ß-TCP (beta-trikalcium fosfát).
• Porézní pórovitá struktura (100-300 μm) s vysokou buněčnou přilnavostí napomáhá regeneraci 

kosti, podporuje růst osteogenních buněk a je velmi dobře smáčivý tělními tekutinami.

OSTEON™ II / SINUS & LIFTING

Osteon™ Lifting / Osteon™II Lifting
Minimálně invazivní chirurgie - krestální přístup

Dentium

Nabídka cestovní kanceláře a vzdělávání? Aktuální informace 
vždy v Hu-Fa Praktické Univerzitě nebo na www.hufa.cz

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Osteon™ Sinus / Osteon™ II Sinus
Minimálně invazivní chirurgie - laterální přístup
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Osteon Collagen  6 x 5 mm GOCC0605 2 090 Kč
Osteon Collagen 6 x 10 mm GOCC0610 3 770 Kč

Osteon II Collagen 6 x 5 mm OTCC0605S 2 090 Kč
Osteon II Collagen  6 x 10 mm OTCC0610S 3 770 Kč

Implant Marker  4 ks 530766 3 239 Kč

Perio Marker 2 ks 530767 1 619 Kč

Náhrada kosti a pomůcky

• Je materiál vyrobený ze syntetického augmentačního materiálu Osteon™ HA - 70% a beta-
-trikalcium fosfátu ß-TCP 30% a kolagenu typu I.

• Kolagenová složka umožňuje snadnou manipulaci a tím zkracuje operační čas. Po navlhčení 
je skvěle tvarovatelný.

• Vynikající materiál pro novotvorbu kosti s hemostatickou funkcí.

OSTEON COLLAGEN

Klinický případ

Dentium

• Je materiál vyrobený ze syntetického augmentačního materiálu Osteon™ HA - 30% a beta-
-trikalcium fosfátu ß-TCP 70% a kolagenu typu I.

• Díky svým hydrofilním vlastnostem se rychle přizpůsobuje defektu.
• Po navlhčení je skvěle tvarovatelný.
• Díky obsahu kolagenu napomáhá srážení krve a následné invazi buněk regenerujících

poškozenou tkáň.

OSTEON II COLLAGEN

Klinický případ

Dentium

• Rychlý test stavu implantátu, pro snadné zjištění počáteční detekce periodontálního úbytku 
kosti a atrofního procesu tkáně.

• Napomáhá zabránit periodontálnímu úbytku kosti včasným započetím terapie.
• Atraumatický vzorek sbírán na implantátu; diagnóza po 10ti minutách.
• Ekonomická optimalizace návštěv - kontroly stomatologem nebo asistentkou.
• Včasná detekce skryté ztráty tkáně detekcí aktivní matricí kolagenázy (aMMP-8) na

dentálním implantátu.

IMPLANT MARKER Hager & Werken

• Rychlý test orálního zdraví pro včasnou detekci paradotintitidy a rizika podezření.
• Indikuje akutní riziko paradontitidy dříve než konvenční diagnóza.
• Jemná a neinvazivní diagnóza po pouhých 10ti minutách.
• Kontrola a monitoring dentální asistentkou
• Zabráňuje sekundárnímu poškození u pacientů s kardiovaskulárními symptomy, diabetiků, revmatiků, 

žen, které chtějí otěhotnět nebo těžkých kuřáků.
• Parodontální atrofie je detekována měřením enzymu aMMP-8 (aktivní matricová metaloproteáza).

PERIO MARKER Hager & Werken

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt? 
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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SuperLine fixtury 1 ks FXxxxxxx 4 020 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Implantáty Dentium

Společnost Dentium se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou implantátů, regenerativních materiálů a přístrojů pro dentální implantologii. Od roku
2000 spolupracuje s lékaři výzkumných a klinických pracovišť v Jižní Korei i zahraničí. Výsledky této spolupráce jsou vyhodnocovány a využívány
k inovování vyráběných produktů. Díky této spolupráci nabízí společnost DENTIUM svým zákazníkům z celého světa ověřený a bezpečný
implantologický systém s moderním designem a především dlouholetou vědeckou dokumentací. Implantologický systém Dentium nabízí implantáty
válcového tvaru - Implantium a SimpleLine a implantáty kónického tvaru - SuperLine, ShortImplant. V nabídce nechybí i miniimplantáty SlimLine.

Systém zubních implantátů Dentium je vyroben z čistého titanu s chemicky aktivními a hydrofilními vlastnostmi díky povrchu S.L.A. Všechny
implantáty mají leštěný krček pro dokonalé ošetření tkáně, dvojitý závit pro zajištění primární stability a snížení času implantace, optimální vzdálenost
mezi jednotlivými závity pro rychlejší osseointegraci. Implantáty SuperLine, Implantium i ShortImplant mají vnitřní kuželové hex spojení pro
hermetické utěsnění a stabilní spojení implantátu a abutmentu. Všechny implantáty mají barevné kódování pro přesné rozlišení jejich průměru.

Kompletní nabídka v produktovém
katalogu SuperLine&Implantium

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Řada implantátů s kónickým tvarem pro rovnoměrné rozložení tlaku při zatížení, která nabízí
implantáty o průměrech 3,6/4,0/4,5/5,0/6,0/7,0 mm a délkách 07/08/10/12/14 mm
a jednotnou platformu pro všechny abutmenty pro zjednodušení chirurgického i protetického 
postupu.

• Použitelné s velkým množstvím abutmentů i attachmentů (Combi Abutment, Dual Abutment, 
Dual Milling Abutment, Angled Abutment, Direct-Casting Abutment, Temporary Abutment, 
Screw Abutment, Ball Attachment, Magnetic Attachment) s hexagonem nebo bez.

SUPERLINE FIXTURY

Vodítko pro výběr - „ IDEÁLNÍ PROFIL PRO KAŽDÝ ZUB“

Dentium

S.L.A. povrch In vivo test Biologické připojení Dvojitý závit Hexagon

Klinický případ
SuperLine

Přehled fixtur SuperLine

Průměr v mm
Ø  3,6 Ø  4,0 Ø  4,5 Ø  5,0 Ø  6,0 Ø  7,0

Délka v mm

7 FX 3607 SW FX 4007 SW FX 4507 SW FX 5007 SW FX 6007 SW FX 7007 SW

8 FX 3608 SW FX 4008 SW FX 4508 SW FX 5008 SW FX 6008 SW FX 7008 SW

10 FX 3610 SW FX 4010 SW FX 4510 SW FX 5010 SW FX 6010 SW FX 7010 SW

12 FX 3612 SW FX 4012 SW FX 4512 SW FX 5012 SW FX 6012 SW FX 7012 SW

14 FX 3614 SW FX 4014 SW FX 4514 SW FX 5014 SW x x
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Short Implant fixtury 1 ks FXxxxxxx 4 020 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Implantium fixtury 1 ks FXxxxxxx 4 020 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Vhojovací váleček 1 ks HABxxxxxxx 1 050 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Implantáty Dentium

Kompletní nabídka v produktovém
katalogu SuperLine&Implantium

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Řada SuperLine nabízí velmi krátké implantáty o maximální délce implantátů 7 mm s délkou 
šroubovice 5,5 mm pro jednoduché řešení při omezené výšce kosti.

SUPERLINE SHORT IMPLANT Dentium

• Řada implantátů válcového tvaru s mikrozávitem pro lepší primární stabilitu implantátu. Tato 
řada nabízí implantáty o průměrech 3,6/4,0/4,5/5,0 mm a délkách 08/10/12/14 mm.

• Stejně jako SuperLine i SuperLine Short Implant má jednotnou platformu pro všechny 
abutmenty pro zjednodušení chirurgického i protetického postupu. Fixtury je možné kom-
binovat s velkým množstvím abutmentů i attachmentů (Combi Abutment, Dual Abutment, 
Dual Milling Abutment, Angled Abutment, Direct-Casting Abutment, Temporary Abutment, 
Screw Abutment, Ball Attachment, Magnetic Attachment) s hexagonem nebo bez.

IMPLANTIUM - FIXTURY

Vodítko pro výběr - „ IDEÁLNÍ PROFIL 
PRO KAŽDÝ ZUB“

Dentium

• Vytváří průchod sliznicí a tvarují okolní dáseň. Vyleštěný povrch titanu zabezpečuje vynikající 
snášenlivost. Vhodné pro všechny implantáty SuperLine a Implantium.

VHOJOVACÍ VÁLEČKY Dentium

ShortImplant - klinický případ

Přehled fixtur Short Implant

Průměr v mm Ø  3,6 Ø  4,0 Ø  4,5 Ø  5,0 Ø  6,0 Ø  7,0

Délka v mm

7 FX 3607 SW FX 4007 SW FX 4507 SW FX 5007 SW FX 6007 SW FX 7007 SW

Přehled fixtur implantium

Průměr v mm
Délka v mm

Ø  3,6 Ø  4,0 Ø  4,5 Ø  5,0

8 FX 3408 MF FX 3808 MF FX 4308 MF FX 4808 MF

10 FX 3410 MF FX 3810 MF FX 4310 MF FX 4810 MF

12 FX 3412 MF FX 3812 MF FX 4312 MF FX 4812 MF

14 FX 3414 MF FX 3814 MF FX 4314 MF FX 4814 MF

Přehled vhojovacích válečků

Průměr v mm Ø  4,0 Ø  4,5 Ø  5,5 Ø  6,5 Ø  7,5 Ø  8,5 Ø  9,5

G/H 

2,0 HAB402020L HAB452020L HAB552020L HAB652020L x x x

2,0 HAB402035L HAB452035L HAB552035L HAB652035L x x x

3,0 HAB403050L HAB453050L HAB553050L HAB653050L HAB753050L HAB853050L HAB953050L

4,0 HAB404070L HAB454070L HAB554070L HAB654070L x x x
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Combi Abutment 1 ks CABxxxxxx 1 510 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Dual Milling abutmenty [Ti-G4]  1 ks DABxxxxxxx 2 190 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Abutmenty

Abutmenty

Abutmenty pro použití všech typů zubních náhrad jako jsou fixní, snímatelné i hybridní. Kónická geometrie s vnitřním
hexagonem nabízí perfektní soudržnost mezi povrchem implantátu a abutmentu, přičemž vzniká stabilní a antirotační
spojení pro protetické komponenty anulující jakékoliv mikropohyby. Součástí abutmentu je vždy i titanový
protetický šroub. TiN pokrytí části abutmentů zabezpečí biokompatibilitu a vynikající snášenlivost, eliminuje
zašednutí v oblasti dásně.

Abutmenty pro všechny implantáty SuperLine a Implantium
Abutmenty pro cementované zubní náhrady

Kompletní nabídka v produktovém
katalogu SuperLine&Implantium

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Přehled Dual Milling hex abutmentů

Průměr v mm Ø  4,0 Ø  4,5 Ø  5,5 Ø  6,5 Ø  7,5

G/H 

1,0 DAB 40105 HL x x x x

1,5 x DAB 451560HL DAB 55157 HL DAB 65158 HL x

2,5 x x DAB 55257 HL DAB 65258 HL DAB 75259 HL

3,5 x x x DAB 65358 HL DAB 75359 HL

• Jednodílné abutmenty bez hexagonu.
• Široký výběr gingiválních výšek nabízí výběr nejvhodnějšího abutmentu přímo v ordinaci.

COMBI ABUTMENTY Dentium

• Dvoudílné robustní abutmenty (vždy abutment a fixační šroub zvlášť) s hexagonem vhodné 
do oblasti premolárů a molárů, které nabízí větší flexibilitu při individualizaci abutmentu.

• V nabídce jsou také Dual Milling abutmenty non hex a Dual Milling abutmenty [Ti-G2]
s hexagonem i bez.

DUAL MILLING ABUTMENTY [TI-G4] Dentium

Přehled Combi abutmentů

Průměr v mm Ø  4,5 Ø  4,5 Ø  5,5 Ø  5,5 Ø  6,5 Ø  6,5

G/H krátký dlouhý krátký dlouhý krátký dlouhý

1,0 CAB 4510 SL CAB 4510 L x x x x

1,5 CAB 4515 SL CAB 4515 L CAB 5515 SL CAB 5515 L CAB 6515 SL CAB 6515 L

2,5 CAB 4525 SL CAB 4525 L CAB 5525 SL CAB 5525 L CAB 6525 SL CAB 6525 L

3,5 CAB 4535 SL CAB 4535 L CAB 5535 SL CAB 5535 L CAB 6535 SL CAB 6535 L

4,5 CAB 4545 SL CAB 4545 L CAB 5545 SL CAB 5545 L CAB 6545 SL CAB 6545 L

5,5 CAB 4555 SL CAB 4555 L CAB 5555 SL CAB 5555 L CAB 6555 SL CAB 6555 L
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Dual abutmenty s hexagonem i non-hex  1 ks DABxxxxxx 2 190 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Angulované abutmenty [Ti-G4 / 15°]  1 ks AAB15xxxxxx 2 960 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Angulované abutmenty [Ti-G4 / 25°]  1 ks AAB25xxxxxx 2 960 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Direct-Casting abutmenty 1 ks RABxxxx 5 680 Kč
Metal-Casting abutmenty 1 ks RABxxxx 1 710 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Dočasný abutment Ti 1 ks RABxxxxx 1 710 Kč
Dočasný abutment plast 1 ks RABxxxxxxx 1 300 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Abutmenty

Kompletní nabídka v produktovém
katalogu SuperLine&Implantium

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Průměr v mm Ø  4,5 Ø  4,5 Ø  5,5 Ø  5,5 Ø  6,5 Ø  6,5

G/H hex non-hex hex non-hex hex non-hex

1,0 DAB 4510 HL DAB 4510 NL x x x x

1,5 DAB 4515 HL DAB 4515 NL DAB 5515 HL DAB 5515 NL DAB 6515 HL DAB 6515 NL

2,5 DAB 4525 HL DAB 4525 NL DAB 5525 HL DAB 5525 NL DAB 6525 HL DAB 6525 NL

3,5 DAB 4535 HL DAB 4535 NL DAB 5535 HL DAB 5535 NL DAB 6535 HL DAB 6535 NL

4,5 DAB 4545 HL DAB 4545 NL DAB 5545 HL DAB 5545 NL DAB 6545 HL DAB 6545 NL

5,5 DAB 4555 HL DAB 4555 NL DAB 5555 HL DAB 5555 NL DAB 6555 HL DAB 6555 NL

Průměr v mm Ø  4,5 Ø  4,5 Ø  5,5 Ø  5,5 Ø  6,5 Ø  6,5

G/H hex non-hex hex non-hex hex non-hex

1,0  (Ti) RAB 45 THG RAB 45 TNG x x x x

2,0 (plast) RAB 4520 PHL RAB 4520 PNL RAB 5520 PHL RAB 5520 PNL RAB 6520 PHL RAB 6520 PNL

Průměr v mm Ø  4,5 Ø  4,5 Ø  5,5 Ø  5,5

G/H hex non-hex hex non-hex

1,5 AAB154515HL AAB154515NL AAB155515HL AAB155515NL

2,5 AAB154525HL AAB154525NL AAB155525HL AAB155525NL

3,5 AAB154535HL AAB154535NL AAB155535HL AAB155535NL

• Dvoudílné abutmenty (vždy abutment a fixační šroub zvlášť) s hexagonem i bez hexagonu. • Široký výběr gingiválních výšek nabízí výběr 
nejvhodnějšího abutmentu přímo v ordinaci. • S hex připojením pro přesné umístění abutmentu do implantátu.

DUAL ABUTMENTY S HEXAGONEM I NON-HEX Dentium

• Abutmenty s anatomickým tvarem pro cementované práce ve frontálním úseku.
• V nabídce také angulované abutmenty [TI-G2 / 15°].

ANGULOVANÉ ABUTMENTY [TI-G4 / 15°] Dentium

• Abutmenty s anatomickým tvarem pro cementované práce ve frontálním úseku.
• V nabídce také angulované abutmenty [Ti-G2 / 25°].

ANGULOVANÉ ABUTMENTY [TI-G4 / 25°] Dentium

• Jednoduché řešení suprakonstrukce nesené implantátem.

DIRECT / METAL - CASTING ABUTMENT Dentium

• Provizorní abutment pro snadnou úpravu přímo v ordinaci.

DOČASNÝ ABUTMENT TI / PLAST Dentium

Dentium nabízí také produkty pro laboratorní část - jako jsou otiskovací piny pro otevřenou i uzavřenou metodu 
otiskování, laboratorní analogy, provizorní a odlévací abutmenty atd.

Direct-Casting abutment Metal-Casting abutment

G/H hex non-hex hex non-hex

1,0 RAB 45 GH RAB 45 GN RAB 45 CH RAB 45 CN

Průměr v mm Ø  4,5 Ø  4,5 Ø  5,5 Ø  5,5

G/H hex non-hex hex non-hex

1,5 AAB254515HL AAB254515NL AAB255515HL AAB255515NL

2,5 AAB254525HL AAB254525NL AAB255525HL AAB255525NL

3,5 AAB254535HL AAB254535NL AAB255535HL AAB255535NL
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Abutmenty pro šroubované náhrady  1 ks SABxxxxx 2 220 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Abutmenty pro šroub. náhrady angulované 1 ks ASAxxxxxxxxx 3 210 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Kulové attachmenty a kapny 1 ks BABxxxxxx 2 560 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Magnetické attachmenty zapuštěné 1 ks MKPxxxxL 2 750 Kč
Magnetické attachmenty ploché 1 ks MKPxxxx 2 750 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Abutmenty

Abutmenty pro šroubované zubní náhrady:

Pro okluzní i tranverzální fixace a snadnou revizi zubní náhrady.

Kompletní nabídka v produktovém
katalogu SuperLine&Implantium

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Magnetické attachmenty zapuštěné Magnetické attachmenty ploché

Průměr v mm Ø  4,5 Ø  5,5 Průměr v mm Ø  4,5 Ø  5,5

G/H non-hex non-hex G/H non-hex non-hex

1,0 MKP 4510 L MKP 5510 L 1,0 MKP 4510 MKP 5510 

2,0 MKP 4520 L MKP 5520 L 2,0 MKP 4520 MKP 5520 

3,0 MKP 4530 L MKP 5530 L 3,0 MKP 4530 MKP 5530 

4,0 MKP 4540 L MKP 5540 L 4,0 MKP 4540 MKP 5540 

5,0 MKP 4550 L MKP 5550 L 5,0 MKP 4550 MKP 5550 

6,0 MKP 4560 L MKP 5560 L 6,0 MKP 4560 MKP 5560 

Průměr v mm Ø  4,5 Ø  5,5

G/H non-hex non-hex

1,0 SAB 4510 L x

1,5 SAB 4515 L SAB 5515 L

2,5 SAB 4525 L SAB 5525 L

3,5 SAB 4535 L SAB 5535 L

4,5 SAB 4545 L SAB 5545 L

5,5 SAB 4555 L SAB 5555 L

• Pro okluzní i tranverzální fixace a snadnou revizi zubní náhrady.

ABUTMENTY PRO ŠROUBOVANÉ NÁHRADY Dentium

• Pro rychlou a snadnou fixaci ve frontálním úseku.

ABUTMENTY PRO ŠROUBOVANÉ NÁHRADY ANGULOVANÉ Dentium

Attachmenty pro snímatelné zubní náhrady:
Attachmenty pro retenci hybridních protéz s použitím dvou nebo více realivně paralelních implantátů.

• Pro kulové attachmenty jsou v nabídce matrice Female Socket:
Ø 4,05 / v = 2,9 mm // Ø 4,85 / v = 23,3 mm

KULOVÉ ATTACHMENTY A KAPNY Dentium

• Matrice pro magnetické attachmenty zapuštěné jsou k dispozici v prům. 4,5 a 5,5 mm a výšce 3,0 mm.
• Matrice pro magnetické attachmenty ploché jsou k dispozici v prům. 4,5 a 5,5 mm o výšce 1,5 a 2,0 mm.

MAGNETICKÉ ATTACHMENTY A MATRICE Dentium

Dentium nabízí také produkty pro laboratorní část - jako
jsou otiskovací piny, laboratorní analogy, provizorní a odlévací abutmenty atd.

Průměr v mm Ø  3,5

G/H non-hex

0,0 BAB 350018

1,0 BAB 351018

2,0 BAB 352018

3,0 BAB 353018

4,0 BAB 354018

5,0 BAB 355018

Průměr v mm Ø  4,5 Ø  5,5

G/H non-hex non-hex

1,0 / 15° ASA45151018N x

1,0 / 30° ASA45301018N x

1,5 / 15° x ASA55151518N

1,5 / 30° x ASA55301518N
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SuperLine chirurgický set sada UXIF 71 910 Kč

Drill Stopper kit sada XDS 23 080 Kč
Stoper pro finální vrták 1 ks XFDSTxx 1 540 Kč

Mini Ball Type fixtura 1 ks EBSxx2xxx 2 200 Kč
Fix Type fixtura 1 ks EBSxx1xxx 2 200 Kč
Chirurgická sada pro SlimLine implantáty sada XIFS 24 610 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Implantáty Dentium

Mini Ball Type fixtura

Průměr v mm Ø  2,0 Ø  2,5 Ø  3,0 Ø  3,5

Délka v mm

6 EBS 202006 EBS 252006 EBS 302006 EBS 352006

8 EBS 202008 EBS 252008 EBS 302008 EBS 352008

10 EBS 202010 EBS 252010 EBS 302010 EBS 352010

12 EBS 202012 EBS 252012 EBS 302012 EBS 352012

14 EBS 202014 EBS 252014 EBS 302014 EBS 352014

Fix Type fixtura

Průměr v mm Ø  2,0 Ø  2,5 Ø  3,0 Ø  3,5

Délka v mm

6 EBS 201506 EBS 251506 EBS 301506 EBS 351506

8 EBS 201508 EBS 251508 EBS 301508 EBS 351508

10 EBS 201510 EBS 251510 EBS 301510 EBS 351510

12 EBS 201512 EBS 251512 EBS 301512 EBS 351512

14 EBS 202014 EBS 251514 EBS 301514 EBS 351514

Kompletní nabídka v produktovém
katalogu SlimLine

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Jedna sada chirurgických nástrojů pro dva systémy implantátů - SuperLine i Implantium.
• Obsahuje speciální vrtáky se 4 břity i vrtáky pro nasazení stoperů, zavaděče, paralelizační 

piny, torzní ráčnu a další nástroje. Vrtáky jsou uspořádány ve správném pořadí a značeny 
barevným kódováním dle průměrů implantátů.

• Nástroje jsou optimalizovány pro preparaci kosti o vysoké i nízké denzitě.

CHIRURGICKÁ SADA UXIF PRO SUPERLINE A IMPLANTIUM Dentium

• Pro bezpečnou a jistou práci při přípravě implantační štoly.
• Stopery jsou určeny pro vrtáky chirurgické sady pro implantáty SuperLine a Implantium o 

prům. 4.45 mm, 5.14 mm a 6.14 mm a pro hloubku vrtání 2 až 14 mm.

SADA STOPERŮ PRO NÁSTROJE CHIRURGICKÉ SADY UXIF Dentium

• Řada samořezných implantačních šroubů velmi malého průměru, které jsou vyrobeny z vysoce kvalitní slitiny titanu.
• Od klasických implantátů se liší tím, že mají mnohem menší průměr a jejich zavedení je jednodušší a rychlejší. 
• Miniimplantáty slouží jako ukotvení pro přechodné i dlouhodobé upevnění zubní protézy a také jako náhrada 

jednoho chybějícího zubu.
• Pro fixtury Mini Ball Type jsou v nabídce angulované abutmenty: úhel 15° a 25°, výška 7,0 mm
• Pro fixtury Fix Type jsou v nabídce angulované abutmenty: úhel 15° a 25°, výška 9,0 mm

a Dual abutmenty prům. 3,5 a 4,5 mm.

SLIMLINE - MINIIMPLANTÁTY Dentium

Dentium nabízí také produkty pro laboratorní část - jako
jsou otiskovací piny, laboratorní analogy, provizorní a odlévací abutmenty atd.
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Help kit Dentium sada XIH 40 380 Kč

Dask Sinus kit sada DASK 43 450 Kč

Osteotome Kit sada XOFK 12 690 Kč

Implantáty Dentium

• Sada nástrojů pro snadné řešení problémů, které mohou nastat při protetické fázi.
• V sadě je obsaženo 5 druhů nástrojů: nástroje pro vyjmutí fixtur z kosti, nástroj pro vyjmutí

krycího šroubu nebo abutmentu z fixtury, nástroje pro vyjmutí odlomené šroubovice krycího
šroubu nebo abutmentu z fixtury, nástroje pro výjmutí odlomeného hexagonu abutmentu
z fixtury a nástroje pro opravu zničeného závitu uvnitř fixtury.

• Tato sada je kombatibilní se všemi systémy Dentium a také s konkurečními systémy.

HELP KIT - SADA SPECIÁLNÍCH NÁSTROJŮ Dentium

• Sada speciálních nástrojů pro jednoduchý a rychlý přístup k dutině sinus. 
• Sada obsahuje 3 nástroje pro krestální přístup, 2 nástroje pro laterální přístup, trepan, 4 

stopery nasaditelné na nástroje pro krestální přístup a 4 oboustranné ruční nástroje pro bez-
pečný přístup k dutině sinus. Nástroje jsou vyrobeny tak, aby minimalizovaly riziko perforace 
membrány.

DASK SINUS KIT Dentium

• Sada nástrojů pro částečnou elevaci sinu nebo pro kondenzaci kosti přizpůsobené průměru implantátu.

OSTEOTOME KIT Dentium

Dentium nabízí další sady jako jsou
chirurgická sada pro Short implantáty, protetická, plánovací atd.

Kompletní nabídka v produktovém
katalogu SuperLine&Implantium

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Implantmed SI-923  592049 79 915 Kč

Hypro-Sorb F 15x20 mm 300126S 1 300 Kč
Hypro-Sorb F 20x30 mm 300126M 1 500 Kč
Hypro-Sorb F 30x40 mm 300126L 1 705 Kč

Gapseal náhradní špičky 10 ks 530754 1 740 Kč
Gapseal aplikátor 1 ks 530755 609 Kč

Miratray implant lžíce sada 6 ks 4001240 1 089 Kč
Miratray implant lžíce 6 ks 400124xx 1 089 Kč
 xx - doplňte typ

Pomůcky pro implantáty

• Výkonná pohonná jednotka pro implantologii a mikrochirurgii se snadným a bezpečným ovládáním.
• Motor včetně kabelu (1,8 m), podstavec a držák násadce mohou být sterilizovány.
• Bezuhlíkový, bezúdržbový a spolehlivý motor.
• Vysoký výkon 70 W a točivý moment motoru 5,5 Ncm.
• Široký rozsah otáček na motoru 300 - 40 000 ot/min.
• Přesné omezení kroutícího momentu 5 - 50 Ncm (při použití převodu).
• Pět přednastavených programů včetně endoprogramu.
• Vhodný pro použití na operačním sále.

IMPLANTMED SI-923 W&H Dentalwerk

• Membrány pro řízenou tkáňovou a kostní regeneraci.
• Bovinní atelokolagen typu I, nesíťovaný, speciálně čistěný a modifikovaný (99.9% kolagen typu I bez

telopeptidů).
• Po tomto procesu je materiál apyrogenní, sterilní a po implantaci je plně vstřebatelný živou tkání.
• Dvouvrstevná membrána o síle 0,20 mm, která poskytuje vynikající matrix pro integraci kosti

na své drsné porézní straně, stejně jako pro adhezi a hojení u měkké tkáně na hladké straně membrány.
• V suchém stavu je rigidní a před použitím je potřeba ji zvlhčit sterilním fyziologickým roztokem nebo krví.

HYPRO-SORB F HYPRO

• Baktericidní pečetidlo.
• Pečetění závitu abutmentů a implantátu, uzávěr dutin a mezer.
• Ochrana před průnikem bakterií do závitu implantátu.
• Eliminuje hlavní příčinu vzniku periimplantitis.
• Snadné zacházení díky speciálnímu aplikátoru.

GAPSEAL APLIKÁTOR Hager & Werken

• Otiskovací lžíce na implantáty.
• Snadná manipulace díky patentované foliové technice.
• Kombinuje výhody repozice s přesností otiskování (šetří čas a náklady).
• Nejsou třeba dodatečné úpravy a vybrušování lžíce, abutmenty jsou dobře viditelné skrz fólii.
• Značné snížení nákladů, není třeba individuální otiskovací lžíce (nízké laboratorní náklady).
• Čisté a přesné otiskování - otiskovací materiál nepřetéká přes lžíci.
• Kompatibilní se všemi otiskovacími materiály a implantačními systémy.
• Velikosti - malá, střední a velká pro horní a dolní čelist. Sada obsahuje od každé lžíce 1 ks.

MIRATRAY IMPLANT LŽÍCE Hager & Werken

Rozvěrače zajistí přehledné pracovní pole 
na straně 134

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

1 2 3

H 400124H1 400124H2 400124H3

D 400124D1 400124D2 400124D3
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Suture+  12 ks 300261 947 Kč

Šicí materiály

• Černé, nevstřebatelné hedvábí s řeznou jehlou tvar HS 22.
• Sterilně jednotlivě balené návleky á 45 cm, EP 2,0, USP 3/0.

SUTURE+ Perfection Plus

• Atraumatické bezouškové jehly s neresorbovatelným šitím z hedvábí nebo polyesteru.
• Ocelové jehly jsou hladce spojeny s šitím, takže nedochází k bolesti a poškození tkání jako u 

jehel s oušky.
• Šití není vláknové a má hydrofóbní povrch - nedochází tak k absorbci vody ani sekretů a je 

mnohem nižší riziko infekce.
• Jednoduchá barevná identifikace typu šití - černá-hedvábí, zelená-polyester.
• Dvojitě sterilní balení á 12 ks, délka 45 cm.

SINTRAUMAL Coltene / Whaledent

• Syntetický polyfilní materiál bílé barvy, vyrobený z polyamidu. 
• Náhrada za lahvový silon.
• Patří mezi nejlépe uzlitelné materiály.
• Indikace: šití svalů, fascií, peritonea, gastrointestinálního traktu, podkoží, kůže.

SILON BRAIDED CHIRMAX

VIP Klub To nejlepší pro nejlepší

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Indikace Tvar jehly Typ jehly EP USP Typ šití Obj. číslo Cena

Šití na patře HS 20 1,5 4/0 černé hedvábí 300249 1 529 Kč 56,30 €

Extrakce HS 25 2,0 3/0 černé hedvábí 300250 1 529 Kč 56,30 €

Apikální extrakce
a resekce

DS 20 1,5 4/0 černé hedvábí 300252 1 529 Kč 56,30 €

Extrakce HS 25 2,5 2/0 černé hedvábí 300260 1 529 Kč 56,30 €

Extrakce zubů moudrosti, 
sériové extrakce,
šití tvrdých tkání

HRT 18 2,0 3/0 zelený polyester 300262 1 529 Kč 56,30 €

Perio chirurgie,
gingivektomie

GR 20 1,5 4/0 černé hedvábí 300251 1 529 Kč 56,30 €

Bezjehlové návleky

EP USP Délka Balení Obj. číslo Cena

1,0 5/0 1 x 1,5 m 24 ks 301120 939 Kč 34,60 €

1,5 4/0 1 x 1,5 m 24 ks 301121 939 Kč 34,60 €

2,0 3/0 1 x 1,5 m 24 ks 301122 979 Kč 36,00 €

3,0 2/0 1 x 1,5 m 24 ks 301123 1 079 Kč 39,70 €

3,0 2/0 12 x 45 cm 24 ks 301124 1 989 Kč 73,20 €

3,5 0 12 x 45 cm 24 ks 301125 2 089 Kč 76,90 €
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Bezjehlové návleky

EP USP Délka Balení Obj. číslo Cena

1,5 4/0 3 x 45 cm 24 ks 301020 1 769 Kč 65,10 €

2,0 3/0 3 x 45 cm 24 ks 301021 2 139 Kč 78,70 €

3,0 2/0 3 x 45 cm 24 ks 301022 2 259 Kč 83,10 €

1,5 4/0 2 x 70 cm 24 ks 301024 1 819 Kč 66,90 €

2,0 3/0 2 x 70 cm 24 ks 301025 2 199 Kč 80,90 €

3,0 2/0 2 x 70 cm 24 ks 301026 2 309 Kč 84,90 €

Šicí materiály

• Syntetický polyfilní materiál fialové barvy vyrobený z polymeru kyseliny glykolové. 
• Je pokrytý vrstvou vstřebatelné substance, která snižuje kapilární efekt. 
• Je výborně uzlitelný, po 80-90 dnech dojde k jeho úplnému vstřebání.
• Indikace: šití měkkých tkání, svalů, fascií, podvazy drobných cév, parodontologie.

CHIRLAC BRAIDED CHIRMAX

• Rychle vstřebatelný, pletený syntetický polyfilní materiál fialové barvy pro krátkodobé šití.
• Má speciální povrchovou úpravu, která je neantigenní a není fibroproduktivní.
• Po 5 dnech zachovává 60% původní pevnosti, k úplné resorbci dochází za 12 - 14 dnů.
• Indikace: stomatochirurgie, sutura kůže, dětská chirurgie (fimózy), gynekologie (episiotomie), 

urologie, oční chirurgie (sutura spojivky).

CHIRLAC RAPID CHIRMAX

• Syntetické monofilní nevstřebatelné vlákno modré barvy, vyrobené z polyamidu. 
• Má hladký neporézní povrch, vysokou pevnost v uzlu a dobře se uzlí.
• Indikace: standardní šití kůže.

SILON MONOFIL CHIRMAX

Registrace skusu rychle a jednoduše? 
Vyzkoušejte silikony Futar ze strany 20

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Návleky v atraumatických jehlách

Tvar jehly Jehla EP USP Délka Balení Zvláštnost Obj. číslo Cena

HR s 18
1,5 4/0 1 x 70 cm 24 ks Prodloužená 

ostrá špice
301005 2 559 Kč 94,10 €

2,0 3/0 1 x 70 cm 24 ks 301006 2 559 Kč 94,10 €

HR s 22 2,0 3/0 1 x 70 cm 24 ks 301007 2 639 Kč 97,10 €

DS 15
1,5 4/0 1 x 45 cm 24 ks 301008 2 159 Kč 79,40 €

2,0 3/0 1 x 45 cm 24 ks 301009 2 159 Kč 79,40 €

DS 19
2,0 3/0 1 x 70 cm 24 ks 301010 2 189 Kč 80,50 €

3,0 2/0 1 x 70 cm 24 ks 301011 2 189 Kč 80,50 €

HS 18 2,0 3/0 1 x 70 cm 24 ks 301012 2 259 Kč 83,10 €

Bezjehlové návleky

EP USP Délka Balení Obj. číslo Cena

1,5 4/0 3 x 45 cm 24 ks 301050 1 919 Kč 70,60 €

2,0 3/0 3 x 45 cm 24 ks 301051 2 319 Kč 85,30 €

3,0 2/0 3 x 45 cm 24 ks 301052 2 449 Kč 90,10 €

1,5 4/0 2 x 70 cm 24 ks 301053 1 979 Kč 72,80 €

2,0 3/0 2 x 70 cm 24 ks 301054 2 379 Kč 87,50 €

3,0 2/0 2 x 70 cm 24 ks 301055 2 509 Kč 92,30 €

Návleky v atraumatických jehlách

Tvar jehly Jehla EP USP Délka Balení Obj. číslo Cena

HR 18
1,5 4/0 1 x 70 cm 24 ks 301030 2 699 Kč 99,30 €

2,0 3/0 1 x 70 cm 24 ks 301031 2 779 Kč 102,20 €

HR 22
1,5 4/0 1 x 70 cm 24 ks 301032 2 879 Kč 105,90 €

2,0 3/0 1 x 70 cm 24 ks 301033 2 879 Kč 105,90 €

DS 15
1,5 4/0 1 x 45 cm 24 ks 301034 2 429 Kč 89,40 €

2,0 3/0 1 x 45 cm 24 ks 301035 2 429 Kč 89,40 €

DS 19 2,0 3/0 1 x 70 cm 24 ks 301036 2 479 Kč 89,40 €

DS 25 2,0 3/0 1 x 70 cm 24 ks 301037 2 669 Kč 98,20 €

Bezjehlové návleky

EP USP Délka Balení Obj. číslo Cena

1,0 5/0 3 x 45 cm 24 ks 301070 1 049 Kč 38,60 €

1,5 4/0 3 x 45 cm 24 ks 301071 1 049 Kč 38,60 €

2,0 4/0 3 x 45 cm 24 ks 301072 1 049 Kč 38,60 €

3,0 3/0 3 x 45 cm 24 ks 301073 1 049 Kč 38,60 €

Návleky v atraumatických jehlách

Jehla EP USP Délka Balení Obj. číslo Cena

DS 19

1,5 4/0 1 x 75 cm 24 ks 301060 1 659 Kč 61,00 €

2,0 3/0 1 x 75 cm 24 ks 301061 1 659 Kč 61,00 €

1,5 4/0 1 x 45 cm 24 ks 301062 1 659 Kč 61,00 €

2,0 3/0 1 x 45 cm 24 ks 301063 1 659 Kč 61,00 €
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• Přírodní polyfilní nevstřebatelný materiál (hedvábí) černé barvy.  • Pletená nit vyztužená skaným jádrem pro
zvýšení tuhosti materiálu. • Indikace: oční chirurgie, stomatochirurgie, šití kůže, podkoží, peritoneum, gastrointestinální trakt.

SILK BRAIDED CHIRMAX

• Nesterilní chirurgické šicí jehly z nerez oceli
s vysoce leštěným povrchem. 

• Mají potřebnou tvrdost a pružnost.
• Tvary: 4/8 kruh nebo rovné.
• Zakončení: trojúhelníkové nebo kulaté.
• Balení 10 kusů.

JEHLY ŠICÍ BSV Kubiš, s.r.o.

Mísení krémů poloautomaticky dokonale 
a bez bublin s Alghamix II ze strany 30

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Návleky v atraumatických jehlách

Tvar jehly Jehla EP USP Délka Balení Obj. číslo Cena

DSM 
19

2,0 3/0 1 x 45 cm 24 ks 301100 3 619 Kč 133,10 €

DS 15 1,5 4/0 1 x 45 cm 24 ks 301101 1 849 Kč 68,00 €

HS 18
1,5 4/0 1 x 75 cm 24 ks 301102 1 849 Kč 68,00 €

2,0 3/0 1 x 75 cm 24 ks 301103 1 849 Kč 68,00 €

DR 15 1,5 4/0 1 x 45 cm 24 ks 301104 1 809 Kč 66,60 €

DR 18 1,5 4/0 1 x 75 cm 24 ks 301105 1 719 Kč 63,20 €

HR 18 1,5 4/0 1 x 75 cm 24 ks 301106 1 719 Kč 63,20 €

HR 22 2,0 3/0 1 x 75 cm 24 ks 301107 1 719 Kč 63,20 €

Jehly šicí - typ G

Obj. číslo ČR Obj. číslo SR Tvar Rozměr Průřez Cena

300313 300191 G 13 0,7 x 25 141 Kč 5,60 €

300314 300192 G 14 0,6 x 22 137 Kč 5,20 €

300315 300193 G 15 0,6 x 20 137 Kč 5,20 €

300316 300194 G 16 0,6 x 18 137 Kč 5,20 €

Jehly šicí - typ Og

Obj. číslo Obj. číslo SR Tvar Rozměr Průřez Cena

300602 300216 Og 2 0,5 x 25 147 Kč 5,60 €

300603 300215 Og 3 0,5 x 22 147 Kč 5,60 €

300604 300214 Og 4 0,5 x 18 147 Kč 5,60 €

Jehly šicí - typ Pb

Obj. číslo Obj. číslo SR Tvar Rozměr Průřez Cena

300704 300189 Pb 4 0,6 x 30 88 Kč 3,40 €

300705 300188 Pb 5 0,6 x 25 88 Kč 3,40 €

300706 300190 Pb 6 0,6 x 22 88 Kč 3,40 €

Jehly šicí - typ E

Obj. číslo Obj. číslo SR Tvar Rozměr Průřez Cena

300204 300195 E 4 0,7 x 25 96 Kč 3,70 €

300205 300196 E 5 0,6 x 20 96 Kč 3,70 €

300206 300197 E 6 0,6 x 16 96 Kč 3,70 €

Jehly šicí - typ Pc

Obj. číslo Obj. číslo SR Tvar Rozměr Průřez Cena

300804 300217 Pc 4 0,6 x 30 79 Kč 3,10 €

300805 300218 Pc 5 0,6 x 25 79 Kč 3,10 €

300806 300219 Pc 6 0,6 x 22 79 Kč 3,10 €

Bezjehlové návleky

EP USP Délka Balení Obj. číslo Cena

1,0 5/0 1 x 1,5 m 24 ks 301120 939 Kč 34,60 €

1,5 4/0 1 x 1,5 m 24 ks 301121 939 Kč 34,60 €

2,0 3/0 1 x 1,5 m 24 ks 301122 979 Kč 36,00 €

3,0 2/0 1 x 1,5 m 24 ks 301123 1 079 Kč 39,70 €

3,0 2/0 12 x 45 cm 24 ks 301124 1 989 Kč 73,20 €

3,5 0 12 x 45 cm 24 ks 301125 2 089 Kč 76,90 €
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Keramický skalpel 1 ks 561010 1 519 Kč
Keramický skalpel - delší 1 ks 561014 1 519 Kč

Jednorázové skalpely Cutfix č.10 10 ks 5911150 137 Kč
Jednorázové skalpely Cutfix č.11 10 ks 5911151 137 Kč
Jednorázové skalpely Cutfix č.12 10 ks 5911152 137 Kč
Jednorázové skalpely Cutfix č.15 10 ks 5911155 137 Kč

Skalpelová čepelka 1 ks 1129100xx 4 Kč
 xx - doplňte tvar

Držátko skalpel. čepelek č. 3 - Green Leaf 1 ks 220636 104 Kč
Držátko skalpel. čepelek č. 4 - Green Leaf 1 ks 220637 104 Kč
Držátko skalpel. čepelek č. 3 - Medin 1 ks 112910003 158 Kč
Držátko skalpel. čepelek č. 4 - Medin 1 ks 112910004 165 Kč

Chirurgické pomůcky

• Keramický rotační nástroj do turbínky (300.000 – 500.000 ot./min).
• Slouží k chirurgii měkkých tkání a je alternativou klasického skalpelu nebo elektrochirurgie.
• Pracovní část je vyrobena ze speciální keramiky.
• Odděluje tkáně za současné koagulace (minimální krvácení).
• Nepatrný vývoj tepla brání vzniku nekróz při ošetření.
• Příklady indikací:

KERAMICKÝ SKALPEL

561010

EDENTA AG

• Jednorázové, sterilní chirurgické skalpely s čepelkou fixovanou uprostřed.

JEDNORÁZOVÉ SKALPELY CUTFIX B Braun Medical

• Sterilní, ostré skalpelové čepelky pro nasazení do držátka čepelek.
• Čepelky č. 10-15 jsou určené pro držátko č. 3, čepelka č. 20 je pro držátko č. 4.

SKALPELOVÉ ČEPELKY Medin

• Nerezová držátka skalpelových čepelek za velmi výhodnou cenu.

DRŽÁTKA SKALPELOVÝCH ČEPELEK
Green Leaf - typ č. 3

NaviTip kanyly
unikátní výplachové kanyly najdete na straně 193

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Grean Leaf - typ č. 4

Medin - typ č. 3

Medin - typ č. 4

561014

Gingivektomie -
odstranění hyperplastické
gingivy

Obnažování 
implantátů

Odstranění
granulované tkáně

Odřezání sliznice nepro-
řezaných nebo částečně 
prořezaných zubů
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CHIRURGIE Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Concorde II savky 11 mm 10 ks 4000631 659 Kč
Concorde II savky 16 mm 10 ks 4000636 729 Kč

Mirasuc 16 10 ks 400075x 309 Kč
Mirasuc 16 adaptér ze 16 mm na 11 mm 1 ks 400075D 79 Kč
 x - doplňte barvu

Luer Vacuum adaptér 10 ks 500230 310 Kč
Capillary Tip 0,35 mm 20 ks 500341 420 Kč
Capillary Tip 0,48 mm 20 ks 500186 420 Kč

Surgitip-micro 1,2 mm 20 ks 402012 1 209 Kč
Surgitip 2,5 mm 20 ks 402025 1 099 Kč
Surgitip 4,8 mm 20 ks 402048 989 Kč

Mirasuc - kartáč na čištění savek 6 ks 400076 219 Kč

Chirurgické savky

• Chirurgické savky pro účinné odsávání s minimálním hlukem.
• Vyrobené z vysoce kvalitního, odolného plastu.
• Zaoblené ústí bezbolestně retrahuje jazyk a tváře pacienta.
• Měkké kontury a hladký povrch zajišťují snadné čištění.
• Autoklávovatelné do 134°C.

CONCORDE II Coltene / Whaledent

• Autoklávovatelné plastikové aspirační savky.
• Velké čtvercové zakončení, mírně zahnuté.
• Ideální pro aspiraci s nestíněným pohledem do pracovního pole.
• Autoklávovatelné do 134 °C.
• Průměr 16 mm, délka 12 cm, 3 barvy: zelené (Z), modré (M), šedé (S) nebo sortiment barev (A).

MIRASUC 16 Hager & Werken

• Rychle a účinně odsaje iriganty a detrit - ideální pro sušení kořenových kanálků.
• Šetří čas a dramaticky snižuje spotřebu papírových čepů.
• Připojuje se jako klasická savka.
• Optimální s Capilary Tips - kónickými, pružnými kanylami, s nimiž se dostanete hluboko do kanálku.
• Capilary Tips lze použít také s luer-lock stříkačkami, dodávané v průměrech 0,356 mm (fialová) a 

0,483 mm (zelená).

LUER VACUUM ADAPTER / CAPILLARY TIPS Ultradent Products

• Sterilně balené chirurgické odsávací koncovky pro přesné a účinné odsávání.
• Díky své délce umožňují odsávání z větší vzdálenosti.
• Jemné ústí zajistí odsátí i z malých prostor, úhel a konicita špičky neblokuje výhled.
• Zelená barva špičky je výborně kontrastní operačnímu poli.
• Surgitip-micro s extra tenkým otvorem 1,2 mm je určen pro mikrochirurgii a endodoncii.
• Surgitip s ústím 2,5 mm a 4,8 mm jsou vhodné pro standardní chirurgické operace.
• Součástí balení je adaptér na 11 mm a 16 mm odsávací zařízení.

SURGITIP-MICRO / SURGITIP Coltene / Whaledent

MIRASUC - KARTÁČ NA SAVKY Hager & Werken

Nádoby na kontaminovaný odpad najde-
te na straně 230

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Přípravek Opalescence® PF posiluje sklovinu a snižuje riziko vzniku zubního kazu!*

Výzkumníci ve studii in vitro zkoumali, zda by léčba zubními bělicími přípravky o různých koncentracích karbamid peroxidu nebo 
peroxidu vodíku zvyšovala náchylnost zubu k vůči zubnímu kazu. Bělicí přípravek s neutrálním pH a 10% karbamid peroxidem 
nevedl k  vyššímu riziku zubního kazu. Naopak přípravek Opalescence PF s  fluoridem sodným a  dusičnanem draselným 
posiloval sklovinu a současně ji pomáhal bránit proti útokům zubního kazu.

*Al-Qunaian T. The effect of whitening agents on caries susceptibility of human enamel. Operative Dentistry. 2005;30(2):265–270.

Referenční příručka pro bělení zubů přípravkem Opalescence®  Bělení

Doba nasazení: 
8–10 hod/den

Bělení s vlastními otiskovacími lžícemi

Účinná složka:

10% karbamid peroxid
(≈ 3,6% H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuti:

Máta, meloun a bez příchutě (PF)
Máta a bez příchutě (Oh!)

Opalescence® PF/Oh! 10%

Doba nasazení: 
30 minut pod 

dohledem

Zdravotnické bělení do čekárny zubní 
ordinace, do individuálních nosičů

Účinná složka:

45% karbamid peroxid
(≈ 15% H2O2)
 
Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Opalescence® Quick PF 45%

Doba nasazení: 
4–6 hod/den

Bělení s vlastními otiskovacími lžícemi

Účinná složka:

16% karbamid peroxid
(≈ 5,8% H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuti:

máta, meloun a bez příchutě

Opalescence® PF 16%

Doba nasazení: 
60–90 min/den

Bělení do individuálních nosičů

Účinná složka:

6% peroxid vodíku
(H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuť:

Máta

Opalescence® Trèswhite® Supreme / Go

Doba nasazení: 
Dvě 20minu-
tové léčebné 

aplikace během 
jedné návštěvy

Zdravotnické bělení v ordinaci na 
křesle, přímá aplikace na zub

Účinná složka:

40% peroxid vodíku
(H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Opalescence® Boost PF 40%

BĚLENÍ KOSMETICKÝMI PROSTŘEDKY

Doba nasazení: 
3–5 dnů

Zdravotnické bělení nevitálních zubů 
technikou Walking Bleach 

Účinná složka:

35% peroxid vodíku
(H2O2)

Opalescence® Endo

BĚLENÍ ZDRAVOTNICKÝMI PROSTŘEDKY
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posiloval sklovinu a současně ji pomáhal bránit proti útokům zubního kazu.

*Al-Qunaian T. The effect of whitening agents on caries susceptibility of human enamel. Operative Dentistry. 2005;30(2):265–270.
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16% karbamid peroxid
(≈ 5,8% H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuti:

máta, meloun a bez příchutě

Opalescence® PF 16%

Doba nasazení: 
60–90 min/den

Bělení do individuálních nosičů

Účinná složka:

6% peroxid vodíku
(H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuť:

Máta

Opalescence® Trèswhite® Supreme / Go

Doba nasazení: 
Dvě 20minu-
tové léčebné 

aplikace během 
jedné návštěvy

Zdravotnické bělení v ordinaci na 
křesle, přímá aplikace na zub

Účinná složka:

40% peroxid vodíku
(H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Opalescence® Boost PF 40%

BĚLENÍ KOSMETICKÝMI PROSTŘEDKY

Doba nasazení: 
3–5 dnů

Zdravotnické bělení nevitálních zubů 
technikou Walking Bleach 

Účinná složka:

35% peroxid vodíku
(H2O2)

Opalescence® Endo

BĚLENÍ ZDRAVOTNICKÝMI PROSTŘEDKY

5

Přípravek Opalescence® PF posiluje sklovinu a snižuje riziko vzniku zubního kazu!*

Výzkumníci ve studii in vitro zkoumali, zda by léčba zubními bělicími přípravky o různých koncentracích karbamid peroxidu nebo 
peroxidu vodíku zvyšovala náchylnost zubu k vůči zubnímu kazu. Bělicí přípravek s neutrálním pH a 10% karbamid peroxidem 
nevedl k  vyššímu riziku zubního kazu. Naopak přípravek Opalescence PF s  fluoridem sodným a  dusičnanem draselným 
posiloval sklovinu a současně ji pomáhal bránit proti útokům zubního kazu.

*Al-Qunaian T. The effect of whitening agents on caries susceptibility of human enamel. Operative Dentistry. 2005;30(2):265–270.

Referenční příručka pro bělení zubů přípravkem Opalescence®  Bělení

Doba nasazení: 
8–10 hod/den

Bělení s vlastními otiskovacími lžícemi

Účinná složka:

10% karbamid peroxid
(≈ 3,6% H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuti:

Máta, meloun a bez příchutě (PF)
Máta a bez příchutě (Oh!)

Opalescence® PF/Oh! 10%

Doba nasazení: 
30 minut pod 

dohledem

Zdravotnické bělení do čekárny zubní 
ordinace, do individuálních nosičů

Účinná složka:

45% karbamid peroxid
(≈ 15% H2O2)
 
Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Opalescence® Quick PF 45%

Doba nasazení: 
4–6 hod/den

Bělení s vlastními otiskovacími lžícemi

Účinná složka:

16% karbamid peroxid
(≈ 5,8% H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuti:

máta, meloun a bez příchutě

Opalescence® PF 16%

Doba nasazení: 
60–90 min/den

Bělení do individuálních nosičů

Účinná složka:

6% peroxid vodíku
(H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuť:

Máta

Opalescence® Trèswhite® Supreme / Go

Doba nasazení: 
Dvě 20minu-
tové léčebné 

aplikace během 
jedné návštěvy

Zdravotnické bělení v ordinaci na 
křesle, přímá aplikace na zub

Účinná složka:

40% peroxid vodíku
(H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Opalescence® Boost PF 40%

BĚLENÍ KOSMETICKÝMI PROSTŘEDKY

Doba nasazení: 
3–5 dnů

Zdravotnické bělení nevitálních zubů 
technikou Walking Bleach 

Účinná složka:

35% peroxid vodíku
(H2O2)

Opalescence® Endo

BĚLENÍ ZDRAVOTNICKÝMI PROSTŘEDKY

5

Přípravek Opalescence® PF posiluje sklovinu a snižuje riziko vzniku zubního kazu!*

Výzkumníci ve studii in vitro zkoumali, zda by léčba zubními bělicími přípravky o různých koncentracích karbamid peroxidu nebo 
peroxidu vodíku zvyšovala náchylnost zubu k vůči zubnímu kazu. Bělicí přípravek s neutrálním pH a 10% karbamid peroxidem 
nevedl k  vyššímu riziku zubního kazu. Naopak přípravek Opalescence PF s  fluoridem sodným a  dusičnanem draselným 
posiloval sklovinu a současně ji pomáhal bránit proti útokům zubního kazu.

*Al-Qunaian T. The effect of whitening agents on caries susceptibility of human enamel. Operative Dentistry. 2005;30(2):265–270.

Referenční příručka pro bělení zubů přípravkem Opalescence®  Bělení

Doba nasazení: 
8–10 hod/den

Bělení s vlastními otiskovacími lžícemi

Účinná složka:

10% karbamid peroxid
(≈ 3,6% H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuti:

Máta, meloun a bez příchutě (PF)
Máta a bez příchutě (Oh!)

Opalescence® PF/Oh! 10%

Doba nasazení: 
30 minut pod 

dohledem

Zdravotnické bělení do čekárny zubní 
ordinace, do individuálních nosičů

Účinná složka:

45% karbamid peroxid
(≈ 15% H2O2)
 
Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Opalescence® Quick PF 45%

Doba nasazení: 
4–6 hod/den

Bělení s vlastními otiskovacími lžícemi

Účinná složka:

16% karbamid peroxid
(≈ 5,8% H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuti:

máta, meloun a bez příchutě

Opalescence® PF 16%

Doba nasazení: 
60–90 min/den

Bělení do individuálních nosičů

Účinná složka:

6% peroxid vodíku
(H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuť:

Máta

Opalescence® Trèswhite® Supreme / Go

Doba nasazení: 
Dvě 20minu-
tové léčebné 

aplikace během 
jedné návštěvy

Zdravotnické bělení v ordinaci na 
křesle, přímá aplikace na zub

Účinná složka:

40% peroxid vodíku
(H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Opalescence® Boost PF 40%

BĚLENÍ KOSMETICKÝMI PROSTŘEDKY

Doba nasazení: 
3–5 dnů

Zdravotnické bělení nevitálních zubů 
technikou Walking Bleach 

Účinná složka:

35% peroxid vodíku
(H2O2)

Opalescence® Endo

BĚLENÍ ZDRAVOTNICKÝMI PROSTŘEDKY

5

Přípravek Opalescence® PF posiluje sklovinu a snižuje riziko vzniku zubního kazu!*

Výzkumníci ve studii in vitro zkoumali, zda by léčba zubními bělicími přípravky o různých koncentracích karbamid peroxidu nebo 
peroxidu vodíku zvyšovala náchylnost zubu k vůči zubnímu kazu. Bělicí přípravek s neutrálním pH a 10% karbamid peroxidem 
nevedl k  vyššímu riziku zubního kazu. Naopak přípravek Opalescence PF s  fluoridem sodným a  dusičnanem draselným 
posiloval sklovinu a současně ji pomáhal bránit proti útokům zubního kazu.

*Al-Qunaian T. The effect of whitening agents on caries susceptibility of human enamel. Operative Dentistry. 2005;30(2):265–270.

Referenční příručka pro bělení zubů přípravkem Opalescence®  Bělení

Doba nasazení: 
8–10 hod/den

Bělení s vlastními otiskovacími lžícemi

Účinná složka:

10% karbamid peroxid
(≈ 3,6% H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuti:

Máta, meloun a bez příchutě (PF)
Máta a bez příchutě (Oh!)

Opalescence® PF/Oh! 10%

Doba nasazení: 
30 minut pod 

dohledem

Zdravotnické bělení do čekárny zubní 
ordinace, do individuálních nosičů

Účinná složka:

45% karbamid peroxid
(≈ 15% H2O2)
 
Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Opalescence® Quick PF 45%

Doba nasazení: 
4–6 hod/den

Bělení s vlastními otiskovacími lžícemi

Účinná složka:

16% karbamid peroxid
(≈ 5,8% H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuti:

máta, meloun a bez příchutě

Opalescence® PF 16%

Doba nasazení: 
60–90 min/den

Bělení do individuálních nosičů

Účinná složka:

6% peroxid vodíku
(H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuť:

Máta

Opalescence® Trèswhite® Supreme / Go

Doba nasazení: 
Dvě 20minu-
tové léčebné 

aplikace během 
jedné návštěvy

Zdravotnické bělení v ordinaci na 
křesle, přímá aplikace na zub

Účinná složka:

40% peroxid vodíku
(H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Opalescence® Boost PF 40%

BĚLENÍ KOSMETICKÝMI PROSTŘEDKY

Doba nasazení: 
3–5 dnů

Zdravotnické bělení nevitálních zubů 
technikou Walking Bleach 

Účinná složka:

35% peroxid vodíku
(H2O2)

Opalescence® Endo

BĚLENÍ ZDRAVOTNICKÝMI PROSTŘEDKY

5

Přípravek Opalescence® PF posiluje sklovinu a snižuje riziko vzniku zubního kazu!*

Výzkumníci ve studii in vitro zkoumali, zda by léčba zubními bělicími přípravky o různých koncentracích karbamid peroxidu nebo 
peroxidu vodíku zvyšovala náchylnost zubu k vůči zubnímu kazu. Bělicí přípravek s neutrálním pH a 10% karbamid peroxidem 
nevedl k  vyššímu riziku zubního kazu. Naopak přípravek Opalescence PF s  fluoridem sodným a  dusičnanem draselným 
posiloval sklovinu a současně ji pomáhal bránit proti útokům zubního kazu.

*Al-Qunaian T. The effect of whitening agents on caries susceptibility of human enamel. Operative Dentistry. 2005;30(2):265–270.

Referenční příručka pro bělení zubů přípravkem Opalescence®  Bělení

Doba nasazení: 
8–10 hod/den

Bělení s vlastními otiskovacími lžícemi

Účinná složka:

10% karbamid peroxid
(≈ 3,6% H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuti:

Máta, meloun a bez příchutě (PF)
Máta a bez příchutě (Oh!)

Opalescence® PF/Oh! 10%

Doba nasazení: 
30 minut pod 

dohledem

Zdravotnické bělení do čekárny zubní 
ordinace, do individuálních nosičů

Účinná složka:

45% karbamid peroxid
(≈ 15% H2O2)
 
Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Opalescence® Quick PF 45%

Doba nasazení: 
4–6 hod/den

Bělení s vlastními otiskovacími lžícemi

Účinná složka:

16% karbamid peroxid
(≈ 5,8% H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuti:

máta, meloun a bez příchutě

Opalescence® PF 16%

Doba nasazení: 
60–90 min/den

Bělení do individuálních nosičů

Účinná složka:

6% peroxid vodíku
(H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Příchuť:

Máta

Opalescence® Trèswhite® Supreme / Go

Doba nasazení: 
Dvě 20minu-
tové léčebné 

aplikace během 
jedné návštěvy

Zdravotnické bělení v ordinaci na 
křesle, přímá aplikace na zub

Účinná složka:

40% peroxid vodíku
(H2O2)

Obsahuje:

Dusičnan draselný a fluorid

Opalescence® Boost PF 40%

BĚLENÍ KOSMETICKÝMI PROSTŘEDKY

Doba nasazení: 
3–5 dnů

Zdravotnické bělení nevitálních zubů 
technikou Walking Bleach 

Účinná složka:

35% peroxid vodíku
(H2O2)

Opalescence® Endo

BĚLENÍ ZDRAVOTNICKÝMI PROSTŘEDKY

 působení:
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Zdravý a zářivý
úsměvvylepšený UltraFit nosič, 

který se přizpůsobí zubnímu 
oblouku 

bělící gel je aplikován od moláru 
po molár - bělí více zadní zuby

gel lépe drží v nosiči a bělení 
je účinnější 

6% hydrogen peroxidu 
na 30 - 90 minut denně

obsahuje dusičnan draselný 
a fluorid pro snížení citlivosti 
a posílení skloviny

příjemná mátová chuť

Výhradní distributor pro ČR a SR
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BĚLENÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Opalescence Go mini kit 504644 1 050 Kč
Opalescence Go pacient kit 504634 1 700 Kč

Opalescence PF pacient kit 5053xx 1 270 Kč
Opalescence PF doktor kit 5053xx 1 380 Kč
Opalescence PF refill 40 x 1,2 ml 50xxxx 5 580 Kč
 Obj. číslo viz tabulka

Typ balení Pacient Kit Doktor kit Refill

Koncentrace 10% 16% 10% 16% 10% 16%

Působení přes noc 4 - 6 hod. přes noc 4 - 6 hod. přes noc 4 - 6 hod.

máta 505364 504480 505379 504483 505394 504486

žlutý meloun 505365 504481 505380 504484 505395 504487

bez příchuti 505366 504482 505381 504485 505396 504488

Kosmetické bělení (domácí)

• „Bělení za pochodu“ - kdykoliv a kdekoliv
• Jednorázové předplněné nosiče obsahující gel s 6% peroxidu vodíku jsou připraveny

k okamžitému použití. Zajistí profesionální vybělení zubů. Nevyžadují otisky, modely ani další 
laboratorní práce. Vhodné pro pacienty, kteří chtějí bělit a nechtějí investovat peníze do
individuálních nosičů na bělení nebo pro pacienty na oživení a prodloužení trvanlivosti
odstínu po předchozím ordinačním bělení nebo po profesionálním čištění zubů. Nyní
podstatně pohodlnější - pevnější nosič se po nasazení vytvaruje teplem v ústech a výborně 
se přizpůsobí zubnímu oblouku!

• Extra přiléhavý těsnější nosič nově i pro bělení distálních zubů.
• Optimální plnění nosiče gelem - nevytéká, lépe se čistí po bělení.
• 6% peroxidu vodíku.
• Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) ke snížení citlivosti.
• Délka 1 aplikace: 60 - 90 minut každý den.
• Délka bělícího cyklu: 5 - 10 aplikací.
• Příchuť: máta.
• Balení kit obsahuje 10 horních a 10 dolních předplněných nosičů.
• Balení mini kit obsahuje 4 horní a 4 dolní nosiče.
• Pozn.: Prodej jen zubním lékařům nebo dentálním hygienistkám.

OPALESCENCE GO Ultradent Products

• Systém pro domácí bělení pomocí individuálních nosičů.
• Účinně odstraňuje diskolorace zubů způsobené systémovými, farmakologickými, traumatickými nebo

kongenitálními faktory a vlivem stárnutí.
• Patentovaná složka PF (dusičnan draselný a fluorid) zajistí: minimální citlivost, anti-kazivou prevenci, obnovu

a zesílení skloviny.
• Vhodné a účinné i pro tetracyklinové zabarvení nebo fluorózu. 
• Díky vysokému obsahu vody (20%) nedochází k dehydrataci zubů a rychlému návratu k tmavému odstínu.
• Gel zůstává aktivní po celých 8 - 10 hodin, lepivá viskózní konzistence zaručuje přilnavost gelu k zubu.
• K dispozici ve 2 koncentracích karbamid peroxidu: 10% a 16%.
• Dodávaný ve třech příchutích - máta, žlutý meloun a bez příchutě (regular). 
• Pacient kit obsahuje: 8 x 1,2 ml stříkačku bělícího gelu, 30 ml bělící pastu opalescence, krabičku na nosič

a cestovní kabelku.
• Doktor kit obsahuje: 8 x 1,2 ml stříkačku bělícího gelu, 30 ml bělící pastu opalescence, krabičku na nosič, 

cestovní kabelku, 1,2 ml LC Block-Out resin a 2 ks Sof-Tray fólií.
• Balení refill obsahuje 10 krabiček, každá obsahuje 4 x 1,2 ml stříkačku bělícího gelu zvolené koncentrace

v jedné příchuti.

OPALESCENCE PF Ultradent Products

Výroba individuálních nosičů na bělení
a profylaxii podrobnosti na straně 258

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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BĚLENÍ Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Vyhradní zastoupení pro ČR a SR

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Kosmetické bělení (domácí)
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BĚLENÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Opalescence Boost PF pacient kit 504751 1 950 Kč
Opalescence Boost PF  intro kit 504750 3 980 Kč
Opalescence Boost PF skini kit 504752 2 340 Kč
Opalescence Boost PF mini kit 504753 1 710 Kč
Opalescence Boost PF refill 20 x 1,2 ml 504754 11 890 Kč

• Pro zdravotnické bělení zubů na zubařském křesle v zubní ordinaci. Opalescence Boost je 
alternativní konzervativní metoda pro ošetření tmavých, vnitřně zbarvených zubů
(ve srovnání s korunkami, fazetami atd.), kdy je zbarvení způsobeno onemocněním,
poraněním nebo léčbou, např. vrozené, systémové, metabolické farmakologické, traumatické 
nebo iatrogenní faktory, jako je dentální fluoróza, žloutenka, tetracyklin a minocyklinové 
zbarvení u dospělých, porfyrie, trauma a erythroblastosis fetalis (těžká anémie novorozence).
Přípravek Opalescence Boost umožňuje zubnímu lékaři ošetřit změněné zabarvení velmi 
cíleným a efektivním způsobem.

• Účinný gel s 40% peroxidem vodíku.
• Chemicky aktivován - není nutné používat lampu!
• Aktivuje se přímo ve stříkačce před použitím - vždy čerstvá chemikálie pro každé použití.
• Přesné dávkování, snadno rozeznatelný pro úplné odstranění.
• Dvě 20minutové aplikace v jedné návštěvě.
• Složka PF posiluje sklovinu, snižuje senzitivitu, brání vzniku kazů.
• Po dobu aplikace na zubech dobře viditelný.
• Vynikající a dlouhodobý výsledek.
• Intro kit obsahuje: 4 x 1,2 ml bělícího gelu, 2 x 1,2 ml OpalDam, 2 IsoBlocky, 10 kanyl Micro 

20 ga a 10 kanyl Micro 20 ga FX.
• Pacient kit obsahuje: 2 x 1,2 ml bělícího gelu, 1,2 ml OpalDam, 1 IsoBlock, 5 kanyl Micro 20 

ga a 5 kanyl Micro 20 ga FX.
• Skini kit obsahuje: 4 x 0,5 ml bělícího gelu, 1,2 ml OpalDam, 1 IsoBlock, 4 kanyly Micro 20 

ga a 4 kanyly Micro 20 ga FX.
• Mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml bělícícho gelu a 5 kanyl Micro 20 ga.

Jak na to?

OPALESCENCE BOOST

1. Chraňte dáseň ochrannou bariérou 
ze světlem tuhnoucí pryskyřice 
OpalDam. OpalDam lze aplikovat 
přímo ze stříkačky.

Ultradent Products

Potřebujete zatočit s citlivostí?
Vyzkoušejte UltraEZ ze strany 260

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

2. Po aplikaci OpalDam polymerujte 
pryskyřici skenovacím pohybem pomocí 
polymerační lampy 20 sekund.

3. Opalescence Boost dávkujte přímo ze 
kanylou Micro 20ga Fx tak, aby se gel 
rozprostřel rovnoměrně.

4. Po 20 minutách odsajte gel jemnou aspirační 
kanylou, např. SurgiTip. Odstraňte veškerý vidi-
telný gel a následně zuby opláchněte intenzivní 
vodní sprchou. V případě nezbytnosti můžete 
ošetření zopakovat. Po dokončení ošetření 
můžete OpalDam snadno odstranit zubařskou 
sondou.

Příklady zdravotnického bělení:

PŘED PO PŘED PO

Zdravotnické bělení (ordinační)
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BĚLENÍ Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Opalescence Quick PF 4 x 1,2 ml 505346 1 050 Kč
Opalescence Quick PF 20 x 1,2 ml 505348 4 560 Kč

Opalescence Endo kit 501270 1 770 Kč
Opalescence Endo 2 x 1,2 ml 501323 1 550 Kč

• Pro zdravotnické bělení zubů do individuálních nosičů. Tato metoda je zvláště vhodná případě, že se 
musí intenzivně ošetřovat vnitřní změny zbarvení, např. po použití tetracyklinu. Po otiscích se vyrobí 
vlastní nosiče naplněné 45% gelem karbamid peroxidu (15% H2O2) a umístí se na zuby. Během doby 
aplikace (přibližně 30 minut) může pacient zůstat v čekárně zubní ordinace. Vysoce viskózní gel
nevytéká, ale zůstává v nosiči a bělí diskolorované zuby. Složení Opalescence Quick PF 45%
s dusičnanem draselným a fluoridem snižuje senzitivitu a posiluje sklovinu

• 45% gel karbamid peroxidu.
• Pro intenzivní ošetření vnitřních změn zbarvení.
• Není nutná žádná ochrana dásní.
• Výsledky po 30 minutách léčby.
• Složka PF posiluje sklovinu, snižuje senzitivitu, brání vzniku kazů

OPALESCENCE QUICK Ultradent Products

• Pro zdravotnické bělení zubů, zejména devitalizovaných zubů (technika „Bělení za pochodu”). 
• Po překrytí kořenové výplně skloionomerním cementem se gel připravený k použití (35% peroxidu vodíku) aplikuje přímo do devitalizovaného 

zubu a dutina se provizorně uzavře. Po 3 až 5 dnech lze vyhodnotit pokrok dosažený při bělení a postup lze opakovat, pokud to bude nutné.
• 35% peroxid vodíku.
• Snadno se nanáší do dřeňové dutiny.
• Léčba od tří do pěti dnů, často kratší.
• Balení kit obsahuje: 2 x 1,2 ml Opalescence Endo a 20 aplikačních kanyl.

OPALESCENCE ENDO Ultradent Products

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt? 
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

1. Před bělením

Zdravotnické bělení (ordinační)

2. Pomocí skloionomerní podložky 
ochráníte kořenový kanálek. 
Ze zadní strany zubu aplikujete 
Opalescence Endo. Kavitu uzavřete 
provizorním cementem Ultra Temp. 
Necháte působit 3 - 5 dnů. Poté 
odstraníte bělící gel a klasickým 
způsobem doděláte výplně.

3. Po bělení
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BĚLENÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Opalustre kit 500554 2 810 Kč
Opalustre mini kit 505554 1 590 Kč
Opalustre  4 x 1,2 ml 500555 1 790 Kč

OpalDam kit 50xx24 1 690 Kč
OpalDam 4 x 1,2 ml 50xx25 1 460 Kč
OpalDam 20 x 1,2 ml 50xx26 5 900 Kč
 xx - doplňte barvu

• Viskózní, ve vodě rozpustná pasta na chemickou a mechanickou abrazi.
• Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou a mikročástice karbidu křemíku.
• Používá se na odstranění nevzhledných sklovinných dekalcifikací, které zasahují do hloubky menší než 0,2 mm.
• Je ideální na povrchově bílé a hnědé demineralizace vyskytující se při fluoróze.
• Balení kit obsahuje: 4 x 1,2 ml Opalustre, 20 kanyl White Mac a 20 kalíšků OpalCup.
• Balení mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml Opalustre, 10 kanyl White Mac a 10 kalíšků OpalCup.

OPALUSTRE

1. Před bělením.

Ultradent Products

• Světlem tuhnoucí pryskyřičná ochranná bariéra pro dokonalou izolaci tkání a zubů.
• Při bělení jednoho zubu jej lze použít k ochraně sousedních zubů.
• Dostupný ve dvou barvách - bílá (03) a kontrastní zelená (18).
• Balení kit obsahuje: 4 x 1,2 ml OpalDam, 10 kanyl Micro 20G a 10 kanyl Black Mini.

OPALDAM / OPALDAM GREEN

1. Vytvořte na dásni 4–6 mm 
širokou bariéru z materiálu Opal-
Dam. Utěsněte interproximální 
prostory. Aby dobře těsnila, musí 
pryskyřice přesahovat asi o 0,5 
mm na suchou sklovinu.

Ultradent Products

Vždy 100% zpolymerovaný materiál?
Ultradent VALO lampa ze strany 123

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

2. Po nasazení kofferdamu 
se Opalustre nanese na 
diskolorovanou sklovinu.

3. Kalíšek se štětinami přitlačí 
Opalustre na povrch zubů. Do-
poručuje se střídavě oplachovat 
a kontrolovat výsledek.

4. Výsledek po mikroabrazi 
skloviny a 21-ti denním domácím 
bělení s Opalescence.

2. Polymerujte lampou 
20 sekund.

Zdravotnické bělení (ordinační)

3. Zpolymerovanou pryskyřici 
odstraníte rychle a snadno v 
jednom kuse.
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BĚLENÍ Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

UltraEZ Combo set 20 ks 505721 2 050 Kč
UltraEZ Combo mini kit 8 ks 505743 950 Kč
UltraEZ stříkačka 4 x 1,2 ml 501008 720 Kč
UltraEZ stříkačka 20 x 1,2 ml 501007 2 100 Kč

Flor-Opal Combo set 20 ks 505725 1 930 Kč
Flor-Opal stříkačka 20 x 1,2 ml 500224 1 920 Kč

Bělící pasta Opalescence 25 ml 500402 98 Kč
Bělící pasta Opalescence 100 ml 500401 290 Kč

Bělící pasta Opalescence PF vanilka 25 ml 503915 98 Kč
Bělící pasta Opalescence PF vanilka 100 ml 503914 290 Kč

Bělící pasta Opalescence Plus máta 25 ml 503917 98 Kč
Bělící pasta Opalescence Plus máta 100 ml 503916 290 Kč

• Gel na snížení citlivosti zubů s obsahem 3% dusičnanu draselného a 0,25% fluoridu sodného.
• Lze aplikovat:
- při citlivosti a obnažení zubních krčků
- při citlivosti na změny tepla a chladu
- při odstraňování zubního kamene
- před bělením (i 1/2 hodiny bezprostředně před bělením), v průběhu a po bělení.
• Nemá vliv na účinek bělení.
• Pohodlná aplikace v předplněných nosičích nebo pomocí stříkačky do individuálně

zhotovených nosičů.
• Balení Combo obsahuje: 10 ks horních a 10 ks dolních nosičů.

ULTRAEZ Ultradent Products

• Lepivý viskózní fluoridový gel pro dlouhodobé snížení citlivosti.
• 1,1% neutrální fluorid sodný zajistí pomalejší, ale dlouhodobější eliminaci citlivosti než UltraEZ.
• Ideální pro pacienty náchylné na tvorbu kazu a pacienty s dekalcifikací.
• Aplikace v předplněných nosičích nebo stříkačkou do individuálně zhotovených nosičů.
• Balení Combo obsahuje: 10 horních a 10 dolních předplněných nosičů.

FLOR-OPAL Ultradent Products

• Oblíbená bělící zubní pasta ideální pro udržení vyběleného odstínu zubů, vhodná pro každodenní použití.
• Účinné a rychlé uvolňování fluoridu, nízká RDA zajišťuje maximální ochranu skloviny, dentinu a výplní.
• Jedinečné složení maximalizuje absorpci fluoridu do skloviny při současném odstraňováním skvrn.
• Aktivní složky: fluorid sodný 0,25%, dodává se s příchutí chladivé máty.

BĚLÍCÍ PASTA OPALESCENCE Ultradent Products

• Varianta oblíbené zubní pasty pro citlivé zuby.
• Účinně snižuje citlivost, aktivní složky: fluorid sodný 0,25%, dusičnan draselný 5,0%.
• Svěží vanilkovo-mátová příchuť.

BĚLÍCÍ PASTA OPALESCENCE PF VANILKA Ultradent Products

• Varianta oblíbené zubní pasty ještě více pomáhá v boji proti zubnímu kazu.
• Složení s nízkou abrazí chrání sklovinu a odstraňuje skvrny.
• Aktivní složky: fluorid sodný 0,25%, xylitol 20%.
• S příchutí čisté máty kadeřavé.

BĚLÍCÍ PASTA OPALESCENCE PLUS MÁTA Ultradent Products

Fluoride Gel APF fluoridace zubů během 
minutky hledejte na straně 265

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Péče po bělení
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BĚLENÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Sof-Tray fólie 0,9 mm 25 ks 500226 730 Kč
Sof-Tray fólie 1,5 mm 20 ks 500227 840 Kč
Sof-Tray fólie 2,0 mm 20 ks 500284 1 180 Kč

Soft E.V.A. .040 (1,0 mm) 1 ks 541017 37 Kč
Soft E.V.A. .060 (1,5 mm) 1 ks 541037 52 Kč
Soft E.V.A. .080 (2,0 mm) 1 ks 541026 56 Kč

Nůžky Ultra-Trim 1 ks 500605 1 170 Kč

Essix Hotknife  430137 8 995 Kč

• Fólie o tloušťce 0,9 mm (0.035“) se používají na většinu nosičů pro bělení.
• Tloušťka 1,5 mm (0.060“) je pro pacienty, kteří si bělí zuby a zároveň trpí bruxismem.
• Tloušťka 2,0 mm (0.080“) je určena pacientům s těžkým bruxismem nebo jako dlaha upravu-

jící poruchy temporomandibulárního kloubu.

SOF-TRAY FÓLIE Ultradent Products

• Fólie pro výrobu bělících forem, pro výrobu fluoridových lžiček a tenkých, měkkých ochranných 
dlah proti bruxismu.

• Fólie je lehce tvarovatelná, měkká, průhledná a upravitelná.
• Rozměry: 125 x 125 mm, k dispozici v tloušťkách: 1,0 mm, 1,5 mm a 2,0 mm.
• Balení 25 ks.

SOFT E.V.A. FÓLIE Keystone

• Tvarované nerezové nůžky pro úpravu nosičů na bělení.
• Používají se pro přesné vystřihování nosičů v oblasti interdentální papily.
• Jemné ozubené ostří, pružina proti únavě prstů.

NŮŽKY ULTRA-TRIM Ultradent Products

• Už Vás nebaví zničené modely, pořezané prsty a mraky prachu?
• Essix Hotknife je elektrický nůž s nastavitelnou teplotou pro snadné řezání všech vakuově 

tvarovaných fólií.
• Po zapnutí má okamžitě pracovní teplotu, umožňuje velmi přesnou a snadnou práci bez 

jakéhokoliv tlaku.

ESSIX HOTKNIFE Ortho-Care

Prophy EZ Jet profesionální péče o zuby 
na straně 274

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Zhotovení nosičů
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BĚLENÍ Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Proform vacuum former 220 V  920086 20 170 Kč

Vacuum Former JT-18  910370 6 995 Kč

Microtorch 1 ks 910148 999 Kč

• Osvědčený přístroj pro vakuové tvarování fólií s vestavěnou vývěvou pro tvorbu vakua.
• Vhodný pro výrobu bělících forem, chráničů pro sportovce, provizorních korunek a můstků, 

individuálních otiskovacích lžic a mnoho dalších postupů.
• Snadné připojení do zásuvky na 220 V.

PROFORM VACUUM FORMER 

1. Z otisku vytvořte
sádrový model. Model 
obruste na co nejmenší 
výšku. Fólie se správně 
vytvaruje v krčkové
oblasti a nosič bude 
přesný.

Keystone

• Ekonomický přístroj pro vakuové tvarování fólií s vestavěnou vývěvou pro tvorbu vakua.
• Vhodný pro výrobu bělících forem, chráničů pro sportovce apod.
• Snadná a rychlá práce.

VACUUM FORMER JT-18 Smedent

• Ruční hořák s piezo zapalováním a nastavitelným plamenem.
• Plnění plynem do zapalovačů.
• Možnost horizontálního i vertikálního plamene.

MICROTORCH Reco-Dent

Nejčerstvější informace, nejrychlejší
nákupy www.hufa.cz

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

2. Pro vytvoření rezervoárů 
pro bělící gel aplikujte LC 
Block Out Resin ve vrstvě 
silné přibližně 0,5 mm. Od 
gingivální linie zůstaňte asi 
1,5 mm. Neprotahujte na 
incisální hrany ani okluzální 
plochu.

3. Vakuovým tvarovačem 
nahřejte fólii. Klesne při-
bližně o 3 cm. Přiadaptujte 
fólii přes formu. Spusťte 
vakuum a odsajte vzduch. 
Zchlaďte a odstraňte 
model.

4. Pomocí nůžek
Ultra-Trim odstřihněte 
nosič cca 0,33 mm 
okluzálně
od gingiválního okraje.

5. Nasaďte nosič na 
model a zkontrolujte tvar. 
Plamenem jemně uhlaďte 
okraje.

Zhotovení nosičů
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BĚLENÍHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

IsoBlock 10 ks 500331 340 Kč

LC Block-Out Resin kit 500240 940 Kč
LC Block-Out Resin 4 x 1,2 ml 500241 770 Kč
LC Block-Out Resin 20 x 1,2 ml 500242 2 810 Kč

Opalescence krabičky na nosič 20 ks 500707 820 Kč

Mouthguard boxes běžné 1 ks 430013x 19 Kč
Mouthguard boxes perleťová 1 ks 430011x 20 Kč
Mouthguard boxes fosforová zelená 1 ks 4300110 22 Kč
 x - doplňte barvu

• Pomůcka pro fixaci skusu a ochranu jazyka.
• Velmi pohodlný, šetřící temporomandibulární kloub.
• Oceníte zejména při ordinačním bělení bez použití nosiče, u výplní V. třídy, fazet, cementaci 

ortodontických zámků atd.

ISOBLOCK Ultradent Products

• Nízkoviskózní, světlem tuhnoucí pryskyřice pro vyblokování prostor při tvorbě nosičů na bělení.
• Umožňuje jednoduše vytvořit prostor pro rezervoáry gelu v nosičích při bělení.
• Aplikace pomocí kanylky Black Mini je rychlá a efektivní.
• Kit obsahuje 4 x 1,2 ml pryskyřice a 20 kanyl Black mini.

LC BLOCK-OUT RESIN Ultradent Products

• Krabičky na bělící nosiče dodávané namíchané v sortimentu 3 barev.
• Díky tenkému profilu se lehce vejdou do kabelky nebo do kapsy.

OPALESCENCE KRABIČKY NA NOSIČ Ultradent Products

• Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním.
• Vzduchové dírky pro zlepšení hygieny.
• Barvy běžné: černá (č.1), modrá (č.2), zelená (č.3), oranžová (č.4), růžová (č.5), fialová (č.6), 

červená (č.7) a žlutá (č.8).
• Barvy perleťové: černá (č.1), modrá (č.2), růžová (č.5), fialová (č.6) a červená (č.7).
• Barva fosforová zelená po vystavení světlu ve tmě zelenkavě svítí.

MOUTHGUARD BOXES Ortho-Care

Rozvěrače úst - nezbytná pomůcka při 
bělení. Najdete na straně 134

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Pomůcky
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PROFYLAXEFluoridaceHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Flor-Opal Varnish bílý máta 5 x 0,5 ml 504506 500 Kč
Flor-Opal Varnish bílý máta 40 x 0,5 ml 504514 2 860 Kč
Flor-Opal Varnish bílý bubble 5 x 0,5 ml 504505 500 Kč
Flor-Opal Varnish bílý bubble 40 x 0,5 ml 504513 2 860 Kč

Fluoride gel APF 450 ml 53030x 599 Kč
 x - doplňte příchuť

Mirafluor gel máta 250 ml 4001260 479 Kč
Mirafluor gel jahoda 250 ml 4001261 479 Kč

• Fluorizační lak s 5% fluoridu sodného.
• 10x účinnější vstřebání fluoru ve srovnání s jinými fluorizačními přípravky.
• 75% snížení rizika dekalcifikace při pravidelném používání u pacientů s rovnátky (doporučení: 

aplikace každých 6 týdnů).
• Vhodné i pro nejmenší děti (do 3 let), těhotné ženy, obtížně ošetřitelné pacienty a pacienty s 

dávivým reflexem.
• Jednoduchá a rychlá aplikace ve stříkačce (během několika sekund).
• Není na zubech vidět.
• Příjemná chuť máta nebo bubble gum - obsahuje Xylitol.
• Balení: 40 x 0,5 ml stříkaček a 50 kanyl SoftEZ nebo 5 x 0,5 ml stříkaček a 7 kanyl FX Flex.

FLOR-OPAL VARNISH

1. Sejměte uzávěr z plné 
stříkačky a spojte ji s prázd-
nou stříkačkou. Promíchejte 
materiál z jedné stříkačky do 
druhé a zpět nejméně 5x. 
Vtlačte lak zpět do originální 
stříkačky a nasaďte kanylu.

Ultradent Products

• 60ti sekundový fluoridační gel pro ordinační použití.
• Účinkuje rychle, je snadno použitelný, bez lepku a barviv.
• Vstřebávání fluoridu během 1 minuty!
• Napomáhá prevenci kazů, těsně přilne ke sklovině a interproximálním prostorám.
• Po aplikaci nezanechává kyselou nebo trpkou chuť v ústech.
• Příchutě: jahoda (1), hrozny (3), lesní plody (4), bubble gum (5), pomeranč (6), třešeň (7)

a máta (8).

FLUORIDE GEL Germiphene

• Fluoridační gel pro profylaxi s 1,23% fluoridu.
• Zvyšuje odolnost skloviny proti kyselému prostředí.
• Snižuje tvorbu zubního plaku.
• Urychluje remineralizaci.

MIRAFLUOR GEL Hager & Werken

2. Před aplikací vysušte 
zuby vzduchem. Z kanyly 
vytlačte malou kapku a 
kartáčkem ji rozetřete do 
tenké vrstvy na povrch 
zubu.

3. Jemně přetáhněte rty 
přes povrch zubů, aby 
byl zajištěn kontakt laku 
se slinami. Lak okamžitě 
ztvrdne a zůstane na 
zubech několik dnů až 
týdnů.

UltraSeal XT Plus dokonale zapečetí
i nejhlubší fisury strana 271

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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PROFYLAXE Fluoridace Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Fluor care - pěna 100 g 530300x 668 Kč
 x - doplňte příchuť

Fluor Protector lak 20 x 0,4 ml 5303212 2 309 Kč
Fluor Protector lak 40 x 0,4 ml 5303214 4 009 Kč
Fluor Protector gel 20 g 5303200 309 Kč
Fluor Protector gel 50 g 5303201 499 Kč

Fluorizační lžíce 50 ks 530311x 620 Kč
 x - doplňte velikost

Mirafluor lžičky 50 ks 400126x 659 Kč
 x - doplňte velikost

• Fluoridační pěny redukující riziko polknutí, se snadnou aplikací do fluoridační lžíce.
• Vhodné pro pacienty s vysokým rizikem vzniku zubního kazu, v ortodontické léčbě a při 

zvýšené citlivosti.
• Příchutě: čokoláda (nakyslá - 1), hrozny (nakyslá - 2), Tutti-Frutti (neutrální - 3), jahoda 

(nakyslá - 4) a fresh (nakyslá - 5).

FLUOR CARE FGM

• Lak - čirý, bezbarvý ochranný lak s obsahem fluoridu. Snadno zatéká do složitých struktur po-
vrchu zubu. Rychle schne a vykazuje vynikající přilnavost na zuby. Vhodný k léčbě předškoláků, 
dětí, mladistvých a dospělých. Indikace: při hypersenzitivitě, jako ochrana proti kazu a erozi.

• Gel - chrání před zubním kazem, zubními erozemi a onemocněním parodontu. Indikace: na 
citlivé zuby, odhalené krčky, sucho v ústech, při ortodontické léčbě a při zvýšené kazivosti zubů.

FLUOR PROTECTOR LAK / GEL Ivoclar Vivadent

• Lžičky z měkkého plastu pro aplikaci fluoridových gelů.
• Anatomicky tvarované s držadlem pro snadnou manipulaci.
• Lžička je oboustranná pro horní i dolní čelist současně.
• 3 velikosti: S (0 - žluté), M (2 - bílé) a L (3 - modré).

FLUORIZAČNÍ LŽÍCE Deepak

• Aplikační nosič pro fluoridový gel vyroben z lehkého pěnového materiálu.
• Dvojitý nosič pro současnou léčbu horní i dolní čelisti.
• Žlutá kontrastní barva.
• Velikosti - malé (5), střední (6) a velké (7).

MIRAFLUOR LŽIČKY Hager & Werken

Opalescence GO pohodlné bělení bez
výroby individuálních nosičů na straně 255

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



267

PROFYLAXEFluoridaceHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Elmex gelee 25 g 530224 213 Kč
Elmex fluid 50 ml 530208 279 Kč

GC Tooth Mousse - sortiment 5 x 40 g 5303280 2 380 Kč
GC Tooth Mousse 40 g 530328x 499 Kč
 x - doplňte příchuť

GC MI Paste Plus - sortiment 5 x 40 g 5303480 2 560 Kč
GC MI Paste Plus 40 g - jahoda 40 g 530348x 539 Kč
 x - doplňte příchuť

Remin Pro - sortiment 3 x 40 g 530350 1 180 Kč
Remin Pro - sortiment 12 x 40 g 530351 4 270 Kč

Výroba individuálních nosičů na bělení
a profylaxii podrobnosti na straně 258

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

ELMEX GEL / ELMEX FLUID LIFTEC CZ

• Elmex gel: aminofluoridový preparát obsahující vysoce koncentrovaný fluorid pro intenzivní profylaxi kazů a odstranění 
citlivosti zubních krčků.
• Elmex fluid: tekutý přípravek k fluorizaci zubní skloviny v ordinaci
Léčivo - Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékárny. Nákup jen v hotovosti.

• Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje 
produkci slin.

• Obsahuje Recaldent (CPP-ACP, kasein fosfopeptid a amorfní kalcium fosfát) - dělá zuby hladší 
a čistější.

• Při aplikaci se molekula CPP-ACP naváže k biofilmu, plaku, baktériím, hydroxiapatitu
a okolním měkkým tkáním a dodává lokálně potřebný vápník.

• Pomáhá neutralizovat kyseliny acidogenních baktérií obsažených v plaku a dalších vnitřních
a vnějších zdrojích kyselin.

• Obnovuje rovnováhu po bělení zubů, vyhlazení kořene, kyretáži, v průběhu ortodontické 
léčby, při zvýšené kazivosti zubů, odstraňuje citlivost.

• Pracuje rychle, během 2 - 5 minut.
• Příchutě: meloun (č.1), jahoda (č.2), máta (č.3), vanilka (č.4) a tuti frutti (č.5).

GC TOOTH MOUSSE GC Europe

• Stené účinky jako GC Tooth Mouse, navíc obsahuje fluorid.
• Příchutě: jahoda (1), máta (2), tutti fruti (3), vanilka (4) a meloun (5).

GC MI PASTE PLUS GC Europe

• Fluoridační krém pro domácí péči o dutinu ústní.
• Obnovuje rovnováhu minerálů, neutralizuje kyseliny obsažené v zubním plaku.
• Obsahuje 1450 ppm fluoridu sodného - posiluje sklovinu zubů.
• Regeneruje zuby po bělení, po profesionálním čištění, ke snížení citlivosti a v průběhu 

ortodontické léčby.
• Příchuť: melounová, mátová a jahodová.

REMIN PRO VOCO
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PROFYLAXE Fluoridace a léčba citlivosti Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Flor-Opal Combo set 20 ks 505725 1 930 Kč
Flor-Opal stříkačka 20 x 1,2 ml 500224 1 920 Kč

Universal Dentin Sealant kit 500265 1 300 Kč
Universal Dentin Sealant 4 x 1,2 ml 500266 890 Kč
Universal Dentin Sealant mini kit 501020 600 Kč

UltraEZ Combo mini kit 8 ks 505743 950 Kč
UltraEZ Combo set 20 ks 505721 2 050 Kč
UltraEZ stříkačka 4 x 1,2 ml 501008 720 Kč
UltraEZ stříkačka 20 x 1,2 ml 501007 2 100 Kč

• Lepivý viskózní fluoridový gel pro dlouhodobé snížení citlivosti.
• 1,1% neutrální fluorid sodný zajistí pomalejší, ale dlouhodobější eliminaci citlivosti než UltraEZ.
• Ideální pro pacienty náchylné na tvorbu kazu a pacienty s dekalcifikací.
• Aplikace v předplněných nosičích nebo stříkačkou do individuálně zhotovených nosičů.
• Balení Combo obsahuje: 10 horních a 10 dolních předplněných nosičů.

FLOR-OPAL Ultradent Products

• Biokompatibilní, nepolymerizovatelná pryskyřice v organickém rozpouštědle.
• Snižuje dočasnou citlivost zubů po některých ošetřeních - uzavírá dentinové tubuly.
• Ideální k omezení citlivosti po broušení a hlubokém čištění (odstranění zubního kamene), po 

postoperačních výkonech nebo k pečetění citlivých krčků před bělením.
• Rychlá a přesná aplikace ze stříkačky pomocí kanyly: nanést a osušit vzduchem.
• Trvanlivost neprostupné bariéry proti baktériím, kyselinám, pryskyřicím: měsíce po aplikaci.
• Balení kit obsahuje: 4 x 1,2 ml a 20 ks kanyl Black Mini Brush.
• Balení mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml a 10 ks kanyl.

UNIVERSAL DENTIN SEALANT Ultradent Products

• Gel na snížení citlivosti zubů s obsahem 3% dusičnanu draselného a 0,25% fluoridu sodného.
• Lze aplikovat:
- při citlivosti a obnažení zubních krčků
- při citlivosti na změny tepla a chladu
- při odstraňování zubního kamene
- před bělením (i 1/2 hodiny bezprostředně před bělením), v průběhu a po bělení.
• Nemá vliv na účinek bělení.
• Pohodlná aplikace v předplněných nosičích nebo pomocí stříkačky do individuálně zhotovených nosičů.
• Balení Combo obsahuje: 10 ks horních a 10 ks dolních nosičů.

ULTRAEZ 

1. Vyjměte lžíci s nosičem
z balení.

Ultradent Products

2. Vložte lžíci do úst a 
jemně nasaďte na zuby.

3. Přisajte nebo polkněte, 
aby došlo k zafixování
vnitřního nosiče na zubech.

4. Plastovou lžíci vyjměte
z úst a v případě potřeby 
lehce upravte transparentní 
nosič na zubech.

5. Nechte působit 15 – 60 
minut, poté nosič vyjměte
z úst a zuby očistěte měk-
kým zubním kartáčkem.

Čistící prášky pro Airflow techniku
najdete na straně 275

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



269

PROFYLAXELéčba citlivosti zubůHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Isodan 5 ml 530285 880 Kč

Seal & Protect úvodní balení 522008 3 280 Kč
Seal & Protect refill 2 x 4,5 ml 522007 5 312 Kč

Bifluorid 10 set 5302061 1 930 Kč
Bifluorid 10 lahvička 10 g 5302060 2 860 Kč
Bifluorid 10 Single Dose 200 x 0,06 g 5302062 5 690 Kč

BisBlock 6 ml 530288 1 860 Kč

• Prostředek na snížení citlivosti zubních krčků – jen 1 minuta stačí pro eliminaci hypercitlivosti!
• Odstraňuje hypercitlivost: Fyzikální – změny teplot, chemickou – kyselé eroze, fyziologickou – 

abraze i krčkové a zubní eroze.
• Zesiluje sklovinu a dentin, uzavírá obnažené dentinové tubuly.
• Zabraňuje pohybu intertubulárních tekutin, jednoduše a rychle se aplikuje.

ISODAN

1. Izolujte zub a vysušte
povrch. Pomocí štětečku 
naneste tekutinu na citlivé 
místo.

Septodont

• Světlem tuhnoucí prostředek pro léčbu citlivých krčků s uvolňováním fluoridů.
• Obsahuje Triclosan, který potlačuje vznik zubního plaku a působí proti kariogenním baktériím.
• Úvodní balení obsahuje: 4,5 ml materiálu v lahvičce, 50 aplikačních štětečků, 10 aplikačních misek.

SEAL & PROTECT Dentsply DeTrey

• Fluoridový lak k léčbě přecitlivělosti v krčkové oblasti, při opotřebené okluzní ploše, po pora-
nění skloviny, jako ochrana dentinu (podložka pod amalgámové výplně).

• Okamžitá úleva od bolesti.
• Ochranná vrstva proti tepelným a mechanickým vlivům.
• Transparentní - nezabarví zuby.
• Dlouhodobý efekt a hluboká fluorizace.
• Rychleschnoucí.
• Set obsahuje: 4 g laku a 10 ml ředidla.

BIFLUORID 10 VOCO

• Patentovaný dentinový desensitizér blokující pohyb tekutin v dentinových tubulech, čímž 
výrazně snižuje citlivost.

• Krystalizuje hluboko uvnitř dentinálního tubulu.
• Pro odstranění citlivosti u exponovaných kořenů a před aplikací přímých výplní.
• Odolává abrazi kartáčkem, přesto dosahuje vynikající bondovací síly.

BISBLOCK Bisco

2. Rozfoukněte vzduchem 
do tenké vrstvy.

3. Opakujte 2 – 3x až 
do získání lesklého 
povrchu.

Aplikujte 
BisBlock

Před aplikací 
adheziva

Aplikujte leptadlo Po aplikaci
leptadla

Aplikujte
adhezivum

Horní pohled
Ca-oxalát krystaly

Boční pohled
Ca-oxalát krystaly

Další desensitizéry najde na straně 51.

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Po aplikaci 
adheziva
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PROFYLAXE Pečetění fisur Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Fissurit F stříkačky 2 x 2 g 522017 970 Kč
Fissurit F lahvičky 2 x 3 ml 522018 1 140 Kč

Fissurit FX 2 x 2,5 g 522019 1 160 Kč
Kanyly Typ 40 pro Fissurit F / FX 100 ks 522028 820 Kč

Helioseal F set 522002 2 289 Kč
Helioseal F 1,25 g 522003 409 Kč

Fuji Triange 1-1 15 g + 8 ml 530045x 2 300 Kč
Fuji Triage kapsle 50 ks 530046x 3 740 Kč
 x - doplňte odstín

Exotika, poznávání, relaxace...
Z naší nabídky zájezdů si vyberete!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Světlem tuhnoucí pečetidlo s obsahem fluoru k protikazové profylaxi a dlouhodobé ochraně fisur.
• Bílé zabarvení pečetidla umožňuje zrakovou kontrolu.
• Balení ve stříkačkách s aplikačními kanylami nebo v lahvičkách.

FISSURIT F VOCO

• Světlem tuhnoucí bílé pečetidlo s obsahem fluoridu a vysokým obsahem plniva (přes 50%).
• Díky tomu má vysokou odolnost proti abrazi. Ohybatelné kovové kanyly zajistí snadnou aplikaci.

FISSURIT FX VOCO

• Světlem tuhnoucí, bíle zabarvený prostředek pro preventivní pečetění fisur s trvalým uvolňo-
váním fluoridů.

• Balení ve stříkačce umožňuje cílenou a pohodlnou aplikaci speciálně v oblasti molárů.
• Set obsahuje: 5 x 1,25 g Helioseal F a 6 g leptadlo Email Preparator.

HELIOSEAL F Ivoclar Vivadent

• Unikátní skloionomerní cement s extrémně vysokým uvolňováním fluoridů, který ohroženým 
zubům poskytuje ochranu, kterou potřebují.

• Samoadhezívní, odolný vůči vlhkosti s dostatečně nízkou viskozitou, aby mohl pronikat do 
jamek a rýh.

• Ideální pro dočasné křehké, prořezávající se zuby a u dospělých, kteří chtějí okamžitou úlevu 
od citlivých zubů.

• Vhodný také pro pacienty se silně destruujícími a nekontrolovatelnými kazy a všude tam, 
kde je potřeba rychlou a účinnou ochranu na povrchu zubu.

• Balení 1-1 obsahuje: 15 g prášek A3, 8 ml tekutina, 5,7 ml kondicioner, příslušenství.
• Odstíny: bílá (1) a růžová (0).

GC FUJI TRIAGE GC Europe
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PROFYLAXEPečetění fisurHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

UltraSeal XT Plus kit 5007xx 1 910 Kč
UltraSeal XT Plus 4 x 1,2 ml 5005xx 2 170 Kč
 xx - doplňte odstín

UltraSeal XT Hydro natural kit 503533 2 100 Kč
UltraSeal XT Hydro refill natural 4 x 1,2 ml 503535 2 360 Kč
UltraSeal XT Hydro opákní bílá kit 503532 2 100 Kč
UltraSeal XT Hydro refill opákní bílá 4 x 1,2 ml 503534 2 360 Kč

• Světlem tuhnoucí kompozitní pečetidlo, RTG-kontrastní, uvolňující fluorid.
• Je pevnější a lépe odolává opotřebení.
• Průchodem spirálou kanyly řídne a snižuje při nanášení svou viskozitu, po nanesení na místo 

pryskyřice znovu zhutní, což zamezí jejímu odtečení z místa aplikace před polymerací.
• Použití vysoušedla PrimaDry zvyšuje pronikání pečetidla do jamek a fisur.
• Přímé dávkování do obtížně přístupných míst ze stříkačky kanylou se štětečkem.
• Balení kit obsahuje: 1,2 ml UltraSeal XT plus, 1,2 ml leptadla Ultra-Etch, 1,2 ml sušícího 

přípravku Prima Dry, 20 ks kanyl Blue Micro, 20 ks kanyl Inspiral Brush.
• Barva: čirá (CL), opákní bílá (OW), A1 nebo A2.

ULTRASEAL XT PLUS 

4. Polymerujte.

Ultradent Products

• Stejné vlastnosti jako Ultraseal XT Plus a navíc fluorescenční, více hydrofilní s pokročilou 
adhezivní technologií.

• Hydrofilní chemie s thixotropními vlastnostmi je vtahována vlhkostí hluboko do jamek a fisur 
na mikroskopické úrovni.

• Nová pokročilá adhezivní technologie - kratší pracovní postup.
• Nové fluorescenční vlastnosti - při každé návštěvě pacienta můžete UV černým světlem 

zkontrolovat stav zapečetění.
• Intro kit obsahuje: 1,2 ml UltraSeal XT hydro ve zvoleném odstínu, 1,2 ml Ultra-Etch, 20 kanyl 

Blue Micro a 20 kanyl Inspiral Brush.

ULTRASEAL XT HYDRO Ultradent Products

Odměňte své malé pacienty za statečnost
Hračky a jiné drobné odměny najdete na straně 289

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

3. Naneste pečetidlo 
UltraSeal XT Plus.

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

2. Osušte vzduchem a naneste 
vysoušedlo PrimaDry.

Před aplikací 
pečetidla.

Po aplikaci 
pečetidla UltraSeal 
XT Plus.

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

2. Naneste pečetidlo UltraSeal 
XT Hydro.

3. Polymerujte.

Umožňuje při každé návštěvě pacienta kontrolovat okraje a retenci. Je velmi dobře 
viditelné pod UV světlem a zajišťuje kontrolu ihned po aplikaci i kdykoliv později.
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PROFYLAXELéčba měkkých tkáníHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Septocalm roztok 13 ml 530332 760 Kč

Gengigel profesionál stříkačky 2 x 1 ml 450755 2 112 Kč

GC Dry Mouth Gel - sortiment 10 x 40 g 5303288 2 330 Kč
GC Dry Mouth Gel 40 g 530329x 243 Kč
 x - doplňte příchuť

Halitosis spray 15 ml 598049 99 Kč

Cervitec gel  1 x 20 g 5210650 229 Kč
Cervitec gel 1 x 50 g 5210651 309 Kč

• Lokální kauterizační prostředek pro léčbu aft, tkáňových vředů a nádorů.
• Obsahuje 35% trichlorid-octovou kyselinu, má karamelovou příchuť.
• Má adstringentní a hemostatické vlastnosti (svírá, stahuje).
• Kauterizuje léčenou mukózní membránu, stimuluje hojení.
• OKAMŽITĚ ULEVUJE pacientovi od bolesti.

SEPTOCALM Septodont

• Kyselina hyaluronová ve zvýšené koncentraci pro akutní zákroky na měkkých tkáních, určené 
pro použití v ordinaci.

• Poskytuje lepší a rychlejší klinické výsledky, urychluje hojení.
• Vhodné pro aplikaci do parodontálních chobotů.
• Balení stříkačky obsahuje: 2 x 1 ml Gengigelu a 4 kanyly.

GENGIGEL PROFESIONÁL Ricerfarma

• Gel na suchá ústa Dry Mouth Gel přináší úlevu pacientům s následujícími potížemi:
• - dýchání ústy během spánku, suchá ústa v důsledku užívání léků a nošení snímací náhrady.
• - sjögrenův syndrom, radioterapie.
• Na rozdíl od většiny umělých slin má neutrální pH, proto zachovává pH úst v bezpečném 

rozmezí, aby se předešlo demineralizaci.
• Neobsahuje cukr, transparentní barva.
• Příchutě: máta (0), citron (1), pomeranč (3) a malina (4).

GC DRY MOUTH GEL GC Europe

• Sprej, který pečuje o ústní dutinu a poskytuje Vám okamžitě svěží dech.
• Eliminuje zápach z úst a pomáhá předcházet kazum díky přidanému Xylitolu (10%).
• Bez alkoholu.

HALITOSIS SPRAY Hager & Werken

• Brání vzniku zánětu a pečuje o zuby, dásně a sliznice.
• Podpůrný prostředek pro pacienty vysoce náchylné na vznik zubního kazu, trpící gingivitidou, 

parodontitidou nebo stomatitidou.
• Prevence zánětů díky zachování zdravých dásní a sliznic, stejně jako tkání v okolí implantátů.
• Obsahuje: 0,2% chlorhexidin a 900 ppm fluoridu.
• Hladká konzistence, příjemná chuť.

CERVITEC GEL Ivoclar Vivadent

Ochranné štíty praktické a skvěle
padnoucí najdete na straně 387

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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PROFYLAXE Profesionální čištění zubů Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Prophy EZ Jet  593077 11 670 Kč
Prophy EZ prášek citrónový 600 g 5930791 1 099 Kč

PROPHYflex 3  5931795 31 557 Kč

Air-Flow Handy 3.0  593236 32 990 Kč

Vector Paro  593536 93 990 Kč
Vector Paro PRO se scalerem  593537 113 990 Kč
Vector Fluid Polish 200 ml 410259 1 329 Kč

• Přístroj pro profesionální čištění a leštění zubů.
• Aplikaci na předních i zadních zubech umožňuje přesné nasměrování proudění směsi díky 

dvěma prophy tryskám (autoklávovatelné do 134 °C).
• Nízká váha a flexibilita, žádná složitá instalace, ovládání nožním pedálem soupravy.
• Balení dále obsahuje: 130 g prášku, 2 trysky, náhradní víčko, nástroj na čištění a těsnění.

PROPHY EZ JET TPC Advanced Technology

• Čistí rychle a důkladně zabarvení zubů také na anatomicky těžce přístupných místech.
• Lehká, snadné a rychlé čištění i doplňování prášku.
• Poskytuje bezbolestné ošetření, odstranění zubního plaku, přípravuje pro obnovení fisur.
• Vhodná také pro matování kovových částí korunek, odstranění nečistot před leptáním.
• Standardně dodávána pro připojení na rychlospojku MULTIflex, lze také ve verzi pro Sirona.

PROPHYFLEX 3 KaVo

• Již třetí generace osvědčeného násadce pro profesionální čištění zubů.
• Vylepšená ergonomie - úzké tělo pro lepší pracovní pohodlí a optimální výhled na ošetřované oblasti.
• Jednoduše připojíte na své místo, bez zdlouhavé instalace.
• Snadná údržba a čištění.
• Násadec v úhlu 120° lze otáčet o 360° pro přístup kamkoliv v ústech.
• Připojení přímo na 4 otvorodou hadici nebo na rychlospojky Kavo, W&H, Bien-Air, NSK a Sirona.

AIR-FLOW HANDY 3.0 EMS

• Přístroj k ošetření parodontu revoluční metodou - efektivní, rychlou terapií, bez poškození kořenů a měkkých tkání.
• Pro odstraňování zubního kamene, povlaků, léčení chobotů a měkkých tkání.
• Odstraňuje bakterie, tvrdé a měkké usazeniny a pigmenty i v těžko dostupných místech, jako jsou choboty.
• Pružné nástroje účinkují přenosem ultrazvukové energie přímo na povrch zubu a dalších tkání.
• K čištění a leštění povrchu zubu je kromě vody možné použití tekutiny Vector Fluid Polish pro leštění.
• Verze PRO je navíc dodávána se scalerem.

VECTOR PARO Dürr Dental

Hydrocolor 5 alginát s 5-ti denní
stabilitou najdete na straně 9

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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PROFYLAXEProfesionální čištění zubůHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Prophytex 40 ks 300030x 400 Kč
 x - doplňte barvu

Buff prophy prášek 364 g 531007x 730 Kč
 x - doplňte příchuť

AirFlow prášek 300 g 400127x 750 Kč
 x - doplňte příchuť

Prophyflex prášek 80 x 15 g 593179x 3 089 Kč
 x - doplňte příchuť

• Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubů AirFlow metodou.
• Spolehlivě ochrání pacienta před nečistotami a vodou.
• Vrstva z PE je oboustranně potažena savým ubrouskem.
• Praktické otvory pro ústa a oči pacienta.
• Rozměr: 60 x 54 cm, v roli.
• Barvy: bílá (0) nebo světle modrá (1).

PROPHYTEX THIENEL Dental

• Prophylaktický prášek pro profesionální čištění zubů opískováním, bez obsahu lepku. 
• Nehrudkující, pro odstranění odolných pigmentových skvrn.
• Velikost částic: 100 μm.
• Příchutě: třešeň (0), černá malina (1), citrón (2) a máta peprná (3).

BUFF PROPHY PRÁŠEK Germiphene

• Speciální prášek pro profesionální čištění zubů pomocí Air-Flow technik.
• Redukuje tvorbu plaku, chrání sklovinu před abrazí díky velikosti a tvaru abrazivních částic pudru.
• Příchutě: neutral (N), citronová (5), černý rybíz (6), tropical (7), třešeň (8) a máta (9).

AIRFLOW PRÁŠEK EMS

• Profylaktické písky pro air-flow techniku na bázi sody bikarbony.
• Důkladné a šetrné díky jemné zrnitosti prášku.
• Snadné a efektivní použití.
• Příjemné díky příchutím: pomeranče (O), černého rybízu (R), máty (M) a třešní (T).

PROPHYFLEX PRÁŠEK KaVo

Výkonné široké savky najdete na
straně 252

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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PROFYLAXE Profesionální čištění zubů Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Ultrapro Tx mikromotor + 3 násadce set 508302 22 970 Kč

Ultrapro Tx prophy koncovky 144 ks 50830x 2 050 Kč
 x - doplňte tvrdost

Ultrapro Tx prophy pasta 200 ks 5083xx 1 350 Kč
 xx - doplňte typ

Ultrapro Tx prophy pasta PURE 200 ks 508325 1 350 Kč

Vyhradní zastoupení pro ČR a SR

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

jemná střední hrubá

máta 508309 508310 508311

lesní ovoce 508320 508312 508313

žvýkačka 508321 508314 508315

pomeranč 508322 508323 508324

MIX 508326 508327 -

• Ergonomická, vyvážená - dobře se s ní manipuluje.
• Vyrobena z leteckého hliníku - má nízkou hmotnost (60 g), neunaví Vaše ruce při práci.
• Otočná o 360° - dosáhnete kamkoliv potřebujete bez omezení.
• Soft start motoru zabraňuje rozstřikování leštící pasty - šetří materiál.
• Autoklávovatelná, nízké nároky na údržbu.
• Při práci nevibruje - nenamáhá Vaše klouby.
• Pracovní tlak 35-45 psi (2,45 - 3,15 atm).
• Pracovní otáčky 3000- 3500 ot/min.
• Balení UltraPro Tx Kit obsahuje: mikromotor a 3 ks násadce (zelený, modrý, červený).

ULTRAPRO TX Ultradent Products

• Ergonomická - redukuje mikrotraumata rukou a ramen při častém používání.
• Tichý chod - příjemnější pracovní prostředí bez zbytečných decibelů.
• Nepřehřívá se - nevyžaduje přestávky k chlazení.
• 100% bez latexu.
• Lepší subgingivální dosah.
• Provedení leštícího kalíšku soft nebo pevné - barevné odlišení pro snadnou orientaci.
• Balení obsahuje: 144 ks měkkých (zelená - 8) nebo 144 ks tvrdých (modrá - 7), lze dodat

i balení po 500 ks.

ULTRAPRO TX KONCOVKY Ultradent Products

• Profylaktické pasty s obsahem 1,25% fluoridu sodného a 3% dusičnanu draselného.
• Snižují citlivosti při a po výkonu.
• Hezky voní, dobře chutnají, neobsahují lepek.
• Nerozstřikuje se při leštění, snadno a beze zbytku se oplachuje.
• Ekonomické dózované balení 2g pro 1 pacienta.
• MIX balení JEMNÁ obsahuje: 50 ks pomeranč, 50 ks žvýkačka a 100 ks lesní ovoce.
• MIX balení STŘEDNÍ obsahuje: 50 ks pomeranč, 50 ks máta a 100 ks lesní ovoce.

ULTRAPRO TX LEŠTÍCÍ PASTA Ultradent Products

• Profylaktická pasta bez fluoridů, dusičnanu draselného, příchutě a barviv.
• Ideální pro okamžitě následující bondovací procedury (dostavby / ortodoncie).
• Pastu můžete nanášet jakýmkoli leštícím kalíškem, lze nanášet i leštícím kartáčkem.
• Balení obsahuje: 200 ks střední zrnitosti (šedá).

ULTRAPRO TX PURE Ultradent Products
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Prophy Pasta CCS 1 ks 53100x 420 Kč
 x - doplňte typ

Prophy pasta Gelato máta 340 g 530312 445 Kč
Prophy pasta Gelato višeň 340 g 530313 445 Kč

Cleanic tuba 100 g 58318x 526 Kč
 x - doplňte příchuť

CleanPolish 50 g 565102 261 Kč
SuperPolish 45 g 565101 261 Kč

• Vynikající, barevně kódované fluorizační profylaktické a leštící pasty.
• Číslo 1 mezi prophy pastami ve většině evropských zemí.
• Doplňují fluorid odstraněný leštěním, při použití se nerozstřikují.
• Mají abrazivní účinek na zabarvených površích a místech se silnou vrstvou plaku.
• 4 hrubosti pro specifické použití.

PROPHY PASTA CCS DIRECTA AB

• Pasta s obsahem fluoridů pro profesionální čištění zubů.
• Tvořena směsí jedinečných čistících a leštících činidel.
• Maximalizuje odstranění skvrn při minimální ztrátě skloviny.
• Napomáhá udržet účinnou úroveň fluoridů.
• Posiluje zubní sklovinu a zajišťuje prevenci zubních kazů.
• Dvě vynikající příchutě - dvě hrubosti: mátová - středně hrubá a višnová - hrubá.

PROPHY PASTA GELATO Deepak

• Univerzální pasta pro profylaxi s perlivou technologií pro účinné počáteční leštění i leštění do
vysokého lesku v jednom kroku.

• Její abrazivní částice se během práce přeměňují z hrubých na jemné.
• Příchutě: máta (0), zelené jablko (2), máta bez fluoru (3) a light (4).
• Přichuť zeleného jablka neobsahuje mentol - vhodné pro citlivé pacienty a při homeopatické léčbě.
• Verze light je bez příchuti a umělých barviv - vhodná pro pacienty s alergiemi.

CLEANIC KerrHawe

• Čistící a leštící pasta (Clean) a pasta na vysoký lesk (Super).
• Vynikající na leštění přirozených zubů, amalgámů, kompozit, skloionomerů a zlata.

CLEAN / SUPER POLISH KerrHawe

Nejčerstvější informace, nejrychlejší
nákupy www.hufa.cz

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Modrá - Hrubá
RDA 250, 125 mikronů

Zelená - Střední
RDA 170, 70 mikronů

Červená - Jemná
RDA 120, 20 mikronů

Žlutá - Extra jemná
RDA 40, 2 mikrony

96 g 97 g 84 g 84 g

Pro velmi zabarvené povrchy
a velmi silné vrstvy plaku.

Pro silné vrstvy plaku
a zabarvené povrchy.

Univerzální pasta pro tenké 
vrstvy plaku, povrchy kořenů 

a jemné diskolorace.

Pro leštění zubů a výplní
do vysokého lesku.

Obj. kód: 531000 Obj. kód: 531001 Obj. kód: 531002 Obj. kód: 531003
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241 416 535 (6)

Depural Neo 75 g 100030 125 Kč

Nupro hrubá 340 g 53101x 1 259 Kč
Nupro střední 340 g 53102x 1 259 Kč
 x - doplňte příchuť

Proxyt Refill 55 ml 54111x 509 Kč
 x - doplňte hrubost

CleanJoy - sortiment 4 x 100 g 541130 1 779 Kč
CleanJoy tuba 100 g 541130x 593 Kč
 x - doplňte hrubost

• Depuralizační pasta k očištění povrchu zubů po odstranění zubního kamene a před zhotovováním výplně.
• Vhodná také k odstranění barevných pigmentací na povrchu zubu a při konečné úpravě kompozitních výplní.

DEPURAL NEO SpofaDental

• Čistící a leštící profylaktická pasta se speciální konzistencí.
• Určena k šetrnému, ale účinnému čištění zubů v ordinaci.
• Hrubosti: střední nebo hrubá.
• Příchutě: pomeranč (0 - bez fluoru) nebo máta (1 - s fluorem).

NUPRO Dentsply DeTrey

• Prophy pasty pro profesionální čištění zubů a leštění.
• Čisté zuby efektivně, ale velmi jemně - vytváří přirozeně lesklý a hladký povrch.
• Obsahuje xylitol a fluorid chránící zuby.
• Hrubosti: jemná (růžová - 9), střední (zelená - 8) a hrubá (modrá - 4).

PROXYT Ivoclar Vivadent

• Profylaktická pasta pro odborné čištění a leštění zubů.
• Obsahuje fluorid a xylitol, vhodná rovněž na implantáty.
• Hrubosti: hrubá (2), střední (1) a jemná (0).
• Sada obsahuje: 1 hrubou a 1 střední a 2 jemné pasty.

CLEANJOY VOCO

Dezinfekce z rodiny Zeta ze strany 346 
nesmí chybět ve Vaší praxi!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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PROFYLAXEProfesionální čištění zubůHu-Fa linka Otrokovice
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Prophy polishers 100 ks 56500x 890 Kč
 x - doplňte tvrdost

Kartáčky nylonové jednorázové 10 ks 565112 168 Kč
Kartáčky přírodní jednorázové 10 ks 565113 168 Kč

Smart Prophy kartáčky 10 ks 56401x 250 Kč
 x - doplňte tvrdost

Mini Bristles přírodní 10 ks 565103 381 Kč
Mini Bristles nylonové 10 ks 565104 381 Kč

Flexibilní scaler 2 m 450750 1 159 Kč

• Kvalitní gumové depuralizační kalíšky.
• Montované na kovovém mandrelu do kolénka (RA).
• Dvě tvrdosti: šedé - střední (2) a růžové - měkké (1).
• Doporučené otáčky: 8 - 10 000 ot/min.

PROPHY POLISHERS Stoddard Manufacturing

• Velmi kvalitní a oblíbené kartáčky na leštění a čištění.
• Varianta s nylonovými štětinami nebo s přírodními štětinami.

KARTÁČKY Stoddard Manufacturing

tvrdé č. 1

střední č. 2

měkké č. 0

• Nové nylonové leštící kartáčky dostupné ve třech tvrdostech s barevným kódováním.
• Tvrdosti: měkké - růžové (0), střední - fialové (2) a tvrdé - modré (1).
• Ideální pro odstranění pigmentových zabarvení zubů, leštění a profylaxi.
• Kartáčky se používají s leštící pastou.

SMART PROPHY KARTÁČKY Stoddard Manufacturing

• Značkové miniaturní štětečky na čištění a leštění.

MINI BRISTLES KerrHawe

• Pro interdentální hygienu k odstraňování plaku, zubního kamene a ke zprůchodnění mezizubních 
kontaktů, ke snadnému zavádění dentální nitě, matricových pásků, kofferdamu, leštění apod.

• Velmi účinné díky několika mikrometrickým břitům u každé dírky.
• Nepoškozují sklovinu.
• Lze je sterilizovat, vyrobeny z nerez chirurgické oceli.

FLEXIBILNÍ SCALER La Maison Dentaire

Occlusal Brush set pro rychlé a precizní 
leštění najdete na straně 154

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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PROFYLAXE Zjišťování plaku Hu-Fa linka Čadca
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Plac-O-Tect intro kit 521261 3 020 Kč
Plac-O-Tect 200 ks 521262 1 440 Kč

Mira-2-Ton tekutina 60 ml 530341 409 Kč
Mira-2-Ton tablety 6 ks 5303596 89 Kč
Mira-2-Ton tablety 50 ks 5303595 359 Kč
Mira-2-Ton tablety 250 ks 5303592 889 Kč

Tabletky na detekci plaku 12 ks 4301320 74 Kč
Tabletky na detekci plaku 240 ks 4301321 795 Kč

Miradent detektor plaku Plaque Agent 500 ml 521263 239 Kč

• Neporazitelný nástroj pro dodržování orální hygieny.
• Zabarvený plak je viditelný pouze při vystavení UV-světlu.
• Viditelné pouze když chcete, neviditelné v okamžiku, kdy pacient opouští ordinaci.
• Sada obsahuje: 400 peletek a UV světlo.

PLAC-O-TECT

Prohlédněte si klinické video aplikace
na dětském i dospělém pacientovi.

DIRECTA AB

• Detektor plaku ve formě tekutiny nebo žvýkacích tablet.
• Působivé zobrazení zabarvením plaku.
• Starší plak je zobrazen modře, nový růžově.
• Neobsahuje erytrosin, mentol a gluten.
• Zabarvení se odstraňuje vyčištěním zubů.

MIRA-2-TON Hager & Werken

• Po rozžvýkání označí jasně červenou barvou plak na místech, která nebyla řádně vyčištěna.
• Vhodné jak pro ordinační, tak pro domácí použití.

TABLETKY NA DETEKCI PLAKU Ortho-Care

• Ústní voda pro kontrolu plaku - existující plak označí modře.
• Příjemná žvýkačková příchuť.
• Ihned k použití, motivační pro děti, nevyžaduje asistenci dospělého.
• Zabarvení je snadno odstranitelné zubní pastou a kartáčkem.
• Aplikace 1 - 2x denně 10 ml, vypláchnout cca 30 vteřin, před čištěním zubů.
• Neobsahuje erythrosin a alkohol, dodávané včetně dávkovacího víčka.

MIRADENT DETEKTOR PLAKU Hager & Werken

ANA 2000 HCAA oblíbený amalgám
najdete na straně 43

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Potřete zuby tekutinou napuštěnou v peletce. 
Pacient si vypláchne ústa vodou. Poté
nasvítíte zuby UV světlem a plak se ukáže 
jasně fosforeskující barvou. Poté můžete 
pokračovat  nácvikem správného čištění zubů 
a celou proceduru zopakovat pro opětovnou 
kontrolu.
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Listerine ÚV Total Care 250 ml 450677 90 Kč
Listerine ÚV Total Care 500 ml 450678 136 Kč
Listerine ÚV Total Care 1000 ml 450669 170 Kč
Listerine pumpička 1 ks 450667P 25 Kč

Listerine ÚV Total Care Zero 250 ml 450746 90 Kč
Listerine ÚV Total Care Zero 500 ml 450745 136 Kč

Listerine ÚV TC Enamel Guard 250 ml 450743 90 Kč
Listerine ÚV TC Enamel Guard 500 ml 450744 136 Kč

Listerine ÚV Dětská jahůdka 250 ml 450665 81 Kč
Listerine ÚV Dětská jemná máta 250 ml 450670 81 Kč

Při používání dvakrát denně: ničí bakterie i v mezizubním prostoru,snižují zubní povlak až o 56 % lépe než samotné čištění zubů zubním 
kartáčkem, poskytují 24-ti hodinovou ochranu před zubním povlakem,udržují svěží dech. Za své antiseptické účinky vděčí LISTERINE® 
složkám přírodních silic: thymolu, eukalyptolu, methylsalicylátu, entholu. Tyto látky mají schopnost pronikat velmi účinně do struktury 
povlaku a ničit bakterie.

LISTERINE ® je vhodný pro každodenní dlouhodobé používání. Nezabarvuje zubní sklovinu ani nemění vnímání chuti. Lze jej doporučit: 
všem, kteří chtějí řádně pečovat o svůj chrup, v případě obtíží s dásněmi, po implantologických a chirurgických výkonech, při používání 
fixních ortodontických aparátů, těhotným ženám, dětem od 12 let.

Doporučené použití: LISTERINE ® nejlépe působí při používání ráno a večer po vyčištění zubů. Odměřte 20 ml ústní vody a po dobu 30 vteřin 
proplachujte prostor okolo zubů a dásní a poté vyplivněte. Ústní vody LISTERINE ® jsou opatřeny bezpečnostním uzávěrem, který
zabraňuje náhodnému požití přípravku dětmi.

• Pomáhá chránit před zubním kazem a udržovat zuby přirozeně bílé.
• Obohacený o fluorid sodný a chlorid zinečnatý.
• K balení 1 000 ml lze objednat pumpičku a je tak ideální pro ordinační použití.

LISTERINE TOTAL CARE Johnson & Johnson

• Účinnost stejná jako u Total Care.
• Neobsahuje alkohol a má výrazně jemnější nedráždivou chuť.

LISTERINE TOTAL CARE ZERO Johnson & Johnson

• Speciální složení pro ještě účinnější ochranu zubní skloviny.
• Mimořádně omezuje tvorbu zubního plaku.
• S vysokým obsahem fluoridu (225 ppm).

LISTERINE TC ENAMEL GUARD Johnson & Johnson

• Ústní voda pro děti od 6 do 12 let ke každodennímu používání. 
• Přitahuje a zbarvuje částečky zbytků jídla a zubního povlaku, které nebyly odstraněny pomo-

cí zubního kartáčku.
• Obsahuje fluorid sodný - posiluje sklovinu a snižuje možnost vzniku zubního kazu.
• Působí v celé ústní dutině - i v mezizubních prostorách, na dásních a jazyku.
• Bez obsahu alkoholu.

LISTERINE DĚTSKÝ Johnson & Johnson

Flor-Opal Varnish nejúčinnější fluoridace 
lakem na straně 265

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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PROFYLAXE Interdentální kartáčky Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Curaprox MK CPS 5 ks 4502xx 160 Kč
 xx - doplňte velikost

SI brushes 5 ks 430094x 85 Kč
SI brushes - sortiment 5 ks 4300940 85 Kč

TePe MK 8 ks 450610x 139 Kč
TePe MK Extra Soft 8 ks 450613x 139 Kč
 x - doplňte velikost

Opalpix 32 ks 506600 80 Kč

Oral-B Essential nit 50 m 450274 115 Kč

• Oblíbené mezizubní kartáčky známého výrobce.
• Velikosti:
• tyrkysový - 0,6 mm až 2,0 mm (450257)
• červený - 0,7 mm až 2,5 mm (450228)
• růžový - 0,8 mm až 3,0 mm(450236)
• žlutý - 0,9 mm až 4,0 mm (450256)
• zelený - 1,1 mm až 2,0 mm (450258)

CURAPROX CPS Curaprox

• Interdentální kartáčky pro čištění mezizubních prostor a v okolí ortodontických breket a drátů.
• Vyrobené z vysoce pevné nerezové oceli, jejíž vlastnosti zabraňují ohýbání kartáčku.
• Barevně odlišené dle různých průměrů: růžové 4 mm (1), oranžové 4,5 mm (2), červené 5 

mm (3), modré 6 mm (4) a žluté 7 mm (5).

SI BRUSHES Ortho-Care

• Čtyři nejmenší velikosti jsou vybaveny flexibilním krčkem pro lepší přístup.
• Originální řada dostupná v 9 barevně kódovaných velikostech: 0,4 mm - růžová (1), 0,45 

mm - oranžová (2), 0,5 mm - červená (3), 0,6 mm - modrá (4), 0,7 mm - žlutá (5), 0,8 mm 
- zelená (6), 1,1 mm - fialová (7), 1,3 mm - šedá (8) a 1,5 mm - černá (9).

• Extra soft řada speciálně vybraných, velmi měkkých vláken pro jemné čištění mezizubních 
prostor pro citlivé krčky, při zánětu a pro osoby s citlivými dásněmi - velikosti: 0,45 mm (2) 
- 1,1 mm (7).

TEPE MEZIZUBNÍ KARTÁČKY TePe

• Revoluční plastická párátka, která se neroztřepí a nezlomí.
• Strukturovaný povrch umožní lepší vyčištění.
• Odstraňují zbytky a plak za současné masáže interproximálních dásní.

OPALPIX Ultradent Products

• Klasická voskovaná dentální nit pro odstranění plaku všude tam, kam se nedostane zubní kartáček.
• Vhodná také jako pomůcka při práci s kofferdamem - například při navlékání kofferdamu na jednotli-

vé zuby, pro protažení interdentálním prostorem bez protržení kofferdamu aj.
• Šetrná k měkkým tkáním.
• Potažená voskem pro větší odolnost.

ORAL-B ESSENTIAL NIT Oral-B

Recepty, registrační listy, záznamy pro stomatologii
a další tiskopisy najdete na stranách 392 - 393

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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PROFYLAXEZubní pastyHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Bělící pasta Opalescence 25 ml 500402 98 Kč
Bělící pasta Opalescence 100 ml 500401 290 Kč

Bělící pasta Opalescence PF vanilka 25 ml 503915 98 Kč
Bělící pasta Opalescence PF vanilka 100 ml 503914 290 Kč

Bělící pasta Opalescence Plus máta 25 ml 503917 98 Kč
Bělící pasta Opalescence Plus máta 100 ml 503916 290 Kč

Elmex ZP 75 ml 450469 81 Kč
Elmex ZP sensitive 75 ml 450467 90 Kč
Meridol ZP 75 ml 450327 93 Kč

Mirafluor C pasta 100 ml 4001222 89 Kč
Mirafluor C 2v1 pasta+nit 100 ml + 20 m 4001221 119 Kč

• Oblíbená bělící zubní pasta ideální pro udržení vyběleného odstínu zubů, vhodná pro každodenní použití.
• Účinné a rychlé uvolňování fluoridu, nízká RDA zajišťuje maximální ochranu skloviny, dentinu a výplní.
• Jedinečné složení maximalizuje absorpci fluoridu do skloviny při současném odstraňováním skvrn.
• Aktivní složky: fluorid sodný 0,25%, dodává se s příchutí chladivé máty.

BĚLÍCÍ PASTA OPALESCENCE Ultradent Products

• Varianta oblíbené zubní pasty pro citlivé zuby.
• Účinně snižuje citlivost, aktivní složky: fluorid sodný 0,25%, dusičnan draselný 5,0%.
• Svěží vanilkovo-mátová příchuť.

BĚLÍCÍ PASTA OPALESCENCE PF VANILKA Ultradent Products

• Varianta oblíbené zubní pasty ještě více pomáhá v boji proti zubnímu kazu.
• Složení s nízkou abrazí chrání sklovinu a odstraňuje skvrny.
• Aktivní složky: fluorid sodný 0,25%, xylitol 20%.
• S příchutí čisté máty kadeřavé.

BĚLÍCÍ PASTA OPALESCENCE PLUS MÁTA Ultradent Products

• Elmex s aminofluoridy - Velmi oblíbená zubní pasta s aminofluoridem pro denní použití.
• Elmex sensitive - Zubní pasta na obnažené zubní krčky a přecitlivělé zuby.
• Meridol - Zubní pasta pro regeneraci podrážděných dásní.

ZUBNÍ PASTY ELMEX Elmex

• Vysoce kvalitní pasta s obsahem amin fluoridu v kombinaci s chlorhexidinovou zubní nití.
• Zubní pasta - RDA=17, obsah fluoridu 1250 ppm, jemné abrazivní křemíkové částice, jemná 

mátová příchuť.
• Dentální nit (20 m) - napuštěná glukonátem chlorhexidinu (0,3%).
• Vyberte si variantu s dentální nití integrovanou ve víčku pasty nebo jen pastu bez nitě.

MIRAFLUOR C PASTA Hager & Werken

Domina Plus B oblíbený parní sterilizátor 
na straně 359

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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PROFYLAXE Zubní kartáčky Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Curaprox ZK 1560 Soft 1 ks 450472 80 Kč
Curaprox ZK 3960 SuperSoft 1 ks 450473 80 Kč
Curaprox ZK 5460 UltraSoft 1 ks 450518 80 Kč
Curaprox ZK 5460 ORTHO 1 ks 450453 95 Kč

Jednorázové kartáčky s pastou 100 ks 598020 290 Kč

Happy Morning Xylitol 50 ks 598032 329 Kč

Kartáčky Opalescence smilebrush 12 ks 505850 460 Kč

• Sensitive 1560 soft - měkký kartáček opatřený krytkou.
• Sensitive 3960 super soft - zubní kartáček s vlákny v super měkké tvrdosti s krytkou.
• Sensitive 5460 ultra soft - speciální zubní kartáček s ultra měkkými vlákny.
• Sensitive 5460 ultra soft ORTHO - s ultraměkkými vlákny tvarovanými do U pro pohodlné 

čištění okolo fixních ortodontických aparátků.

CURAPROX ZK Curaprox

• Jednorázové kartáčky naimpregnované zubní pastou.
• Každý kartáček je individuálně zabalen ve fólii.
• Nejlepší poměr cena / kvalita.

JEDNORÁZOVÉ KARTÁČKY S PASTOU Akzenta

• Zubní kartáček na jedno použití s vlákny napuštěnými pastou.
• Kartáček s krátkou hlavičkou (2,5 cm).
• Příchuť čerstvá máta.
• Baleno jednotlivě.
• Ideální pro cesty, návštěvy a pro pacienty, kteří příjdou na prohlídku bez kartáčku.

HAPPY MORNING XYLITOL Hager & Werken

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt? 
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Jemné čištění pro zuby a dásně.
• Výborná dostupnost do obtížně dosažitelných míst.
• Balení obsahuje 12 zubních kartáčků v červené, zelené a modré barvě.

KARTÁČKY OPALESCENCE SMILEBRUSH Ultradent Products
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PROFYLAXEZubní kartáčky pro dětiHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Thienelino dětské ZK 12 ks 450742x 160 Kč
 x - doplňte barvu

Thienelino dentální set   598042x 65 Kč
 x - doplňte barvu

Kartáčky Opalescence dětské 12 ks 505855 480 Kč

Kartáčky Ultraseal dětské 12 ks 505854 470 Kč

Elmex ZP pro děti 50 ml 450468 62 Kč

• Zubní kartáčky, které si zamiluje každé dítě!
• Anatomicky tvarovaná široká rukojeť pro pohodlé neklouzavé uchopení.
• Veselý motiv s rytířem nebo vílou Zubničkou, zakončen přísavkou.
• Tvarované štětiny kartáčku pro správné vyčištění zadních zoubků.
• Dostupné v barvách: modrá (1), zelená (2), červená (3) a růžová (4).

THIENELINO DĚTSKÉ ZK THIENEL Dental

• Veselý set pro holčičky a chlapce obsahuje zubní kartáček, 3D samolepku a přesýpací hodiny.
• Dostupné v barvách: červená (C), růžová (R), zelená (Z) a modrá (M).

THIENELINO DENTÁLNÍ SET THIENEL Dental

• Dostatečně dlouhá rukojeť pro snadný úchop.
• Odpružená hlavička nedráždí dásně.
• Zaoblené konce štětin čistí účinně, ale jemně - chrání gingivu.
• Atraktivní vzhled pro děti.
• Balení obsahuje sortiment 12 ks v barvách: modrá, zelená, červená.

KARTÁČKY OPALESCENCE DĚTSKÉ Ultradent Products

• Dostatečně dlouhá rukojeť pro snadný úchop.
• Odpružená hlavička nedráždí dásně.
• Zaoblené konce štětin čistí účinně, ale jemně - chrání gingivu.
• Atraktivní vzhled pro děti, s komiksovou postavičkou.

KARTÁČKY ULTRASEAL DĚTSKÉ Ultradent Products

• Dětská zubní pasta s aminofluoridem vhodná od prořezání prvních zoubků.

ELMEX ZP PRO DĚTI Elmex

Exotika, poznávání, relaxace...
Z naší nabídky zájezdů si vyberete!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



prozřete zjednodušuje proceduru

viditelný při každé kontrole

úžasná pevnost vazby

Pečetidlo fisur do vlhka

Jednoduché použití - naleptejte, opláchněte, naneste • 
 a polymerujte!

Fluorescentní - viditelný při každé kontrole, stačí posvítit   • 
 černým UV světlem.

Nová pokročilá adhezivní technologie - vyšší než • 
 u skloionomerních cementů.

Nová hydrofilní chemie.• 
Naplněné z 56%, radioopákní.• 

Výhradní dovozce 
v ČR i SR

UltraSealXT-hydro.indd   1 17.7.2013   10:41:35
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PROFYLAXEKonzultační modelyHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Studijní model Transparent 1 ks 810034 5 399 Kč

Studijní model Transparent Plus 1 ks 810012 5 399 Kč

Studijní model Transparent Deluxe 1 ks 810013 6 489 Kč

Studijní model Transparent Dětský 1 ks 810035 5 859 Kč

• Vysoce kvalitní transparentní demonstrační model.
• Horní a dolní čelist v okludoru.
• Vyrobeno z odolného transparentního plastu.
• Jasně viditelná anatomie kořene.
• Všech 32 zubů (16 horních/16 spodních).
• Zuby je možné vyjmout z alveolu.
• Model je vyroben v měřítku 1:1.

STUDIJNÍ MODEL TRANSPARENT Hager & Werken

• Vysoce kvalitní transparentní demonstrační model zobrazující nemoci zubů.
• Horní a spodní čelist zobrazují různá stádia kariézních defektů.
• Různé příklady zánětlivých procesů kořene.
• Ukazuje implantát s dostavbou.
• Kompletní horní a spodní chrup v okludoru.
• Zuby nejsou vyjímatelné.
• Model je vyroben v měřítku 1:1.

STUDIJNÍ MODEL TRANSPARENT PLUS Hager & Werken

• Vysoce kvalitní transparentní demonstrační model zobrazující nemoci zubů.
• Horní a dolní čelist zobrazuje různé defekty zubů, různá stádia kariézních defektů a defektivní 

pozici zubů moudrosti.
• Různé příklady zánětlivých procesů kořene.
• Ukazuje implantát s dostavbou.
• Kompletní horní a spodní chrup v okludoru.
• Zuby nejsou vyjímatelné.
• Model je vyroben v měřítku 1:1.

STUDIJNÍ MODEL TRANSPARENT DELUXE Hager & Werken

• Vysoce kvalitní transparentní demonstrační model.
• Zobrazuje různé nemoci zubů.
• Ideální pro ortodonty a pediatry.
• Velmi jasné zobrazení mléčných a trvalých zubů.
• Spodní a horní čelist s 12ti mléčnými zuby s artikulací, interproximálními a molárovými kazy, 

poškozenými mléčnými a předními zuby s postižením kořene.
• Model je vyroben v měřítku 1:1.

STUDIJNÍ MODEL TRANSPARENT DĚTSKÝ Hager & Werken

Kvalitní RTG chemikálie za super ceny 
najdete na straně 326 a 327

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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PROFYLAXE Konzultační a foto pomůcky Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Demonstrační model 2:1 1 ks 810023 1 419 Kč
Demonstrační zubní kartáček (2:1) 1 ks 810024 179 Kč

Spofadent Fantom horní 1 ks 810020 724 Kč
Spofadent Fantom dolní 1 ks 810021 724 Kč

Zrcadlo Mira-Duo - oboustranné 1 ks 400090 259 Kč

Zrcadlo MC Tooth - ve tvaru zubu 1 ks 598031 319 Kč

Intra-Oralní zrcátko bukální 1 ks 4300191 2 139 Kč
Intra-Orální zrcátko linguální 1 ks 4300192 2 139 Kč
Intra-Orální zrcátko okluzální L 1 ks 4300193 2 139 Kč
Intra-Orální zrcátko okluzální S 1 ks 4300194 2 139 Kč

• Pro demonstraci techniky správného čištění zubů a používání dentální nitě nebo mezizubních kartáčků.
• Model je zvětšený v poměru 2:1.
• Kartáček odpovídající velikosti je součástí balení.
• Ideální pro motivaci dětí i dospělých.

DEMONSTRAČNÍ MODEL 2:1 Hager & Werken

• Výukový model čelisti s vyjímatelnými zuby.

SPOFADENT FANTOMOVÝ MODEL SpofaDental

• Oboustranné zrcátko o prům. 13 cm pro pacienta napomáhá vizuální komunikaci lékaře s pacientem.
• Jedna strana zobrazuje 1:1, druhá zvětšuje v poměru 1:2.
• Robustní rukojeť je ergonomicky navržena s ohledem na dlouhou životnost celého zrcadla.
• Lze použít nejen do ruky, ale také na postavení (držák je součástí balení).

ZRCADLO MIRA-DUO Hager & Werken

• Designové stylové zrcadlo ve tvaru zubu pro položení i do ruky.
• Hodí se do každé ordinace pro profylaxi u dětí i dospělých.
• Rozměr cca 17 x 14 cm.

ZRCADLO MC TOOTH Hager & Werken

• Fotografická zrcátka Vám umožní snadnější pořízení snímků ústní dutiny.
• Zrcátka jsou oboustranně potažena rhodiem, zajištujícím jejich dlouhou životnost.
• Autoklávovatelná.

INTRA-ORALNÍ ZRCÁTKA

Bukální

Ortho-Care

Septomixine antibiotikum pro kořenové 
kanálky najdete na straně 197

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Okluzální dospělé Okluzální dětské
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PROFYLAXEOdměny pro dětiHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Miratoi Farm 100 ks 598010 419 Kč

Miratoi ZOO 100 ks 598004 419 Kč

Miratoi sortiment auta/lodě 100 ks 598008 439 Kč

Miratoi prstýnky 100 ks 598005 399 Kč

Miratoi hodinky 84 ks 598015 399 Kč

• Ručně malované figurky domácích zvířat potěší Vaše dětské pacienty.
• Děti si mohou vybrat z celé škály velmi zdařile ztvárněných domácích zvířat.

MIRATOI FARM Hager & Werken

• Ručně malované figurky exotických zvířat jsou oblíbenou odměnou pro Vaše dětské pacienty.

MIRATOI ZOO Hager & Werken

• Z širokého sortimentu hraček si vybere každý chlapec svou zaslouženou odměnu.

MIRATOI SORTIMENT AUTA/LODĚ Hager & Werken

• Prstýnky v několika velikostech s různobarevnými kamínky nadchnou každé děvčátko.

MIRATOI PRSTÝNKY Hager & Werken

• Oblíbené dětské hodiny s hrou (hlavolamem) na chycení kuliček do dírky.

MIRATOI HODINKY Hager & Werken

Český sedací nábytek Kovonax najdete 
na straně 448

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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PROFYLAXE Odměny pro děti Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Miratoi Flummy Ball 100 ks 598013 729 Kč

Miratoi Mini skateboard 50 ks 598050 719 Kč

Miratoi Poníci 50 ks 598019 1 059 Kč

Krabičky na zoubky modré 50 ks 5940530 595 Kč
Krabičky na zoubky růžové 50 ks 5940531 595 Kč

Thienelino nálepky medvěd 3D 14 ks 598041 69 Kč

• Hopící, hopskuličky a tak dále... děti ví o čem je řeč!
• Barevné, velmi vysoko skákající kuličky udělají radost malým pacientům.

MIRATOI FLUMMY BALL Hager & Werken

• Jedinečné prstové skateboardy nesmí chybět žádnému správnému chlapci.
• Uspořádejte závody s bratrem nebo kamarádem a naučte se skoky a triky!
• Dostupné v pěti super designech (v balení namícháno).

MIRATOI MINI SKATEBOARD Hager & Werken

• Roztomilí poníci potěší každou malou slečnu.
• Hřívu i ocásek lze rozčesávat, zaplétat a s poníkem se mazlit.
• Dostupné v několika barvách (v balení namícháno).

MIRATOI PONÍCI Hager & Werken

• Odměny pro děti - krabička na krk ve tvaru zoubku.
• Ideální pro uložení extrahovaného zubu.
• Velmi oblíbený dárek!
• Dostupný v barvách: modrá (0) nebo růžová (1).

KRABIČKY NA ZOUBKY

• 3D samolepky - medaile s motivem medvídka OTTO.

THIENELINO NÁLEPKY MEDVĚD 3D THIENEL Dental

Stomatologický řetízek, který ubrousek 
drží a nepustí najdete na straně 383

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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PROFYLAXEOdměny pro děti i dospěléHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Omalovánky Hu-Fa A5 100 ks 598007 50 Kč

Guma zub 72 ks 980099 748 Kč

Přesýpací hodiny 3 minuty 50 ks 430107 796 Kč

Xylitol žvýkačky sortiment 200 x 2 ks 5980240 769 Kč
Xylitol žvýkačky 30 ks 59802xx 79 Kč
 xx - doplňte příchuť

• 100 listů různých motivů pro Vaše malé pacienty.
• Trhací blok formátu A5 s opakujícími se 10ti různými motivy.
• Obrázky atraktivní pro všechny věkové kategorie - od nejmenších prcků až po malé školáky.
• Velmi ekonomická varianta odměn pro děti, která zaručeně potěší!

OMALOVÁNKY Hu-Fa Dental

• Gumy pro školáky, poškoláky i dospěláky - ve tvaru zubu, různé barvy.

GUMA ZUB Cardex

• Pomůcka pro Vaše pacienty pro správnou délku čištění zubů.
• Hodiny se přesypou za 3 minuty.

PŘESÝPACÍ HODINY 3 MINUTY Ortho-Care

• Až 100% redukce kazů díky snižení množství plaku a kyselých bakterií.
• Vhodné pro diabetiky, neobsahuje aspartam.
• Zabraňuje xerostomii, redukuje přenos kazů z matky na dítě.
• Neobsahují gluten, pepermintová a mátová příchuť obsahuje mentol.
• Obsahuje bylinný glycerín.
• Příchutě: máta (0), pepermint (1), skořice (2), ovoce (3), brusinky (4) a zelený čaj (5).
• Balení Xylitol sortiment obsahuje: 200 sáčků po dvou žvýkačkách v různých příchutích.

XYLITOL ŽVÝKAČKY Hager & Werken

Kelímky, roušky, ústenky i rukavice
s dětskými motivy najdete v kapitole Hygiena

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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PROFYLAXE Odměny pro děti i dospělé Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Trident žvýkačky 18 ks 999951x 66 Kč
 x - doplňte příchuť

Xylitol bonbony sortiment 100 ks 598045 409 Kč
Xylitol bonbony 26 ks 59804xx 109 Kč
 xx - doplňte příchuť

Ricola bonbony 40 g 999885x 28 Kč
 x - doplňte příchuť

Protistresový zub 1 ks 980010 119 Kč

• Velmi chutné profylaktické žvýkačky slazené Xylitolem.
• Balíček obsahuje 18 jednotlivě balených dražé.
• Příchutě: tropical (1), originál mint (2) a skořice (3).

TRIDENT ŽVÝKAČKY

• Bonbony pro péči o ústní dutiny se 100% přírodním Xylitolem.
• Působí proti vznikům zubních kazů a vzniku plaku, remineralizuje sklovinu.
• Stimuluje tvorbu slin.
• Bez aspartamu, sorbitolu, laktózy a glutanu.
• Vhodné i pro diabetiky - bez cukru.
• Chladivá a osvěžující příchuť melounu (1), višní (2) nebo máty (3).
• Sortiment obsahuje 100 ks bonbonů namíchaných z různých příchutí, jednotlivě balené.

XYLITOL BONBONY Hager & Werken

• Ricola bonbóny jsou švýcarské bylinné bonbóny pouze z přírodních ingrediencí.
• Působí blahodárně na ústa a krk, zachovávají veškeré pozitivní vlastnosti použitých rostlin.
• Bez cukru - jsou vhodné i pro diabetiky.
• Balení do kabelky, do auta a pro jakoukoliv jinou příležitost.
• Příchutě: bylinná směs (žlutá - 1), brusinky (červená - 2), černý bez (fialová - 3) a svěží 

aplské (modrá - 4).

RICOLA Ricola

• Skutečný odstraňovač stresu - pacient uvolňuje stres mačkáním zubu.
• Vhodné pro bázlivé pacienty.
• Rozměry: 64 x 54 x 38,5 mm, váha: 42 g.
• Materiál: polyuretan.

PROTISTRESOVÝ ZUB Hager & Werken

Resuscitační sada nesmí chybět v žádné 
ordinaci, najdete na straně 446

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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PROFYLAXEPomůckyHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Skyce 1,8 mm transparent 5 ks 5940361 1 749 Kč
Skyce 2,5 mm transparent 5 ks 5940362 1 749 Kč

Denture Box 1 ks 430035x 53 Kč
 x - doplňte barvu

ColdHot medvěd Thienelino 1 ks 598037x 56 Kč
 x - doplňte barvu

ColdHot Pack 1 ks 598016 52 Kč

• 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.

SKYCE Ivoclar Vivadent

• Pevné krabičky pro protézy a větší funkční náhrady.
• Barvy: růžová (č.2) a žlutá (č.4).

DENTURE BOXES Ortho-Care

• Polštářky pro použití na chlazení i zahřívání.
• Pro schlazení vložte do mrazáku nanejvýš na 30 minut při max. -18°C.
• Pro zahřátí vložte do horké vody (max. 90°C) na dvě minuty.
• Příjemný sametový povrch, opakovaně použitelné.
• Velikost: 11 x 7 cm, barvy: modrá (0) nebo žlutá (1).

COLDHOT MEDVĚD THIENELINO THIENEL Dental

• Speciální polštářek (zn. 3M Nexcare) udržující studenou nebo horkou teplotu.
• Vložte do horké vody (nevařte) nebo do mrazáku.
• Opakovaně použitelné, rozměr: 10 x 10 cm.

COLDHOT PACK 3M Espe

Retainer Brite na čištění protéz a ortodontických 
aparátů najdete na straně 315

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



• Unikátní primer se schopností trvalého nasávání 
 a uvolňování fluoridů, bránící vzniku dekalcifikací.
• Aplikuje se na celou frontální plochu zubu po naleptání 
 a před bondováním.
• V průměru vydrží na zubu 15-18 měsíců.
• Na rozdíl od konkurenčních produktů nežloutne 
 a je odolný vůči skvrnám.
• Lze kombinovat s jakýmkoliv adhesivním systémem 
 polymerujícím světlem.
• Balení Introkit obsahuje: 1,7 g Opal Seal, 
 1,5 g Opal Etch, 20 kanyl.
• Balení Adhesives trial kit obsahuje: 
 1,7 g Opal Seal, 0,9 g Opal Bond MV, 
 1,5 g Opal Etch, 2,3 g Opal Bond Flow a 60 různých
 aplikačních kanyl.

Při každé návštěvě posvítíte černým světlem 
a zjistíte-li, že někde již chybí, doplníte jej. 
Takto zajistíte, že bude zub po celou dobu 
ortodontické léčby chráněn před dekalcifikací
a zubním kazem.

Zabraňte 
dekalcifikacím!

Opal-Seal_inz_KAT-ORD_2013.indd   1 17.7.2013   10:23:49
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Avex MX nerezové zámky sada 20 ks 44xxxxx 1 740 Kč
Avex MX nerezové zámky 1 ks 44xxxxx 90 Kč

MIMS zámky sada 20 ks 430xxx 850 Kč
MIMS zámky horní / dolní 10 ks 430xxx 430 Kč
MIMS zámek 1 ks 4300xxx 43 Kč

Kovové zámky

Vertikální značení 
středu zámku slouží 
jako indikátor 
pro přesné umístění 
na střed zubu.

Křidélka 
v patentovaném 
tvaru jsou akulacená 
pro komfort 
pacienta a zároveň 
špičatá pro snadnou 
ligaci, umožňují 
dvojité uvázání 
ligatur a řetízku.

Silný, zakulacený 
háček ze speciální 

patentované slitiny může 
být mnohokrát ohnut 

ve stejném místě, aniž 
by došlo k odlomení. 

Zároveň brání poranění 
měkkých tkání 

a tím nabízí komfort 
pro pacienta.

• Nejpřesnější nerezové zámky vyráběné frézováním na CNC strojích zahrnují roky výzkumu, 
případové studie a klinické vzdělávání Dr. Richarda McLaughlina.

• Jsou synonymem dosud nepřekonané přesnosti a předvídatelných výsledků léčby.
• Opatřeny mikronaleptanou, mřížkovou bází velikosti 80, která zajišťuje optimální sílu bondu.
• Dostupné v systémech Roth a MBT, volba standardní nebo off-set báze.

Avex brekety jsou jako jediné na světě vyráběny pomocí CNC 
strojů - počítačem řízená výroba, která jediná umožňuje dosaho-
vat nejvyšší přesnosti. Zatím nic přesnějšího vynalezeno nebylo
a nikdo jiný na světě CNC frézování na výrobu zámků nepoužívá.
Přesný tvar a velikost slotu oceníte zejména v konečné fázi 
ošetření, kdy potřebujete provádět jemné úpravy pozice zubu 
přesně a v co nejkratší době.

- Extrémně přesné
- Propracované
- Urychlují ošetření
- Skvělá cena

AVEX MX

Lepší kroutící síla – Opal Avex 
MX = 7,18° ztráta.

Konkurence = 12,53° ztráta.

Opal Ortodontics

• Kvalitní bezniklové zámky.
• Tvarovaná báze s mřížkou (mesh 100) pro snadné umístění a vynikající retenci.
• Rotace je umístěna do báze každé brekety a je anatomicky vytvarována (mesiální-distální/

okluzální-gingivální) pro přesné umístění na každý zub.
• Horní řezáky a třenové zuby jsou nakloněny v „plus“ rotaci nabízející ideální kontaktní bod

a zvyšující okluzální stabilitu.
• K dispozici jednotlivě nebo v sadách, ve velikostech .018, .022 nebo kombinované 

.018/.022.
• Sady jsou naplněny v praktických platíčkách.
• Dodávané jako typ Roth nebo MBT, s háčky nebo bez háčků.

MIMS ZÁMKY Ortho-Care

Alginát namíchaný bez bublinek a extra rychle 
s Alginate Mixer MX-300 ze strany 30

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Sady 20 ks
MBT ROTH

.018 .022 .018 .022

bez háčků 4411301 4412301 4413301 4414301

s háčky na 3. 4411302 4412302 4413302 4414302

s háčky na 3., 4. a 5. 4411303 4412303 4413303 4414303

Sady 20 ks
MBT ROTH

.018 .022 .018/.022 .018 .022 .018/.022

bez háčků 430106 430075 430081 430051 430053 430052

s háčky na 3. 430108 430130 430143 430069 4300531 430071
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Avex CX zámky sada 20 ks 4422xxx 5 800 Kč
Avex CX zámky sada 12 ks 4422xxx 3 480 Kč
Avex CX zámek 1 ks 4421xxx 290 Kč
Avex CXi zámky sada 20 ks 4422xxx 6 960 Kč
Avex CXi zámky sada 12 ks 4422xxx 4 180 Kč
Avex CXi zámek 1 ks 4422xxx 350 Kč

Purity zámky sada 20 ks 4301xxx 6 900 Kč
Purity zámky horní / dolní 10 ks 43015xx 3 500 Kč
Purity zámek 1 ks 430xxxx 350 Kč

Zámky estetické

Volitelný estetický 
slot z bílého zlata 
vylepšuje pevnost 
a redukuje tření 
(typ CXi).

Křidélka 
v patentovaném 
tvaru jsou 
zakulacená pro 
komfort pacienta a 
zároveň špičatá pro 
snadné zavedení 
ligatur.

Univerzální barevné značení odpovídá 
nerezovým zámkům Avex MX.

Hluboké zahnutí 
křidélek umožňuje 

dvojité uvázání ligatur 
a řetízku.

Meziální a distální 
kapsy zajišťují větší 

vzdálenost mezi breketami, 
umožňují snazší vkládání 

a ohýbání drátu a zvyšují komfort 
pacienta.

• Neuvěřitelně estetické - vyrobeny z polykrystalického oxidu hlinitého, který poskytuje dlouhou životnost, přirozený 
vzhled a odolnost proti pigmentům od jídla a pití, 100% bez obsahu niklu.

• Bezpečné a efektivní lepení - zdrsněná báze s jedinečnými retenčními drážkami.
• Nízkoprofilové - díky nízkému profilu zvyšují komfort pacienta a umožňují rychlejší a přesnější ošetření.
• Snadné odstranění - nevyžadují zvláštní nástroje pro debondování, zvýšená pevnost poskytuje jistotu, že při odstra-

ňování nedojde ke zlomení zámku. Stačí zámek uchopit a jemně stlačit bázi dokud neucítíte, že se odloupla.
• Typ CX s originálním keramickým slotem.
• Typ CXi s estetickým slotem z bílého zlata, který vylepšuje pevnost a redukuje tření.
• Dostupné v systému MBT a ve velikostech slotu .018 nebo .022.
• Sady á 20 ks pro horní i dolní čelist, á 12 ks pro horní i dolní (1-3), á 6 ks pro horní (1-3) nebo jednotlivě.

AVEX CX / CXI

Použijte Avex CX/CXi jen do estetické zóny horní 
fronty a zbytek zámků doplňte Avex MX, tyto dva 
systémy lze libovolně kombinovat bez nutnosti 
přizpůsobení drátu (stejná výška).

Opal Ortodontics

• Keramické zámky z monokrystalického safíru.
• Téměř neviditelné, hladké se zakulacenými hranami.
• Vysoce pevné s ultra hladkým slotem a nízkým třením pro účinný klinický výkon.
• Žádné usazování pigmentů, nízkoprofilový tvar.
• Vynikající pro pacienty vyžadující estetiku a pohodlí.
• Dostupné v sadách Roth nebo MBT ve velikostech .018 i .022 a v kombinaci .018/.022.

PURITY ZÁMKY Ortho-Care

Otiskovací hmoty pro ortodoncii najdete 
v kapitole Otiskování.

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Polar Roth zámky sada 20 ks 4318xx 3 300 Kč
Polar Roth zámky horní / dolní 10 ks 4318xx 1 680 Kč
Polar Roth zámek 1 ks 4318xxx 168 Kč

Bonding Tweezer 921 1 ks 4305021 510 Kč

Hammacher pinzeta na zámky 1 ks 443352 2 270 Kč

Bracket Height Gauge - plast 1 ks 430060 475 Kč
Bracket Height Gauge - hliník 1 ks 430060A 435 Kč

Zámky estetické a pomůcky

• Kompozitní estetické zámky vyrobené ze zdravotnického polyurethanu.
• Nabízejí dobrou úroveň estetiky, klinické funkčnosti a odolnosti proti pigmentaci.
• Tvar brekety eliminuje fraktury zubu a zubní abrazi běžnou u některých keramických breket.
• Báze brekety je konturovaná s retenčíními podsekřivinami – používáte stejnou adhezivní 

techniku jako u kovových breket!
• Dostupné v systému ROTH, velikosti slotu .018 nebo .022, s háčky nebo bez háčků.

POLAR ROTH ZÁMKY Ortho-Care

• Zkřížená pinzeta pro snadné bondování všech typů zámků.
• Speciální zakončení přesně zapadne do slotu pro ligatury.
• Díky samodržení zámku nedochází k únavě prstů.

BONDING TWEEZER 921 Ortho-Care

• Bezpečně drží zámky a zajišťují přesné umístění pomocí tenkých a zahnutých čelistí. 
• Vyrobeny z odolné nerezové oceli nejvyšší kvality.

PINZETA NA ZÁMKY HAMMACHER Opal Ortodontics

• Výškový měřák pro měření od okluzálního povrchu (incizální okraj) k drážce zámku (slot).
• Má přednastavené pozice na 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm a 5 mm.
• Snadno umístíte nástroj v požadované výšce do slotu zámku a umístěte okluzální zarážku na 

incizální hranu zubu.
• Vyrobeno z odolného, tvrdého, plně autoklávovatelného plastu nebo z hliníku.

BRACKET HEIGHT GAUGE Ortho-Care

VIP Klub To nejlepší pro nejlepší

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

5 let 
záruka
55 5 leett
zázáruruzázázz kkakakakaaa
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Avex Suite BX 1 ks 4478xxx 90 Kč
 xxx - viz tabulka

BIO-MIM 1.molár 1 ks 43044xx 64 Kč
BIO-Mini 2.molár 1 ks 43046xx 64 Kč
 xxx - viz tabulka

Linguální háčky bondovatelné na zub 10 ks 430183 930 Kč

MBT ROTH

1. molár 2. molár 1. molár 2. molár

.018 .022 .018 .022 .018 .022 .018 .022

Horní levá 4478001 4472001 4478022 4472022 4477001 4471001 4477022 4471022

Horní pravá 4478002 4472002 4478021 4472021 4477002 4471002 4477021 4471021

Dolní levá 4478005 4472005 4478015 4472015 4477005 4471005 4477015 4471015

Dolní pravá 4478006 4472006 4478016 4472016 4477006 4471006 4477016 4471016

Molárové kanyly

• Půmyslově CNC vyrobené bukální kanyly.
• Vyráběny z vysoce roztažitelných nerezových ocelových prutů namísto práškového kovu

(použitého v MIM bukálních kanylách), jsou nejmenší, nejsilnější a s nejnižším profilem na trhu.
• Poskytují skutečnou kroutivou sílu v základně, maximalizují přenos síly a minimalizují okluzální 

interference.
• Počítačově navržený tvar bondovací plochy zajišťuje výjmečné anatomické umístění na moláry. 

Bondovací plocha je navíc opatřena mikroleptanou, 80ti mřížkovou plochou, která zajištuje 
optimální sílu bondu.

• Nízký profil zlepšuje pacientův komfort.
• Dostupné pro 1. a 2. moláry v systému MBT nebo ROTH.

AVEX SUITE BX Opal Ortodontics

• Bezniklové biokompatiblní bukální kanyly jsou perfektním řešením pro všechny vaše pacien-
ty, zvláště ty s alergií na nikl.

• Jsou vyráběny pomocí vstřikovací technologie kovu a dosahují tak vysoké přesnosti.
• Mimořádný tvar báze pro pevnější vazbu, hladké, kulaté okraje pro pohodlí pacientů.
• Nízko profilový tvar s plným dosahem.
• BIO-MIM pro 1. moláry s délkou tubusu 3,7 mm a trychtýřovivým tvarem slotu pro snadné 

vkládání drátu.
• BIO-Mini pro již prořezané 2. moláry s délkou tubusu 2,41 mm.
• Vyberte si systém Roth .022 nebo MBT .022.

BIO-MIM / MINI

BIO-MIM 1. molár

BIO-MINI 2. molár

Ortho-Care

• Linguální háčky s mini mřížkovanou bází určené pro bondování (lepení) přímo na zub.
• Univerzální, konturované.

LINGUÁLNÍ HÁČKY NA ZUB Ortho-Care

Rukavice Comfort
myslete na své zdraví - strana 367

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

BIO-MIM 1. molár BIO-Mini 2. molár

MBT ROTH MBT ROTH

Horní levý 43044HL 43043HL 43046HL 43045HL

Horní pravý 43044HP 43043HP 43046HP 43045HP

Dolní levý 43044DL 43043DL 43046DL 43045DL

Dolní pravý 43044DP 43043DP 43046DP 43045DP
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Centric 32 kroužky sada 100 ks 430128x 11 570 Kč
Centric 32 kroužky jedotlivě 1 ks 43756xxxx 73 Kč
 xxxx - viz tabulka

Molárové kroužky

• Molárové kroužky úzkého tvaru pro snadné zabezpečení ústní hygieny.
• Mikro-leptaný vnitřní povrch zvýší retenci a vylepší adhezi.
• Vysoce elastické a kónicky tvarované pro perfektní usazení.
• Mikro-vyleptané označení typu kroužku, které vydrží navždy.
• K dispozici pro první a druhé moláry.
• Jednoduchý systém značení velikostí (1-32).
• Nezapomeňte si vybrat zámky typu Roth nebo MBT s jedním, dvěma nebo i třemi kanály.

CENTRIC 32 KROUŽKY Ortho-Care

ZÁMKY KE KROUŽKŮM Ortho-Care

GC Tooth Mousse pro ochranu a zpevnění 
skloviny na straně 267

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Tříkanálový, konvertibilní zámek pro horní první moláry. Hlavní kanál .022“ x .028“, vedlejší kanál .018“ x .025“ 
(0°torque) a kanál pro okluzální obličejový oblouk .045“.

Typ Torque Offset Kanál Obj. č. pravý Obj. č. levý Cena

Roth .022“ -10 8 .045 43020PR 43020LR 62 Kč 2,40 €

MBT .022“ -14 10 .045 43020PM 43020LM 62 Kč 2,40 €

Dvoukanálový, konvertibilní zámek pro horní první moláry. Hlavní kanál .022“ x 028“ a kanal pro okluzální obličejový 
oblouk. 045“

Typ Torque Offset Kanál Obj. č. pravý Obj. č. levý Cena

Roth .022“ -10 8 .045 43021PR 43021LR 65 Kč 2,40 €

MBT .022“ -14 10 .045 43021PM 43021LM 65 Kč 2,40 €

Jednokanálový, konvertibilní zámek pro horní první moláry .022“ x .028“.

Typ Torque Offset Kanál Obj. č. pravý Obj. č. levý Cena

Roth .022“ -10 8 .045 43026PR 43026LR 65 Kč 2,40 €

MBT .022“ -14 10 .045 43026PM 43026LM 65 Kč 2,40 €

Jednokanálový, konvertibilní zámek pro dolní první moláry .022“ x .028“.

Typ Torque Offset Kanál Obj. č. pravý Obj. č. levý Cena

Roth .022“ -25 5 43023PR 43023LR 120 Kč 2,40 €

MBT .022“ -20 0 43023PM 43023LM 65 Kč 2,40 €

Dvoukanálový, konvertibilní zámek pro dolní první moláry. Hlavní kanál .022“ x .028“,
vedlejší kanál .018“ x .025“ (0° torque).

Typ Torque Offset Kanál Obj. č. pravý Obj. č. levý Cena

Roth .022“ -25 5 43024PR 43024LR 62 Kč 2,40 €

MBT .022“ -20 0 43024PM 43024LM 95 Kč 2,40 €

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Horní levý 11HL 12HL 13HL 14HL 15HL 16HL 17HL 18HL 19HL 20HL 21HL 22HL 23HL 24HL 25HL 26HL

Horní pravý 11HP 12HP 13HP 14HP 15HP 16HP 17HP 18HP 19HP 20HP 21HP 22HP 23HP 24HP 25HP 26HP

Dolní levý 11DL 12DL 13DL 14DL 15DL 16DL 17DL 18DL 19DL 20DL 21DP 22DL 23DP 24DL 25DL 26DL

Dolní pravý 11DP 12DP 13DP 14DP 15DP 16DP 17DP 18DP 19DP 20DP 21DL 22DP 23DL 24DP 25DP 26DP
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Kanyla pro patrový třmen 10 ks 430160 750 Kč

Linguální háčky bondovatelné na kroužek 10 ks 430123 116 Kč

Esprit korektor třídy II - sada pro 1 pacienta  4490123 5 800 Kč
Esprit korektor třídy II - sada pro 5 pacientů  4490124 23 190 Kč

Molárové kroužky

• Kanyly pro uchycení patrového třmenu jsou určené pro bodování (pájení) na kroužky.
• Vhodné pro kroužky na zubech horní čelisti.

KANYLA PRO PATROVÝ TŘMEN Ortho-Care

• Linguální háčky určené pro bodování (pájení) na kroužky.
• Vhodné pro kroužky na zubech dolní čelisti.

LINGUÁLNÍ HÁČKY NA KROUŽEK Ortho-Care

Inovativní desing 
distálního klipu 

pro snadné umístění

Komfortní meziální háček
se snadno instaluje i odstraňuje

Uzavřená spirála zabraňuje 
bolestivému skřípnutí

pružina

• Korektor, který přináší sílu a zároveň pohodlí k řešení vad okluze třídy II.
• Poskytuje 100% garanci po celou dobu životnosti korektoru.
• Veškeré komponenty jsou vyráběny na CNC strojích a svařované laserem - vydrží ty nejná-

ročnější podmínky.
• Krytá pružina brání bolestivému sevření a usnadňuje hygienu ústní dutiny. Zároveň je chráně-

na proti deformacím a tak si udržuje konzistentní síly.
• Sada pro 1 pacienta obsahuje: 1 levý a 1 pravý modul, měřící zařízení, 3 levé a 3 pravé 

tyčinky po 1 ks (krátká 25 mm, střední 29 mm a dlouhá 32 mm) a 2 zarážky.
• Sada pro 5 pacientů obsahuje: 5 levých a 5 pravých modulů, 2 měřící zařízení, 6 levých a 6 

pravých tyčinek po 2 ks (krátká, střední a dlouhá) a 10 zarážek.

ESPRIT KOREKTOR TŘÍDY II

1. Dívka (15 let) s defektem 
okluze II. třídy

2. Esprit korektor aplikován
8 měsíců po začátku léčby.

3. Konečný výsledek po
4 měsících s Esprit (celková 
doba léčby 17 měsíců).

Video s návodem na nasazení 
Esprit ve Vašem chytrém 
mobilu

Lepší design a větší přiléhavost poskytuje pacientům
nejlepší pohodlí – porovnejte s konkurencí (vlevo).

Opal Ortodontics

Exotika, poznávání, relaxace...
Z naší nabídky zájezdů si vyberete!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Ultra-Etch 35% intro kit 500163 1 040 Kč
Ultra-Etch IndiSpense 30 ml 500685 1 930 Kč

Opal Seal intro kit 4450060 1 160 Kč
Opal Seal adhesive kit 4450040 2 050 Kč
UV černé světlo 1 ks 5035551 320 Kč

Opal Bond MV syringe kit 4450067 2 320 Kč
Opal Bond Flow A2 syringe kit 4450041 1 450 Kč
Opal Bond Flow A2 trial kit 4450042 580 Kč

Bondování

• Díky schopnosti samolimitace zamezuje přeleptání dentinu a vzniku citlivosti, protože naleptá 
maximálně do hloubky 1,9 μm. 

• Nestéká, optimální viskozita zajišťuje dostatečnou tloušťku vrstvy, což brání předčasnému 
vysychání.

• Obsahuje 35% kyselinu fosforečnou.
• IndiSpense: ekonomicky velmi výhodný systém umožňuje rychle a čistě plnit 1,2 ml stříkačky 

z velkého 30 ml balení.
• Intro kit obsahuje: 4 x 1,2 ml leptadla a 20 ks Blue Micro kanyl.
• Plastové stříkačky: Jednorázové plastové stříkačky 1,2 ml se závitem Luer Lock pro bezpečné 

nasazení kanyly.

ULTRA-ETCH Ultradent Products

• Unikátní primer se schopností trvalého nasávání a uvolňování fluoridů, bránící vzniku
dekalcifikací.

• Aplikuje se na celou frontální plochu zubu po naleptání a před bondováním.
• V průměru vydrží na zubu 15-18 měsíců. Při každé návštěvě posvítíte černým světlem

a zjistíte-li, že někde již chybí, doplníte jej. Takto zajistíte, že bude zub po celou dobu
ortodontické léčby chráněn před dekalcifikací a zubním kazem.

• Na rozdíl od konkurenčních produktů nežloutne a je odolný vůči skvrnám.
• Balení Introkit obsahuje: 1,7 g Opal Seal, 1,5 g Opal Etch, 20 kanyl.
• Balení Adhesive trial kit obsahuje: 1,7 g Opal Seal, 0,9 g Opal Bond MV, 1,5 g Opal Etch, 2,3 g 

Opal Bond Flow a 60 různých aplikačních kanyl.

OPAL SEAL

Posvícení UV černého 
světla na povrch zubu
odliší Opal Seal od 
skloviny.

Opal Ortodontics

• Světlem tuhnoucí fixační kompozit/bond pro kovové a keramické aparáty.
• Díky svému balení ve stříkačce nabízí vynikající kontrolu a přesnou aplikaci.
• Vybalancované složení napomáhá zamezit borcení a roztékání, udržuje se právě tam, kde jej 

potřebujete.
• Ideální pro dlahování zubů po skončení ortodontického ošetření (dlahování linquálních retai-

nerů) a okuzální dostavby.
• Velmi příjemný hebký pocit pro pacienta při kontaktu s jazykem.
• Kombinuje skvělé vlastnosti - hladký povrch, velkou sílu a odolnost vůči otěru!
• Kompatibilní s jakýmkoliv světlem tuhnoucím bondovacím systémem.
• MV - střední viskozita, zatéká dobře do mřížky brekety, viditelný pod UV světlem pro odstra-

nění beze zbytků, barva skloviny.
• FLOW - optimálně zatékavé pro snadnou aplikaci a umístění, barvy: A2 nebo modrá.
• MV Syringe kit obsahuje: 8 x 0,9 g materiálu ve stříkačkách.
• FLOW Syringe kit obsahuje: 2 x 2,3 g materiálu v barvě A2 nebo modrá a 20 aplikačních 

kanyl.
• FLOW Trial kit obsahuje: 0,8 g materiálu v barvě A2 a 10 aplikačních kanyl.

OPAL BOND MV / FLOW

Materiál se nebortí a neroztéká. 
Díky tomu zůstane přesně tam, 
kde jej potřebujete.

Opal Ortodontics

Fluoride Gel APF fluoridace zubů během 
minutky hledejte na straně 265

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Transbond XT sada 540035 2 999 Kč

Intact Blue 30 g 4300491 1 029 Kč
Intact Blue  200 g 4300493 5 830 Kč
Intact Yellow 30 g 4300760 959 Kč
Intact Yellow 200 g 4300763 5 830 Kč

Fuji Ortho LC set 530073 3 230 Kč
Fuji Ortho LC kapsle 50 ks 530079 4 390 Kč
Fuji Ortho LC prášek 40 g 530074 3 710 Kč
Fuji Ortho LC tekutina 6,8 ml 530075 1 370 Kč
Fuji Ortho LC kondicionér 23,8 ml 530076 940 Kč

Fuji Ortho úvodní set 530050 6 100 Kč
Fuji Ortho prášek 40 g 530052 3 710 Kč
Fuji Ortho tekutina 6,8 ml 530051 1 370 Kč

Cementy

• Světlem polymerující adhezivum k lepení kovových a keramických zámků k povrchu zubů.
• Viskozita, která zabraňuje jeho stékání a případnému posuvu zámku.
• Dlouhá pracovní doba a možnost okamžitého zatížení - díky světelné polymeraci. 
• Sada obshuje: 2 x 4 g materiálu ve stříkačce, 6 ml Primer, 1 držátko štětečků a 60 štětečků.

TRANSBOND XT 3M Espe

• Oblíbený chemicky tuhnoucí skloionomerní cement pro 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.

INTACT YELLOW/BLUE Ortho-Care

• Světlem tuhnoucí skloionomerní cement pro fixaci ortodontických kroužků a zámků.
• Nevyžaduje leptání ani vysoušení operačního pole, pouze se očistí kondicionérem.
• V případě potřeby se zámky i zbytky cementu snadno bez následků odstraní.
• Balení 1-1 obsahuje: 15 g prášku, 7 g tekutiny a příslušenství.

FUJI ORTHO LC GC Europe

• Chemicky tuhnoucí verze skloionomerního cementu pro fixaci ortodontických kroužků a zámků.
• Vlastnosti stejné jako Fuji Ortho LC.
• Úvodní set obsahuje: 40 g prášku, 2 x 6,8 ml tekutiny a příslušenství.

FUJI ORTHO GC Europe

Amalgamátor Capmix pro skloionomerní 
kapsle najdete na straně 47

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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VALO ORTHO LED lampa  505940 42 460 Kč

Hammacher kleště na snímání molár.kroužků    1 ks 443345 5 230 Kč

Hammacher kleště na snímání zámků 1 ks 443350 5 230 Kč

Purity debond kleště 1 ks 430158 2 960 Kč

OrthoFlex Polisher 1332 6 ks 861332 1 129 Kč
OrthoFlex Polisher 1333 6 ks 861333 1 129 Kč

Nástroje

• Revoluční širokopásmová LED polymerační lampa s výkonným neměnným paprskem.
• Dva vysoce výkonné programy: standard (1 200 mW/cm2) pro polymeraci na 5, 10, 15 nebo 

20 sekud a extra power (3 200 mW/cm2) pro polymeraci 1, 2 nebo 3 sekundy, navíc unikát-
ní Xtra Power Quadrant režim (3 200 mW/cm2), který rychle a účinně zpolymeruje 5 zubů 
jedním stiskem tlačítka - 5 x 3 sekundové polymerace na jediné stisknutí tlačítka.

• Úzký, nízký profil zaručuje bezprecedentní přístup kamkoliv v ústech.
• Balení obsahuje: VALO Ortho LED lampu, napájecí kabel, držák lampy, ochranný štítek a 50 ks 

ochranných návleků.

VALO ORTHO LED LAMPA Opal Ortodontics

Podrobné informace o VALO LED lampách najdete na straně 123.

• Bezpečné a komfortní snímání kroužků.
• Plastová, vyměnitelná čelist zajišťuje komfort pro pacienta a chrání okluzální hranu.
• Karbid wolframové čelisti zajišťují zvýšenou sílu a odolnost.

HAMMACHER KLEŠTĚ NA SNÍMÁNÍ MOLÁR.KROUŽKŮ Opal Ortodontics

• Napomáhají snadnému snímání zámků - nenajdete lepší nástroj!
• Díky své ergonomické hlavě dovolují snadnější přístup.
• Karbid wolframové čepele zajišťují zvýšenou sílu a odolnost.

HAMMACHER KLEŠTĚ NA SNÍMÁNÍ ZÁMKŮ Opal Ortodontics

• Speciální kleště na snímání keramických zámků Purity.

PURITY DEBOND KLEŠTĚ Ortho-Care

• Zajistí spolehlivé a jemné odstranění přebytečného adheziva bez poškození struktury živého zubu.
• Toto jsou schopné zajistit díky speciální mřížce, která není tvrdší než struktura živého zubu.
• Po odstranění adheziva doporučujeme zuby přeleštit např. s použitím Exa Cerapol.
• Optimální otáčky 15 000 ot/min.

ORTHOFLEX POLISHER
861332

861333

EDENTA AG

Další polymerační lampy najdete
na stranách 123 - 126

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

5 let 
záruka
55 leett
zázáruruzázázz kkakakakaaa

5 let 
záruka
555 leett
zázáruruzázázz kkakakakaaa
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Euroform NiTi kulaté 10 ks 43001xx 260 Kč
Euroform NiTi obdélníkové 10 ks 43002xx 420 Kč
 xx - doplňte typ

Euroform ocel kulaté 10 ks 43005xx 1 100 Kč
Euroform ocel obdélníkové 10 ks 43006xx 260 Kč
 xx - doplňte typ

Eurotherm NiTi kulaté 10 ks 43003xx 270 Kč
Eurotherm NiTi obdélníkové 10 ks 43004xx 420 Kč
 xx - doplňte typ

Tooth Col. Archw. - kulaté 10 ks 43009xx 1 749 Kč
Tooth Col. Archw. - obdélníkové 10 ks 43010xx 1 829 Kč
 xx - doplňte typ

Oblouky

• Vysoce kvalitní dráty s přesnou úrovní síly pro efektivní posuvy zubů.
• Tvar typický pro evropské oblouky, vynikající flexibilita a snadné vkládání.
• Mají vysoce leštěný povrch pro snížení tření a optimální klouzavé schopnosti.
• Kulaté dráty v 5-ti průměrech: .012 (č.1) / .014 (č.2) / .016 (č.3) / .018 (č.4) / .020 (č.5).
• Obdelníkové dráty v 6-ti velikostech: .016x.016 (č.1) / .016x.022 (č.2) / .017x.025 (č.3) / 

.018x.025 (č.4) / .019x0.25 (č.5) / .020x.020 (č.6).

Horní

Horní

Horní

Dolní

Dolní

EUROFORM NIKL-TITAN Ortho-Care

• Klasické a oblíbené euroform oblouky z nerezové oceli.
• Kulaté oblouky v 5-ti průměrech: .012 (č.1) / .014 (č.2) / .016 (č.3) / .018 (č.4) / .020 (č.5).
• Obdelníkové oblouky v 6-ti velikostech: .016x.016 (č.1) / .016x.022 (č.2) / .017x.025 (č.3) / 

.018x.025 (č.4) / .019x0.25 (č.5) / .021x.025 (č.6).

EUROFORM OCELOVÉ Ortho-Care

• Speciální oblouky, které lze zchlazením (kryosprejem) jakkoliv vytvarovat a zahřátím se vrátí do 
původního obloukového tvaru.

• Snadná aplikace pro extrémní malokluze, větší pracovní rozsah než super-elastické oblouky.
• Menší síly umožňují dřívější použití obdelníkových oblouků, postupné síly snižují nepohodlí 

pacienta.
• Ideální počáteční drát pro srovnání zámků, zasažené špičáky a snížení horních špičáků.
• Kulaté oblouky ve 3 průměrech: .014 (č.2) / .016 (č.3) / .018 (č.4).
• Obdelníkové oblouky v 5-ti velikostech: .016x.022 (č.1) / .017x.025 (č.2) / .018x.025 (č.3) / 

.019x0.25 (č.4) / .020x.020 (č.5).

EUROTHERM NIKL-TITAN Ortho-Care

• Estetické nikl-titanové oblouky se speciální povrchovou úpravou v barvě zubů.
• Kulaté oblouky v 5-ti průměrech: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
• Obdelníkové oblouky v 5-ti velikostech: .016x.022 / .017x.025 / .018x.025 / .019x.025 / 

.021x.025.

TOOTH COLOURED ARCHWIRES Ortho-Care

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt? 
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Dolní
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Via drát NiTi tepl. aktiv. - kulaté 10 ks 441xxxx 1 160 Kč
Via drát NiTi tepl. aktiv. - obdélníkové 10 ks 441xxxx 1 480 Kč
 xxxx - viz tabulka

Via drát NiTi super elastické - kulaté 10 ks 443xxxx 960 Kč
Via drát NiTi super elastické - obdélníkové 10 ks 443xxxx 1 080 Kč
 xxxx - viz tabulka

Oblouky

• Nejnižší obnovitelná síla pro jemné pohyby.
• Stávají se „mrtvými“ při teplotě pod 20°C a dosahují optimální aktivace při 37°C.
• Vyleptaná středová linie.
• Individuálně zapečetěné oblouky v autoklávovatelném balení.
• Ideální pro snadné usazení do zámků.
• Velikosti:
- kulaté: .014, .016, .018 a .020,
- čtvercové: .016 x .016, .017 x .017 a .020 x .020,
- obdélníkové: .016 x .022, .017 x .025, .018 x .025 a .019 x .025.
• Horní nebo dolní.

Obloukové tvary nové generace
• individuální tvary vytvořené Dr. Richardem McLaughlinem
• unikátní zadní a špičákové šířky nabízejí vylepšené umístění a pohyby
• kompatibilní s většinou předpisů, včetně MBT, Roth a Damon

Precizně vyrobené, inovativní obloukové dráty, které vyvíjí přesnou sílu v každém kroku léčby, čímž vytváří předvídatelné a dokonalé výsledky.
Přináší individuální tvary vytvořené Dr. Richardem McLaughlinem a jsou kompatibilní s většinou preskripcí. Oblouky během výroby prochází velmi přísným
testováním, vč. ruční kontroly. Mechanické leštění umožňuje hladké klouzání. Garance vysoké kvality u každého jednotlivého oblouku. Via Wires jsou
navrženy pro anatomickékou aplikaci a nabízejí čtvercové, oválné a zúžené tvary oblouků.

VIA DRÁT NITI TEPLEM AKTIVOVANÉ Opal Ortodontics

• Nízká obnovitelná síla pro jemné pohyby.
• Plnotvaré obnovení s menším zborcením.
• Extrémně elastické pro snadné umístění a snadné obnovení.
• Individuálně zapečetěné oblouky v autoklávovatelném balení.
• Velikosti:
- kulaté: .013 (jen horní), .014, .016, .018 a .020,
- obdélníkové: .016 x .022, .017 x .025, .018 x .025 a .019 x .025.
• Horní nebo dolní.

VIA DRÁT SUPERELASTICKÉ NITI Opal Ortodontics

Elast-O-Loop superelastické barevné
ligatury najdete na straně 308

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

.013 .014 .016 .018 .020 .014x.025 .016x.016 .016x.022 .016x.025 .017x.017 .017x.025 .018x.025 .019x.025 .020x.020

Via NiTi teplem akt. čtvercový H - 4416002 4416004 4416006 4416046 4416008 4416034 4416010 4416012 4416038 4416014 4416030 4416032 4416042

Via NiTi teplem akt. čtvercový D - 4416016 4416018 4416020 4416048 4416008 4416036 4416022 4416012 4416040 4416024 4416026 4416028 4416044

Via NiTi teplem. akt. ovál H - 4415002 4415004 4415006 4415042 - 4415030 4415008 - 4415034 4415010 4415012 4415014 4415038

Via NiTi teplem. akt. ovál D - 4415016 4415018 4415020 4415044 - 4415032 4415022 - 4415036 4415024 4415026 4415028 4415040

Via NiTi teplem. akt. zúžený H - 4414002 4414004 4414006 4414042 - 4414030 4414008 - 4414034 4414010 4414012 4414014 4414038

Via NiTi teplem. akt. zúžený D - 4414016 4414018 4414020 4414044 - 4414032 4414022 - 4414036 4414024 4414026 4414028 4414040

Via SuperNiTi čtvercový H 4436002 4436004 4436006 4436008 4436038 4436010 - 4436012 4436014 - 4436030 4436032 4436034 -

Via SuperNiTi čtvercový D - 4436016 4436018 4436020 4436040 4436010 - 4436022 4436014 - 4436024 4436026 4436028 -

Via SuperNiTi ovál H - 4435002 4435004 4435006 4435032 - - 4435008 - - 4435012 4435030 4435014 -

Via SuperNiTi ovál D - 4435016 4435018 4435020 4435034 - - 4435022 - - 4435024 4435026 4435028 -

Via SuperNiTi zúžený H - 4434002 4434004 4434006 4436042 - - 4434008 - - 4434010 4434012 4434014 -

Via SuperNiTi zúžený D - 4434016 4434018 4434020 4436044 - - 4434022 - - 4434024 4434026 4434028 -

Přesné síly
• různé typy nikl-titanu vč. teplem aktivovaných – splňují požadavky na potřebné síly
• menší borcení drátu vede ke zdokonaleným pohybům
Přesná výroba
• velmi přísné testování - včetně ruční inspekce úpravy a laserového

testování – zajišťuje přesnost každé velikosti a tvaru oblouku
• mechanické leštění umožňuje hladké klouzání
• patentované, přesné výrobní procesy garantují že každý oblouk vyvíjí správnou sílu
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Australian Wire regular .012 762 cm 4300812 1 235 Kč
Australian Wire regular .014 762 cm 4300814 999 Kč
Australian Wire regular .016 762 cm 4300816 829 Kč
Australian Wire regular .018 762 cm 4300818 829 Kč
Australian Wire regular .020 762 cm 4300820 1 149 Kč

Perform v roli 914 cm 43011xx 799 Kč
 xx - doplňte průměr

Grip-Lok háčky NiTi 10 ks 4300881 699 Kč
Grip-Lok háčky ocel 10 ks 4300882 699 Kč
Grip-Lok zarážky NiTi 10 ks 4300883 699 Kč
Grip-Lok zarážky ocel 10 ks 4300884 699 Kč

Kleště Grip-Lok k háčkům 1 ks 430088 3 899 Kč

Dráty

• Australský drát A.J. Wilcocka se dodává ve dvou různých stupních odolnosti:
a) Regular – snadno se ohýbá a je ideální pro tvarování pomocných prostředků.
b) Regular plus – stále se snadno ohýbá, ale je odolnější než regular.
• Kulaté dráty dodávané ve 4 průměrech: .014 / .016 / .018 / .020.
• Regular drát se dodává navíc rovněž v průměru .012.

AUSTRALIAN WIRE Ortho-Care

• Koaxiální drát pro nejefektivnější srovnání frontálních zubů technikou lehkého drátu, postran-
ní technikou nebo technikou rovného drátu.

• Koncept 5-ti drátů těsně namotaných na jádru jiného drátu vytváří odolný drát, který lze 
mnohem více ohýbat bez rizika ztuhnutí.

• Extra odolnost a dobrá klouzavost drátu v zámku z něj dělá vynikající počáteční drát.
• Vhodný také k fixaci zubů po sejmutí fixního aparátku.
• Průměry: .016, .018 a .0195.

PERFORM Ortho-Care

• Umožňují protiskluzové krimpování na nikl titanové a nerezové dráty.
• Jak háčky, tak i zarážky mají jednu stranu opatřenu hroty, které zamezují rotaci a nechtěné-

mu sklouznutí z drátu. Povrch vnitřní stěny je mikroleptán, čímž je dosaženo zdrsněného 
povrchu pro vyšší retenci k drátu.

• Úspěšně se krimpují jak k NiTi, tak k nerezovému drátu. 
• Háčky a zarážky je možné umístit na dráty od průměru .016 (kulaté) do .022“ x .028“ (ob-

délníkové).
• Háčky a zarážky je možné umístit s libovolnými krimpovacími kleštěmi, ale nejlepších vý-

sledků dosáhnete s Grip-Lok kleštěmi.

GRIP-LOK Ortho-Care

• Univerzální krimpovací kleště, které snadno připevní háčky k drátu v ústech nebo i mimo ně.
• Ideální při použití s Grip-Lok háčky a zarážkami.

KLEŠTĚ GRIP-LOK Ortho-Care

Další užitečné nástroje najdete
od strany 421

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Hammacher ohýbací kleště se třemi čelistmi   1 ks 443348 5 230 Kč

Hammacher kleště na ohyb měkkých drátů 1 ks 443347 5 230 Kč

Hammacher ohýbací kleště Bird Beak 1 ks 443346 5 230 Kč

Hammacher kleště na drát dist.úseku 1 ks 443341 6 210 Kč
Hammacher univ.bezp.kleště na drát dist.úseku   1 ks 443340 6 210 Kč

Hammacher kleště na tvrdý drát 1 ks 443342 6 210 Kč

Kleště na drát

• Kleště se třemi čelistmi pro snadné ohýbání oblouků a prefabrikovaných konstrukcí.
• Zakulacené čelisti.
• Konstrukce z nerezové oceli zaručuje odolnost a trvanlivost

HAMMACHER OHÝBACÍ KLEŠTĚ SE TŘEMI ČELISTMI Opal Ortodontics

• S těmito Jarabak kleštěmi je ohýbání měkkých drátů přesnější a komfortnější.
• Přesné zářezy vytvářejí dokonalé a konzistentní ohnuté očka.
• Prvotřídní nerezová ocel dodává odolnost.

HAMMACHER KLEŠTĚ NA OHYB MĚKKÝCH DRÁTŮ Opal Ortodontics

• Standardní zobáčkovité Bird Beak kleště zajišťují přesné a konzistentní ohýbání drátů.
• Vhodné pro všechny typy drátů.
• Konstrukce z nerezové oceli zaručuje odolnost a trvanlivost

HAMMACHER OHÝBACÍ KLEŠTĚ BIRD BEAK Opal Ortodontics

• Stříhá drát u bukální kanyly a zároveň jej bezpečně drží.
• Karbid wolframové čepele zajišťují zvýšenou sílu a odolnost.
• 443340 - pro dráty do velikosti .016“ x .022“.
• 443341 - pro dráty do velikosti .019“ x .025“.

HAMMACHER KLEŠTĚ NA DRÁT Opal Ortodontics

• Nabízejí přesný a čistý řez.
• Karbid wolframové čepele zajišťují zvýšenou sílu a odolnost.
• Stříhá dráty do velikosti .022“ x .028“.

HAMMACHER KLEŠTĚ NA TVRDÝ DRÁT Opal Ortodontics

5 let 
záruka
55 5 leett
zázárrzázázz uukakakakaaa Top kvalita nástrojů pro opravdové profe-

sionály

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Elast-O-Loop ligatury 1008 ks 43005xx 579 Kč
 xx - doplňte barvu

Spectrum ligatury starter kit 3200 ks 430061 2 150 Kč
Spectrum ligatury 1000 ks 4300622 519 Kč

Krátké ligatury ocelové 1000 ks 430021 1 110 Kč
Krátké ligatury v barvě zubu 100 ks 430030 779 Kč
Dlouhé ligatury ocelové 1000 ks 430136 689 Kč
Dlouhé ligatury v barvě zubu 100 ks 430163 749 Kč

Ligatury

Žlutá - 4300544

Dentin - 4300540

Bílá - 4300553

Perleťová - 4300560

Čirá - 4300549

Stříbrná - 4300547

Šedá - 4300548

Černá - 4300561

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

ELAST-O-LOOP LIGATURY Ortho-Care

 červená
4300611• 

 černá
4300613• 

 bílá
4300612• 

 stříbrno-šedá
4300614• 

 fialová
4300615• 

 královská   
 modrá

4300616• 

 neonově   
 zelená

4300617• 

 neonově   
 růžová

4300618• 

 Baby růžová
4300621• 

 neonově   
 oranžová

4300620• 

 Baby modrá
4300622• 

 levandulová
4300623• 

 světle modrá
4300624• 

 čirá
4300625• 

 kaštanová
4300626• 

 neonově 
 žlutá

4300619• 

• Gumové ligatury bez latexu s vynikající elasticitou, pružností, sílou a pevností.
• Každá tyčinka obsahuje 10 gumiček - pro jednu čelist jednoho pacienta - omezuje možnost 

kros-kontaminace.
• Snadnější nasazení a sejmutí.
• Vynikající stabilita jasných a zářivých barev - každý pacient si určitě vybere!
• Mini Starter kit obsahuje: 20 tyčinek od každé barvy (3 200 gumiček), jehelec na fixaci

ligatur, 2 vzorníky pro výběr barvy gumiček a praktickou krabičku s přihrádkami.

SPECTRUM LIGATURY Ortho-Care

• Klasické kovové ligatury pro jednoduché upevnění zakroucením.
• Snadné umístění kleštěmi (jehelcem) mosquito.
• Krátké předkroucné ligatury ocelové nebo v barvě zubu, vyrobené z drátu o průměru .010“.
• Dlouhé předtvarované ligaturní dráty ocelové za skvělou cenu, z drátu o průměru .010“.
• Dlouhé ligatury potažené v barvě zubu s konečným průměrem .012“.

LIGATURY KOVOVÉ

krátké kovové krátké v barvě zubu

dlouhé kovové dlouhé v barvě zubu

Ortho-Care

Pro každého pacienta balíček pro domácí 
ortho hygienu ze strany 314

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Dura-Chain CloseLink 4 m 4300440 1 595 Kč
Dura-Chain MediumLink 4 m 4300441 1 595 Kč
Dura-Chain WideLink 4 m 4300442 1 595 Kč

Separační gumičky 960 ks 4300180 650 Kč
Separační gumičky 160 ks 4300181 125 Kč

Intra-Oral elastické gumičky 20 x 100 ks 430xxx 590 Kč
Intra-Oral elastické gumičky 100 x 100 ks 430xxx 2 720 Kč

Ligatury a řetízky

• Unikátně elastické, čiré gumové řetízky o 3 různých velikostech.
• Vydrží 3x déle v ústech než jakékoliv jiné řetízky.
• Zůstávají trvale aktivní, zajistí rychlejší a efektivnější posuny.

DURA-CHAIN ŘETÍZKY Ortho-Care

• Vysoce elastické separační gumičky zajistí jemnou permanentní sílu, která vytvoří interproxi-
mální prostor před umístěním molárových kroužků.

• Barva: modrá.

SEPARAČNÍ GUMIČKY Ortho-Care

• Čiré chirurgické intraorální gumičky. 
• Každý sáček je označen vlajkou a očíslován pro snadnou identifikaci.
• Balení obsahuje: 20 balíčků po 100 ks (2 000 ks) nebo 100 balíčků po 100 ks (10 000 ks).

INTRAORÁLNÍ ELASTICKÉ GUMIČKY Ortho-Care

Avex MX zámky pro předvídatelné výsledky 
a pohodlí pacientů najdete na straně 295

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Průměr Slabé – 70 g Střední – 126 g Silné – 182 g

4,8 mm Irsko Brazil Australia

6,4 mm USA India Mexico

7,9 mm South Africa UK Japan

9,5 mm Canada Pakistan Egypt

CloseLink

MediumLink

WideLink
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Jehelec na fixaci ligatur 1 ks 430131 399 Kč

Hammacher kleště Mathieu Ortho 1 ks 443349 5 230 Kč

Patient elastic applicators 100 ks 4300981 699 Kč

Hammacher kleště na mini čepy a ligatury 1 ks 443343 6 210 Kč

Ligature Cutter 1 ks 430337 3 810 Kč

Nástroje

• Speciální nástroj pro bezpečné uchopení a fixaci elastických ligatur.
• Díky speciálnímu zakončení ligaturu snadno uchopíte, ale nepřetrhnete.
• Jehelec má délku 127 mm.

JEHELEC NA FIXACI LIGATUR Ortho-Care

• Bezpečné uchycení ligatur pro snadnou a rychlou aplikaci.
• Odolná nerezová konstrukce odolává korozi a zajišťuje vyšší sílu a přesnost

HAMMACHER KLEŠTĚ MATHIEU ORTHO Opal Ortodontics

• Oboustranný aplikátor ligatur a elastických gumiček pro pacienty.
• Vytvořený speciálně pro snímání a nasazování elastických gumiček.
• Snadná manipulace - Vaši pacienti je ocení!
• Konec rozčilování a klouzání gumiček po mokrých prstech.
• Ekonomické balení obsahuje 100 ks aplikátorů různých barev.

APLIKÁTOR ELASTICKÝCH GUMIČEK PRO PACIENTY Ortho-Care

• Dosahují lepšího přístupu a vyšší přesnosti.
• Menší hlavička a jemnější čelisti zajišťují přesné řezy v těžko dostupných oblastech.
• Karbid wolframové čelisti zajišťují zvýšenou sílu a odolnost a zároveň garangují čistý řez na 

měkkých drátech.

HAMMACHER KLEŠTĚ NA MINI ČEPY A LIGATURY Opal Ortodontics

• Kleště pro střihání ligatur.
• Maximální kapacita střihu – ligaturní drát do .016“.

LIGATURE CUTTER Ortho-Care

Odměny pro malé i velké pacienty
najdete na stranách 289 - 292

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Konzultační model (čirý) + MIM zámky 1 ks 4301403 3 990 Kč
Konzultační model (čirý) + Polar zámky 1 ks 4301872 6 680 Kč
Konzultační model + Purity zámky 1 ks 4301401 6 680 Kč

Deluxe Box modrý 1 ks 4300040 175 Kč
Deluxe Box žlutý 1 ks 4300041 175 Kč

Megastore model box 1 ks 430005 495 Kč

Otiskovací lžíce Ortho 20 ks 43013xx 380 Kč

Pomůcky

• Usnadněte si komunikaci s pacientem pomocí konzultačních ortho modelů.
• Dostupné se zámky:
- MIMs - zámky, obloukové dráty (obdelníkové nebo kulaté), bukální kanyly, elastické ligatury.
- Purity - zámky v rozsahu 3-3 na horní a dolní čelisti, s háčky na 3.
- Polar Roth - zámky, obloukové dráty v barvě zubu, transparetní elastické ligatury a bukální 

kanyly.

KONZULTAČNÍ MODELY SE ZÁMKY Ortho-Care

• Krabičky na krátkodobé skladování modelů o rozměru 275 x 70 x 95 mm.
• Do každé krabičky vložíte 8 modelů.

DELUXE BOX Ortho-Care

• Papírová krabice pro archivaci Vašich starých modelů.
• Krabice má 4 šuplíky a celkem se do ní vejde 64 modelů.
• Rozměr (VxŠxH): 36 x 34 x 34 cm.

MEGASTORE MODEL BOX Ortho-Care

• Perforované plastové otiskovací lžíce s přesným anatomickým tvarem.
• Mají vynikající hloubku a inovativní způsob zajištění vniřní retence – nepotřebujete žádnou 

adhezi.
• Vynikající rigidita pro zvýšenou přesnost otisků.
• Barevně odlišené velikosti, vyvinuty a vyrobeny ve Velké Británii.

OTISKOVACÍ LŽÍCE Ortho-Care

Otiskovací hmoty a pomůcky najdete
v kapitole Otiskování na stranách 9 - 40

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

horní dolní

S - malé 43013HS 43013DS

M - střední 43013HM 43013DM

L - velké 43013HL 43013DL
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Comfi-Guard chránič 5 ks 430012 1 090 Kč

Morgan Bumper 5 x 30 cm 430002x 1 090 Kč
 x - doplňte barvu

Total Gard malý 1 ks 430077x 159 Kč
Total Gard střední 1 ks 430078x 159 Kč
Total Gard velký 1 ks 430079x 159 Kč
 x - doplňte barvu

OproShield 1 ks 43035x 699 Kč
 x - doplňte barvu

Chrániče

• Chránič rtu pro fixní aparátky.
• Zacvakne se mezi zámky, velmi pevně drží.
• Snižuje otlaky a odřeniny rtů, zvyšuje pohodlí pacienta.
• Univerzální velikost, snadno se nasazuje a snímá.
• Lze jej nosit během spánku.
• Ideální pro pacienty hrající na dechové nástroje.
• Balení: 5 ks pro horní a 5 ks pro dolní čelist.

COMFI-GUARD CHRÁNIČ Ortho-Care

• Chránič tváře a rtu z měkkého, ohebného PVC tvaru C.
• C-tvar umožní uchycení za křidélka zámků.
• Barvy: čirá (0), růžová (2), fialová (3) a zelená (4).
• Balení: proužky 5 x 30 cm.

MORGAN BUMPER Ortho-Care

• Ideální ochrana fixního aparátku při sportu.
• Sedí na zámky všech výrobců, chrání horní a dolní zuby i rty.
• Design chrániče zajišťuje snadné dýchání a mluvení, komfort, ochranu a snadno se nasazuje.
• Dostupný v 9-ti barvách: modrá (1), červená (2), žlutá (3), bílá (4), zelená (5), čirá (6), růžová (7) a fialová (8).
• Velikosti: malý (8 - 10 let), střední (10 - 12 let) a velký (13 let a víc).

TOTAL GARD Ortho-Care

• Světově nejdokonalejší samonosný ortodontický 
chránič pro sportovce.

• Maximální ochrana proti předním a otřesovým nára-
zům, zároveň udržuje patro volné pro lepší dýchání 
a mluvení.

• Fungují jako nárazové absorbery rozložením síly na 
větší oblast a také zvyšují čas pro rozptýlení síly - 
brání nebo vysoce redukuje jakékoliv zranění.

• Rychlé a snadné nasazení - jednoduše zahřejte v 
horké vodě 20 vteřin, poté umístěte do úst na fixní 
rovnátka, upravte tvar a skousněte do samonosné 
pozice.

• OPROShield je možné opětovně vytvarovat pro větší 
retenci a také při pohybu zubů.

• Dostupné v barvách: tmavě modrá (1), růžová (2), 
černá (3) a červená (4).

• Dodáván v krabičce pro bezpečné a hygienické 
skladování nosiče.

OPROSHIELD - ORTHO CHRÁNIČ Ortho-Care

OrthoSpace kartáček pro hygienu kolem 
fixního aparátu na straně 314

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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BraceEze 14 g 430186 159 Kč

Gishy-Goo intro kit 10 x 5 ml 502714 1 830 Kč

Vosk pro pacienty bez příchuti 100 ks 430095 1 599 Kč
Vosk pro pacienty s příchutí 100 ks 430095x 1 899 Kč
 x - doplňte příchuť

Ochrana měkkých tkání

• Orálně aplikovatelný tuhnoucí gel, pro utvoření hladkého a komfortního povrchu zámků a drátů.
• Napomáhá odstranění nepohodlí a podráždění měkkých tkání způsobených fixním aparátkem.
• Snadno se aplikuje i snímá, lze nanést i na vlhké zuby.
• Transparentní barva zajišťuje dobrou estetiku, ve srovnání s voskem.
• Vynikající adhezivní vlastnosti zabraňují nechtěnému uvolnění při jídle nebo pití.
• Nemá negativní efekt na mechanické vlastnosti nebo funkčnost aparátku.
• Jedna tuba vydrží 3x déle než stejné množství vosku.

BRACEEZE Ortho-Care

• Ochucená thixotropní silikonová pryskyřice, která pevně drží na zámcích a drátech.
• Ihned po aplikaci zajistí úlevu podrážděných měkkých tkání, způsobenou ortodontickými aparáty.
• Dodává se v duální stříkačce - bílý aktivátor a barevná báze.
• Pacient si ze stříkačky vytlačí materiál o velikosti hrášku, pak ho důkladně promne v prstech

a aplikuje na zámky nebo dráty v místě podráždění. Tuhne do 2 minut a zůstane na místě až 12 hodin.
• Skvělá žvýkačková příchuť, různé barvy.
• Balení obsahuje: 10 stříkaček, vždy dvě od jedné barvy.

GISHY-GOO

1. Otevřete uzávěr pootočením 
vlevo a sejměte jej.

2. Vytlačte malé množství Gishy Goo o veli-
kosti hrášku na prst nebo pevnou podložku. 
Ujistěte se, že vytlačíte stejné množství 
z obou stříkaček - bílé a barevné. Pokud 
se vytlačí materiál pouze jedné barvy, 
nepoužívejte ho, ale zkuste znova.

3. Míchejte v ruce po dobu 10 
sekund.

4. Aplikujte smíchaný Gishy Goo na 
zámek v místě podráždění. Ztuhne 
do 2 minut.

5. Po použití nasaďte uzávěr zpět 
a otočením vpravo tubu pevně 
uzavřete.

Gishy Goo může zůstat v místě až 
po dobu 12 hodin. Odstraňte Gishy 
Goo ze zámků před spaním, jídlem 
nebo pitím.

Opal Ortodontics

• Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené orto aparátkem.
• Při aplikaci prsty vosk rychle změkne a umožní snadné a rychlé nanesení na postižené místo.
• Ideální pohotovostní řešení pro pacienty mimo ordinaci lékaře.
• Každá krabička obsahuje 5 proužků, balení obsahuje 100 krabiček.
• Dostupné v příchutích: višeň (červená - C), žvýkačka (růžová - R), mentol (zelená - Z) nebo 

bez příchuti.

VOSK PRO PACIENTY V KRABIČCE Ortho-Care

Listerine vyčistí i tam, kam kartáček nedosáhne
najdete na straně 281

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Ortho kartáček na cesty 1 ks 430057 25 Kč

OrthoSpace kartáček 1 ks 430066 29 Kč

V2 ortho kartáček 1 ks 430038 29 Kč

Curaprox ZK 5460 ORTHO 1 ks 450453 95 Kč

Balíček pro domácí orto hygienu 1 ks 430050 219 Kč

Ortodontické kartáčky

• Speciální ortodontický kartáček se štětinami ve tvaru V.
• Zajistí dokonalou hygienu Vašich pacientů kdykoliv mimo domov.
• Díky praktickému pouzdru jsou štětiny chráněny před deformací.
• Nesmí chybět v žádném batohu ani kabelce.

ORTHO KARTÁČEK NA CESTY Ortho-Care

• Oblíbený speciální ortodontický kartáček kombinující 2 kartáčky v jednom za skvělou cenu.
• Jeden konec kartáčku má štětiny seřízlé do tvaru V pro bezpečné čištění zubů.
• Druhý konec kartáčku tvoří šikmo seřezaná polyamidová vlákna pro čištění pod dráty a okolo 

zámků.
• Dodávány v sortimentu různých barev, máte-li nějakou preferenci, nezapomeňte ji uvést při 

objednání!

ORTHOSPACE KARTÁČEK Ortho-Care

• Speciální ortodontický kartáček kombinující 2 kartáčky v jednom.
• Kromě klasického kartáčku se štětinami ve tvaru V je součástí ještě interproximální kartáček 

pro čištění pod dráty a kolem zámků.

V2 ORTHO KARTÁČEK Ortho-Care

• Speciální ortodontický kartáček z oblíbené řady Curaprox.
• Ultraměkký s 5460 štětinami tvarovanými do U pro pohodlné čištění okolo fixních

ortodontických aparátků.

CURAPROX ZK 5460 ORTHO Curaprox

• Kompletní systém pro dokonalou domácí hygienu pacientů s fixním aparátem.
• Obsahuje: ortodontický kartáček se dvěma konci, cestovní kartáček, 4 tablety pro odhalení 

plaku, vosk v krabičce, přesýpací hodiny na 3 minuty, zrcátko a malou ústní vodu Swirl.

BALÍČEK PRO DOMÁCÍ ORTO HYGIENU Ortho-Care

Zubní pasty najdete na straně 283

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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SI brushes - sortiment 5 ks 4300940 85 Kč
SI brushes 5 ks 430094x 85 Kč
 x - doplňte velikost

Retainer Brite 36 tablet 431109 249 Kč

Mouthguard boxes běžné 1 ks 430013x 19 Kč
Mouthguard boxes perleťová 1 ks 430011x 20 Kč
Mouthguard boxes fosforová zelená 1 ks 4300110 22 Kč
 x - doplňte barvu

Function Appliance Box běžný 1 ks 430043x 25 Kč
Function Appliance Box perleťový 1 ks 430042x 26 Kč
 x - doplňte barvu

Orto hygiena

• Interdentální kartáčky pro čištění mezizubních prostor a v okolí ortodontických zámků a drátů.
• Vyrobené z vysoce pevné nerezové oceli, jejíž vlastnosti zabraňují ohýbání kartáčku.
• Barevně odlišené dle různých průměrů: růžové 4 mm (1), oranžové 4,5 mm (2), červené 5 mm 

(3), modré 6 mm (4) a žluté 7 mm (5).

SI BRUSHES Ortho-Care

• Tabletky na čištění snímacích zubních aparátků.
• Silný proti odolným skvrnám a nečistotám.
• Změnou barvy indikuje konec čistícího procesu!
• Ideální pro snímací rovnátka, chrániče zubů a protézky.
• Efektivně ničí bakterie způsobující zubní plak, osvěžující příchuť.
• Konečně si mládež s rovnátky nemusí kupovat tabletky na čištění protéz!

RETAINER BRITE Ortho-Care

• Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním.
• Vzduchové dírky pro zlepšení hygieny.
• Barvy běžné: černá (č.1), modrá (č.2), zelená (č.3), oranžová (č.4), růžová (č.5), fialová (č.6), 

červená (č.7) a žlutá (č.8).
• Barvy perleťové: černá (č.1), modrá (č.2), růžová (č.5), fialová (č.6) a červená (č.7).
• Barva fosforová zelená po vystavení světlu ve tmě zelenkavě svítí.

MOUTHGUARD BOXES Ortho-Care

• Vyjímečně pevné a odolné krabičky pro funkční náhrady o hloubce 3,82 cm.
• Barvy běžné: černá (č.0), modrá (č.1), zelená (č.2), oranžová (č.3), červená (č.4), žlutá (č.5), 

fialová (č.6) a růžová (č.7).
• Barvy perleťové: černá (č.0), modrá (č.1), červená (č.4), fialová (č.6) a růžová (č.7).

FUNCTION APPLIANCE BOXES Ortho-Care

Další mezizubní kartáčky pro čištění pod 
dráty najdete na straně 282

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



hydrorise®

zeta 7 solution

Tel. +39 - 0425 597611 - Fax +39 - 0425 597642 - info@zhermack.com

en.zhermack.com

>> Adiční silikon vhodný pro všechny techniky otisků ve všech klinických situacích
>> Zajišťuje přesnou reprodukci detailů pro zajištění dokonalé celistvosti okrajů otisku
>> Vysoká rozměrová stálost
>> Ideální poměr mezi dobou zpracování a dobou vytvrzení (efekt Snap-Set):
     - Dlouhá doba pro zpracování
     - Kratší doba setrvání v ústní dutině

TECHNIKA “JEDNOHO KROKU” = ÚSPORA ČASU

DEZINFEKCE = OCHRANA

C207010 Hydrorise Putty Normal Set - 2 x 300 ml, C207011 Hydrorise Putty Fast Set - 2 x 300 ml
C207000 Hydrorise Light Body Normal Set - 2 x 50 ml, C207001 Hydrorise Light Body Fast Set - 2 x 50 ml

C810048 Zeta 7 Solution - láhev 1 litr

>> Koncentrovaný dezinfekční prostředek bez aldehydu se širokým spektrem působení
>> Speciálně vyvinutý pro rychlou dezinfekci otisků ze silikonu, alginátů, polyeterů a polysulfidů
>> Respektuje rozměrovou stálost otisků a je kompatibilní se sádrou
>> Efektivita nákladů: ředění 1% - z litru roztoku Zeta 7 se získá 100 litrů dezinfekčního roztoku
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Gendex Expert DC intraorální RTG 140 cm  5932315 101 986 Kč
Gendex Expert DC intraorální RTG 165 cm  5932316 101 986 Kč
Gendex Expert DC intraorální RTG 191 cm  5932317 101 986 Kč

Gendex GXDP-300  593238 518 571 Kč

Rentgeny

• Intraorální RTG pro každou ordinaci, který díky moderní elektronice a přísnému testování 
může nabídnout maximální spolehlivost, kratší doby osvícení a tím i nižší zatížení pro paci-
enta – vše při maximální kvalitě obrazu. S volitelnou délkou ramene: 140 cm (55”), 165 cm 
(65”), 191 cm (75”). Záruka 2 roky.

• Prokázaná spolehlivost
• Inovativní digitální řídicí systémy nabízí bezpečnost a spolehlivost.
• Konstantní kvalita obrazu.
• Ostřejší snímky
• Díky ohnisku v hodnotě 0,4 mm vznikají ostřejší snímky jako u intraorálních rentgenových 

systémů s typickým standardním ohniskem 0,7 mm.
• Použitelné s digitálními snímači, paměťovými fóliemi, stejně jako rentgenovými filmy s 

rozdílnou citlivostí.
• Vylepšené pracovní procesy
• Rychlé ovládání Quickset™ přímo na hlavě RTG pro snazší a rychlejší obsluhu.
• Individuálně programovatelné anatomické hodnoty záznamu.

GENDEX RTG EXPERT DC

Možnost nastavení anato-
mie předem. Navrženo pro 
práci s digitálními senzory, 
kompatibilní s paměťovými 
foliemi i filmem.

KaVo

• Digitální panoramatický rentgen nedisponuje jen HiTech designem, ale také pokrokovou 
technologií.

• Elegantní a zároveň robustní systém zaručuje vždy bezproblémovou manipulaci – a  to po 
dobu mnoha let.

• Díky svým kompaktním rozměrům se přístroj hodí do prostředí každé praxe.
• Mimořádný poměr cena/výkon.
• 4 programy pro rutinní diagnostiku.
• Funkce AlwaysReady pomáhá vyvarovat se chyb a šetří čas.
• Jednoduchá manipulace - dokonalé výsledky, rychle a bezpečně.
• Dotyková obrazovka – pro uživatelsky jednoduché ovládání.
• EasyPosition™ – pro efektivní a bezpečné polohování.
• Spolehlivost – samozřejmost u Gendex
• Kvalita vysoko nad evropským standardem.

GENDEX GXDP-300 KaVo

VIP Klub To nejlepší pro nejlepší

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Poskytuje inovativní 
řešení maximalizující 
flexibilitu přes Quickset™ 
umístěný na rentgenové 
hlavici.

Nejnovější digitální 
kontrolky pro větší bez-
pečnost a spolehlivost, 
konzistentní výsledky 
snímaných dat.
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Gendex GXDP-700  593244 760 571 Kč

Gendex GXCB-500 593245                 cena na vyžádání

Gendex intraorální snímač CXS700 combo  593240 233 357 Kč

Rentgeny

• Digitální panoramatický rentgen, který Vám umožní vstup do světa 3D!
• Dynamický a rozšiřitelný - růst Vaší praxe a rozšíření nabídky procedur můžete vylepšovat 

svým tempem a podle svého rozpočtu, hladce a dostupně.
• Můžete spolehnout na vynikající kvalitu zobrazení a snadné používání - mnohostranný jako 

praví odborníci.
• Výkonné funkce - 12 programů panorama a 5 ceph. pro komplexní diagnostiku
• Efektivní – řešení s jedním nebo dvěma senzory.
• PerfectScout - pro zaměření se na oblasti, které Vás zajímají.
• Dotykový displej GXDP-700 - intuitivní ovládání zjednodušuje, zefektivňuje a  urychluje výběr.
• Spolehlivé výsledky s EasyPosition - umožňuje rychle a snadno polohovat pacienta.

GENDEX GXDP-700

Snadno přístupný sloupový ovladač.

KaVo

• Digitální panoramatický 3D rentgen s anatomicky správným zobrazováním.
• Bez distorzí a zkreslení, křížové členění řezů požadovaných oblastí maxilly nebo mandibuly.
• Perfektní pro implantologii - 8 x 8 cm pole vidění včetně obou oblouků v standartním skenovacím 

módu, 14 x 8 cm pole vidění zachycující maxillu a oba TM klouby v módu rozšířeného skenovacího 
rozměru, možnost označení ke snadnější indetifikaci a detekci nervových kanálkům, tradiční digitální 
panoramatický snímek.

• Rychlé 8,9 sekund trvající skenování ve standartním módu, plná 3D rekonstrukce za méně než 20 sek.
• Velikost souboru menší než 20 MB, jednoduché oddělení 3D dat a obrázků s jinými diagnózami.

GENDEX GXCB-500 KaVo

• Osmá generace digitálních snímačů RVG s vylepšenou ostrostí a jednoduchým použitím. 
• Pokroková technologie snímačů CMOS se zvýšenou kvalitou obrazu pro rozšířené možnosti 

technické a diagnostické výkonnosti.
• Vysoce výkonný snímač pro obrazy s viditelným rozlišením více než 20 párů čar na milimetr.
• Ergonomický design ve dvou velikostech.
• Zaoblené rohy a hladké hrany pro optimální přizpůsobení anatomickému tvaru ústní dutiny.
• Přímé připojení USB přes rozhraní USB Hi-Speed 2.0, bez potřeby USB řadiče, adaptéru ani 

dokovací stanice.
• Kabel o délce až 10 m.

GENDEX CXS-700 RVG KaVo

Široký sortiment držáků snímků
a senzorů najdete na stranách 324 - 325

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Robustní opěrka hlavy, laserové 
zarovnávací paprsky pacienta přesně 
navádějí do pozice.

Ergonomická držadla pro větší 
pohodlí pacienta.
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Gendex Express  593246 171 129 Kč

Digora Optime  593535 173 900 Kč
Digora snímkový senzor 1 ks 54112Sx 1 370 Kč
Digora návleky 250 ks 541122x 790 Kč

VistaScan Mini  593225 245 990 Kč

Zobrazovací zařízení

• Zobrazovací systém pracující s paměťovými fóliemi poskytuje vždy vynikající výsledky.
• Rychlý - fólie je načtena za 5 sek, jsou vkládány a vyjímány plynule bez zbytečného čekání 

mezi snímky.
• Náhled snímku - displej zobrazuje náhled každého snímku, což umožňuje okamžité ověření 

správného polohování pacienta.
• Zobrazovací fólie:
- tenké, pružné, se 100% aktivní plochou, bez kabelů, kompatibilní s filmovými držáky.
- velmi široký dynamický rozsah, automaticky jsou vymazány po načtení snímku - okamžitě 

připraveny.
- velikosti: 0 - 22 x 31 mm, 1 - 24 x 40 mm, 2 - 31 x 41 mm a 3 - 27 x 54 mm.

GENDEX EXPRESS KaVo

• Digitální intraorální zobrazovací systém na bázi paměťových senzorů.
• Navržen pro usnadnění a zefektivnění průběhu rentgenování.
• Tento systém je malý, snadno a rychle ovladatelný.
• Automatické, rychlé a zjednodušené pořízení snímku, široký dynamický rozsah.
• Kompatibilní se všemi intraorálními rentgeny.
• Tenké, flexibilní, bezdrátové a opakovaně použitelné paměťové senzory.
• Velikosti fólií: 0 - 22 x 31 mm, 1 - 24 x 40 mm, 2 - 31 x 41 mm a 3 - 27 x 54 mm.

DIGORA OPTIME Soredex

• Skener paměťových fólií, který umožňuje provádět ještě rychlejší diagnostiku.
• Opětovně použitelné paměťové fólie jsou načteny v prvotřídní kvalitě během několika vteřin.
• Maximální kvalita obrazu, perfektní zobrazení.
• Použitelný pro všechny intraorální formáty.
• Vysoká kvalita obrazu, jednoduchá obsluha.
• Malé rozměry, kompaktní design - hodí se do každé ordinace.
• Napojení počítače přes USB nebo síť.
• Velikosti fólií: 0 - 20 x 30 mm, 1 - 20 x 40 mm, 2 - 30 x 40 mm, 3 - 27 x 54 mm a 4 - 57 x 75 mm.

VISTASCAN MINI Dürr Dental

Lupové brýle Univet pro ještě lepší
pohled na práci na stranách 388 - 389

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



No one offers more –
the new VistaCam iX

Intraoral and fluorescent images ensure that the patient clearly understands the treatment 
they are receiving. Discover the advantages of the new VistaCam iX: 

 Excellent caries diagnostics 
 Amazing image quality 
 Recording video clips
 PC and standalone version 
 Multi-station capable

More under www.duerr.de

Další informace včetně možnosti předvedení ve Vaší ordinaci:
DÜRR DENTAL AG, Ing. Karel Bažil, odb. zást. pro ČR a SR, Průběžná 74a, 
CZ -100 00, Praha 10, tel./fax: 00 420 267 298 458, e-mail: info@duerr.cz

COMPRESSED AIR

SUCTION

IMAGING

DENTAL CARE

HYGIENE

AZ_VistaCam iX 205x260 EN_CS RZ.indd   1 29.07.11   11:14

Nikdo nenabízí více -
nová VistaCam iX

Intraorální a fluorescentní zobrazení zajístí pacientovi jasné porozumění zákroku,

který je mu prováděn. Objevte výhody nové VistaCam iX:

Vynikající diagnostika kazů• 

Úžasná kvalita zobrazení• 

Nahrávání video sekvencí• 

Verze pro PC i připojení na externí monitor• 

Připojitelná do několika ordinací• 

Více informací na www.duerr.de

10_strana_Vista_CamiX.indd   1 6.8.2013   18:13:01
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DiagnoCam  593247 145 200 Kč

VistaCam iX Cam + Proof paket sada 593223 92 990 Kč
VistaCam iX Cam paket sada 593224 70 990 Kč

Soprolife diagnostický přístroj USB  5931260 127 900 Kč
Soprolife diagnostický přístroj VIDEO  5931261 144 900 Kč
Soprolife diagnostický přístroj USB+VIDEO  5931262 124 290 Kč

Diagnostika

• Kamerový systém, který poskytuje rychlý a velmi bezpečný způsob detekce zubního kazu bez 
nutnosti expozice pacienta RTG zářením.

• Zub je prosvícen světlem o specifické vlnové délce a je tedy sám použit jako světelný vodič. 
Digitální kamera při tomto prosvícení pořizuje záznam, který se zobrazí na obrazovce počíta-
če. Zubní kazy jsou tak zobrazeny jako tmavé stíny. 

• Možnost uložení pro snazší komunikaci s pacientem i pozdější použití.
• Vysoká diagnostická bezpečnost, srovnatelná nebo i lepší než při použití RTG.
• Oceníte jej zejména u aproximálních a okluzních kazů, vhodný také pro některé druhy sekun-

dárních kazů a praskliny.
• Pracuje i za přítomnosti plaku a nečistot.

DIAGNOCAM

Sekundární kaz Praskliny Aproximální kaz

Soredex

• Intraorální a diagnostická kamera se dvěma různými snadno vyměnitelnými násadci s vlastní 
optikou, z nichž každý poskytuje jinou diagnostickou informaci.

• CAM násadec - klasická intraorální kamera - slouží ke snímání a zachycení reálného videa 
nebo obrázků, které lze jednoduše zastavit a uložit. Otočný o 360°, osvětlení 8 LED diodami, 
autofokus, odmlžení optiky.

• PROOF násadec - lokalizuje zvýšený výskyt zubního plaku a tvorbu zubního kazu (v začínají-
cím stadiu) nebo s velkou přesností určí hloubku kazu (v pokročilém stadiu). Infikované místo 
změní barvu podle intenzity postižení. Po uložení snímku, inteligentní software Dürr DBSWin 
provede analýzu a vyhodnotí stupeň postižení vč. hloubky kazu. V místech zdravé skloviny se 
objeví zelená barva.

VISTACAM IX Dürr Dental

• Intraorální kamera a diagnostický systém v jednom.
• Diagnostický režim - nalezení kazu při zvětšení 30 - 100x, šetříte čas s diagnózou, méně RTG záření pro Vaše pacienty.
• Zákrokový režim - zvýrazní rozdíl mezi zdravou tkání a nakaženou, zrychlí Vaši práci, umožní méně invazivní ošetření a 

informuje Vás o kvalitě tkáně při plánování protetického ošetření.
• Intraorální kamera - nepřekonatelná kvalita obrazu jak v režimu denního (intraorální kamera), tak i modrého světla 

(diagnostika).
• Možnost přepínání mezi režimy usnadňuje komunikaci s pacientem.
• Možnosti připojení:
- USB - připojení k počítači (ukládání a editace fotografií, stížená komunikace s pacientem - nevidí na monitor).
- Video - připojení k monitoru na Vaší soupravě (ideální pro komunikaci s pacientem).
- USB + Video - kombinace obou výše uvedených variant.

SOPROLIFE

Pohled v režimu 
intraorální kamery

Diagnostický 
režim ukázal kaz

Zákrokový režim 
červeně označil 
infikované tkáně

Acteon

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt? 
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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AGFA Dentus E-Speed 3x4 cm 150 ks 582018 1 040 Kč
AGFA Dentus M2 2x3 cm - dětské 100 ks 582014 1 085 Kč

Dentix D 3x4 cm 150 ks 582004 887 Kč
Dentix D 2x3 cm - dětské 100 ks 582005 706 Kč

Dentix E 3x4 cm 150 ks 582008 965 Kč
Dentix E 2x3 cm - dětské 100 ks 582012 774 Kč

Kodak D-Speed film 100 ks 582007 959 Kč

Kodak E-Speed film 150 ks 582016 1 969 Kč

RTG snímky

• Rentgenové filmy s vysokou citlivostí třídy E pro mimořádně ostré a kvalitní snímky.
• Díky vysoké přesnosti jsou ideální pro všechny intraorální aplikace.
• Vyvolávání snímků lze provádět všemi standardními chemikáliemi.
• Dostupný ve velikostech: standardní 3 x 4 cm a 2 x 3 cm pro děti (citlivost D).

AGFA DENTUS Heraeus Kulzer

• Ekonomické intraorální filmy tradičního českého výrobce citlivosti třídy D.
• Rozměr 3 x 4 cm pro dospělé pacienty a 2 x 3 cm pro děti.

DENTIX D FOMA BOHEMIA

• Film s vyšší citlivostí, umožňující snížit dávku RTG záření až o 50 % ve srovnání s třídou D.

DENTIX E FOMA BOHEMIA

• Osvědčené, cenově výhodné a kvalitní snímky.
• Vyvolávání v automatických nebo ručních zařízeních
• Vytváří trvale kvalitní snímky, ideální pro diagnostické účely s jemnými detaily a vysokým 

kontrastem snímků.

KODAK D-SPEED FILM 100 KS Kodak

• Zubní intraorální film přináší vysoce kvalitní snímky ve zkráceném expozičním čase.
• Díky patentovanému KODAK T-zrnu jsou snímky jasné a ostré bez ztráty detailů.
• Kompatibilní jak s automatickými, tak manuálními vyvolávacími zařízeními.
• Nevyžaduje žádné změny v aktuálním zpracovatelských postupech nebo zařízeních.

KODAK E-SPEED FILM 150 KS Kodak

Sterilizační sáčky a role za skvělé ceny
na straně 362

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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SD-SpeedX samovyvol. RTG snímky 50 ks 582010 1 580 Kč

AGFA CP-G zelené 15 x 30 cm 582009 1 580 Kč
AGFA CP-G zelené 18 x 24 cm 582006 1 520 Kč

Emmenix držák filmu 3 ks 582044 539 Kč

Twix - samolepící držák RTG 200 ks 581240 580 Kč

Držák filmu pěnový 100 ks 582035 220 Kč

RTG snímky

• Samovyvolávací intraorální filmy pro okamžité použití.
• Film lze snadno a rychle vyvolat během 2 minut při denním světle pomocí nástroje Easypress.

SD-SPEEDX SAMOVYVOLÁVACÍ Medex Dental Film

• Citlivé extraorální filmy pro panoramatické snímky, snímkování čelistního oblouku a cefalo-
metrii.

AGFA CP-G FOMA BOHEMIA

• Snadné umístění do pacientových úst bez dávivého reflexu.
• Eliminuje použití prstů a podráždění mukózy.
• Žádné zkřivené či nepodařené snímky.
• Pro frontální, distální a zuby moudrosti.
• Vyrobeno z vysoce odolného plastu, autoklávovatelné (134°C).
• Balení obsahuje 3 držáky - bílý, modrý a šedý.

EMMENIX DRŽÁK FILMU Hager & Werken

• Držák RTG snímků jak pro bite-wingové, tak pro perapikální pozice.
• Pevné a komfortní uchopení mezi zuby zajišťuje dokonalé snímky.
• Jednorázové, vyrobeny z polypropylenu.

TWIX - SAMOLEPÍCÍ DRŽÁK RTG DIRECTA AB

• Lze používat pro filmy, obaly na paměťové fólie i návleky na senzor.
• Samolepící na krátké straně - jednoduše umístíte kam potřebujete.
• Snadno nastavíte pro horizontální i vertikální snímkování
• Měkká pěna je pro pacienta mnohem příjemnější než běžné držákové systémy.

DRŽÁK FILMU PĚNOVÝ

Exotika, poznávání, relaxace...
Z naší nabídky zájezdů si vyberete!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Testovací sada držáků Hawe 6 ks 581720 2 291 Kč

Kwik-Bite držák s indikátorem 1 ks 580270 120 Kč
Kwik-Bite držák s kruhem 1 ks 581780 260 Kč

Endo-Bite sada 581790 2 574 Kč
Endo-Bite frontální 4 ks 581791 2 574 Kč
Endo-Bite distální 4 ks 581792 2 574 Kč

Super-Bite sada 581020 1 914 Kč
Super-Bite frontální 4 ks 581021 1 914 Kč
Super-Bite distální 4 ks 581022 1 914 Kč

Paro-Bite 5 ks 581770 1 349 Kč

Držáky RTG snímků

• Kompletní systém držáků pro všechny indikace intraorálního snímkování.
• Speciální držáky Vám zajistí přesné umístění filmu bez zkreslení, optimální ostrost snímků a 

neustálou reprodukovatelnost výsledků.
• Všechny držáky jsou autoklávovatelné do 134°C, minimálně 3 minuty.
• Sada obsahuje 6 držáků s kroužkem: Kwik-Bite, Super-Bite frontální, Super-Bite distální, Paro-

-Bite, Endo-Bite frontální, Endo-Bite distální a 6 centrovacích zařízení.

TESTOVACÍ SADA DRŽÁKŮ HAWE KerrHawe

• Univerzální držák rentgenových filmů pro horizontální snímkování zubů ve skusu.
• Jednoduchý a přesný způsob zhotovení eliminuje nutnost snímky opakovat.
• Zajistí správné a vždy stejné snímkování – umožní srovnání snímků po několika letech u 

stejného pacienta.

KWIK-BITE 

Kwik-Bite držák
s indikátorem Kwik-Bite

držák s kruhem

KerrHawe

• Speciální držák RTG filmu pro diagnostické rentgenování nástrojů pro kořenové kanálky při 
endodontickém ošetření, kontrolu kořenových výplní a zavedených čepů.

• Systém zahrnuje dva typy držáků (frontální červený a distální zelený) pro použití ve všech 
čtyřech kvadrantech.

• Sada obsahuje: 2 ks Endo-Bite frontální, 2 ks Endo-Bite distální a 2 centrovací kusy.

ENDO-BITE 

Endo-Bite 
frontální

Endo-Bite 
distální 

KerrHawe

• Držák pro snímky periapikální oblasti frontálních a distálních zubů včetně periapikální tkáně.
• Je vhodný pro nepřímé digitální systémy Digora a DentOptix.
• Držák je určen pro širokou škálu tlouštěk filmů pro co nejpevnější uchycení.
• Sada obsahuje: 2 ks Super-Bite frontální, 2 ks Super-Bite distální a 2 centrovací kusy.

SUPER-BITE

Super-Bite 
frontální

Super-Bite 
distální

KerrHawe

• Speciální držák filmu určený pro hodnocení úrovně kosti u pacientů s onemocněními paro-
dontu a podpůrných zón u dětí.

PARO-BITE KerrHawe

Parotisroll anatomic víc než obyčejné 
válečky na straně 375

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Testovací sada držáků Senso 5 ks 582720 5 466 Kč

Kwik-Bite Senso 4 ks 582700 4 369 Kč

Super-Bite Senso sada 582800 4 369 Kč
Super-Bite Senso frontální 4 ks 582801 4 369 Kč
Super-Bite Senso distální 4 ks 582802 4 369 Kč

Endo-Bite Senso sada 582900 4 369 Kč
Endo-Bite Senso frontální 4 ks 582901 4 369 Kč
Endo-Bite Senso distální 4 ks 582902 4 369 Kč

Držáky RVG senzorů

• Kompletní systém držáků pro všechny indikace přímého digitálního snímkování.
• Držáky jsou kompatibilní se všemi běžně používanými značkami, typy a velikostmi senzorů.
• Unikátní nastavitelné upínací zařízení podporuje přesné umístění.
• Všechny držáky jsou autoklávovatelné do 134°C, minimálně 3 minuty.
• Sada obsahuje 5 držáků senzoru s kroužkem: Kwik-Bite Senso, Super-Bite Senso frontální, 

Super-Bite Senso distální, Endo-Bite Senso frontální, Endo-Bite Senso distální a 5 centrovacích 
zařízení.

TESTOVACÍ SADA DRŽÁKŮ SENSO KerrHawe

• Nový univerzální držák senzorů pro přímé snímkování bitewing snímků.
• Díky samovystřeďovacímu systému je univerzální pro jakýkoliv senzor.
• Gumou potažené svorky zabraňují sklouznutí.
• Vysoký komfort pro pacienta díky optimální tloušťce skusové destičky 2,5 cm.
• Balení: 4 ks držáků s kroužkem + centrovací zařízení.

KWIK-BITE SENSO KerrHawe

• Vylepšený univerzální držák senzorů pro přímé digitální snímkování periapikálních rentgenů.
• Je univerzální pro jakýkoliv senzor.
• Jeho fixní apikální zarážka garantuje kompletní viditelnost celé apikální oblasti.
• Inovační design zabraňuje natržení hygienických návleků na senzoru.
• Sada obsahuje: 2 ks Senso frontální, 2 ks Senso distální a 2 centrovací kusy.

SUPER-BITE SENSO

Super-Bite Senso 
frontální

Super-Bite Senso 
distální

KerrHawe

• Nový univerzální držák senzorů pro přímé digitální snímkování při endodontickém ošetření.
• Díky unikátnímu upínacímu systému je kompatibilní se všemi běžně používanými typy 

senzorů.
• Jeho fixní apikální zarážka garantuje kompletní viditelnost celé apikální oblasti.
• Sada obsahuje: 2 ks Senso frontální, 2 ks Senso distální a 2 centrovací kusy.

ENDO-BITE SENSO

Endo-Bite Senso 

frontální

Endo-Bite Senso 

distální

KerrHawe

CoForm geniální růžkové matrice najdete 
na straně 142

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Vývojka FOMA LP-T 1 l 594104 158 Kč
Ustalovač FOMAFIX 1 l 594106 186 Kč
Fomadent V+U ruční pro 4x 1+1 l 8 x 250 ml 594127 806 Kč

AGFA vývojka D 125 ml 582026 91 Kč
AGFA ustalovač F 125 ml 582027 91 Kč

Fomadent M pro 2 x 8,75 l 10 x 500 ml 594128 1 460 Kč

Vývojka Tetenal 500 ml 594119 195 Kč
Ustalovač Tetenal 500 ml 594120 145 Kč

RTG chemikálie

• Kapalné koncentráty vývojky a ustalovače pro ruční zpracování rentgenových filmů.
• Fomadent souprava koncentrované vývojky a ustalovače je určena specificky pro ruční vyvo-

lávání zubních intraorálních snímků.

CHEMIKÁLIE FOMA FOMA BOHEMIA

• Vývojky a ustalovače pro ruční zpracování.
• Ideální pro malé pracovní roztoky, z 1 lahvičky připravíte 0,5 l vývojky nebo ustalovače.

CHEMIKÁLIE AGFA Heraeus Kulzer

• Kapalné koncentráty vývojky a ustalovače pro strojové zpracování rentgenových filmů.
• Z jedné lahvičky 500 ml lze připravit 1,75 l pracovního roztoku vývojky nebo rychloustalovače.

FOMADENT M FOMA BOHEMIA

• Vývojky a ustalovače pro strojové zpracování ve vyvolávacích automatech s nádrži o objemu 
1,5 - 2 l.

• Koncentrát po rozředění s vodou vytvoří pracovní roztok, použitelný 6 týdnů.

CHEMIKÁLIE TETENAL Tetenal

Výrobník destilované vody Destilátor 
Drink najdete na straně 361

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Periomat Intra pro 4 vsádky set 582025 1 419 Kč

Automat XR pro 2 vsádky set 582040 2 489 Kč

Kodak Readymatic vývojka 4 x 2 l 582046 979 Kč
Kodak Readymatic vývojka 2 x 5 l 594124 1 210 Kč
Kodak Readymatic ustalovač 4 x 2 l 582047 969 Kč
Kodak Readymatic ustalovač 2 x 5 l 594125 1 195 Kč

XR 04 - vyvolávací automat bez ohřevu  5931780 30 290 Kč
XR 04 - vyvolávací automat s ohřevem  5931781 38 690 Kč

RTG chemikálie

• Koncentrát vývojky a ustalovače pro strojové zpracování v přístrojích s menší nádrží, jako je 
XR 04, Periomat Plus a Periomat.

• Set obsahuje: 4 x 0,5 l vývojky a 4 x 0,5 l ustalovače.

PERIOMAT INTRA Dürr Dental

• Koncentrát vývojky a ustalovače pro automaty s 5-ti litrovou nádrží, jako jsou např. XR 24
a XR 25.

Set obsahuje: 2 x 5 l vývojky a 2 x 5 l ustalovače.

AUTOMAT XR Dürr Dental

• Chemikálie Kodak pro automatické zpracování všech Kodak intraorálních i extraorálních 
snímků.

• Roztok připravený k použití - nic nemusíte předmíchávat.
• Poskytují konzistentní kvalitu vyvolaných snímků.

KODAK READYMATIC Kodak

• Automat pro vyvolávání intraorálních snímků bez temné komory.
• Nastavitelná doba vyvolávání, nejkratší doba 110 s.
• Varianta bez dohřívání chemikálií nebo s dohříváním na konstantní teplotu 25°C.
• Není vybaven pro sušení snímků.
• Nástěnný nebo se stolním nástavcem.
• Velmi snadná obsluha.
• Originálně řešený design.
• Velikost: 54 x 36 x 21 cm, váha 7,5 kg.

XR 04 VYVOLÁVACÍ AUTOMAT Dürr Dental

Chraňte své zdraví s rukavicemi ze stran 
367 - 369

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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X-Ray Stain remover 100 ml 582045 369 Kč

Röntgomarker 1 ks 582013 189 Kč

Stolička pro RTG 1 ks 5930130 5 940 Kč

Žebříček na 10 RTG filmů 1 ks 221046 466 Kč

Svorka na RTG 1 ks 221045 77 Kč

Pomůcky

• Vysoce účinný roztok pro odstraňování skvrn.
• Odstraňuje skvrny způsobené RTG chemikáliemi, jódem, rzi apod.

X-RAY STAIN REMOVER 100 ML Hager & Werken

• Vodě odolný, bílý popisovač RTG snímků.
• Jeho bílá barva se lehce nanáší a rychle zasychá.

RÖNTGOMARKER Hager & Werken

• Speciální sedačka pro pacienty k intraorálnímu rentgenu.
• Její dvojité opěradlo zajistí dokonalou oporu pacienta.

STOLIČKA PRO RTG KOVONAX

• Žebříček na 10 RTG snímků s háčkem pro zavěšení z kvalitní oceli.

ŽEBŘÍČEK NA 10 RTG FILMŮ Green Leaf Industries

• Svorka na jeden RTG snímek s háčkem pro zavěšení z kvalitní oceli.

SVORKA NA RTG Green Leaf Industries

Propex-Pixi ze  strany 186 - apex lokátor,
který Vám usnadní endodontické ošetření

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Ochranná zástěra + límec děti 1 ks 593111x 5 630 Kč
Ochranná zástěra + límec dospělí 1 ks 593110x 7 199 Kč
 x - doplňte barvu

Ochranná zástěra intraorální pro děti  1 ks 593101x 4 235 Kč
Ochranná zástěra intraorální pro dospělé 1 ks 593102x 5 084 Kč
 x - doplňte barvu

Ochranný límec S 1 ks 593105x 729 Kč
Ochranný límec M 1 ks 593103x 742 Kč
Ochranný límec L 1 ks 593104x 848 Kč
 x - doplňte barvu

Ochran. zástěrěra panor. děti 1 ks 593101x 5 790 Kč
Ochran. zástěrěra panor. dospělí 1 ks 593102x 6 820 Kč
 x - doplňte barvu

RTG příslušenství

• Velmi kvalitní ochranné zástěry s všitým límcem americké výroby.
• Snadno čistitelné vodou a mýdlem, stínící ekvivalent 0,3 mm olova.
• Sortiment 4 barev - modrá (1), fialová (3), šedá (5) a atraktivní batika (6).
• 2 velikosti zástěr: pro dospělé (61 x 66 cm) nebo pro děti (51 x 51 cm).

OCHRANNÉ ZÁSTĚRY S LÍMCEM Flow X-Ray

• Vyráběny z lehkého vícevrstvého stínícího materiálu s ekvivalentem 0,35 mm Pb (požadavek 
v ČR min 0,25 mm Pb).

• Povrchový materiál nylon v různých barevných odstínech, upínání na suchý zip.
• Velikosti: pro děti - 64 x 40 cm, pro dospělé - 76 x 50 cm.
• Na vyžádání dodáváme také zástěry s ekvivalentem 0,5 mm Pb.

OCHRANNÁ ZÁSTĚRA INTRAORÁLNÍ V.M.K.

• Vyráběny podobně jako zástěry z lehkého vícevrstvého stínícího materiálu s ekvivalentem 
0,35 mm Pb.

• Chrání štítnou žlázu. Aby bylo stínění účinné, musí límce dobře přiléhat ke krku, proto jsou 
vyráběny ve třech velikostech: pro menší děti (S), pro mládež a drobnější dospělé (M) a pro 
silnější dospělé (L).

• Povrchový materiál nylon v různých barevných odstínech, upínání na suchý zip.
• Na vyžádání jsou k dodání také s ekvivalentem 0,5 mm Pb.

OCHRANNÉ LÍMCE V.M.K.

• Vlastnostmi totožné zástěry jako pro intraorální snímkování.
• Široký přední díl zakrývá ramena a hrudník, díky částečnému překrytí poskytuje zesílenou 

ochranu hrudní kosti a úzký zadní díl chrání páteř.
• Vyráběny ve dvou velikostech, pro děti a pro dospělé.
• Upínání vpředu na suchý zip.
• Límec se při snímkování na panoramatickém rentgenu zásadně nepoužívá, mohl by způsobit 

artefakty na snímku a tím jej znehodnotit.

OCHRANNÁ ZÁSTĚRA PANORAMATICKÁ V.M.K.

Dodáváme také ochranné zástěry
pro RTG personál

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Senzor návleky 3,5 x 20,5 cm 500 ks 582023 562 Kč
Senzor návleky 4 x 21 cm 500 ks 582024 603 Kč

Senzor návleky PP 3,8 x 20 cm 500 ks 582053 495 Kč

Plastické karty pro 15 snímků 50 ks 400015 295 Kč
Plastické karty pro 18 snímků 50 ks 400011 295 Kč

Nekonečný pás RTG obalů 200 ks 400073 275 Kč

Sáček s potiskem 1 ks 999103 2 Kč

Obaly na RTG

• Návleky na senzory RVG zajišťující dokonalou hygienu.

SENZOR NÁVLEKY KerrHawe

• Jemné přesto odolné návleky v prémiové kvalitě.
• Zajistí dokonalou hygienu RVG senzorů.
• Měkký materiál a ergonomické provedení zvýší pohodlí pacienta.
• velikosti: 38 x 220 mm a 42 x 200 mm

SENZOR NÁVLEKY PREMIUMPLUS Jovident

• Fólie z transparentní plastické hmoty pro uchovávání 15-ti nebo 18-ti rentgenových snímků 
3 x 4 cm, ve velikosti karty pacienta.

PLASTICKÉ KARTY 

• Plastové obaly na rentgenové filmy o rozměru 3 x 4 cm ve formě nekonečného pásu.
• Jednotlivé okénka lze snadno a jednoduše odstřihávat.

NEKONEČNÝ PÁS RTG OBALŮ MGK

• Papírové sáčky o rozměru 110 x 70 mm pro uchovávání RTG snímků.

SÁČEK S POTISKEM DITIS

Zeta 3 dezinfekci ve spreji najdete na 
straně 335

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Plastic Illuminator 1 ks 594131 5 439 Kč

Negatoskop Universal 1 ks 594142 4 800 Kč
Negatoskop Universal s lupou 1 ks 594140 6 820 Kč

Provozní deník pro RTG 1 blok 999630 49 Kč
Průvodní list k RTG vyšetření 1 ks 999640 0,80 Kč

RTG příslušenství

• Plastový prohlížeč rentgenových snímků s upevněním na stěnu nebo na stůl.
• Prohlížecí pole 12 x 35 cm.

PLASTIC ILLUMINATOR Flow X-Ray

• Negatoskop pro všechny RTG snímky do formátu 15 x 30 cm.
• Varianta s lupou pro zvětšení 2x je uchycena na kovovém rámu.
• Lze použít jako stolní nebo nástěnný - obsahuje úchyty pro obě varianty.
• Plocha osvícení: 30,8 x 15,8 cm, vnější rozměry: 32 x 21 x 7 cm.
• Vybaven 8 W světelnou trubicí.

NEGATOSKOP UNIVERSAL Dentsply DeTrey

TISKOPISY K RTG DITIS

Další tiskopisy pro Vaši praxi najdete na 
stranách 392 - 393

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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METASYS Medizintechnik GmbH  Florianistraße 3  6063 Rum bei Innsbruck, Austria
Tel.: +43 512/205420  Fax: +43 512/205420-7  email: info@metasys.com  www.metasys.com

GREEN&CLEAN

GREEN&CLEAN od METASYSU 
poskytuje velmi důkladně promyšlená 
řešení pro hygienické a desinfekční 
postupy ve vaší ordinaci:

GREEN&CLEAN:  Vaše volba!

Ruce

PovrchyPovrchy

NástrojeNástroje

Speciální oblastiSpeciální oblasti

Kontrola infekce

široké desinfekční spektrum
vynikající čistící účinek
vysoká materiálová kompatibilita
přátelský k životnímu prostředí 
snadný a pohodlný na použití
CE registrace
VAH registrace

q

q

q

q

q

q
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MA 2012-069_Hu-Fa_GREEN&CLEAN_201   1 02.04.2012   15:40:36



333

DEZINFEKCEHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Zeta 4 Wash 3 l 410296 989 Kč

FD 312 2,5 l 410124 1 209 Kč

Incidin Oxydes 6 l 410349 909 Kč

Terralin Protect 2 l 410115 759 Kč
Terralin Protect 5 l 410118 1 769 Kč

• Čistí všechny omyvatelné povrchy jako jsou umyvadla, kachličky a podlahy v nemocnicích, 
klinikách, dentálních ordinacích a laboratořích.

• Obsahuje speciální činidla, která čistí do hloubky bez poškození materiálů.
• Také vhodné pro gumové, dřevěné, porcelánové, keramické, smaltované a kovové povrchy.
• Nepěnivý, nefermentující a 90% ekologicky odbouratelný.
• Ze 3-litrového balení získáte 85 l čistícího roztoku.
• Parfémovaný - vůně: zelený čaj.

ZETA 4 WASH Zhermack

• Koncentrát bez obsahu aldehydů pro současnou dezinfekci a intenzivní samočinné čištění 
omyvatelných ploch, předmětů a podlah.

• Úsporný díky nízké 1% aplikační koncentraci, z 2,5 l koncentrátu připravíte 250 l pracovního 
roztoku.

• Účinná látka: kvarterní amoniové sloučeniny.
• Účinnost: baktericidní, tuberkulózní, fungicidní, HBV, HCV, HIV.

FD 312 Dürr Dental

• Kapalný, koncentrovaný čisticí a dezinfekční prostředek pro běžné omyvatelné plochy
a povrchy.

• Použitá kombinace aktivních látek, které postupně uvolňují aktivní kyslík, a detergentů je 
vhodná pro všechny obvyklé podlahové krytiny.

• Funguje v jednom kroku - čisticí a dezinfekční účinek, čímž šetří Váš čas, energii, náklady.
• Ideální pro režimy dezinfekce s pravidelným střídáním aktivní látky.
• Receptura výrobku neobsahuje barviva ani parfemaci.
• Doba expozice: 15 min, ředění: 10 ml na 1 litr vody (1%).

INCIDIN OXYDES ECOLAB Hygiene

• Tekutý koncentrát pro dezinfekci a čištění ploch a povrchů s decentní parfemací.
• Účinnost proti: Bakterie (vč. Tb a MRSA), plísně,Viry (např. Hepatitis-B-Viry,HCV, HIV, RotaViry, 

Adenoviry).
• Účinné látky: alkoholy, kvartéramonné sloučeniny, amfoterní glycinderiváty a neionogenní 

tenzidy.
• Poskytuje spolehlivou ochranu, bez aldehydů.

TERRALIN PROTECT Schülke & Mayr

Chcete být v obraze?
Čtěte Hu-Fa Úsměvy!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Plochy a povrchy
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DEZINFEKCE Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Incidur 2 l 410176 449 Kč
Incidur 6 l 410175 1 189 Kč

Incidin extra 2 l 410178 569 Kč
Incidin extra 6 l 410177 1 379 Kč

Incidin plus 2 l 410208 1 019 Kč
Incidin plus 6 l 410209 2 479 Kč

Desur 1 l 410273 229 Kč
Desur 5 l 4102731 1 048 Kč

Perform 40 g 450143 52 Kč
Perform dóza 900 g 450142 648 Kč

• K dezinfekci a čištění omyvatelných ploch a předmětů s příjemnou vůní, přináší pocit čistoty.
• Čistící schopnosti jsou zajištěny obsahem tenzidů, lze je užívat pro manuální i strojové mytí.
• Účinná látka: aldehydy (neobsahuje formaldehyd), účinnost: ABTMV včetně MRSA.
• Ředění (doba expozice): 0,5% (4 hod.) – 1% (1 hod.) – 1,5% (30 min.) – 2% (15 min.).

INCIDUR ECOLAB Hygiene

• K dezinfekci a čištění omyvatelných ploch a předmětů s příjemnou vůní.
• Vhodný ke střídání s Incidurem a Medicarinem.
• Ředit jen vodou o maximální teplotě do 40°C.
• Účinná látka: KAS (neobsahuje aldehydy), účinnost: ABV včetně MRSA.
• Ředění (doba expozice): 0,5% (4 hod.) – 1% (1 hod.) – 2% (30 min.) – 3% (15 min.).

INCIDIN EXTRA ECOLAB Hygiene

• Pro dezinfekci a čištění ploch a předmětů na bázi patentově chráněné látky - glukoprotaminu.
• Příjemná parfemace, nedráždí, nealergizuje, neobsahuje aldehydy ani KAS.
• Výborně rozpouští krev a bílkovinné nečistoty.
• Účinnost: ABTMV včetně MRSA, vajíčka roztočů a zákožky svrabové.
• Ředění (doba expozice): 0,25% (4 hod.) – 0,5% (1 hod.) – 1% (30 min.) – 2% (15 min.).

INCIDIN PLUS ECOLAB Hygiene

• Kapalný dezinfekční prostředek s mycím účinkem pro povrchovou dezinfekci ploch a předmětů.
• Nosnou aktivní látkou je komplex aldehydů, neobsahuje formaldehyd.
• Opakovanou aplikací vytváří kumulativní účinek proti bakteriím.
• Spolehlivý dezinfekční účinek, po aplikaci svěže voní.
• Baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní, účinnost A B T M V.

DESUR MPD plus

• Dezinfekce a čištění lékařských přístrojů a lék. inventáře na základě aktivního kyslíku.
• Účinný proti: bakteriím(TBC), mikroskopickým houbám, virům hepatitis-B, HIV, Rota-virům, 

Adeno-virům, Polio-Virům, Vaccinia-virům, Papova SV 40, sporám.
• Žádné zatížení ovzduší v prostorách, protože je vyroben na základě kyslíku.

PERFORM Schülke & Mayr

Vyživující krémy na ruce Plantana
najdete na straně 353

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Plochy a povrchy
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DEZINFEKCEHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Zeta 3 Ultra sprej 750 ml 410290 499 Kč
Zeta 3 Ultra sprej 3 l 410291 1 569 Kč
Zeta 3 Soft sprej 750 ml 410292 449 Kč
Zeta 3 Soft sprej 5 l 410293 2 249 Kč

FD 322 direct 800 ml 410113 399 Kč
FD 322 na plochy 2,5 l 410116 1 169 Kč

Desident Cavicide 200 ml 100090 118 Kč
Desident Cavicide 700 ml 100091 244 Kč
Desident Cavicide 5 l 100092 688 Kč
Desident Cavicide pumpa k 5 l kanystru 1 ks 100093 369 Kč

Incidur spray s rozprašovačem 500 ml 410053 149 Kč
Incidur spray 1 l 410004 189 Kč
Incidur spray 5 l 410001 769 Kč

• Bezaldehydový dezinfekční roztok ve spreji k přímému použití bez ředění.
• Určený pro rychlou dezinfekci nástrojů a malých ploch.
• Široké spektrum účinnosti - baktericidní (vč. TBC), fungicidní a virucidní (vč. HIV, HBV, HCV).
• Ultra - svěží vůně moře, nepoužívejte na povrchy citlivé na alkohol.
• Soft - citrónová vůně, méně agresivní pro dýchací cesty.

ZETA 3 SPREJ Zhermack

• Koncentrát bez obsahu aldehydů pro dezinfekci a intenzivní samočištění předmětů.
• Velmi rychlý – doba expozice jen 1 minutu, pro HBV, HCV a HIV jen 30 sekund!
• Má vynikají materiálovou kompatibilitu, extra rychle zasychá, nezanechává rezidua.
• Účinná látka: alkohol a kvarterní amoniové sloučeniny.
• Účinnost: baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, HBV, HCV, HIV.
• Direct - hotový roztok pro okamžité přímé použití bez ředění.
• Postřikovou lahev najdete na straně 355.

FD 322 Dürr Dental

• Dezinfekce neporézních, tvrdých povrchů.
• Používá se neředěný.
• Jeho hlavním způsobem použití je nástřik aerosolu sprejem, ale je možné použít jej k otírání 

povrchů tampóny.
• Kompatibilní s většinou materiálů.
• Účinný proti: TB, HCV, HBV, MRSA a HIV.

DESIDENT CAVICIDE SpofaDental

• K přímému použití pro rychlou dezinfekci ploch a předmětů postřikem s expozicí 5 minut.
• Vhodný pro těžko dostupná místa a lesklé plochy, nevhodný pro plexisklo a lakované dřevo.
• Zvláště vhodný pro zákroková křesla stomatologických ordinací, kliky, sedátka WC.
• Účinná látka: alkohol, KAS, aldehydy (neobsahuje formaldehyd), účinnost: ABTMV.

INCIDUR SPRAY ECOLAB Hygiene

Chcete mít sterilizaci pod palcem?
Mrkněte na strany 364 a 365

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Dezinfekce ve spreji
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DEZINFEKCE Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Incidin liquid 1 l 410133 249 Kč
Incidin liquid 5 l 410134 1 039 Kč
Rozprašovač pro Incidin liquid 1 l 1 ks 410212 279 Kč

Desprej s rozprašovačem 500 ml 410069 129 Kč
Desprej 5 l 410074 890 Kč

Mikrozid liquid s rozprašovačem 250 ml 410372 186 Kč
Mikrozid liquid 1 l 410029 240 Kč

Bacillol AF 500 ml 410043 225 Kč
Bacillol AF 5 l 410044 1 525 Kč

• K přímému použití (neředí se) pro rychlou dezinfekci předmětů a ploch postřikem.
• Vhodný pro ošetřování nerezových povrchů, stomatologická křesla a těžko dostupná místa.
• Účinná látka: 1-propanol, 2-propanol (neobsahuje aldehydy).
• Účinnost: ABTMV, doba expozice: 5 min.

INCIDIN LIQUID ECOLAB Hygiene

• Dezinfekční alkoholový přípravek pro rychlou dezinfekci malých ploch a předmětů postřikem.
• Účinné látky: ethanol 45%, 2-propanol 30%, kvarterní amoniové sloučeniny 0,5%.
• Neobsahuje aldehydy, účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní.

DESPREJ BOCHEMIE

• Přípravek pro dezinfekci postřikem na plochy a předměty.
• Účinný proti baktériím, mykobaktériím, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a 

širokému spektru virů.
• Bez formaldehydu, jako účinné látky obsahuje alkoholy, glutaraldehyd a kvarterní

amonné soli.
• Rychlý účinek, neotírá se - pouze zasychá, nezanechává žádné stopy, příjemně voní.

MIKROZID AF LIQUID Schülke & Mayr

• Alkoholový přípravek pro rychlou dezinfekci ploch postřikem.
• Vhodný pro všechny plochy kromě plexiskla a barev rozpustných v alkoholu.
• Nezanechává rezidua, dobře smáčí povrch a rychle zasychá.
• Neobsahuje aldehydy, bez vonných přísad, účinnost: AB – TMV.

BACILLOL AF BODE

Chraňte své zdraví s rukavicemi ze
stran 367 - 369

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Dezinfekce ve spreji
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DEZINFEKCEHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Green & Clean SD 2 x 750 ml 410378 879 Kč

Green & Clean SK 750 ml 4101090 349 Kč
Green & Clean SK 5 l 4101091 939 Kč

Incidin Foam 750 ml 410197 249 Kč
Incidin Foam 5 l 410190 1 089 Kč

Zeta 3 Foam 750 ml 4103569 369 Kč

• Alkoholová dezinfekce s rozprašovačem k dezinfekci povrchů lékařských zařízení.
• Brání okamžitému opakovanému osídlení vzduchem se pohybujících choroboplodných 

zárodků.
• Bez obsahu formaldehydu, účinnost: HBV/HIUV/HCV, baktericidní/fungicidní, TBC.
• Balení obsahuje: 2 x 750 ml dezinfekce a lahev s rozprašovačem.

GREEN & CLEAN SD METASYS Medizintechnik

• Dezinfekční pěna pro povrchy citlivé na alkohol.
• Vhodné na plochy a povrchy lékařských přístrojů, např. polstrování křesel.
• Brání okamžitému opakovanému osídlení vzduchem se pohybujícími choroboplodnými 

zárodky - zůstává aktivní ještě 30 minut po aplikaci.
• Rychlá doba působení - pouze 1 minutu, účinné látky: čtyřmocné sloučeniny amoniaku.
• Spektrum účinnosti - HBV, HIV, HCV, baktericidní, fungicidní.
• Bez obsahu aldehydů, fenolů a fostátů.

GREEN & CLEAN SK METASYS Medizintechnik

• Dezinfekční a čisticí přípravek pro předměty z citlivých materiálů (např. vyšetřovací křesla).
• Široké spektrum účinnosti a rychlé působení.
• Obsahuje látky šetrné k pokožce, nedráždí, nealergizuje, neobsahuje aldehydy.
• K přímému použití, neředí se, pěnová forma zabraňuje vzniku aerosolu.
• Spektrum účinnosti: baktericidní (včetně TBC), fungicidní, virucidní (včetně HBV, HIV aj.).

INCIDIN FOAM 5L ECOLAB Hygiene

• Bezaldehydový, širokospektrální dezinfekčního prostředek ve formě pěny.
• Kompatibilní se všemi materiály vhodný zejména k dezinfekci citlivých povrchů
• Expozice: 1 min, účinnost: baktericidní, fungicidní, TBC, virucidní (HIV, HBV, HCV).
• Nedráždivá citrónová vůně.

ZETA 3 FOAM Zhermack

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt?
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Dezinfekce ve spreji/pěně
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DEZINFEKCE Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Zeta 3 Wipes dóza 120 ks 4103560 289 Kč
Zeta 3 Wipes refill 120 ks 4103561 199 Kč
Zeta 3 Wipes Pop-Up 100 ks 410392 309 Kč

FD 350 Classic náplň 110 ks 41024x 180 Kč
FD 350 Classic dóza 110 ks 41023x 299 Kč

Mikrozid AF ubrousky náplň 150 ks 410040 210 Kč
Mikrozid AF ubrousky dóza 150 ks 410050 245 Kč
Mikrozid AF ubrousky JUMBO náplň 200 ks 410051 380 Kč
Mikrozid AF ubrousky JUMBO dóza 200 ks 410063 420 Kč

Kodan náplň 90 ks 410002 230 Kč
Kodan dóza 90 ks 410003 280 Kč

Jak na opravu keramiky?
Návod krok za krokem na straně 116

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Dezinfekční ubrousky

• Bezaldehydové biocidní dezinfekční ubrousky s širokým spektrem účinnosti.
• Ideální pro rychlou dezinfekci a čištění zdravotnických prostředků a ploch (držáky, police, 

zubní jednotky, koncovky, tácky, držáky filmu, plivátka atd.) mezi pacienty.
• Účinnost - baktericidní, fungicidní, tuberkolicidní, virucidní, včetně HIV, HBV, HCV, H1N1, H5N1, 

adenovirus, rotaviry, noroviry.
• Svěží, příjemná vůně.
• TOTAL - s obsahem alkoholu, rychle zasychají, silný čistící účinek.
• POP-UP - téměř bez alkoholu, vhodné pro nejcitlivější povrchy (kůže, plexisklo), větší rozměr 

a pevnější materiál ubrousku.

ZETA 3 WIPES Zhermack

• Dezinfekční ubrousky pro dezinfekci a čistění otřením povrchů zdravotnických prostředků.
• Vhodné např. pro podložky hlavy, držadla operačních světel, násadce a kolénka, obaly intrao-

rálních snímků.
• Ubrousky lze jednotlivě odtrhnout a ihned použít. Doba expozice jen 1 minutu.
• Sortiment 3 typů: klasik (0), s vůní květin (1) nebo s vůní citrónů (2).

FD 350 Dürr Dental

• Dezinfekční ubrousky napuštěné dezinfekčním roztokem k okamžitému použití.
• Rychlá alkoholová dezinfekce - zdravotnický prostředek pro všechny oblasti se zvýšeným 

rizikem infekce: místa kontaktu s pacientem, vyšetřovací plochy, operační stoly a ohraničené 
pracovní plochy, povrchy zdravotnických prostředků.

• Účinnost: bakterie (vč.Tb), mikroskopické houby, viry HBV, HIV, HCV, Adeno-viry, Rota-viry, 
Papova-viry, Polio-viry.

• Rozměry: AF ubrousky - 14 x 17,5 cm, AF JUMBO ubrousky - 20 x 27 cm.

MIKROZID AF UBROUSKY Schülke & Mayr

• Dezinfekční ubrousky s obsahem kyseliny mléčné pro rychlou dezinfekci pokožky, rukou
a malých ploch v ordinaci.

• Stačí jednoduše setřít a nechat působit – na pokožce 30 sekund, na ploše 5 minut.
• Jeden kapesník lze použít na 50 cm2 pokožky nebo až na 1 m2 hladké plochy,

KODAN Schülke & Mayr
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DEZINFEKCEHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Incides N náplň 90 ks 410117 209 Kč
Incides N dóza 90 ks 410119 279 Kč

Mira dezinfekční ubrousky náplň 115 ks 4100730 139 Kč
Mira dezinfekční ubrousky dóza 115 ks 4100731 149 Kč

CaviWipes desinfekční ubrousky 45 ks 100089 177 Kč

Meliseptol HBV ubrousky náplň 100 ks 410167N 158 Kč
Meliseptol HBV ubrousky dóza 100 ks 410167D 239 Kč

Wipes ubrousky dóza 120 ks 450311 105 Kč

Headrest
Ochranné návleky na hlavovou opěrku najdete na straně 382

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Hygienické a dezinfekční ubrousky

• Dezinfekční ubrousky k okamžité dezinfekci malých ploch, předmětů a rukou.
• Zvláště vhodné pro dezinfekci křesla stomatologických ordinací, kliky, sedátka WC, apod.
• Svěží a jemná parfemace, rychlé působení, účinnost: ABTMV, doba expozice 5 min.
• Účinná látka: 1–propanol, 2–propanol (neobsahuje aldehydy).

INCIDES N ECOLAB Hygiene

• Dezinfekční a čistící ubrousky pro nástroje, ruce a povrchy cistlivé na alkohol.
• Baktericidní, fungicidní a virucidní účinek (HIV/HBV/HCV).
• Rychlé (expozice 1 min), snadné použití a bezpečný výsledek.
• Ideální pro citlivou pokožku, bez alkoholu, aldehydů, bělidel a fenolů.

MIRA DEZINFEKČNÍ UBROUSKY Hager & Werken

• Dezinfekční ubrousky s nízkým obsahem alkoholu (17%), které neškodí povrchům.
• Čistí, dezinfikují a dekontaminují, ničí mikroorganismy během 3 minut.
• Balení s lepicím proužkem lze snadno připevnit na jakýkoli plochý povrch.
• Rozměr: 17,5 x 22,5 cm, ekologické, biologicky odbouratelné.

CAVIWIPES SpofaDental

• Ubrousky napuštěné alkoholovým přípravkem na rychlou dezinfekci povrchů.
• Rychlá účinnost (během 1 minuty) a příjemná vůně.
• Široké spektrum použití, bez obsahu aldehydů a alkylaminů.

MELISEPTOL HBV B Braun Medical

• Antibakteriální, vlhčené ubrousky určené k rychlé očistě rukou, nástrojů a malých ploch.
• Rozměr 18 x 13 cm, v balení je 120 ks ubrousků.

WIPES
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DEZINFEKCE Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Sekusept aktiv 1,5 kg 410135 829 Kč
Sekusept aktiv 6 kg 410096 3 049 Kč

Gigasept Instru AF 2 l 410060 1 145 Kč
Gigasept Instru AF 5 l 410061 2 820 Kč
Gigasept - pumpička na kanystr 5l 1 ks 410348 399 Kč

Chirosan 500 g 410091 409 Kč
Chirosan 2,5 kg 410088 1 499 Kč

Zeta 2 Enzyme 1,2 kg 410289 949 Kč

• K dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek z nerezu, skla, gumy a plastu, dýchacích
masek a nástrojů.

• Skvělá materiálová snášenlivost, pH pracovního roztoku 8.
• Má vynikající čisticí účinky, výborně rozpouští krev a bílkovinné nečistoty.
• Určeno i pro vyšší stupeň dezinfekce termolabilních materiálů.
• Vhodné i pro použití v ultrazvukové lázni a v poloautomatických myčkách.
• Účinná látka: peroxoboritan sodný, TAED (neobsahuje aldehydy).
• Účinnost: ABCTMV, ředění: 1 - 2%, doba expozice: 1 hod - 15 min.

SEKUSEPT AKTIV ECOLAB Hygiene

• Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů nástrojů a pro ultrazvukové čističky.
• Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktivní chlór.
• Má velmi dobré čistící schopnosti, široké spektrum účinnosti a příjemně voní.

GIGASEPT Schülke & Mayr

• Koncentrovaný práškový dezinfekční přípravek s mycími účinky pro jednofázovou dezinfekci 
a mytí lékařských nástrojů a pomůcek z nerezové oceli, skla, porcelánu, pryže, plastických 
hmot a pro dentální otiskovací hmoty.

• Účinné látky: peroxoboritan sodný, TAED, tenzidy, inhibitory koroze, enzymy.
• Účinnost: baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní.
• Ředění 0,8%, doba expozice 15 minut.

CHIROSAN BOCHEMIE

• Čistící a dezinfekční prášek určený pro dezinfekci nástrojů před autoklávováním nebo
studenou sterilizací.

• Široké spektrum účinnosti - baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní (vč. TBC) a virucidní
(vč. HIV, HBV, HCV).

• Vhodné pro skalpely, kleště, jehelce, vrtáčky, zrcátka, sondy apod.
• Připravuje se 2% roztok - z jednoho balení připravíte 60 l dezinfekčního roztoku.

ZETA 2 ENZYME Zhermack

Ultrazvuková čistička pro snadné
a pohodlné čištění nástrojů na straně 443

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Nástroje ruční
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DEZINFEKCEHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Dezipur 3 kg 410148 877 Kč

Sekusept forte 2 l 410186 709 Kč
Sekusept forte 6 l 410185 1 919 Kč

Sekusept extra N 2 l 410054 609 Kč
Sekusept extra N 6 l 410179 1 639 Kč

Sekusept plus 2 l 410173 1 019 Kč
Sekusept plus 6 l 410172 2 479 Kč

• Alkalický práškový prostředek na čištění a dezinfekci nástrojů na bázi aktivního kyslíku.
• Účinný pro mytí menších ploch a nástrojů.
• Zpravidla se používá v 1 % koncentraci a má vysokou čistící účinnost.
• Spektrum účinnosti - baktericidní, fungicidní a virucidní a v koncentraci 2% tuberkulocidní.

DEZIPUR MPD plus

• K dezinfekci a vyššímu stupni dezinfekce nástrojů z kovu, skla a plastu.
• Pro vyšší stupeň dezinfekce je možné pracovní roztok uchovat v zakrytých dezinfekčních 

vanách po dobu 14 dní.
• Účinná látka: aldehydy, KAS, účinnost: ABCTMV.
• Ředění (doba expozice): 1,5% (1 hod.) – 3% (30 min.) – 4% (15 min.), ředit jen studenou 

vodou.

SEKUSEPT FORTE ECOLAB Hygiene

• Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, 
skla a plastů, anesteziologického příslušenství apod.

• Účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým vláknitým houbám
a omezenému spektru virů (včetně HBV a HIV).

• Široké spektrum účinnosti při krátké expozici. Neobsahuje formaldehyd.
• Dobrý čistící účinek, příjemně voní, vhodný do ultrazvukových lázní.
• Nemá agresivní účinky vůči materiálům čištěných nástrojů, obsahuje inhibitor koroze.

SEKUSEPT EXTRA N ECOLAB Hygiene

• Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek určený k dezinfekci a čištění nástrojů z kovu, 
skla a plastů, anesteziologického příslušenství apod.

• Účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám
a některým virům (včetně HBV a HIV).

• Široké spektrum účinnosti při krátké expozici, vhodný i do ultrazvukových lázní.
• Neobsahuje aldehydy, KAS ani fenoly, antimikrobiální účinek je zajištěn obsahem

glukoprotaminu.
• Příjemná nedráždivá vůně, velmi dobrý čistící účinek.

SEKUSEPT PLUS ECOLAB Hygiene

Vaše SPOKOJENOST, náš CÍL

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Nástroje ruční



Peha-soft nitrile white –  
Váš citlivý ochránce
Bezlatexové bezpudrové nitrilové rukavice
Rukavice Peha-soft nitrile white jsou vyrobeny ze syntetického nitrilu. Mechanická odolnost 
a lehce zdrsněný povrch Vám zajistí skvělou citlivost a pohodlí při práci. Neobsahují latex ani 
pudr a významně tak snižují riziko alergické reakce.

Rukavice mají certifikát pro kontakt s potravinami, který Vám zajistí bezpečí při přípravě 
pokrmů či při manipulaci s nimi. Zároveň jsou certifikovány jako osobní ochranný prostředek, 
což zaručuje maximální úroveň ochrany, ať pracujete s chemikáliemi, desinfekcí, cytostatiky 
nebo například s úklidovými prostředky.

Více informací na www.hartmann.cz.
Volejte naše odborné poradce
na infolince 800 100 333.
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Zdrsněný povrch v oblasti 
prstů pro zachování 
maximální citlivosti

Certifikované pro  
manipulaci s chemikáliemi  

a potravinami
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DEZINFEKCEHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Ampholysine plus 1 l 410120 752 Kč
Ampholysine plus 5 l 410121 2 959 Kč

Zeta 1 Ultra 1 l 410287 759 Kč
Zeta 1 Ultra 5 l 410288 3 359 Kč

ID 212 Forte 2,5 l 4101421 1 529 Kč

Micro 10+ 1 l 410224 999 Kč
Micro 10+ 2,5 l 410225 2 199 Kč

• Trojfunkční prostředek (dekontaminace - mytí - dezinfekce) pro nástroje a přístroje (vč. endo-
skopů), které přicházejí do styku s krví a tkání.

• Účinnost: bakterie, fungi, TBC, viry vč. HIV a hepatitidy B.
• Bez aldehydů.
• Ředění: 0,5 % roztok.

AMPHOLYSINE PLUS Laboratoires Stéridine

• Bezaldehydový dezinfekční a čistící roztok ve formě koncentrátu na nástroje.
• Široké spektrum účinnosti - baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní (vč. TBC) a virucidní (vč. 

HIV, HBV, HCV).
• Ideální pro chirurgické a rotační nástroje, vhodné také pro jemné nástroje jako jsou skalpely, 

kleště, jehelce, vrtáčky, zrcátka, sondy apod.
• Připravuje se 1% roztok - z 1 l balení připravíte 100 l roztoku.
• Vhodné také do ultrazvukové čističky - při 30°C je zkrácen čas působení na 10 min.

ZETA 1 ULTRA Zhermack

• Bezaldehydový koncentrát k dezinfekci a čištění všeobecného i chirurgického instrumentaria 
a rotačních nástrojů citlivých na alkalie nebo alkohol.

• Je vhodný pro ultrazvuk, s vysokou materiálovou snášenlivostí, biologicky je lehce odboura-
telný.

• Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, virucidní (opouzdřené viry, neo-
pouzdřené adenoviry, HBV, HIV).

• Účinnou složkou jsou alkylaminy a kvartérní ammoniové sloučeniny.
• Z 2,5 l koncentrátu se připraví 125 l účinného roztoku.

ID 212 FORTE Dürr Dental

• Neagresivní dezinfekční roztok pro čištění a dezinfekci všech Vašich nástrojů.
• Kompletně eliminuje krev, sliny a přetrvávající skvrny i z nejdelikátnějších nástrojů (sondy, 

vrtáčky, apod.).
• Má výjimečné čistící schopnosti, výkonný antikorózní účinek, vhodný i pro ultrazvukové 

čističky.
• Účinnost: baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, virucidní (HBV, HCV a HIV).
• Z 2,5 litru koncentrátu se připraví 125 l pracovního roztoku,

MICRO 10+ Unident

Potřebujete nové nástroje?
Na straně 422 si určitě vyberete

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Nástroje a rotační nástroje
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DEZINFEKCE Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Rotasept 2 l 410034 759 Kč

ID 212 2,5 l 4101420 1 499 Kč

Sekudrill 2 l 410187 539 Kč

Korsolex Bohrerbad 2 l 4100813 699 Kč

• Vysoce účinný přípravek na dezinfekci a čištění všech typů rotačních nástrojů.
• Účinné látky ve 100 g: 1 g propanol, 1,6 g kaliumhydroxid, 0,1 g etylhexanol.
• Používá se neředěný, po vyjmutí nástroje neoplachovat vodou, aby se zabránilo korozi.
• Po 30 min. působení se nástroje pouze vysuší.

ROTASEPT Schülke & Mayr

• Koncentrát bez obsahu aldehydů pro dezinfekci a čištění běžného instrumentária včetně 
rotačních nástrojů.

• Vhodný i pro ultrazvukové čističky, široké spektrum účinnosti.
• Má vynikající materiálovou kompatibilitu - obsahuje inhibitory koroze.
• Účinné látky: alkalické aminy a kvarterní amoniové sloučeniny.
• Při 2% ředění získáte 125 l pracovního roztoku, při 4% ředění je expozice jen 30 min.

ID 212 Dürr Dental

• K dezinfekci a čištění stomatologického rotačního instrumentária z oceli, tvrdokovu, diaman-
tu, elastických lešticích nástrojů, keramických brusných tělísek a kořenových nástrojů.

• Účinná látka: propylenglykol hydroxid draselný.
• Účinnost: ABTMV.
• Neředí se, doba expozice 15 minut nebo 10 minut v ultrazvukové lázni.

SEKUDRILL ECOLAB Hygiene

• Pro dezinfekci a čištění všech rotačních nástrojů - ocelových i diamantových, kořenových atd. 
• Široké spektrum účinnosti - baktericidní, fungicidní, TBC, virucidní včetně HBV/HIV/TBC. 
• Příjemná vůně, velice dobrá materiálová snášenlivost.
• Připraven k použití, doba působení 5 minut, po dezinfekci se neoplachují.

KORSOLEX BOHRERBAD BODE

Occlusal Brush set pro rychlé a precizní 
leštění najdete na straně 154

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Nástroje rotační
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DEZINFEKCEHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

ID 220 2,5 l 410104 959 Kč

Medicarine 300 tablet 410086 1 089 Kč

Chloramin T  1 kg 410084 216 Kč

Savo 5 l 4100752 187 Kč
Savo Prim 5 l 4100750 219 Kč
Savo proti plísním 5 l 4100751 739 Kč

Staráte se dobře o své násadce a kolénka?
Mrkněte na stranu 409 a doobjednejte oleje!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

nástroje a univerzální

• Bezaldehydový dezinfekční roztok (lázeň) pro přímé použití (neředí se) na dezinfekci a 
čištění vrtáčků.

• Mimořádně rychlá účinnost – 15 minut nebo jen 5 minut v ultrazvukové lázni.
• Mimořádný čistící účinek, vysoká materiálová snášenlivost, biologicky lehce odbouratelný.
• Účinná látka: alkohol v alkalickém médiu.

ID 220 Dürr Dental

• Dezinfekční přípravek ve formě tablet pro dezinfekci všech omyvatelných povrchů a předmě-
tů na bázi aktivního chlóru.

• Vysoce účinný, rychlý a ekonomický.
• Účinnost na MRSA potvrzena v koncentraci 1 tableta/ 10 l vody s expozicí 5 minut!
• Snadné použití s dobrou materiálovou snášenlivostí.
• Spektrum účinnosti: baktericidní, virucidní (včetně HBV a HIV), fungicidní a tuberkulocidní
• Účinná látka: dichlorisokyanurát sodný 99%, 1 tableta o hmotnosti 2,72 g obsahuje 1,5 g.

MEDICARINE ECOLAB Hygiene

• Univerzální práškový dezinfekční přípravek na bázi aktivního chloru.
• Určený k běžné i ohniskové dezinfekci velkých ploch a povrchů.
• Široké spektrum účinnosti.
• Účinná látka: tosylchloramide sodium (obsah aktivního chloru 25 %).
• Spektrum účinnosti - baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní.
• Oblast použití - dezinfekce ploch a povrchů ve zdravotnictví a dezinfekce textílií.

CHLORAMIN T BOCHEMIE

• Savo: určený k dezinfekci vody a povrchů, všestranné použití, spolehlivě odstraňuje viry
a bakterie, s bělícími účinky.

• Savo Prim: ničí 99,9% bakterií a virů, odstraňuje špínu a zápach, univerzální použití na plochy 
i nástroje, se svěží vůní.

• Savo proti plísním: nejprodávanější prostředek na trhu proti plísním, řasám a kvasinkám, 
okamžitý účinek, s dezinfekčními a bělícími účinky.

SAVO BOCHEMIE
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DEZINFEKCE Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Zeta 5 Unit 5 l 410294 1 329 Kč
Dávkovač k Zeta 5 Unit 1 ks 4102940 0,60 Kč

Orotol Plus 2,5 l 410111 1 439 Kč
Orotol Plus nádoba na čišťění savek 1 ks 4101111 1 329 Kč

MD 550 800 ml 540119 399 Kč

Dekaseptol gel 3 x 1 l 410138 2 119 Kč
Dekaseptol gel 6 l 410139 1 697 Kč

• Nepěnivý, koncentrovaný, bezaldehydový čistící, deodorační a dezinfekční roztok pro sací 
zařízení.

• Neagresivní účinek v sacích zařízeních a hadicích.
• Používá se denně pro odstranění a prevenci tvorby biofilmu a odstranění anorganických 

usazenin.
• Široké spektrum účinnosti - baktericidní (vč. TBC), fungicidní a virucidní (vč. HIV, HBV, HCV, 

Adenovirů, Enterovirů a Herpesvirů).
• Připravuje se 4% roztok - z 5 l balení se připraví 100 l roztoku.

ZETA 5 UNIT Zhermack

• Nepěnivý bezaldehydový přípravek pro současnou dezinfekci, dezodoraci, čištění a údržbu 
všech zubolékařských odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu.

• Tekutý koncentrát - z 2,5 l koncentrátu získáte 125 l účinného roztoku.
• Účinná látka: kvartérní amoniové sloučeniny.
• Vysoký čistící účinek a výborná materiálová snášenlivost, biologicky odbouratelný.
• Spektrum účinnosti: baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, virucidní včetně HBV a HIV.

OROTOL PLUS / ULTRA Dürr Dental

• Hotový bezaldehydový roztok k čištění a údržbě plivátek zubních souprav s antimikrobiálním 
účinkem.

• Bez problémů odstraní zbytky vodního kamene, krve, tablet na zbarvení plaku, otiskovacích 
hmot, apod.

• Je nepěnivý, a proto je vhodný pro všechna zařízení s odlučovačem amalgámu.
• Nezpůsobuje poškrabání plivátka.
• Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní.
• Účinná látka: alkoholy.

MD 550 Dürr Dental

• Gelový dezinfekční a čistící přípravek pro rychlé, bezpečné a snadné ošetření dentálních 
odsávacích systémů.

• Ideální pro všechna kritická místa odsliňovače, sací hadice a plivátka.
• Široké spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní, virucidní.
• Snadná a jednoduchá aplikace.
• Slouží k přímému použití, neředí se.
• Příjemná svěží parfemace umocní pocit dokonalé čistoty.

DEKASEPTOL GEL KaVo

Úklid ordinace jedině v rukavicích
Comfort ze strany 367

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Plivátka a sací zařízení
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DEZINFEKCEHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Aspirmatic 2 l 410114 1 129 Kč

Aspirmatic Cleaner 2 l 410112 999 Kč

Green & Clean M2 2 x 480 ml 410100 3 129 Kč
Green & Clean M2 4 x 480 ml 410107 5 890 Kč

Green & Clean MB 4 x 500 ml 410108 1 639 Kč
Green & Clean MB set 410108K 2 519 Kč
Green & Clean MB zaváděcí set 410108S 1 729 Kč
Náhradní lahvička s kartáčkem 1 ks 410108D 309 Kč

Roto-Stand pro rotační instrumentárium 
na straně 420

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Plivátka a sací zařízení

• Přípravek ke každodennímu hygienickému ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu.
• Neobsahuje fenol, aldehydy ani chlor, příjemně voní.
• Deklarovaná účinnost proti bakteriím, mikroskopickým houbám, virům (HBV, HIV, HVC).
• Rozpouští hleny, vhodný pro všechny druhy materiálů, biologicky odbouratelný.
• Doba působení - 30 minut.

ASPIRMATIC Schülke & Mayr

• Speciální přípravek k ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu podporující účinek 
Asprimaticu.

• Používá se 1x týdně a při silném znečištění.
• Odstraňuje anorganické usazeniny, jako je vodní kámen apod.
• Doba působení je 1-2 hodiny.

ASPIRMATIC CLEANER Schülke & Mayr

• Enzymatický aktivní pěnící koncentrát pro čištění, dezinfekci a dezodorizaci odsávacích zaříze-
ní a odlučovače amalgámu pomocí hygienického systému H1.

• Vynikající čištění, dobrá schopnost rozpouštět bílkoviny pomocí enzymů.
• Nízká schopnost rozpouštět rtuť, netoxický, neobsahuje fenol ani aldehydy.

GREEN & CLEAN M2 METASYS Medizintechnik

• Praktický čistič plivátkových nádob s integrovaným kartáčkem.
• Pěnící přípravek rozpouští zbytky krve, slin, otiskovacích hmot, vodní kámen a zabarvení na 

plivátku a omezuje jejich další usazování.
• Šetrný kartáček odstraní nečistoty, ale nepoškrábe plivátko.
• Kompatibilní se všemi odlučovači amalgámu.
• Připraveno k okamžitému použití.
• Biologicky odbouratelné.
• Zaváděcí set obsahuje: 2 láhve s kartáčem a 2 x 500 ml dezinfekce.
• Set obsahuje: 4 láhve s kartáčem a 4 x 500 ml dezinfekce.

GREEN & CLEAN MB METASYS Medizintechnik
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DEZINFEKCE Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

MD 555 2,5 l 410258 989 Kč

Antipěnivé tablety 50 tablet 990992 1 249 Kč

Algitray prášek 1000 g 410183 1 129 Kč

Silosept 800 g 540101 1 130 Kč

• Speciální nepěnivý koncentrát pro sací zařízení a odlučovač amalgamu se zvýšenou účinností.
• Rozpouští pevně usazené a ztvrdlé nánosy.
• Obzvláště vhodný při používání ordinačních pískovaček (Air-Flow technika), pro tvrdou vodu a 

pro vodovodní potrubí se špatným spádem.

MD 555 Dürr Dental

• Protipěnivé tablety zabraňující tvorbě pěny v separátoru amalgámu a odsávacím systému 
stomatologické soupravy.

ANTIPĚNIVÉ TABLETY Cattani

• Speciální čistící přípravek s neutrálním pH a mentolovou vůní pro snadné odstranění alginátů 
z kovových otiskovacích lžic a nástrojů.

• Vysoce efektivní ekologické složení (bez obsahu fosfátů), které zajišťuje odstranění každého 
zbytku alginátu, bez poškození kovu.

• 1 kg prášku vystačí na 10 l roztoku.
• Čas působení: 15 - 30 minut.

ALGITRAY Zhermack

• Dezinfekční a čistící prostředek na otisky.
• Vhodný pro všechny druhy otiskovacích hmot.
• Účinný na HIV, HBV, TBC, bakterie.
• Jednoduchá a snadná aplikace - otisk se ponoří na 10 min do lázně.
• Z 800 g prášku uděláte 40 l roztoku.
• Dávkování - 1 odměrka na 1 l roztoku.

SILOSEPT Kettenbach

Flexibilní i běžné savky
najdete na straně 384

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Sací zařízení / Otisky
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DEZINFEKCEHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Zeta 7 solution 1 l 410295 949 Kč
Zeta 7 spray s rozprašovačem 750 ml 410355 729 Kč

MD 520 2,5 l 540159 1 079 Kč

Green & Clean AD 5 l 410374 1 489 Kč

• Bezaldehydový dezinfekční přípravek na otisky s širokým spektrem účinnosti.
• Nemá vliv na rozměrovou stálost silikonů, alginátů ani polyeterů, kompatibilní se všemi 

sádrami.
• Účinnost - baktericidní (S. aureus, P. aeruginosa, E. Hirae), fungicidní (C. albicans), virucidní 

(včetně HIV, HBV, HCV - Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus a M. Terrae).
• Solution - nesmírně ekonomická dezinfekce, z jednoho kanystru připravíte

100 l dezinfekčního roztoku.
• Spray - připraven k okamžitému použití – příjemná citrónová vůně.

ZETA 7 Zhermack

• Bezformaldehydový hotový roztok k dezinfekci a čistění otisků a protetických prací.
• Zvyšuje přesnost mistrovských modelů ze sádry svým vynikajícím čistícím účinkem. 
• Použitelný pro algináty, silikony, polyethergumy, hydrokoloidy, polysulfidy. 
• Zaručuje stabilitu rozměrů a kompatibilitu se sádrou.

MD 520 Dürr Dental

• Účinná dezinfekce otisků a protetických prací.
• Použitelné pro všechny běžné otiskovací hmoty (algináty, silikony, polyétery).
• Široké spektrum dezinfekce včetně HIV / HBV / HCV.
• Krátká doba působení - pouze 5 minut!

GREEN & CLEAN AD METASYS Medizintechnik

Otiskovací lžíce Zhermack
najdete na stranách 37 - 38

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Otisky
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DEZINFEKCE Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Praxipolish Plus 400 ml 410255 279 Kč

Orange solvent roztok 250 ml 540360 329 Kč
Orange solvent spray 200 ml 540361 269 Kč

Protho Clean spray 75 ml 410106 309 Kč

Vector 2,5 l 410105 1 309 Kč

• Silikonová leštící pěna s dezinfekčním účinkem.
• Vhodná pro kov, plast, dřevo a většinu dalších povrchů.
• Odstraňuje nečistotu, mastnotu, skvrny atd.
• Účinné proti všem gram-pozitivním a gram-negativním bakteriím, plísním a virům.
• Testováno v nezávislé německé laboratoři (IKI Giessen).
• Vytváří hedvábný lesk.
• Bezfreonový aplikátor.

PRAXIPOLISH PLUS Hager & Werken

• Čistící roztok na bázi přírodního pomerančového oleje.
• Pro odstranění otiskovací pasty, zink-oxidových cementů, disperzních adhesiv (nálepky) z 

nástrojů a rukou.
• Ideální pro čištění nerezové oceli.
• Povrch je po ošetření lesklý a chráněný.
• Lze omýt vodou, příjemná pomerančová vůně.
• Netoxický produkt na bází přírodních ingrediencí.
• Dostupný jako roztok nebo sprej.

ORANGE SOLVENT Hager & Werken

• Syntetický sprej na čištění pryskyřičných náhrad.
• Pro odstranění leštícího materiálu a zbytkového monomeru z korunek, můstků a náhrad.
• Snadné použití - po nastříkání nechte krátce oschnout a setřete měkkým hadříkem.
• Zlepší prezentaci Vaší práce, příjemně mátově chutná.

PROTHO CLEAN SPRAY Hager & Werken

• Bezaldehydový hotový roztok pro rychlou, účinnou dezinfekci a čistění vnitřních částí přístroje Vector.

VECTOR DESINFEKCE Dürr Dental

Ochranné zástěry proti RTG záření
najdete na straně 329

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Ostatní přípravky
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Spitaderm 500 ml 410014 159 Kč
Spitaderm 1 l 410215 259 Kč
Spitaderm 5 l 410013 1 059 Kč

Skinman soft Protect 1 l 410217 269 Kč
Skinman soft Protect 5 l 410211 1 059 Kč

Spirigel Complete 500 ml 410059 129 Kč

Sterillium 500 ml 410195 239 Kč
Sterillium 1 l 410359 399 Kč
Sterillium 5 l 410360 1 799 Kč

• Vysoce účinný, bezbarvý dezinfekční prostředek určený k hygienické a chirurgické dezinfekci 
rukou.

• Neředí se, používat na umyté a osušené ruce.
• Přípravek má prodlouženou účinnost a je autosterilní!
• Účinná látka: alkohol, chlorhexidin glukonát, peroxid vodíku, účinnost: ABTMV včetně MRSA.
• Doba expozice: hygienická dezinfekce 0,5 min, chirurgická dezinfekce 2 x 1,5 minuty.

SPITADERM ECOLAB Hygiene

• Kapalný, koncentrovaný alkoholový virucidní přípravek k desinfekci rukou a pokožky.
• Garance plné virucidní účinnosti.
• Vhodný pro časté a opakované aplikace pro ochranu a výživu pokožky.
• Obsahuje: vitamín E (ochraňuje kožní buňky před volnými radikály), glycerin (poskytuje 

výživu suché pokožce) a panthenol (podporuje regeneraci pokožky).

SKINMAN SOFT PROTECT ECOLAB Hygiene

• Alkoholový dezinfekční přípravek na ruce ve formě nízkovizkózního gelu.
• Spektrum účinnosti: baktericidní (vč. TBC), plně virucidní, fungicidní (mikroskopické kvasinko-

vité houby).
• Rychlý a dlouhodobý účinek, široké spektrum účinnosti.
• Bezpečný, rychle zasychá, nestéká z rukou.
• Pro hygienickou i chirurgickou dezinfekci rukou.
• Složky pečující o pokožku: AloeVera, glycerin a panthenol.

SPIRIGEL COMPLETE ECOLAB Hygiene

• Klasický dezinfekční přípravek na dezinfekci rukou, hypoalergenní, bez barviv a parfemace.
• Chirurgická dezinfekce rukou za 1,5 min.
• Široké spektrum účinnosti - baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucid-

ní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV), SARS, účinný proti adeno, papova a rota viru.
• Redukuje transientní flóru o více než 99,99 % za 30 s.
• Výjimečně dobrá snášenlivost s pokožkou i při dlouhodobém používání.

STERILLIUM BODE

Objednejte si zdarma samolepku 
Hygienická dezinfekce rukou ze strany 355

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Dezinfekce rukou
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HD 410 400 ml 410184 269 Kč
HD 410 500 ml 4101840 369 Kč
HD 410 1 l 4101843 509 Kč
HD 410  2,5 l 4101841 1 099 Kč

Tekuté mýdlo Natur 5 l 410039 214 Kč

Prosavon s pumpičkou 500 ml 410085 120 Kč
Prosavon 1 l 410066 138 Kč
Prosavon 5 l 410067 599 Kč

Manisoft 500 ml 410058 119 Kč
Manisoft 6 l 410049 939 Kč

• Dezinfekce rukou na bázi alkoholu pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou.
• Baktericidní vč. tuberkulocidní, fungicidní, virucidní a virům bez obalu: Noro, adeno, polyoma 

SV 40, rota.
• Extra rychlý - hygienická dezinfekce 15 sekund, chirurgickou dezinfekci 90 sekund.
• Okamžitý a dlouhodobý účinek, příjemný hydratační pocit na kůži.
• Balení 500 ml je vhodné do Dürr dávkovače.

HD 410 Dürr Dental

• Bylinné tekuté mýdlo s obsahem pantenolu, extrakty šalvěje, měsíčku a heřmánku.

TEKUTÉ MÝDLO NATUR NATUR-DENT

• Hygienické mýdlo s antibakteriálními přísadami pro každodenní mytí a ošetřování rukou.
• Má příjemnou bylinnou vůni a nevysušuje pokožku. 

PROSAVON BOCHEMIE

• Speciální čistý, mentolově vonící gel na ruce s desinfekčním účinkem, jehož účelem je zabrá-
nit kros-kontaminaci.

• Vytlačte malé množství do dlaně a stejnoměrně rozetřete, dokud neuschne.
• Po použití máte okamžitě suché ruce a svěží pocit.

MANISOFT ECOLAB Hygiene

Papírové ručníky a zásobník k nim
najdete na straně 386

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Mytí rukou
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Protect 500 ml 430159 139 Kč

Zeta 6 Dry gel 80 ml 410345 85 Kč
Zeta 6 Dry gel 500 ml 410301 369 Kč

Plantana - krém s Aloe Vera 500 ml 450351 329 Kč
Plantana - krém s bambuckým máslem 500 ml 450353 329 Kč
Plantana - krém s olivovým máslem 500 ml 450352 329 Kč

Olej z černých oliv a pšeničné proteiny 100 ml 45030BW 49 Kč
Heřmánek a rakytník 100 ml 45030CS 49 Kč
Kanabis a pupalka 100 ml 45030CP 49 Kč

• Speciální čistý, mentolově vonící gel na ruce s desinfekčním účinkem, jehož účelem je zabrá-
nit kros-kontaminaci.

• Vytlačte malé množství do dlaně a stejnoměrně rozetřete, dokud neuschne.
• Po použití máte okamžitě suché ruce a svěží pocit.
• Balení: 500 ml s pumpičkou.

PROTECT Ortho-Care

• Čistící přípravek pro okamžité použití na ruce.
• Obohacen vitamínem E a glyceril oleátem, které zabraňují stárnutí kůže.
• Zanechává ruce hebké, suché a bez nepříjemného lepkání.
• Má příjemnou vůni a nevyžaduje oplachování.
• Je praktickým řešením, když vyžadujete očištění rukou bez potřeby mýdla a vody.
• Doporučujeme používat pravidelně v pracovním prostředí - po a před každým pacientem a 

také pro odstranění nepříjemného zápachu z rukou.
• Díky koncentrovanému složení postačí pouze malé množství.

ZETA 6 DRY GEL Zhermack

• Krémy na ruce a tělo značky Plantana.
• Bez minerálních olejů a silikonů.
• Bez přidaných barviv a syntetické parfemace.
• Bez ingrediencí živočišného původu.
• Snadno se absorbují do pokožky a nezanechávají mazlavý film na povrchu rukou.
• ALOE VERA - pro normální a citlivou pokožku.
• BAMBUCKÉ MÁSLO - po poškozenou a suchou pokožku, velmi výživné.
• OLIVOVÉ MÁSLO - pro poškozenou a suchou pokožku, příjemné pro osoby trpící kožními 

chorobami např. neurodermatitis.

PLANTANA - KRÉMY NA RUCE Hager & Werken

• Vynikající, příjemně vonící, ochranné krémy na ruce s vyživujícím a hydratačním účinkem.
• Nezanechávají pocit mastných rukou.
• Vhodné pro namáhanou pokožku pro použití několikrát denně.
• Olej z černých oliv a pšeničné proteiny - vyživující a hydratační.
• Heřmánek a rakytník - zklidňující a regenerační.
• Kanabis a pupalka - senzitivní a zvláčňující.

KRÉMY NA RUCE LONDENA Lifragin

NovaBone resorbovatelnou náhradu kosti 
najdete na straně 237

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Čistící emulze a péče o ruce
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Silonda 500 ml 410008 139 Kč

Silonda lipid 500 ml 410021 199 Kč

Silonda sensitive 500 ml 410020 159 Kč

Zásobník na tekuté mýdlo Tork 1 ks 450067 629 Kč
Mýdlo do zásobníku Tork 475 ml 450076 109 Kč

• Regenerační a ochranný tekutý krém s obsahem včelího vosku pro zvláště namáhanou 
pokožku.

• Stabilizuje vlhkost pokožky rukou a celého těla.
• Oficiálně uznávaná pracovní ochranná pomůcka na ruce při častém mytí a dezinfekci.
• Ideální pro jedince s citlivou pokožkou, děti, kojence, seniory.
• Rychle se vsakuje a reguluje přirozené vlastnosti pokožky.
• Osvědčená pro použití při bazální stimulaci.

SILONDA ECOLAB Hygiene

• Reparační a ochranný tekutý krém s vitaminem E a vyšším obsahem lipidů.
• Určený pro zvláště namáhanou pokožku – chrání ji, regeneruje a doplňuje její vlhkost a 

vláčnost.
• Vynikající pro regeneraci pokožky nohou, zejména k dokonalému vyhojení suchých roz-

praskaných pat.

SILONDA LIPID ECOLAB Hygiene

• Hydratační emulze s obsahem včelího vosku bez parfemace.
• Určená pro všechny druhy pleti, zejména pro osoby se suchou, citlivou pokožkou.
• Skvěle hydratuje a působí příjemné ochlazení po opalování.
• Hodí se pro osvěžení pleti opakovaně během celého dne.
• Rychle se vsakuje, zvláčňuje a oddaluje stárnutí kůže.

SILONDA SENSITIVE ECOLAB Hygiene

• Velmi elegantní zásobník na tekuté mýdlo pro přichycení na stěnu.
• Rozměr 175 x 110 x 105 mm.
• Náplň do zásobníku obsahuje jemně krémovité mýdlo Mevon

TEKUTÉ MÝDLO A ZÁSOBNÍK TORK

VIP Klub To nejlepší pro nejlepší

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Péče o ruce
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Dermados F pro láhev 0,4 l 1 ks 410247 1 699 Kč
Dermados S pro láhev 0,5 l 1 ks 410087 1 609 Kč
Dermados L pro láhev 1 l 1 ks 410218 1 749 Kč

Pumpička dávkovací 500 ml 1 ks 450098 129 Kč

Rozprašovač na 500 ml a 1 l láhve 1 ks 410342 55 Kč

Postřiková láhev Dürr 1 ks 410245 310 Kč
Dávkovač pro 400 ml láhev Dürr 1 ks 410248 279 Kč

Zeta dezinfekční plán v obalu 1 ks 999870 0,50 Kč
Hygienická dezinfekce rukou 1 ks 999871 0,50 Kč

Dezinfekce Zeta pokryjí veškeré potřeby 
Vaší ordinace

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Dávkovače

• Mechanické pákové nástěnné dávkovače pro dezinfekční prostředky na ruce, mycí emulze a 
regenerační krémy.

• Tři typy: S - pro 0,5 l láhve, L - pro 1 l láhve a F pro přípravky typu Foam (pěna) o objemu 0,4 l.
• Možnost nastavení objemu jedné dávky od 0,5 do 1,5 ml.

DERMADOS ZÁSOBNÍK F / S / L ECOLAB Hygiene

• Dávkovací pumpička k 500 ml lahvím Ecolab.
• Vhodná pro dezinfekce i krémy na ruce.

PUMPIČKA DÁVKOVACÍ ECOLAB Hygiene

• Rozprašovač pro 0,5 a 1 l láhve všech alkoholových dezinfekcí ve spreji Schülke & Mayr.

ROZPRAŠOVAČ Schülke & Mayr

• Univerzální láhev o objemu 400 ml dodávaná s rozprašovačem.
• Vhodná pro libovolné dezinfekční roztoky aplikované sprejem.
• Po dokoupení dávkovací pumpy ji lze použít také pro dávkování dezinfekce nebo krému na ruce.

POSTŘIKOVÁ LÁHEV A DÁVKOVAČ Dürr Dental

• Dezinfekční plán ve formě praktického plakátu v českém jazyce pro všechny dezinfekce Zeta.
• Hygienická dezinfekce rukou je obrázkový instruktážní návod ve formě samolepky.
• Obě tiskoviny od nás můžete získát za symbolických 0,50 Kč.

DEZINFEKČNÍ PLÁN Zhermack

DD
VVV
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Steri-Soaker modrý 4,5 l 1 ks 4101700 2 310 Kč
Steri-Soaker šedý 4,5 l 1 ks 4101701 2 310 Kč

Dezinfekční vana Ecolab 1,5 l 1 ks 410037 1 369 Kč
Dezinfekční vana Ecolab 3 l 1 ks 410023 1 563 Kč

Vana pro dezinfekci bílá 3 l 1 ks 410046 2 190 Kč
Vana pro dezinfekci transparentní 3 l 1 ks 410045 2 270 Kč

Miska dezinfekční 200 x 100 x 50 mm bez víka 1 ks 420016 399 Kč
Miska dezinfekční 200 x 100 x 100 mm bez víka 1 ks 420033 469 Kč
Miska dezinfekční 250 x 165 x 60 mm bez víka 1 ks 420025 699 Kč
Víko kovové 200 x 100 mm 1 ks 420059 279 Kč
Víko kovové 250 x 165 mm 1 ks 420036 429 Kč

• Plastová vana pro dezinfekci nástrojů.
• Lze ji čistit v mycích strojích do teploty 90°C.
• Vyjímatelný košík lze zavěsit a nechat okapat.
• Objem 4,5 litru.
• Barvy: modrá (0) a šedá (1).

STERI-SOAKER Zirc Dental

• Trojdílné dezinfekční vany na nástroje o různých objemech.
• Možnost dodání jednotlivých dílů samostatně (víko, síto, vana).
• Vnější rozměry: vana 1,5 l (26 x 12,5 x 5 cm), vana 3 l (30 x 15,5 x 10 cm).

DEZINFEKČNÍ VANA ECOLAB Hygiene

• Oblíbené plastové vany pro dezinfekci nástrojů se sítem a praktickým otvorem ve víku pro 
vkládání jednotlivých nástrojů.

• Barvy víka: bílé nebo transparentní.
• Objem 3 l, vnitřní rozměr síta je 24,5 x 16,5 x 10,5 cm.

VANA PRO DESINFEKCI Schülke & Mayr

• Skleněné misky pro dezinfekci nástrojů, kovová víka se objednávají samostatně.

MISKY DEZINFEKČNÍ MERCI

Široký výběr sterilizačních kazet 
na straně 361

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Dezinfekční vany
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Steribox nádobka 1 ks 410036 219 Kč

Klip-Klap sítko na vrtáčky 1 ks 410042 189 Kč

Miska emitní z PH 22 cm 1 ks 420003 49 Kč
Miska emitní z PH 26 cm 1 ks 420004 54 Kč
Miska emitní oválná NR 17cm 1 ks 136390260 331 Kč

Miska Petri výška 12 mm, Ø 4, 5, 6 mm 1 ks 42120x 27 Kč
Miska Petri výška 15 mm, Ø 6, 7, 8 mm 1 ks 42150x 30 Kč
Miska Petri výška 15 mm, Ø 9 a 10 mm 1 ks 42150x 38 Kč
Miska Petri výška 20 mm, Ø 10 mm 1 ks 421514 38 Kč
Miska Petri výška 20 mm, Ø 12 mm 1 ks 422012 48 Kč
Miska Petri výška 25 mm, Ø 15 mm 1 ks 422515 89 Kč

• Sterilizační box pro malé předměty.
• Praktický pro brousky, diamanty atd.
• Víčko s otvorem.
• Vyjímatelný koš pro snadné opláchnutí obsahu.

STERIBOX NÁDOBKA Hager & Werken

• Praktické sítečko pro umístění vrtáčků a jiných malých předmětů při dezinfekci a ultrazvuko-
vém čištění.

• Stlačením rukojeti dojde k rozevření sítka.

KLIP-KLAP SÍTKO NA VRTÁČKY Hager & Werken

• Umělohmotná emitní miska bílé barvy ve velikostech 22 cm a 26 cm.
• Nerezová emitní miska o velikosti 17 cm.

MISKA EMITNÍ

• Tradiční skleněné Petri misky českého výrobce.

MISKY PETRI MERCI

Exotika, poznávání, relaxace...
Z naší nabídky zájezdů si vyberete!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Pomůcky pro dezinfekci



odstranit 
korunku 

nebo můstek 
snadno a

bezpečně?
a znovu 

ji použít?

nabízí zcela bezbolestnou možnost se-
jmutí korunek nebo můstků. Tato metoda 
je bezpečná jak pro zub, tak pro sníma-
nou fixní náhradu, kterou lze po ukonče-
ní ošetření znovu nacementovat a může 
dál sloužit své původní funkci. V dnešní 
době je takovéto ekonomické řešení vel-
kým plusem, který můžete svým pacien-
tům nabídnout. Tradiční metody snímání 
korunek a můstků vedou buď k poškoze-
ní fixní náhrady (její rozřezání, poškození 
okrajů, odvrtání okluzální plochy při vy-
tváření přístupu přes korunku atd.) nebo 
přináší riziko fraktury nosného zubu, ze-
jména v případě použití rázových snímačů 
korunek a můstků a to nemluvíme o bo-
lesti či nepohodlí, které pociťuje pacient
a nervech a sresu ošetřujícího. Co říkáte? 
Dává to smysl!

rychle  šetrně  ekonomicky

Podívejte se na video

  TO JE HRAČKA!

90°
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Domina Plus B s USB datalog  593116 123 990 Kč

USB datalog  593492 5 990 Kč

Purity OR2 osmotický vodní systém  593209 29 250 Kč
Purity OR2 kartuše  593213 6 559 Kč

VIP Klub To nejlepší pro nejlepší

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Parní sterilizace

• Autokláv třídy B pro bezpečnou sterilizaci veškerých předmětů, balených i nebalených.
• Možnost připojení k počítači, softwarová kalibrace přes internet, vzdálené servisní nastavení.
• Zabudovaná tiskárna nebo moderní záznamové zařízení USB Datalog.
• Kompletní využití prostoru - 18 l.
• Měděná komora je10x pevnější než ocelová, vysoce trvanlivá, s 10x vyšší vodivostí než 

nerezová ocel, čímž umožňuje rychlejší a homogennější zahřívání.
• Široké programové vybavení.
• Šetří Vaše peníze optimalizovanou spotřebou energie a vody.
• Připojením Purity OR2 získáte neomezený přísun ideální vody bez nutnosti její přípravy v 

destilačním přístroji. Pokud současně napojíte odpadní vodu do odpadu, máte automatický 
systém doplňování a vypouštění vody.

• Plná záruka 2 roky nebo 2 000 cyklů.

DOMINA PLUS B Dental X

• Často se setkáváme s problémem, že tisk termotiskáren nedosahuje takové trvanlivosti, 
jakou požadují kontroly z Krajské hygienické stanice. Jistě jste se někdy setkali s tím, že 
informace se z termopapíru prostě ztrácí a dříve či později (v závislosti na teplotě skladování) 
dojde k jejich úplnému vyblednutí a nečitelnosti.

• Nyní Vám nabízíme skvělé zařízení na uchovávání všech informací o sterilizačních cyklech! 
USB Datalog zcela nahrazuje tiskárnu, a tak zajistíte, že data o sterilizacích se nikdy neztratí a 
Vy je dokážete uchovat po dlouhou dobu.

• Toto zařízení Vám umožní ukládat veškeré potřebné informace o právě dokončeném cyklu 
na USB Flash disk. Tento pak můžete kdykoliv a kdekoliv připojit k běžnému počítači a 
vytisknout. K práci se zaznamenanými daty (zálohování na PC a tisku) nepotřebujete žádný 
speciální software ani další zařízení!

• USB Datalog se stává velmi oblíbeným a populárním systémem, který modernizuje vybavení 
Vaší dentální praxe.

USB DATALOG Dental X

• Představujeme Vám nový systém PURITY, který kombinuje dostupnost destilované vody 
se správným přístupem k životnímu prostředí. Osmotický vodní systém PURITY zajišťuje 
připojení na vodovodní řad a generuje perfektní, kvalitní vodu přímo pro autokláv. Tato se 
automaticky doplňuje a současně lze autokláv připojit přímo na odpad, tak aby jste i vypouš-
tění nemuseli provádět pomocí nádoby, pokud to situace v ordinaci dovoluje. Systém splňuje 
evropskou normu EN 1717.

• Systém PURITY je umístěn na autoklávu Domina Plus B a stává se jeho součástí. Běžná voda 
se upravuje reverzní osmotickou metodou se třemi fázemi - předfiltrováním přes aktivní uhlí, 
membránová filtrace a deionizační filtr. Na jednu kartuši je možné vyprodukovat 1 000 - 2 
000 litrů vysoce kvalitní, demineralizované vody, toto množství vystačí na 2 000 - 4 000 
cyklů autoklávu.

Proč PURITY?
- kvalita vody je řízena přímo v autoklávu
- snížíte náklady na získání destilované vody o více než 80%
- konstantní kvalita vody, bez ztráty na kvalitě vlivem skladování
- žádné problémy s autoklávem zajistí jeho delší životnost
- šetří Váš čas při přípravě destilované vody ve speciálním přístroji
- velmi vysoká čistota vody odstraní skvrny na nástrojích a také zabraňuje korozi
- výkonné a tiché čerpadlo funguje správně, i když je tlak vody v řadu nedostatečný
- kompaktní rozměry: 450 x 510 x 140 mm

PURITY OR2 Dental X
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DX-24 B s USB datalog  593243 109 990 Kč

Stericell 22 l  593158 45 390 Kč
Stericell 55 l  593134 48 690 Kč
Stericell 111 l  593160 64 290 Kč

New Seal   593062 13 990 Kč

Steriline 1023  593219 15 990 Kč

• Nerezový automatický autokláv třídy B s frakcionovaným vakuem.
• 8 programů, plně automatické funkce - automatické vypnutí.
• Kapacita komory: 17 litrů - průměr 245 mm, hloubka 360 mm.
• Mikroprocesorové ovládání + PC rozhranní.
• Samodiagnostika a kontrola závad.
• Dodáván s USB datalogem pro elektronické uchovávání záznamů o sterilizačním cyklu.
• Vnější rozměry: 450 x 435 x 600 mm, váha 45 kg.
• Záruka 2 roky.

DX-24 B Dental X

• Horkovzdušný sterilizátor pro každodenní používání ve stomatologii.
• Objem komory 22 l, 55 l nebo 111 l.
• Rozsah teplot: od +10 °C nad okolní teplotu do 250 °C.
• Bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz.
• Inovovaná mikroprocesorová řídící automatika pro snadnou a komfortnější obsluhu.
• Výstup pro připojení tiskárny nebo PC.

STERICELL BMT

• Vysoce kvalitní svářečka pro zatavování obalů z papíru / fólie.
• Automatická regulace teploty.
• Ochrana proti spečení sáčku.
• Vždy vysoce kvalitní svár 12 mm.
• Světelná a akustická signalizace sváření.
• Kompaktní tvar, snadné čištění.
• Vysoká spolehlivost - 2 roky záruka.

NEW SEAL Dental X

• Svářečka pro obaly používané k parní i horkovzdušné sterilizaci.
• Svár 10 mm vyhovuje nejpřísnějším standardům a zajišťuje dlouhou trvanlivost.
• Proces je automaticky zastaven po dokončení sváru, čímž je zajištěno perfektní provedení 

zatavení a nedochází k poškozování zahřívacího tělesa.
• Ukončení procesu je indikováno světelnou kontrolkou a zvukovou signalizací, čímž se vyhne-

me možnosti omylu a plýtvání časem.
• Regulátor času dovoluje uživateli zvolit délku svařování v závislosti na typu použitého materi-

álu: papír, polypropylen, polyamid, polyethylen.
• Lakovaná kovová konstrukce chrání přístroj před poškozením.
• Rozměry: 440 mm x 320 mm x 190 mm, váha 8 kg

STERILINE 1023 Dental X

Potřebujete opravit přístroje ve Vaši zubní ordinaci nebo laboratoři?
Kontaktujte naše servisní středisko na čísle 576 771 416 nebo emailem servis@hufa.cz

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Sterilizátory
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Destilátor Drink nerez  592277 7 995 Kč
Uhlíkový filtr 12 ks 593093 649 Kč
Odstraňovač vodního kamene 500 g 593092 529 Kč

Sterilizační kazeta 190 x 150 x 25 mm 1 ks 222024 775 Kč
Sterilizační kazeta 290 x 190 x 30 mm 1 ks 222021 975 Kč
Držák pro 8 nástrojů 1 ks 222025 285 Kč

Kazeta sterilizační 170 x 70 x 30 mm 1 ks 136390150 584 Kč
Kazeta sterilizační 200 x 100 x 30 mm 1 ks 136390140 676 Kč
Kazeta sterilizační 200 x 100 x 40 mm 1 ks 136390160 725 Kč

Kazeta sterilizační HS kulatá Ø 40 mm 1 ks 136390213 169 Kč
Kazeta sterilizační HS kulatá Ø 80 mm 1 ks 136390214 197 Kč
Kazeta sterilizační HS kulatá Ø 90 mm 1 ks 136390215 211 Kč
Kazeta sterilizační HS kulatá Ø 100 mm 1 ks 136390216 225 Kč

Krabička s přihrádkami 1 ks 136390180 1 183 Kč

• Nerezový přístroj pro výrobu destilované vody z běžné vodovodní vody.
• Tichý a spolehlivý přístroj se snadnou obsluhou.
• Výkon: 1 l destilované vody za 1 hodinu.
• Objem 4 l, váha 3,5 kg.

DESTILÁTOR DRINK

• Kvalitní ocelové kazety pro horkovzdušnou sterilizaci.
• Splňují nové požadavky hygieny.
• 2 rozměry: 29x19x3 cm a 19x15x2,5 cm.
• Možnost přiobjednat držáky na nástroje: pro 8 ks (menší kazeta), pro 11 ks (větší kazeta).

STERILIZAČNÍ KAZETY MEDICAL-ONE

• Nerezové sterilizační kazety s víkem pro horkovzdušnou sterilizaci.
• Rovné víko umožňuje uložení kazet na sebe ve sterilizátoru.
• Na kazety byl vydán CE certifikát!

KAZETA STERILIZAČNÍ 17X7X3 CM Medin

• Kulaté krabičky z nerezové oceli pro HS plně nahrazují Petriho misky.
• Výška: 16 mm.
• Vztahuje se na ně CE certifikát!

KRABIČKA KULATÁ HS Medin

• Nerezová kazeta o rozměrech 210 x 110 x 25 mm.
• Obsahuje 16 přihrádek na vrtáčky, přihrádku 182 x 33 mm a přihrádku 100 x 22 mm.
• Všechny přihrádky jsou vyjímatelné.
• Kazeta je opatřena praktickým krytem s úchytkou pro snadné otevření a dále obsahuje

pevné víko pro sterilizaci v horkovzdušném sterilizátoru.

KRABIČKA S PŘIHRÁDKAMI Medin

Kvalita - spolehlivost - tradice
každodenní partner ve Vaši praxi

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Sterilizační kazety
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Sterilization pouches 50 x 240 mm 100 ks 594068 690 Kč
Sterilization pouches 75 x 250 mm 100 ks 594067 800 Kč
Sterilization pouches 100 x 250 mm 100 ks 594074 960 Kč
Sterilization pouches 150 x 280 mm 100 ks 594080 1 230 Kč

Sterilizační role 50 mm 200 m 594046 425 Kč
Sterilizační role 75 mm 200 m 594047 550 Kč
Sterilizační role 100 mm 200 m 594044 730 Kč
Sterilizační role 150 mm 200 m 594048 1 160 Kč
Sterilizační role 200 mm 200 m 594045 1 580 Kč

Sterilizační sáčky 60 x 100 mm 200 ks 594060 299 Kč
Sterilizační sáčky 90 x 165 mm 200 ks 594061 339 Kč
Sterilizační sáčky 90 x 250 mm 200 ks 594062 370 Kč
Sterilizační sáčky 140 x 250 mm 200 ks 594063 550 Kč
Sterilizační sáčky 190 x 330 mm 200 ks 594064 1 160 Kč

Steriking role HS 50 mm 200 m 594073 1 220 Kč
Steriking role HS 75 mm 200 m 594081 1 900 Kč
Steriking role HS 100 mm  200 m 594070 2 370 Kč
Steriking role HS 200 mm 200 m 594082 4 490 Kč

• Univerzální sterilizační sáčky pro parní i horkovzdušnou sterilizaci.
• Samolepící uzávěr s barevným indikátorem úspěšnosti sterilizace.
• Balení 100 ks.

STERILIZATION POUCHES Septodont

• Sterilizační role papír / fólie pro parní sterilizaci nástrojů v autoklávu.
• Transparentní fólie umožňuje snadnou identifikaci nástrojů.
• Role jsou opatřeny indikátory.

STERILIZAČNÍ ROLE PRO PS E-Line

• Samolepící sterilizační sáčky pro použití v parních sterilizátorech.

STERILIZAČNÍ SÁČKY PRO PS E-Line

• Sterilizační role pro horkovzdušnou sterilizaci.
• Role jsou vyrobeny ze speciálních průhledných fólií odolávajích teplotám do 200°C.

STERIKING ROLE PRO HS Wipak 

Luxator vazivové nože pro extrakci zubů 
bez námahy najdete na straně 426

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Sterilizační sáčky a role
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Sáčky lukasterik A 110 x 220 mm 1 ks 999431 2 Kč
Sáčky lukasterik B 140 x 330 x 50 mm 1 ks 999432 5 Kč
Sáčky lukasterik C 250 x 550 x 100 mm 1 ks 999433 15 Kč
Lepící páska na sáčky Lukasterik 50 m 999550 59 Kč

Mini tray Al 183 x 140 mm 1 ks 222003x 222 Kč
Mini tray Al víko stříbrné 1 ks 222004 222 Kč

Mini tray ocel 200 x 100 mm 1 ks 222002 255 Kč
Maxi tray ocel 200 x 150 mm 1 ks 222001 285 Kč

Kazeta s víkem 1 ks 136390230 634 Kč

• Papírové sáčky českého výrobce určené pro parní sterilizaci.
• Barevný indikátor pro procesový test sterilizace.

LUKASTERIK DITIS

• Hliníkové tácky na nástroje o rozměru 18 x 14 cm.
• V barvách: červená (2), modrá (3), zelená (4), žlutá (5) a stříbrná (6).
• Víko na tácky lze objednat pouze v barvě stříbrné.

MINI TRAY AL MEDICAL-ONE

• Ocelové tácky na nástroje ve 2 velikostech.

MINI / MAXI TRAY OCEL MEDICAL-ONE

• Kazeta nerezová s poklopem a úchytem.
• Rozměry: 230 x 150 x 60 mm

KAZETA S VÍKEM Medin

AET = Anatomická endodontická technologie
dokonalé opracování zubních kanálků na straně 171

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Tácky a kazety
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Páska s indikátorem pro PS 50 m 5930940 189 Kč

Indikátory pro PS 500 ks 593095 474 Kč

Helix Test Browne s nosičem 250 ks 593100 4 795 Kč

Helix Test s nosičem 100 ks 593101 1 995 Kč

EURO Bowie-Dick test 1 ks 1 ks 593115 170 Kč

• Páska s indikátorem procesového testu pro parní sterilizaci.
• Bílá barva se změní na hnědou a tak odliší sterilní materiál od nesterilního.
• Role 19 mm x 50 m.

Bowie-Dick test 
Je testem správného odvzdušnění a pronikavosti páry. Provádí se před každou sterilizací, kromě
tzv. Flash sterilizace (nebalené, neduté nástroje na zkrácený program - cca 4 min). Platnost
Bowie-Dick testu je 24 hodin.

Chemické testy sterilizace
Jsou určeny k průkazu splnění všech parametrů sterilizačního cyklu. U parních sterilizátorů se
na každou vsázku používá minimálně jeden takovýto test, který se ukládá do míst, kam
sterilizační médium nejhůře proniká. Pokud je součástí parního sterilizátoru tiskárna, zpravidla
se tento test neprovádí a pro dokumentaci sterilizace postačí výpis s tiskárny.

Procesové testy
Jedná se o testy, které barevnou změnou reagují již jen na přítomnost sterilizačního média.
Slouží k rozlišení materiálu připraveného ke sterilizaci a již vysterilizovaného. Tímto testem
se označuje každý jednotlivý obal. Obaly pro parní sterilizaci jsou tímto testem označeny
z výroby.

PÁSKA S INDIKÁTOREM PRO PS Medistock

• Indikátory pro sterilizaci parou v rozsahu 120 -140 °C.
• Poskytují jasně rozlišitelné výsledky ihned po sterilizaci.
• Balení obsahuje 500 proužků = 1000 indikátorů.

INDIKÁTORY PRO PS Browne

• Testy průniku páry pro malé parní sterilizátory od firmy Browne.

HELIX TEST Browne

HELIX TEST Medistock

• Jednorázový balíček pro B-D test vhodný pro velké parní sterilizátory (nad 50l).

EURO BOWIE-DICK TEST Medistock

Nejspolehlivější pečetidla fisur UltraSeal 
XT Plus / Hydro najdete na straně 271

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Testy parní sterilizace
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Páska lepící s indikátorem pro HS 50 m 593096 776 Kč

Trubičky TT pro HS 100 ks 593097 1 480 Kč

Chemický indikátor účinnosti DHI pro HS 200 ks 593098 1 099 Kč

Tray Paper 250 ks 300010 159 Kč

Chemické testy sterilizace 
Jsou určeny k průkazu splnění všech parametrů sterilizačního cyklu. U horkovzdušných
sterilizátorů do objemu komory 120 litrů se používá jeden test, nad 120 litrů dva testy.

• Páska s indikátorem procesového testu pro parní sterilizaci.
• Bílá barva se změní na hnědou a tak odliší sterilní materiál od nesterilního.
• Role 19 mm x 50 m.

• Lepicí páska s indikátorem pro sterilizaci suchým teplem.
• Vhodná pro procesový test a pro označování dóz při sterilizaci.
• Indikační obrazec změní při sterilizaci barvu ze zelené na hnědou.
• Třída A sterilizace.
• Role: 19 mm x 50 m.

PÁSKA LEPÍCÍ S INDIKÁTOREM PRO HS Browne

• Kontrolní skleněné trubičky pro horkovzdušnou sterilizaci.
• Poskytují okamžitý vizuální výsledek zkoušky teploty a trvání sterilizace prostřednictvím 

barevné stupnice.

TRUBIČKY TT PRO HS Browne

• Chemické indikátorové papírky pro kontrolu účinnosti v horkovzdušných sterilizátorech.
• Třída 4, dle ISO 11140-1, odpovídající vyhlášce 195/2005 sb.

CHEMICKÝ INDIKÁTOR ÚČINNOSTI DHI Westra

• Zřasený savý papír propouštějící páru a plyny vhodný pro nástrojové tácky.
• Autoklávovatelný, neobsahuje kysličník chloričitý.
• Bílá barva, rozměr 28 x 18 cm.

TRAY PAPER EURONDA

Exotika, poznávání, relaxace...
Z naší nabídky zájezdů si vyberete!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Testy horkovzdušné sterilizace
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Rukavice Comfort pudrované 100 ks 300437xx 159 Kč
 xx - doplňte velikost

Rukavice Sempercare pudrované 100 ks 300428x 170 Kč
 x - doplňte velikost

Rukavice DermaGEL bez pudru 100 ks 300442xx 175 Kč
 xx - doplňte velikost

Rukavice Sempercare bez pudru 100 ks 300426x 199 Kč
 x - doplňte velikost

Rukavice vyšetřovací

• Latexové, pudrované, nesterilní vyšetřovací rukavice smetanové barvy.
• Hladký povrch, snadné oblékání.
• Netrhají se, zachovávají cit v koncích prstů.
• Velikosti: XS - S - M - L - XL.

RUKAVICE COMFORT Mercator Medical

• Kvalitní latexové vyšetřovací rukavice s pudrem.
• Velikosti: XS - S - M - L - XL.

RUKAVICE SEMPERCARE PUDROVANÉ Semperit

• Latexové, nepudrované, nesterilní vyšetřovací rukavice smetanové barvy.
• Texturovaný povrch na koncích prstů.
• Vnitřní polymerová vrstva zajišťuje snadné obtékání.
• Velikosti: XS - S - M - L - XL.

RUKAVICE DERMAGEL Mercator Medical

• Kvalitní latexové vyšetřovací rukavice bez pudru.
• Velikosti: XS - S - M - L - XL.

RUKAVICE SEMPERCARE BEZ PUDRU Semperit

Vysoce flexibilní, měkké, 100% bavlněné 
válečky Richmond na straně 374

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Rukavice Nitrilex PF Protect 200 ks 300444xx 320 Kč
Rukavice Nitrilex PF Colagen 100 ks 300456xx 210 Kč
 xx - doplňte velikost

Rukavice Aloe Vate Nitrile 100 ks 30040x 285 Kč
 x - doplňte velikost

Rukavice Sempercare Nitrile skin2 200 ks 300435x 370 Kč
 x - doplňte velikost

Rukavice Peha-soft Nitrile 200 ks 30004x 339 Kč
 x - doplňte velikost

Rukavice Nitrilové

• Nitrilové, nepudrované vyšetřovací rukavice s texturovaným povrchem v oblasti prstů.
• Vhodné pro lékaře/pacienty s alergií na latex, tenké, pohodlné, snadno se oblékají.
• Protect - klasické nitrilové, modrá barva.
• Colagen - uvnitř kolagenová vrstva, která vyživuje pokožku rukou a chrání ji před vysušením, 

růžová barva.
• Velikosti: XS - S - M - L - XL.

RUKAVICE NITRILEX PF Mercator Medical

• Vynikající latexové rukavice s obsahem výtažku Aloe Vera.
• Vhodné pro alergiky, nepudrované, se zdrsněným povrchem.
• Velikosti: XS - S - M - L.

RUKAVICE ALOE VATE NITRILE Jovident

• Nitrilové rukavice s jemnou texturou na konečcích prstů.
• Extra měkké a přizpůsobivé - nebrání ve volném pohybu.
• Protialergenní, nepudrované, příjemná fialová barva.
• Velikosti: S - M - L - XL.

RUKAVICE SEMPERCARE NITRILE SKIN2 Semperit

• Jednorázové nesterilní rukavice z nitril-kaučuku.
• BÍLÁ barva rukavic!
• Nepudrované, vhodné pro alergiky. 
• Balení á 200 ks, vel. XL á 180 ks.
• Velikost: XS - S - M - L - XL.

RUKAVICE PEHA-SOFT NITRIL WHITE HARTMANN-RICO

Meditex pro děti vykouzlí úsměv na rtech 
malých pacientů na straně 380

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Rukavice Vinylex PF bez pudru 100 ks 300443xx 120 Kč
 xx - doplňte velikost

Rukavice DermaGel sterilní 1 pár 300450xx 15 Kč
 xx - doplňte velikost

Rukavice Peha-taft sterilní 1 pár 300011x 20 Kč
 x - doplňte velikost

Latexové náprstníky vel. 4 100 ks 5980214 69 Kč
Latexové náprstníky vel. 5 100 ks 5980215 69 Kč

Rukavice speciální

• Vinylové, nepudrované, nesterilní vyšetřovací rukavice transparentní barvy.
• Hladký povrch.
• Zvlášť vhodné pro mísení silikonových otiskovacích hmot.
• Velikosti: XS - S - M - L - XL.

RUKAVICE VINYLEX PF Mercator Medical

• Latexové, nepudrované, sterilní chirugické rukavice smetanové barvy..
• Texturovaný povrch, v oblasti prstů anatomicky tvarované.
• S vnitřní polymerovou vrstvou pro snazší oblékání.
• Velikosti: 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5.

RUKAVICE DERMAGEL STERILNÍ Mercator Medical

• Chirurgické sterilní rukavice z přírodního latexu.
• Lehce pudrované, s texturovým povrchem na straně dlaně.
• 6 velikostí: 6,0 (č.0) - 6,5 (č.1) - 7,0 (č.2) - 7,5 (č.3) - 8,0 (č.4) - 8,5 (č.5).
• Balení: 50 párů, dodávané také po 1 páru.

PEHA-TAFT STERILNÍ HARTMANN-RICO

• Jednorázové latexové vyšetřovací náprstníky.
• Dostupné ve 2 velikostech.

LATEXOVÉ NÁPRSTNÍKY B Braun Medical

Lastic - oblíbenou otiskovací hmotu 
najdete na straně 12

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



370

HYGIENA Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Čepice operační s vázáním 100 ks 300447 199 Kč

Čepice skládaná typ Clip 100 ks 300448 109 Kč

Návleky na obuv 100 ks 300446 139 Kč

Zásobník na rukavice 1 ks 300041 477 Kč

Čepice a návleky

• Operační čepice s vázáním z netkané textílie.
• Univerzální velikost pro muže i ženy.
• Modrá barva.

ČEPICE OPERAČNÍ S VÁZÁNÍM Mercator Medical

• Netkaná čepice se stahovací gumičkou v bílé barvě.
• Vhodné také jako ochranný návlek na opěrku hlavy stomatologické soupravy.

ČEPICE SKLÁDANÁ TYP CLIP Mercator Medical

• Pevné a kvalitní igelitové návleky na obuv.
• Zakončeny gumičkou.

NÁVLEKY NA OBUV Mercator Medical

• Univerzální duální zásobník na vyšetřovací rukavice.
• Dva oddělené prostory umožňují uložení dvou různých druhů nebo velikostí rukavic.
• Je možné jen přimontovat na zeď / skříňku nebo postavit.
• Kompaktní malé rozměry: 33 x 17,8 x 10,2 cm, bílá barva.

ZÁSOBNÍK NA RUKAVICE KerrHawe

NovaBone resorbovatelnou náhradu kosti 
najdete na straně 237

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Ústenky ASA 50 ks 300152x 168 Kč
 x - doplňte barvu

Ústenky Euronda 50 ks 30117x 199 Kč
 x - doplňte barvu

Ústenky Mercator 3-vrstvé 50 ks 300449x 79 Kč
 x - doplňte barvu

Ústenky Richmond modré 50 ks 3001560 477 Kč
Ústenky Richmond růžové 50 ks 3001561 477 Kč

Roušky

• Třívrstvé ochranné roušky na gumičku, zajišťují 99,9% účinnost filtrace.
• Neobsahují skelná vlákna, nekladou odpor dýchání a jsou hypoalergenní.
• Vnější a vnitřní vrstva je vodě odolná.
• Prokazatelně nezpůsobují kožní alergie (testováno).
• Barvy: modrá (0), zelená (1), růžová (2) a bílá (3).

ÚSTENKY ASA ASA DENTAL

• Hypoalergenní 3-vrstvé ústenky s aktibakteriální filtrační účinnosti > 99%.
• Měkká, vodu-odpuzující netkaná textilie pro lepší ochranu proti prachu a aerosolu.
• Příjemné netkaná bavlněná podšívka pro větší savost potu a vlhkosti.
• Barvy: fialová (1), limetka (2), bílá (3), žlutá (4), modrá (5), oranžová (6) a zelená (7).

ÚSTENKY MONOART EURONDA

• Standardní 3-vrstvé ústenky na gumičku.
• Poskytují bezpečnou ochranu před infekcí.
• Umožňuji pohodlné dýchání, měkké gumičky netáhnou.
• Pohodlné díky kovovému pásku na nose.
• Barvy: bílé (0), zelené (1) nebo modré (2).

ÚSTENKY MERCATOR Mercator Medical

• Vysoce kvalitní ochranné roušky pro lékaře s 99% filtrační účinností při 1,0 μm velikosti 
částeček.

• 100% bezlatexové, 3-vrstvé, umožňují pohodlné dýchání.
• Měkký aluminiový plíšek udrží tvar roušky po její adaptaci na obličej.
• Uchycení na gumičku.

ÚSTENKY RICHMOND Richmond

Nejširší sortiment ochranných brýlí najen 
do práce najdete na straně 390

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Ústenky Thienelino 50 ks 3000481 310 Kč

Ústenky So-Soft Kimberly-Clark 50 ks 300082S 220 Kč

Ústenky Foliodress mask perfekt 50 ks 300115x 126 Kč
 x - doplňte barvu

Ústenka se štítem 25 ks 300082 460 Kč

Roušky

• Kvalitní ochranné roušky s příjemnou gumičkou.
• S plíškem v oblasti nosu pro přizpůsobení a většímu pohodlí.
• Bílé s potiskem medvídka Otty, který vykouzlí úsměv na každé tváři.

ÚSTENKY THIENELINO THIENEL Dental

• Skládané ústenky s integrovaným drátkem.
• Opatřeny jemným pěnovým páskem pro větší pohodlí, rouška neklouže a pásek saje případ-

ný pot.
• Příjemné kulaté gumičky za uši.
• Bílá barva, kvalita značky Kimberly-Clark.

ÚSTENKA SO-SOFT Kimberly-Clark

• Bezpečná ochrana pro lékaře před infekcí.
• Příjemný pocit i při delších výkonech díky designu a jemnému materiálu.
• Uchycení na zavazovací šňůrky.
• barvy: modrá (0) a zelená (1).

ÚSTENKY FOLIODRESS MASK PERFEKT HARTMANN-RICO

• Ústenky se zvýšenou ochranou proti vodnímu aerosolu - patentovaná vrstva Fluidshield.
• Integrovaný plastový štítek chrání oči a částečně čelo, úprava bránící rosení.
• Opatřeny jemným pěnovým páskem pro větší pohodlí, rouška neklouže a pásek saje případ-

ný pot.
• Příjemné kulaté gumičky za uši.
• Oranžová barva, kvalita značky Kimberly-Clark.

ÚSTENKA SE ŠTÍTEM Kimberly-Clark

Vyzkoušejte Opalescence GO domáci bělení v univer-
zálních předplněných nosičích ze strany 255

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Potah na hlavovou opěrku 250 ks 583511 495 Kč

Obal na vzduch./vodní pistoli 500 ks 583763 1 467 Kč

Obal na násadce 3 x 25 cm 500 ks 584000 1 400 Kč
Obal na násadce 5 x 25 cm 500 ks 584050 1 571 Kč

Cover-All čirý 1200 ks 583700 764 Kč
Cover-All zásobník 1 ks 581600 903 Kč

Ochranné návleky

• Jednorázový igelitový potah chránící hlavovou opěrku Vašeho křesla před ušpiněním nebo 
poškozením.

• Barva: čirá transparentní.
• Rozměr: 279 x 241 mm

POTAH NA HLAVOVOU OPĚRKU KerrHawe

• Při náročnějších nebo chirurgických zákrocích je potřeba ochránit také vybavení stomatologického 
křesla před znečištěním krví a jinými kontaminanty.

• Usnadníte si následné čištění a dezinfekci po skončení zákroku.
• Jednorázový obal na vzduchovou / vodní pistoli, HVE nebo odsávačku slin.
• Uchycení pomocí unikátní lepící pásky připevní obal na hadičku a zabrání tak jeho sklouzávání.
• Rozměry: 64 mm x 254 mm.

OBAL NA VZDUCH./VODNÍ PISTOLI KerrHawe

• Jednorázový obal na násadce, ultrazvukové nástroje pro odstraňování zubního kamene a air-flow nástroje.
• Vyrobeny z velmi jemného plastu, který umožňuje snadné držení při zachování dotykové citlivosti.
• Balení po jednom kuse ulehčuje nasazení a aplikaci na násadec.
• Rozměry:
• 31,3 mm x 254 mm je určen pro rovné, nízko-rychlostní násadce, ultrazvukové nástroje a air-flow nástroje.
• 51 mm x 254 cm slouží k ochraně prokolénkových, nízko-rychlostních násadců a Midwest Shorty.

OBAL NA NÁSADCE KerrHawe

• Jednorázový obal, který si snadno přizpůsobíte pro jakýkoliv tvar a povrch!
• Tenký, přilnavý plast účinně obaluje cokoliv, čeho se dotýkáte v průběhu ošetření.
• Snadno se aplikuje a nezanechává žádné stopy.
• Dodáván na cívce s perforací pro snadné odtržení jednotlivých kusů.
• Jedna strana je lehce lepící, barva čirá transparentní.
• Rozměr jednoho kusu: 102 x 152 mm.
• Stolní zásobník činí odtrhávání jednotlivých obalů rychlé a snadné.

COVER-ALL MNOHOÚČELOVÝ OBAL KerrHawe

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt? 
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Celluron č. 1 300 g 300079 220 Kč
Celluron č. 2 300 g 300078 210 Kč
Celluron č. 3 300 g 300092 210 Kč
Celluron č. 4 300 g 300095 210 Kč

Válečky Richmond 2000 ks 300035 1 400 Kč
Válečky Richmond prošívané 4 x 2500 ks 3000350 9 470 Kč

Zásobník na válečky Richmond 1 ks 300034 2 395 Kč
Zásobník na válečky bílý 1 ks 3000391 339 Kč

Tampóny gázové 15 x 15 cm 100 ks 300032 99 Kč
Tampóny gázové 19 x 20 cm 100 ks 300169 129 Kč

Tampóny sterilní 15 x 15 cm 3 ks 300195 11 Kč
Tampóny sterilní 15 x 15 cm 10 ks 300153 21 Kč
Tampóny sterilní 19 x 20 cm 3 ks 300154 14 Kč
Tampóny sterilní 19 x 20 cm 5 ks 3001540 16 Kč

Válečky

• Oblíbené válečky tuzemského výrobce.
• Velikosti: 1 (8 x 38 mm), 2 (10 x 38 mm), 3 (12 x 38 mm) a 4 (14 x 38 mm).

CELLURON HARTMANN-RICO

• Klasické vysoce flexibilní, měkké, 100% bavlněné válečky s úžasnou absorbční schopností.
• Prošívané válečky jsou extra měkké s extrémní savostí a výjimečnou trvanlivostí, poskytují 

maximální pohodlí pro pacienty.
• Dodávané v univerzální velikosti č. 2, vyrobeny v USA.

VÁLEČKY Richmond

• Chrání válečky proti prachu a kontaminování spreji, pootočením se uvolní jeden váleček.
• Dostupné v bílé barvě, univerzální.
• Zásobník Richmond obsahuje navíc 200 ks válečků.

ZÁSOBNÍK NA VÁLEČKY

Zásobní Richmond - 
300034

Zásobník na válečky 
bílý - 3000391

• Nesterilní tampóny stáčené z hydrofilní gázy.

TAMPÓNY Krasplast

• Tampóny stáčené z hydrofilní gázy.
• Sterilně balené - vyberte si velikost a počet kusů dle vlastní potřeby.

TAMPÓNY STERILNÍ BATIST Medical

Zeta 3 ubrousky nebo ve spreji najdete 
na straně 338

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Prošívané
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Zubní drenáž sterilní 6 cm 300902 12 Kč

Parotisroll č. 1 - 9 x 80 mm 100 ks 550007 559 Kč
Parotisroll č. 2 - 10 x 80 mm 100 ks 550008 559 Kč
Parotisroll č. 3 - 10 x 100 mm 100 ks 550009 559 Kč
Parotisroll č. 5 - 8 x 100 mm 100 ks 550010 559 Kč

Parotisroll Anatomic 50 ks 550006 369 Kč

Dry Tips vel. S 50 ks 300148S 375 Kč
Dry Tips vel. L 50 ks 300148L 395 Kč

Sušící materiály

• Zubní drenáž je vyrobena z tamponádního obinadla ze 100% bavlněné příze.
• Baleno sterilně po 1 kuse, sterilizace gama zářením, expirace 5 let.
• Šířka: 1 cm, délka: 6 cm.

ZUBNÍ DRENÁŽ Steriwund

• Speciální vatový váleček s kovovým jádrem.
• Výborně saje, dá se velmi dobře tvarovat.
• Používá se pro bukální, lingvální i labiální pozice.
• Vhodný mimo jiné pro ortodoncii, při pečetění fisur.

PAROTISROLL Coltene / Whaledent

• Speciální dentální válečky s integrovaným drátkem, který udrží válečky v požadovaném tvaru 
na místě za jakýchkoliv okolností.

• Díky zploštělým koncům se snadno aplikují, hlavně do malých prostor a zároveň jsou přijatel-
nější pro citlivé pacienty se silným dávivým reflexem.

• Průměr 10 mm, délka 100 mm.

PAROTISROLL ANATOMIC Coltene / Whaledent

• Vysoce savé absorbční polštářky pro kompletní krytí parotického ústí a ústí sliznice.
• Absorbují a udržují 30krát více vlhkosti než je jejich vlastní hmotnost, zajistí suchou oblast 

minimálně 15 minut.
• Usnadňují práci v distálnějších partiích, přizpůsobují se pohybům tváře, drží na místě a 

snadno se odstraňují.
• Dodávají se ve 2 velikostech, malé a velké.

DRY TIPS Mölnycke Health Care

Ochranné brýle Hélio ochrání Váš zrak při polymeraci světlem
Najdete na straně 126

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Pur-Zellin 2 x 500 ks 300050 80 Kč
Pur-Zellin zásobník 1 ks 300052 425 Kč

Pehazell přířezy 20 x 30 cm 500 g 300055 73 Kč
Pehazell přířezy 20 x 15 cm  5 kg 300102 700 Kč

Perlan přířezy 40 x 50 cm 200 ks 300068 900 Kč
Perlan přířezy 95 x 50 cm 100 ks 300197 1 000 Kč
Perlan přířezy 95 x 150 cm 50 ks 300022 1 250 Kč

Pehazell vata buničitá vinutá 500 g 300081 80 Kč
Pehazell vata buničitá vinutá 1000 g 300056 149 Kč

Cotton Pellets Richmond č. 2 2550 ks 5402332 380 Kč
Cotton Pellets Richmond č. 3  2500 ks 5402333 329 Kč
Cotton Pellets Richmond č. 4 3000 ks 5402334 425 Kč

Obvazové materiály

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

PUR-ZELLIN HARTMANN-RICO

• Buničitá vata s jemnou stejnoměrnou strukturou, bělená kyslíkem.
• Díky vysoké savosti je ideální pro všechny hygienické účely.
• Skládaná v přířezech 20 x 30 cm a 20 x 15 cm

PEHAZELL HARTMANN-RICO

• Víceúčelové přířezy z netkané textilie jsou určeny pro každodenní použití za sucha i mokra.
• Hygienická nezávadnost, příjemný dotek, pevnost a odolnost proti oděru.
• Mimořádná savost.

PERLAN PŘÍŘEZY DITIS

• Buničitá vata s jemnou stejnoměrnou strukturou, bělená kyslíkem.
• Vinutá v roli, šířka: 36 cm.

VATA BUNIČITÁ VINUTÁ HARTMANN-RICO

• 100% bavlněné peletky s vysokou absorbční schopností ve 3 velikostech: č.2 - 5 mm, č.3 - 4 
mm, č.4 - 3 mm.

COTTON PELLETS Richmond

VIP Klub To nejlepší pro nejlepší

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Sterilux ES 5 x 5 cm 100 ks 300088 32 Kč
Sterilux ES 7,5 x 7,5 cm 100 ks 300121 73 Kč
Sterilux ES 10 x 10 cm 100 ks 300125 110 Kč

Sterilux ES sterilní 5 x 5 cm 50 ks 300203 160 Kč
Sterilux ES sterilní 7,5x7,5 cm 50 ks 300201 210 Kč
Sterilux ES sterilní 10 x 10 cm 50 ks 300200 245 Kč

Vata obvazová 200 g 300042 49 Kč
Vata obvazová vinutá 500 g 300076 126 Kč
Vata obvazová vinutá 1000 g 300077 222 Kč

Nádobka na vatu 1 ks 221151 599 Kč

Cosmos vodě odolné č. 2 20 ks 300072 49 Kč
Cosmos vodě odolné č. 5 20 ks 300073 49 Kč

Obvazové materiály

• Osmivrstvé kompresy z obvazové gázy o 13 vláknech se založenými okraji.
• Jsou vysoce savé, prodyšné, měkké a hebké.
• Nesterilní, k všeobecnému ošetření ran.

STERILUX ES HARTMANN-RICO

• Osmivrstvé sterilní kompresy o 17 vláknech.

STERILUX ES STERILNÍ HARTMANN-RICO

• Základní materiál vhodný pro lékařské, hygienické i kosmetické účely.
• Vata obvazová skládaná obsahuje směs 67% bavlny a 33% viskózové střiže.
• Vata obvazová vinutá je ze 100% bavlny.

VATA OBVAZOVÁ HARTMANN-RICO

• Praktická pomůcka pro odebírání vaty prsty nebo pinzetou skrze otvor.
• Vata je chráněna před znečištěním a přitom po ruce, stále připravena k použití.

NÁDOBKA NA VATU Green Leaf Industries

• Vodě odolná náplast ve dvou (č.2) nebo pěti (č.5) praktických velikostech.

COSMOS VODĚ ODOLNÉ HARTMANN-RICO

Extrémně pevné a stabilní Provizorní 
korunky najdete na straně 221

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Omniplast 1,25 cm 5 m 300058 27 Kč
Omniplast 2,5 cm 5 m 300074 39 Kč
Omniplast 5 cm  5 m 300063 69 Kč

Fixaplast 2,5 cm 5 m 300009 43 Kč

Omnipor 2,5 cm 5 m 300144 29 Kč
Omnipor 5,0 cm 5 m 300145 45 Kč

Bel Family vatové tyčinky 160 ks 300135 23 Kč
Bel Family vatové tyčinky 200 ks 300136 34 Kč

Bel Cosmetic podušky 70 ks 300157 35 Kč

Obvazové materiály

• Klasická textilní náplast se silnou lepicí schopností v barvě kůže.
• Na ochranu rány před vnější vlhkostí je Omniplast hydrofóbně impregnovaný.

OMNIPLAST HARTMANN-RICO

• Cívková textilní náplast k fixaci obvazů, obkladů, cévek, apod.
• Šířka: 2,5 cm, návin: 5 m.

FIXAPLAST HARTMANN-RICO

• Hypoalergenní fixační náplast z bílého netkaného textilu s polyakrylátovým lepidlem.
• Propouští vzduch i páru, takže pokožka dýchá a nepotí se.
• Neabsorbuje rentgenové záření a není ji proto nutné odstraňovat před RTG vyšetřením.
• Šířky: 2,5 cm a 5,0 cm, návin: 5 m.

OMNIPOR HARTMANN-RICO

• Jemné vatové tyčinky pro každodenní použití ve Vaší praxi.
• Vhodné pro lokální nasátí tekutin a sušení nebo pro aplikaci léčebných a profylaktických 

materiálů.
• Balení v plastové krabičce (200 ks) nebo jako náhradní balení v sáčku (160 ks).

BEL FAMILY TYČINKY HARTMANN-RICO

• Vatové podušky složené z 85% bavlny a 15% speciálních vláken.
• Extra měkká vlákna se neuvolňují z tamponu a tak zanechávají povrch hladký a čistý.
• Vhodné pro otírání a dezinfekci nástrojů, kůže nebo sliznice.

BEL COSMETIC PODUŠKY HARTMANN-RICO

Výrobník destilované vody Destilátor 
Drink najdete na straně 361

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Ochranné roušky

Top towels 500 ks 300031x 499 Kč
 x - doplňte barvu

Roušky Monoart 500 ks 400089x 549 Kč
 x - doplňte barvu

Roušky Classic skládané 80 ks 300023x 165 Kč
Roušky It s 4 Kids skládané 80 ks 300057x 165 Kč
 x - doplňte barvu

Roušky Classic v roli 40 ks 300027x 83 Kč
 x - doplňte barvu

Vyrobte si nosiče na bělení přímo v ordinaci
Proform najdete na straně 262

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Dvouvrstvé, vysoce absorbční ochranné skládané roušky pro pacienty.
• Vrstva z PE zabraňuje prosáknutí a znečištění oděvu pacienta.
• Barvy: modrá (1), oranžová (2), zelená (3) a žlutá (4).
• Rozměr: 33 x 48 cm.

TOP TOWELS EURONDA

• Kvalitní ochranné roušky pro pacienta z čisté celulózy se spodní nepropustnou polyetyleno-
vou vrstvou.

• Reliéfní vzor napomáhá lepší absorbci, fólie chrání spolehlivě pacientův oděv.
• Barvy: oranžová (1), růžová (2), žlutá (3), modrá (4), zelená (5), fialová (6), černá (7), sv. 

modrá (8) a bílá (9).
• Rozměry: 33 x 45 cm.

ROUŠKY MONOART EURONDA

• Skládané dvouvrstvé ubrousky, které umožňují dokonalou absorpci tekutin a zároveň chrání oděv pacienta.
• It s 4 Kids - navíc s potiskem dětského motivu.
• Barvy: bílé (0), žluté (1), limetka (2), meruňkové (3), modré (4), fialové (5) a zelené (6).
• It s 4 Kids barvy: limetka (1), modré (2), žluté (3) a meruňkové (4).
• Rozměr: 33 x 48 cm.

ROUŠKY CLASSIC SKLÁDANÉ Weber & Weber

• Ochranné roušky pro pacienty balené v roli.
• Dvouvrstvé - savá buničina a polyetylénová fólie.
• Barvy: modrá (1), fialová (2), zelená (3), žlutá (4), meruňková (5), bílá (6) a limetková (7).
• Rozměry: 33 x 48 cm.

ROUŠKY CLASSIC V ROLI Weber & Weber
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Ochranné roušky

Roušky Plus 30 ks 300026x 130 Kč
 x - doplňte barvu

Apron č.3 60 x 54 cm 80 ks 300024x 310 Kč
 x - doplňte barvu

Apron č.3 80 x 54 cm 60 ks 300118x 310 Kč
 x - doplňte barvu

Meditex bez potisku 250 ks 300026x 490 Kč
Meditex potisk zubu 250 ks 300028x 640 Kč
Meditex dětský 125 ks 300048 240 Kč
 x - doplňte barvu

Prophytex ochranné roušky pro AirFlow 
techniku najdete na straně 275

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Roušky pro pacienta poskytující ještě lepší ochranu.
• Skládají se ze dvou vrstev savé buničiny a polyetylénové fólie vespod.
• Baleny v roli s praktickou perforací pro utržení.
• Opatřeny výřezem pro krk a konci pro zavázání kolem krku pacienta.
• Barvy: žluté (5), oranžové (6), modré (7), zelené (8) a fialové (9).
• Rozměr: 51 x 65 cm.

ROUŠKY PLUS Weber & Weber

• Pacientské přehozy vyrobené z polyetylénu a savé měkké celulózy.
• S výřezem na krk a pásky pro zavázání za krkem.
• Barvy: modrá (1), bílá (2), zelená (3), tmavě modrá (4), oranžová (6), žlutá (8) a růžová (9).

APRON Č. 3 STANDARD THIENEL Dental

• Pacientské ochranné roušky větších rozměrů vyrobené z polyetylénu a savé měkké celulózy.
• S výřezem na krk a pásky pro zavázání za krkem.
• Barvy: modrá (1), bílá (2), zelená (3), tmavě modrá (4), oranžová (6), žlutá (8) a růžová (9).

APRON Č. 3 COMFORT THIENEL Dental

• Roušky pro pacienty vyrobené z vrstvy vysoce savého papíru a PE-fólie, zabraňující prosáknutí.
• Rozměr: 32 x 45 cm, s výřezem pro krk.
• Baleny v rolích s perforací pro snadné odtržení.
• Barvy: modrá (č.1), bílá (č.2), zelená (č.3) a žlutá (č.4).
• Varianta s veselým potiskem zoubků nebo bez potisku.
• Dětské skládané roušky bílé barvy s potiskem medvídka.

MEDITEX THIENEL Dental



381

HYGIENAHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

Ochranné roušky igelitové

Apron č.1 200 ks 300117x 460 Kč
 x - doplňte barvu

Roušky Monoart PE 200 ks 400093x 466 Kč
 x - doplňte barvu

Roušky Normal PE 100 ks 300045x 249 Kč
 x - doplňte barvu

Simplex 200 ks 40008x 869 Kč
 x - doplňte barvu

Odměny pro malé i velké pacienty
najdete na stranách 289 - 292

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Ochranné roušky pro pacienta vyrobené z umělé hmoty.
• Dodávané v roli s perforací pro odtržení.
• S výřezem pro krk a páskami pro zavázání.
• Barvy: modrá (1), bílá (2), zelená (3), tmavě modrá (4), oranžová (6) a žlutá (8).
• Rozměr: 80 x 54 cm.

APRON Č. 1 THIENEL Dental

• Ochranné roušky vyrobené z recyklovatelné polyetylenové fólie.
• Poskytují dokonalou ochranu pacientova oděvu během všech procedur náročných na hygienu.
• Barvy: zelená (1), bílá (2) a tmavě modrá (3).
• Rozměr: 75 x 53 cm.

ROUŠKY IGELITOVÉ EURONDA

• Pacientské roušky z polyetylénové fólie bránící prosáknutí.
• V roli, opatřeny praktickou perforací.
• S výřezem na krk a koncovkami pro uvázání kolem krku.
• Barvy: modrá (1) a zelená (2).
• Rozměr: 56 x 80 cm

ROUŠKY NORMAL Weber & Weber

• Jednoduché polyetylénové ochranné roušky pro pacienty.
• Dodávány v rolích, jednotlivé kusy jsou oddělené perforací.
• Barvy: modrá (1), bílá (2) a zelená (3).
• Rozměr: 77 x 52,5 cm.

SIMPLEX Coltene / Whaledent
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Zásobník na role Meditex - stolní 1 ks 300039 1 030 Kč
Zásobník na role Meditex - na zeď 1 ks 300040 1 120 Kč

Zásobník na skládané roušky 1 ks 300043 595 Kč

Headrest 100 ks 300183x 260 Kč
 x - doplňte barvu

Headrest motiv bílo/modré 100 ks 3002141 370 Kč
Headrest motiv bílo/růžové 100 ks 3002142 370 Kč

Ochranné roušky

Thienelino Kidsbox pro dívky sada 598039D 530 Kč
Thienelino Kidsbox pro chlapce sada 598039C 530 Kč

• Zásobník pro hygienické skladování ubrousků Meditex a jejich jednoduché odtržení.
• Barva bílá.

ZÁSOBNÍK NA ROLE MEDITEX THIENEL Dental

• Čirý zásobník na skladné roušky pro pacienta.
• Transparentní barva nenarušuje design ordinace.
• Vyrobeno z pevného, odolného plastu.
• Jednoduché plnění a snadné odebírání roušek.
• Vhodný pro roušky do rozměru 18,5 x 12,5 cm (v naskládaném stavu).
• Rozměry: 19 x 14,5 cm, výška 16,5 cm.

ZÁSOBNÍK NA SKLÁDANÉ ROUŠKY

• Krycí přehozy pro opěradla zubních souprav, chránící před znečištěním od vlasových gelů a 
barev.

• Savý papír a PE-fólie zajišťují absorbci a voděodolnost.
• Rozměr 27 x 28 cm, balené v roli á 100 ks.
• Široká škála barev: modrá (1), bílá (2), zelená (3), tmavě modrá (4), oranžová (6), žlutá (8) 

a růžová (9).

HEADREST THIENEL Dental

• Krycí přehozy pro opěradla zubních souprav s veselým motivem.
• Chrání před znečištěním od vlasových gelů, barev a aerosolu vzniklého během ošetření.
• Savý papír a PE-fólie zajišťují absorbci a voděodolnost.
• Rozměr 27 x 28 cm, balené v roli á 100 ks.
• Bílá barva s barevným potiskem medvídků a oveček (na každé straně jiný motiv).
• Barva potisku: modrá nebo růžová.

HEADREST S POTISKEM DĚTSKÝ THIENEL Dental

Praxipolish Plus pro šetrnou dezinfekci stoma-
tologických souprav najdete na straně 350

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Praktické sady pro malé pacienty s veselými motivy.
• Napomáhají odbourat strach Vašich dětských pacientů.
• Každá sada obsahuje: 25 papírových kelímků, 25 ústenek, 25 pacientských roušek a 25 

samolepek 3D.
• Dostupné v růžové barvě pro holčičky (D) a modré pro chlapečky (C).

THIENELINO KIDSBOX THIENEL Dental
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Krční držák 1 ks 400052x 110 Kč
 x - doplňte barvu

Stomatologický řetízek - zub 1 ks 300282x 269 Kč
 x - doplňte barvu

Krční držák Jumbo 1 ks 400055x 139 Kč
 x - doplňte barvu

Držátko ubrousku krátké Aligator 1 ks 159530120 97 Kč
Držátko ubrousku řetízkové 1 ks 159530100 128 Kč

Řetízky na ubrousky

• Barevné plastové krční držáky s kovovými klipsy (krokodýl).
• Široká barvená škála: světle modrá (1), bílá (2), zelená (3), růžová (4), žlutá (5) a červená 

(6).

KRČNÍ DRŽÁK

• Kovový řetízek pro uchycení stomatologických bryndáků.
• Velmi pevné plastové klipsy neumožní ubousku vyklouznout.
• Řetízek lze v případě potřeby sejmout z klipsů a vydezinfikovat.
• Snadno si přizpůsobíte délku řetízku pro malé i velké pacienty.
• Patentní uchycení řetízku na klipu znemožňuje jeho nechtěné uvolnění.
• Barvy - žlutá (1), modrá (2), oranžová (3), filová (4) a zelená (5).

STOMATOLOGICKÝ ŘETÍZEK ZUB Weber & Weber

• Jumbo držák z točeného pružného materiálu.
• Natáhne se do té délky, jakou aktuálně potřebujete a pevně drží.
• Barvy: bílý (0) a modrý (1).

KRČNÍ DRŽÁK JUMBO Hager & Werken

• Celoková řetízková držátka ubrousku českého výrobce.
• Dostupná ve dvou variantách délek:
- 159530100 - dlouhé - 47 cm, svorky typ krokodýl.
- 159530120 - krátké - 23 cm, svorky typ krokodýl.

DRŽÁTKO UBROUSKU ŘETÍZKOVÉ

159530120

159530100

Medin

Profylaktické pasty najdete
na straně 277

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Savky

Savky Monoart 100 ks 400089x 83 Kč
 x - doplňte barvu

Savky spirálové 100 ks 400038 169 Kč

Savky flexibilní bílé 100 ks 4000400 137 Kč
Savky flexibilní transparent 100 ks 4000401 137 Kč

Savky ASA Fresh zelené 100 ks 4000421 126 Kč
Savky ASA Fresh bílé 100 ks 4000423 126 Kč

Široký sortiment chirurgických savek 
najde na straně 252

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Jednorázové flexibilní savky z průhledného PVC.
• Integrovaný kovový drát pro snadné vytvarování.
• Zaoblený tvar koncovky nedráždí sliznici.
• Průměr cca 6,5 mm, délka 15 cm.
• Transparentní barvy: čirá (C), zelená (Z), modrá (TM), žlutá (Y), růžová (R), oranžová (O), 

fialová (F), vínová (E) a limetková (L).
• Dostupné také v neprůhledné bílé barvě (B).

SAVKY MONOART EURONDA

• Jednorázové spirálové savky s mnoha otvory po celé délce zajišťující mnohem účinnější
a efektivnější odsávání.

• Prvotřídní kvalita švédské výroby.
• Součástí balení jsou 2 adaptéry.

SAVKY SPIRÁLOVÉ J.H. Orsing

• Savky s měkkou koncovkou ideální pro citlivé pacienty a při dlouho trvajících zákrocích.
• Při lehkém zatlačení se koncovka savky rozevře a umožní urychlené odsání nahromaděných tekutin.
• Silikonová koncovka nedráždí měkké tkáně a netlačí, v případě potřeby ji lze sejmout.
• Modrá barva kontrastuje s prostředím v ústech, bezlatexový materiál!
• Jednoduše tvarovatelné díky vestavěnému drátku.
• Délka: 155 mm, dodávané transparentní (1) nebo bílé (0) s modrou koncovkou.

SAVKY FLEXIBILNÍ ASA DENTAL

• Unikátní savky s mátovou vůní pro příjemný pocit pacientů a pohodlí během ošetření.
• Díky patentované technologii je vůně do koncovky dodána již během výroby a tím je zajištěno, 

že nedojde k jejímu vyprchání.
• S integrovaným drátkem pro pohodlné tvarování.
• Barvy: transparentní zelená (1) a bílá (3).
• Délka: 145 mm.

SAVKY ASA FRESH ASA DENTAL
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Kelímky 160 ml bílé 100 ks 300008 52 Kč
Kelímky 160 ml čiré 100 ks 300178 52 Kč
Kelímky 200 ml 100 ks 3001xx 66 Kč
 xx - doplňte barvu

Kelímky Monoart 200 ml 1000 ks 4000890x 540 Kč
 x - doplňte barvu

Zásobník na kelímky - ke křeslu 1 ks 300405 469 Kč

Zásobník na kelímky - na zeď 1 ks 300400V 760 Kč

Kelímky

• Jednorázové kelímky na vyplachování pro pacienty s oblým okrajem.
• Velikosti: 0,16 ml (bílé a transparentní) a 0,20 ml (různé barvy).
• Barvy: modré (č.08), žluté (č.09), zelené (č.10), červené (č.11), bílé (07) a čiré (07C).
• Balené v kartonu po 3 000 ks.

KELÍMKY KUPO 

• Jednorázové výplachové kelímky barevně korespondující s ostatním materiálem zn. Monoart.
• Kelímky o objemu 200 ml jsou baleny po 1 000 ks od jedné barvy.
• Barvy: zelené (Z), limetka (L), modré (TM), světle modré (M), žluté (G), oranžové (O), růžové 

(R), červené (C) a fialové (F)

KELÍMKY MONOART EURONDA

• Praktický držák jednorázových kelímků pro připevnění na sloupek soupravy.
• Univerzální pro sloupky v průměru 4 - 6 cm, kromě kónických.

ZÁSOBNÍK NA KELÍMKY KE KŘESLU

• Nástěnný univerzální zásobník na kelímky.
• Transparentní tělo umožňuje vizuální kontrolu naplněnosti zásobníku.
• Neutrální bílá barva se hodí pro každý interiér.

ZÁSOBNÍK NA KELÍMKY NA ZEĎ KUPO 

Asistenční polička ze strany 439
Všechno pěkně při ruce

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Papírové ručníky bílé  150 ks 450063 39 Kč
Papírové ručníky zelené 150 ks 450064 39 Kč
Zásobník na papírové ručníky 1 ks 450068x 705 Kč

ZEWA Softis 10 x 10 ks 450182 86 Kč

Majesta kapesníky 250 ks 450072 91 Kč

ValaComfort multi 50 ks 300037 136 Kč

Ručníky a kapesníky

• Kvalitní, velmi savé papírové ručníky.
• Po upotřebení zabírají minimální objem v odpadkovém koši.
• Barvy: bílá (22,4 x 23 cm) a zelená (23,2 x 23 cm). 
• Zásobník pro uskladnění a snadnou manipulaci s papírovými ručníky.
• Na dvě balení papírových ručníků.
• Barva bílá s modrou kapkou, rozměr 30 x 27 x 13 cm.
• Na objednání také k dispozici s kapkou v barvě: bílé (B), červené (C), šedé (S) a čiré (T).

PAPÍROVÉ RUČNÍKY A ZÁSOBNÍK

• Komfortní 4-vrstvé skládané papírové kapesníky.
• Příjemné pro pokožku, nedráždí a díky 4 vrstvám jsou odolné proti protržení.
• Baleny v uzavíratelných balíčcích po 10 ks.

ZEWA SOFTIS Zewa

• Dvouvrstvé kosmetické kapesníky v papírovém zásobníku.
• Díky tenké membráně a naskládání kapesníků je umožněno vytažení právě jednoho kusu.
• Papírové zásobníky jsou potištěny jemnými motivy v různých barvách.

MAJESTA KAPESNÍKY Majesta

• Víceúčelové ubrousky z dobře odolného potištěného netkaného textilu plně nahrazující 
klasické textilní ručníky.

• Ideální pro použití společně s postřikovými dezinfekcemi, savá utěrka pro stírání všude, kde 
je potřeba.

• Nepouští chlupy, měkká, nůžkami snadno přizpůsobitelná do jakéhokoliv tvaru nebo velikosti.
• Rozměry: 34 x 38 cm, světle fialová barva.

VALACOMFORT MULTI HARTMANN-RICO

Mýdla šetrná k Vašim rukám najdete na 
straně 352

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Ochranné štíty

Vista-Tec U-light ECO sada 910326x 1 020 Kč
Vista-Tec refill 10 ks 910319 1 060 Kč
 x - doplňte barvu

Ochranný štít Univet standard 1 ks 5907020 899 Kč
Ochranný štít Univet zvýšený 1 ks 5907021 899 Kč
Náhradní fólie standard 1 ks 5907022 260 Kč
Náhradní fólie zvýšená 1 ks 5907024 260 Kč

Ochranný štít 710 1 ks 590710x 699 Kč
Ochranný štít 710 - náhradní folie 5 ks 5907104 995 Kč
Ochranný štít 710 - podušky na čelo 10 ks 5907109 209 Kč
 x - doplňte barvu

Ochranný štít Kimberly-Clark 1 ks 590704 70 Kč

Ústenky s integrovaným štítkem značky 
Kimberly Clark najdete na straně 372

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Estetický ochranný štít chránící celý obličej.
• Snadno vyměnitelné fólie, připevnitelný pomocí klipsů i na dioptrické brýle.
• Jednoduchá údržba a čištění, nemlží se.
• Široká barevná škála transparentních obrouček: modrá (0), růžová (1), zelená (2), čirá (3) a 

žlutá (4).
• Balení sada obsahuje 1 obroučku + 5 fólií.

VISTA-TEC U-LIGHT ECO Polydentia

• Lehké flexibilní štíty pro ochranu celého obličeje s kovovou obroučkou.
• Speciální čirá fólie zabrání zamlžení, je možné je nosit i s ochrannou rouškou.
• Lze jej prakticky vyklápět nahoru o 90°.
• Zvýšený štít je nahoře prodloužený o 2,5 cm a zahnutý, takže chrání i řasy.
• Hmotnost 95 g.

OCHRANNÝ ŠTÍT UNIVET

• Ochranný štít pro upevnění na čelo.
• Štít na čele netlačí díky výměnné podušce nezpůsobující alergie.
• Nastavitelná elastická páska.
• Pod štít můžete použít dioptrické brýle i ochrannou roušku.
• S protimlžící ochranou.
• Štít je vyměnitelný a lze jej celý zvednout o 90°.
• Barva štítku: modrá (0) nebo čirá (1).

OCHRANNÝ ŠTÍT 710 UNIVET

• Široký a hluboký ochranný štít spolehlivě kryje celý obličej i krk.
• Upevňuje se kolem hlavy pomocí plastového pásku, na čele molitan.
• Určen k jednorázovému použití, nelze měnit štítky.
• Nemlží se a padne na každou tvář!

OCHRANNÝ ŠTÍT Kimberly-Clark
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Lupové brýle

Lupové brýle ASH 1 ks 91036xx 25 890 Kč

Lupové brýle IRIS 1 ks 91028xx 21 790 Kč

Vaše SPOKOJENOST, náš CÍL

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Odlehčené, pohodlé rámy, vyztužené karbonovými vlákny, které padnou na každý obličej.
• Dodávány ve dvou velikostech - S a L.
• Skla umožňují individuální úpravu dioptrií, dostupné ve všech zvětšeních.
• Vylepšené optické vlastnosti ocení všichni všeobecní stomatologové a endodontisté.
• Barvy: šedá, černo-červená a fialová.

ASH UNIVET

• Oblíbené a slušivé rámy v unisex provedení.
• Dodávány ve dvou velikostech - S a L.
• Skla umožňují individuální úpravu dioptrií, dostupné ve všech zvětšeních.
• Vylepšené optické vlastnosti ocení všichni stomatologové.
• Barvy: černá, růžová nebo oranžová.

IRIS UNIVET
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Lupové brýle Techne 1 ks 91028xx 23 990 Kč

Lupové brýle Techne RX 1 ks 91038xx 25 090 Kč

Lupové brýle 546 1 ks 91036xx 16 990 Kč

Světelný EOS LED systém 1 ks 910322 17 690 Kč

Lupové brýle

• Unikátní kombinace pohodlných ochranných brýlí s profesionálními galilejskými teleskopy.
• Obroučky ze speciální slitiny nabízí pohodlí, dlouhou životnost a také moderní design.
• Lehké kompaktní brýle sportovního designu vhodné pro celodenní nošení s měkkým proti-

skluzovým, anatomicky tvarovaným nosním můstkem a pohodlnými přilnavými ručkami.
• Samozřejmostí je antimlživá úprava skel brýlí a ochranná vrstva proti poškrábání.
• Dostupné ve všech zvětšeních, vhodné pro protetiku a všeobecnou stomatologii.
• Tento typ brýlí neumožňuje dioptrickou korekci do skel brýlí.
• Barvy: bílo-červená, bílo-růžová nebo černo-zelená.

TECHNE UNIVET

• Stejný typ obrouček jako u Techne navíc umožňují úpravu Vašich dioptrií a zároveň velmi 
efektivně chrání Váš zrak.

• Dostupné ve všech zvětšeních, ideální pro všechny stomatology zakládající si na mladistvém 
a moderním image!

• Barvy: bílo-červené, bílo-růžové nebo bílo-zelené.

TECHNE RX UNIVET

• Kombinace pohodlných ochranných brýlí s galilejskými teleskopy vsazenými do plastových 
obroučků.

• Sportovní design, antimlživá úprava skel brýlí a ochranná vrstva proti poškrábání.
• Poskytují skvělou ochranu Vašeho zraku před nečistotami vzniklými během broušení.
• Zvlášť vhodné pro studenty, začínající mladé lékaře a laboranty.
• Dostupné ve zvětšení: 2x a 2,5x s přednastavenou pupilární vzdáleností (S-M-L).
• Tento typ brýlí neumožňuje dioptrickou korekci do skel brýlí.
• Barvy: bílá.

546 STANDARD UNIVET

• Exkluzivně vyvinutý odlehčený systém osvětlení, který Vám zajistí ještě přehlednější pracovní pole.
• Snadné upevnění na lupové nebo dioptrické brýle pomocí klipu nebo magneticky.
• Díky velmi nízké váze (14 g) nezatěžuje brýle a ty nesklouzávají z nosu.
• Vysoký světelný výkon 35 000 LUX a barva světla shodná s denním - 6 000 K.
• Úrovňová regulace výkonu světla.
• 2 Li-ion baterie s výdrží až 8,5 hodiny (podle zvolené intenzity světla).
• Oranžový filtr zabraňuje předčasné polymeraci kompozit.
• Odolné hliníkové tělo, nový design a praktická stojanová nabíječka.

SVĚTELNÝ EOS LED SYSTÉM UNIVET

Lupové brýle pro ostrý pohled 
a ergonomii práce

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Ochranné brýle

Ochranné brýle 505 čiré 1 ks 5905050 249 Kč

Ochranné brýle 507 čiré modré 1 ks 5905070 309 Kč

Ochranné brýle 520 1 ks 5905200 99 Kč

Ochranné brýle 5x3 čiré 1 ks 5905x30 429 Kč

Lupa Clip-On 1 ks 9103xx 1 599 Kč
Lupa Clip-On 910 1 ks 910311 1 699 Kč
 xx - doplňte zvětšení

Chraňte svůj zrak během polymerace 
s brýlemi ze strany 126

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Extrémně lehké brýle se sportovním designem.
• Prodloužené boční krytí, které nepřekáží ve výhledu.
• Ochrana proti poškrábání a speciální antimlživá úprava skel.
• Váha: 22 g.

TYP 505 UNIVET

• Ochranné brýle s atraktivním sportovním designem.
• Mikrometrické nastavení šířky brýlí a rukojetí.
• Prodloužené boční krytí, měkké a přiléhavé konce rukojetí.
• Ochrana proti poškrábání a speciální antimlživá úprava skel.
• Váha: 36 g.
• Rámeček - modrý.

TYP 507 UNIVET

• Cenově výhodné ochranné brýle s boční ventilací.
• Lze je nasadit na dioptrické brýle.
• Bez ochranných vrstev.
• Váha: 42 g.

TYP 520 UNIVET

• Víceúčelové brýle nejen do práce s moderním designem pro celodenní nošení.
• Unikátní ventilace nad skly brýlí, velmi komfortní díky ergonomickým rukojetím, měkký 

můstek přes nos.
• Ochrana proti poškrábání a speciální antimlživá úprava skel.

TYP 5X3 UNIVET

• Ideální pomůcka pro dokonalé zvětšení při preparaci.
• Volby 5 zvětšení: 2 dioptrie (č. 12), 3 dioptrie (č. 13), 5 dioptrií (č. 14), 7 dioptrií (č. 15) a 10 

dioptrií (č. 11).

LUPA CLIP-ON Edroy Products
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Ostatní

Tácky R3 (bílé) 400 ks 300060 1 110 Kč
Tácky R2 deluxe (bílé) 400 ks 300061 1 390 Kč
Tácky R2 color (barevné) 400 ks 300067x 1 770 Kč
 x - doplňte barvu

Dřevěné ústní lžičky 100 ks 400054 54 Kč

ColdHot medvěd Thienelino 1 ks 598037x 56 Kč
 x - doplňte barvu

ColdHot Pack 1 ks 598016 52 Kč

Kovové tácky na nástroje i jiné použití 
najdete na straně 363

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Jednorázové plastové tácky s přihrádkami.
• Typ R2 deluxe - 28 x 18 cm velké tácky bílé barvy se zdrsněným povrchem.
• Typ R2 color - stejné jako typ deluxe, vyráběné v oranžové (1), modré (2), žluté (3)

a oranžové (4) barvě.
• Typ R3 - menší tácky o velkosti 18 x 14 cm bílé barvy se zdrsněným povrchem, balení 400 ks.

TÁCKY JEDNORÁZOVÉ S PŘIHRÁDKAMI

• Dřevěné špachtle z kvalitního dřeva.
• Vhodné k vyšetřovacím metodám, k léčebným aplikacím i k přípravě materiálů.
• Nesterilní.

DŘEVĚNÉ ÚSTNÍ LŽIČKY HARTMANN-RICO

• Polštářky pro použití na chlazení i zahřívání.
• Pro schlazení vložte do mrazáku nanejvýš na 30 minut při max. -18°C.
• Pro zahřátí vložte do horké vody (max. 90°C) na dvě minuty.
• Příjemný sametový povrch, opakovaně použitelné.
• Velikost: 11 x 7 cm, barvy: modrá (0) nebo žlutá (1).

COLDHOT MEDVĚD THIENELINO THIENEL Dental

• Speciální polštářek (zn. 3M Nexcare) udržující studenou nebo horkou teplotu.
• Vložte do horké vody (nevařte) nebo do mrazáku.
• Opakovaně použitelné, rozměr: 10 x 10 cm.

COLDHOT PACK 3M Espe
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Registrační list průpisový bloček 999104 49 Kč

Zdravotní záznam pro stomatologii 100 ks 999300 200 Kč
Zdravotní záznam pro děti a dorost 100 ks 999522 200 Kč
 

Obálka 100 ks 999303 400 Kč
 

Průkazka o zdravotní péči 100 ks 999050 40 Kč
 

Recept bloček 999100 15 Kč

Tiskopisy

REGISTRAČNÍ LISTY DITIS

ZDRAVOTNÍ ZÁZNAM PRO STOMATOLOGII DITIS

OBÁLKA PRO STOMATOLOGICKOU DOKUMENTACI DITIS

PRŮKAZKA O ZDRAVOTNÍ PÉČI DITIS

RECEPTY DITIS

Mixing boy míchá prášek i kapsle
Najdete na straně 47

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Sáček s potiskem 100 ks 999103 200 Kč

Vyměnný list - poukaz bloček 999105 19 Kč

Poukaz „K“, formát A5 bloček 999613 40 Kč

Vyúčtování výkonů bloček 999010 40 Kč

Laboratorní štítek 100 ks 999101 60 Kč
 

Tiskopisy

• Papírové sáčky o rozměru 110 x 70 mm pro uchovávání RTG snímků.

SÁČEK S POTISKEM DITIS

VYMĚNNÝ LIST - POUKAZ DITIS

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ „K“ DITIS

VYÚČTOVÁNÍ VÝKONŮ VE STOM. AMBULANCI DITIS

LABORATORNÍ ŠTÍTEK DITIS

Nenašli jste tiskopis, který zrovna potřebujete? Neváhejte 
se na nás obrátit, rádi Vám jej zajistíme!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!



VIP 
K L U B

to 
NEJLEPŠÍ 

pro 
NEJLEPŠÍ

každý může využívat 
naše 

VÝHODY

BONUS PRO ČLENY

V.I.P. KLUBU:

Sleva 10 %

na práci servisního
oddělení firmy Hu-Fa
Sleva 15 %

na odborné školení
a semináře v ČR a SR
Leasing s 0%

navýšením,
nebo 0% akontací
Speciální nabídky

pouze pro členy klubu
Možnost
přednostního
informování

o plánovaných výprodejích,
školeních a zájezdech
formou e-mailu

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Dosažení obratu v rámci jednoho 
roku min. 30 000 Kč (1 200 Eur) 
bez DPH (zboží, služby, zájezdy)

Dodržování splatnosti faktur 
- členství v klubu může být zrušeno
při opakovaném prodlení úhrad 
faktur.

PLATNOST ČLENSTVÍ

Členství platí okamžitě od 
překročení hranice min. odběru
do konce daného roku a po celý 
následující rok.

VÝHODY PRO ČLENY:

Dosažený odběr zboží
a služeb (zájezdy,
školení, servis,
leasing) v hodnotě:
30 000 Kč - sleva 2 %*

(1 200 Eur)
40 000 Kč - sleva 3 %*

(1 600 Eur)
50 000 Kč - sleva 4 %*

(2 000 Eur)
+ BONUS

100 000 Kč - sleva 5 %*

(4 000 Eur)
+ BONUS

150 000 Kč - sleva 6 %*

(6 000 Eur)
+ BONUS
* automatická sleva ze všech odběrů zboží
(platí pro materiály i přístroje), včetně
speciálních akčních nabídek.

VIP-strana-2-zub-s-korunkou.indd   1 6.8.2013   18:15:39
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Roto Quick RQ-24 1 ks 592042 7 560 Kč
Roto Quick RQ-34 1 ks 592043 8 680 Kč

Turbínka Synea TG-97 1 ks 592069 19 285 Kč
Turbínka Synea TG-97 L 1 ks 592070 23 296 Kč
Turbínka Synea TG-97 LM 1 ks 592073 23 296 Kč

Turbínka Synea TG-98 1 ks 592075 19 285 Kč
Turbínka Synea TG-98 L 1 ks 592076 23 296 Kč
Turbínka Synea TG-98 LM 1 ks 592079 23 296 Kč

• Rychlospojky, které spojují standardizované turbínkové hadice k W&H turbínkám, motorům 
nebo vzduchovým scalerům.

• Umožňují rychlou a snadnou výměnu nástrojů, otáčení nástrojů (360°, nedochází k zamotá-
vání hadice), antiretrakční ventil.

• Sterilizovatelné pro optimální hygienu do 135 °C, záruka 24 měsíců.
• RQ-24 - se standardním 6-ti děrovým připojením (Ritter Midwest), světelný.
• RQ-34 - se standardním 6-ti děrovým připojením (Ritter Midwest) a regulací spreje, světelný.

ROTO QUICK W&H Dentalwerk

• Kvalitní turbínky s antiretrakčním ventilem, který zabraňuje nasátí aerosolu z úst pacienta.
• Velikost hlavičky 10 mm, výkon 16 W, rychlost 390 000 ot/min, 4-děrový sprej.
• Sofistikovaná LED+ technologie osvětlení pracovního pole.
• Autoklávovatelné do 135 °C.
• TG-97LM - připojení na rychlospojku Multiflex, ostatní verze na Roto Quick.

TURBÍNKA SYNEA TG-97 W&H Dentalwerk

• Kvalitní turbínky s antiretrakčním ventilem, který zabraňuje nasátí aerosolu z úst pacienta.
• Velikost hlavičky 11,5 mm, výkon 19 W, rychlost 360 000 ot/min, 4-děrový sprej.
• Sofistikovaná LED+ technologie osvětlení pracovního pole.
• Autoklávovatelné do 135 °C.
• TG-98LM - připojení na rychlospojku Multiflex, ostatní verze na Roto Quick.

TURBÍNKA SYNEA TG-98 W&H Dentalwerk

Lubrikační a čistící systém prodlouží
životnost Vašich násadců na straně 408

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Turbínky
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Turbínka Synea TK-94 L 1 ks 5921551 34 250 Kč

Turbínka Synea TK-97 L 1 ks 5921552 34 250 Kč

Turbínka Synea TK-98 L 1 ks 5921553 34 250 Kč

Turbínka Synea TK-100 L 1 ks 5921554 34 250 Kč

Synea Vision - turbínky bez stínu pochybností
Speciální povrchová úprava pláště odolná proti poškrábání poskytuje dlouhodobější estetiku,
eleganci a zachovává hodnotu turbínky. Zahrnuje všechny možné varianty potřebné pro
úspěšné zvládnutí různých protetických úkonů. Inovativní  TK-94 L s mikro hlavičkou pro
miniinvazivní ošetření nebo supervýkonná TK-100 L ideální pro rozřezávání korunek a můstků.
Provoz všech synea turbínek je klidný, bez vibrací.

• Světelná turbínka v TOP kvalitě s antiretrakčním ventilem.
• Velikost hlavičky 9 mm, výkon 12 W, rychlost 430 000 ot/min, 5-děrový sprej.
• Sofistikovaná LED+ technologie osvětlení pracovního pole.
• Autoklávovatelné do 135 °C.
• Připojení na rychlospojku Roto Quick.

TURBÍNKA SYNEA VISION TK-94 L W&H Dentalwerk

• Světelná turbínka v TOP kvalitě s antiretrakčním ventilem.
• Velikost hlavičky 10 mm, výkon 18 W, rychlost 400 000 ot/min, 5-děrový sprej.
• Inovativní Penta LED+ kruhové osvětlení pracovního pole.
• Autoklávovatelné do 135 °C.
• Připojení na rychlospojku Roto Quick.

TURBÍNKA SYNEA VISION TK-97 L W&H Dentalwerk

• Světelná turbínka v TOP kvalitě s antiretrakčním ventilem.
• Velikost hlavičky 11,5 mm, výkon 21 W, rychlost 360 000 ot/min, 5-děrový sprej.
• Inovativní Penta LED+ kruhové osvětlení pracovního pole.
• Autoklávovatelné do 135 °C.
• Připojení na rychlospojku Roto Quick.

TURBÍNKA SYNEA VISION TK-98 L W&H Dentalwerk

• Světelná turbínka v TOP kvalitě s antiretrakčním ventilem.
• Velikost hlavičky 13 mm, výkon 22 W, rychlost 330 000 ot/min, 5-děrový sprej.
• Inovativní Penta LED+ kruhové osvětlení pracovního pole.
• Autoklávovatelné do 135 °C.
• Připojení na rychlospojku Roto Quick.

TURBÍNKA SYNEA VISION TK-100 L W&H Dentalwerk

Kavo Spray
nejpoužívanější čistící olej najdete na straně 408

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Turbínky
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Turbínka Alegra TE-95 pro RotoQuick 1 ks 592035 12 100 Kč
Turbínka Alegra TE-95 BC 1 ks 592033 12 100 Kč
Turbínka Alegra TE-95 RM 1 ks 592032 12 100 Kč

Turbínka Alegra TE-97 pro RotoQuick 1 ks 592250 15 830 Kč
Turbínka Alegra TE-97 BC 1 ks 592174 15 830 Kč
Turbínka Alegra TE-97 RM 1 ks 592173 15 830 Kč

Turbínka Alegra TE-98 pro RotoQuick 1 ks 592092 15 830 Kč
Turbínka Alegra TE-98 BC 1 ks 592081 15 830 Kč
Turbínka Alegra TE-98 RM 1 ks 592082 15 830 Kč

Turbínka Alegra TE-97 LED G 1 ks 592239 22 530 Kč
Turbínka Alegra TE-97 C LED G 1 ks 592240 25 060 Kč
Turbínka Alegra TE-98 LED G 1 ks 592241 22 530 Kč
Turbínka Alegra TE-98 C LED G 1 ks 592242 25 060 Kč

VIP Klub To nejlepší pro nejlepší

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Turbínky

• Nesvětelná turbínka s jednobodovým sprejem a ocelovými ložisky.
• Tlačítkový upínací systém pro FG turbínkové vrtáčky prům. 1,6 mm.
• Výkon 14 W, prům. hlavičky 12,2 mm.

TURBÍNKA ALEGRA TE-95 W&H Dentalwerk

• Nesvětelná turbínka s tříbodovým sprejem a ocelovými ložisky.
• Tlačítkový upínací systém pro FG turbínkové vrtáčky prům. 1,6 mm.
• Výkon 12 W, malá hlavička prům. 10,4 mm.
• Varianty připojení na rychlospojky dalších výrobců.

TURBÍNKA ALEGRA TE-97 W&H Dentalwerk

• Nesvětelná turbínka s tříbodovým sprejem a ocelovými ložisky.
• Tlačítkový upínací systém pro FG turbínkové vrtáčky o prům. 1,6 mm.
• Výkon 14 W, prům. hlavičky 12,2 mm.
• Varianty připojení na rychlospojky dalších výrobců.

TURBÍNKA ALEGRA TE-98 W&H Dentalwerk

• Nabízí nezávislé LED+ osvětlení v barvě denního světla s větším kontrastem a lepší barevností světla.
• Vysoký výkon: TE-97 - 12 W, TE-98 - 14 W.
• Bezúdržbový, hygienický systém hlavičky.
• Sterilizovatelné a termodezinfikovatelné.
• Keramická (C) nebo ocelová ložiska, tříbodový sprej.
• Velikost hlavičky: TE-97 - 10,4 mm, TE-98 - 12,2 mm.
• Pro turbínkové vrtáčky prům. 1,6 mm.
• Pro rychlospojky RotoQuick, Multiflex, Unifix, Sirona, NSK Mach i QD-J.
• Záruka 12 měsíců.

TURBÍNKA ALEGRA TE-97/98 LED G W&H Dentalwerk

Turbínky Alegra
Spolehlivé, trvanlivé a kompatibilní. Díky všestrannému připojovacímu systému jsou turbínky Alegra kompatibilní s většinou používaných
rychlospojek s různým připojením (RM – 4 děrové, BC - 2(3) děrové,. RQ – pro RotoQuick). Elegantní a robustní konstrukce je ideální pro
každodenní práci. Vysoký výkon, hygienický systém hlavičky, který brání zpětnému nasávání aerosolu z úst pacienta se již stal samozřejmostí
Navíc nové nezávislé LED+ osvětlení, které je zajištěno vestavěným generátorem zcela nezávisle na tom, zda je Váš motor vybaven zdrojem
světla nebo ne. LED+ osvětlení v kvalitě denního světla je nyní s vyšší barevností a zajišťuje lepší kontrast. Sterilizovatelné do 135 °C
a termodezinfikovatelné, se zárukou 12 měsíců.
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Turbínka Ti-Max X500L pro NSK 5925X0L 26 100 Kč
Turbínka Ti-Max X500 pro ostatní 5925Xxx 29 090 Kč
Turbínka Ti-Max X500 LED  5925Xxx 29 090 Kč
 xx - doplňte typ rychlospojky

Turbínka Ti-Max X600L  pro NSK 5926X0L 26 100 Kč
Turbínka Ti-Max X600 pro ostatní 5926Xxx 29 090 Kč
Turbínka Ti-Max X600 LED  5926Xxx 29 090 Kč
 xx - doplňte typ rychlospojky

Turbínka Ti-Max X700L pro NSK 5927X0L 26 100 Kč
Turbínka Ti-Max X700 pro ostatní 5927Xxx 29 090 Kč
Turbínka Ti-Max X700 LED  5927Xxx 29 090 Kč
 xx - doplňte typ rychlospojky

Turbínky

Vychutnejte si skvělé vlastnosti celé série světelných turbínek vyrobených z titanu - světová jednička.
 
Tělo je vyrobeno z titanu a díky tomu jsou turbínky lehké, mají dlouhou životnost a jsou odolné vůči korozi. Odolávají
v extrémních podmínkách při velkém zatížení.
Clean-Head systém - speciální mechanizmus, který automaticky brání vstupu ústních tekutin a jiných kontaminantů
do hlavičky, což mimo jiné prodlužuje životnost ložisek.
Čtyřbodový sprej pro efektivní chlazení vrtáčku i povrchu zubu - voda je dodávána souběžně s vrtákem.
Ultra-Push - jednodušší a bezpečnější tlačítkové upínání vrtáčku, automaticky kontroluje uchycení vrtáčku při vyšším zatížení.
ISB integrovaná hřídel - sama vytváří vnitřní kroužek a sjednocením hřídele s vnitřním kroužkem poskytuje vyšší pevnost. Tím
je dosaženo nižších vibrací a je zaručena přesnější a ucelenější preparace.
Osvětlení je zajištěno spojením několika skleněných vláken do jedné optické tyče, čímž nabízí o 20% jasnější osvětlení přesně
v místě preparace. Osvětlení netrpí ani při opakované sterilizaci a udržuje si stále velkou intenzitu osvětlení po dlouhou dobu.
Pro turbínky Bien-Air a W&H je navíc k dispozici osvětlení v LED kvalitě!
Ergonomicky navržená rukojeť společně s lehkým a ideálně vyváženým tělem nabízí bezkonkurenční komfort užívání
a napomáhá udržet správný pracovní úhel turbínky v jakémkoliv místě úst. Práce je tak snazší a bezpečnější s minimální zátěží
pro ruce a prsty.
Sterilizovatelné do 135 °C - nabízí vynikající trvanlivost a dlouhotrvající vysoký výkon i po opakovaném autoklávování.
Umožňují připojení pro rychlospojky KaVo Multiflex (označení XKL) nebo pro rychlospojky Sirona (označení XSL), W&H
(označení XWL nebo XW LED) a Bien-Air (označení XB LED).
Široká škála velikostí hlaviček i výkonů umožňuje zvolit si přesně ten nástroj, který zrovna potřebujete.

• Mini hlavička - prům. 10,3 mm, výška 11,7 mm.
• Výkon 17 W, rychlost: 390 000 - 450 000 ot/min
• Vhodná pouze pro vrtáčky s krátkým mandrelem.
• Nezapomeňte si zvolit, pro jakou rychlospojku turbínku potřebujete - NSK, KaVo, Sirona, 

BienAir (s LED osvětlením) a nebo W&H (se standardním nebo LED osvětlením).

TURBÍNKA TI-MAX X500 NSK Japan

• Standardní hlavička - prům. 11,2 mm, výška 13,6 mm.
• Výkon: 21 W, rychlost: 380 000 - 440 000 ot/min
• Nezapomeňte si zvolit, pro jakou rychlospojku turbínku potřebujete - NSK, KaVo, Sirona, 

BienAir (s LED osvětlením) a nebo W&H (se standardním nebo LED osvětlením).

TURBÍNKA TI-MAX X600 NSK Japan

• Torque hlavička - prům. 13,2 mm, výška 13,6 mm.
• Duální Air Jet turbína vytváří bezkonkurenční výkon 22 W - tajemstvím jsou dvě úzké vzdu-

chové trysky, ze kterých dokáží lopatky turbíny zachytit proud stlačeného vzduchu efektivně, 
tím Vám umožňují vychutnat si výkon, který jste ještě nikdy nezažili.

• Rychlost: 330 000 - 360 000 ot/min
• Nezapomeňte si zvolit, pro jakou rychlospojku turbínku potřebujete - NSK, KaVo, Sirona, 

BienAir (s LED osvětlením) a nebo W&H (se standardním nebo LED osvětlením).

TURBÍNKA TI-MAX X700 NSK Japan

Speedster vrtáky s největší řeznou silou a extra 
dlouhou životností najdete na stranách 414 a 415

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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KaVo rychlospojka 460 E nesvětelná 592164 4 066 Kč
KaVo rychlospojka 460 LE světelná 592163 5 445 Kč
KaVo rychlospojka 465 LED světelná 592182 12 197 Kč
Kavo rychlospojka LUX 465 LRN světelná 592247 10 842 Kč

KaVo MASTERtorque M9000 L světelná 592161 37 099 Kč

KaVo GENTLEsilence 8000 B světelná 592177 34 690 Kč
KaVo GENTLEsilence 8000 C nesvětelná 592176 30 590 Kč

KaVo EXPERTtorque E680 L světelná 592178L 25 790 Kč
KaVo EXPERTtorque E680 C  nesvětelná 592178C 23 390 Kč

Kavo SMARTtorque 619 L světelná 5922641 17 013 Kč
Kavo SMARTtorque 619 C nesvětelná 5922642 13 672 Kč

• Jednoduché rychlospojky umožnují rychlou výměnu pracovního nástroje, kterým lze otáčet o 360°.
• Standardní 4-děrové připojení Midwest, vybaveny vodním retrakčním ventilem.
• 460 - E - nesvětelná, LE - světelná varianta, obě bez regulace spreje.
• 465 - LRN - světelná, LED - moderní LED osvětlení, obě s regulací spereje otočným prstencem.

RYCHLOSPOJKY KAVO MULTIFLEX

460 E 460 LE 465 LED 465 LRN

KaVo

• Supervýkonná, ergonomická, světelná turbínka s keramickými ložisky.
• Jedinečný systém Direct Stop (DST) okamžitě zastaví vrtáček - máte jistotu, že neporaníte 

pacienta nebo nepoškodíte jemné detaily preparovaného zubu.
• Velmi tichý chod: 57 dB(A), maximální výkon: 23 W.
• Malá hlavička: prům. 13,1 mm, výška 20 mm i s nasazeným vrtáčkem.
• Vynikající osvětlení, nové rozmístění trysek chlazení nerozstřikuje vodu vrtáčkem.
• Výměnný mikrofiltr, keramická ložiska.

KAVO MASTERTORQUE M9000 L KaVo

• Vysoce výkonná, ergonomická turbínka (varianta světelná i nesvětelná) s keramickými ložisky.
• Malá hlavička umožňuje neomezený pohled na pracovní plochu.
• Velmi tichý chod, čtyřbodový sprej, výměnný mikrofiltr, 31 000 sterilizací.
• Automatický ventil pro redukci pracovního tlaku, retrakční ventil.
• Výkon 19 W, 380 000 ot/min, hlučnost jen 57 dB, záruka 24 měsíců.

KAVO GENTLESILENCE 8000 KaVo

• Ergonomicky velmi zdrařilá turbínka dodávaná ve světelné i nesvětelné verzi.
• Tlačítkové upínání, keramická ložiska, sterilizovatelné do 135 °C.
• Výměnný vodní mikrofiltr, 4-bodový sprej, retrakční ventil.
• Výkon 18W, hlučnost: 65 dB.
• Průměr hlavičky: 12,5 mm, výška 14,8 mm.

KAVO EXPERTTORQUE E680 KaVo

• Atraktivní turbínka dodávaná ve světelném i nesvětelném provedení.
• Keramická ložiska, velikost hlavičky: prům. 12,5 mm.
• Výměnný vodní mikrofiltr, 4-bodový sprej, retrakční ventil.
• Světelná varianta s osvětlením 25 000 LUX.
• Zvýšený výkon 16W, tichý chod: 65 dB.

KAVO SMARTTORQUE S619 L KaVo

Kladívko na amalgám s širokým
sortimentem nástrojů najdete na straně 45

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Turbínky
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Turbínka Bora L světelná 592232 17 690 Kč
Turbínka Bora L LED Blackline světelná 59223BL 23 920 Kč
Rychlospojka Unifix světelná 592204 4 920 Kč

Turbínka Prestige L světelná 592233 19 600 Kč
Turbínka Prestige L LED světelná 592229 23 990 Kč

Turbínka TG 656 Easy nesvětelná 592610 3 770 Kč

Turbínka TGL 637 LED světelná 592034 14 310 Kč

Rychlospojka R420 světelná 592R420 3 060 Kč

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt? 
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Turbínky

• Robustní světelná turbínka s velký výkonem a dlouhou životností díky keramickým ložiskům.
• Otáčky až 320 000 ot/min, trojitý vodní sprej, tlačítkový systém výměny vrtáčků.
• Dvoubodové světlo, nepropustný zpětný ventil.
• Dostupná také v elegantní variantě BlackLine s LED osvětlením - rukojeť je vyrobena z uhlíkových vláken, 

která jsou 3x lehčí než titan a vydrží 10 000 sterilizačních cyklů bez známek poškození.
• Záruka 1 rok.

TURBÍNKA BORA Bien Air

• Oblíbená turbínka s velice malou hlavou, která dovoluje pracovat i na méně přístupných místech, zvláště 
vhodná pro ošetření dětí.

• Maximální otáčky až 335 000 ot/min, doporučený tlak 3,2 bar.
• Výkonné 3-bodové chlazení, keramická ložiska, tlačítkové upínání.
• Autoklávovatelné do 134 °C.
• Prestige L - dvoubodový světlovod tvořený skelnými vlákny vytváří neoslňující světlo.
• Prestige L LED - dvoubodové bílé LED osvětlení, umožňuje nastavit intenzitu až do 38 000 LUX.

TURBÍNKA PRESTIGE Bien Air

• Turbínkový násadec s 5-bodovým sprejem a mosazným pláštěm.
• Výkon: 18W, až 380 000 ot/min, kroutící moment: 1,5 Nm.
• Keramická ložiska, autoklávovatelný.
• Nízká hmotnost: 47 g, hlučnost: 60 dB.
• Záruka 6 měsíců.

TURBÍNKA TG 656 EASY Chirana

• Turbínkový násadec s 3-bodovým sprejem a LED osvětlením.
• Keramická ložiska, autoklávovatelný, povrch z nerez oceli.
• Pro připojení na rychlospojku.
• Výkon: 18 W, až 380 000 ot/min, intenzita světla: 26 000 LUX.
• Hmotnost 50 g, hlučnost: 60 dB. Záruka 12 měsíců.
• Součástí balení je náhradní rotor a SMoil.

TURBÍNKA SVĚTELNÁ TGL 542 Chirana

• Světelná rychlospojka s připojením 6 ISO Midwest.
• Bez regulace spreje, povrch z nerez oceli.
• Nelze autoklávovat.
• Záruka 12 měsíců.

RYCHLOSPOJKA R420 Chirana
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Bien Air mikromotor MCX LED sada světelný 592558 25 250 Kč

Bien Air mikromotor MC3 LK světelný 592124 15 040 Kč
Bien Air mikromotor MCX LED světelný 592559 16 350 Kč

Bien Air MC2 LK Isolite 300 světelný 592119 14 390 Kč
Bien Air MC2 LED světelný 592557 15 840 Kč

KaVo INTRAmatic LUX KL 701 bezuhlíkový 592201 36 290 Kč

• Nejmenší a nejlehčí bezuhlíkový mikromotor jaký kdy Bien-Air vyvinul.
• Nastavení otáček: 1 000 - 40 000 ot/min, max. kroutící moment 2,5 Ncm.
• Nastavitelné LED osvětlení, vnitřní sprej.
• Sterilizovatelný, s bezúdržbovými celoživotně mazanými kuličkovými ložisky.
• Kompatibilní připojení klasických i Micro-Series nástrojů.
• Sada obsahuje: MCX LED motor, hadici k mikromotoru, el.regulaci, konvertor 24 Vac/32 a PL 

DMS relé.

BIEN AIR MCX LED Bien Air

• Vysoce výkonný, světelný elektrický mikromotor s interním chlazením.
• Provoz bez vibrací, univerzálnost.
• Rozsah otáček: 20 – 40 000 ot/min, kroutící moment: 2,9 Ncm.
• Hmotnost: 100 g.
• Plně kompatibilní se všemi kolénkovými a rovnými násadci jak se světlovodem, tak bez 

světlovodu.
• MC3 LK - klasické osvětlení.
• MC3 LED - osvětlení v LED kvalitě s nastavitelnou intenzitou od 0 do 38 000 LUX.

BIEN-AIR MC3 Bien Air

• Jeden ze světově nejvíce rozšířených mikromotorů, oblíbený zejména díky vysoké spolehlivosti.
• Poháněný mikroporcesorovou řídící jednotkou, světelný, s interním chlazením.
• Rozsah otáček: 60 – 40 000 ot/min, kroutící moment: 2,3 Ncm.
• Hmotnost: 97 g, kompatibilní se všemi kolénkovými a rovnými násadci světelnými i nesvětelnými.
• MC2 Isolite 300 - klasické osvětlení.
• MC2 LED - osvětlení v LED kvalitě s nastavitelnou intenzitou od 0 do 38 000 LUX.

BIEN AIR MC2 Bien Air

• Bezuhlíkový, světelný, otočný elekrický mikromotor s hmotností 100 g.
• Zpětný ventil zabraňující nasátí kontaminované tekutiny z úst pacienta.
• Pracuje velmi tiše, bez vibrací.
• Rozmezí otáček: 2.000 – 40 000 ot/min.
• Kroutící moment 2,7 Ncm.
• Záruka 1 rok

KAVO INTRAMATIC LUX KL 701 KaVo

Potřebujete opravit přístroje ve Vaši zubní ordinaci nebo laboratoři? Kontaktujte 
naše servisní středisko na čísle 576 771 416 nebo emailem servis@hufa.cz

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Mikromotory
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Kolénko Synea WG-56 A 1:1 nesvětelné 592030 17 742 Kč
Kolénko Synea WG-56 LT 1:1 světelné 592031 20 211 Kč

Kolénko Synea WG-99 A 1:5 nesvětelné 592040 22 062 Kč
Kolénko Synea WG-99 LT 1:5 světelné 592039 29 158 Kč

Kolénko Synea WK-56 LT 1:1 světelné 592556 26 073 Kč

Kolénko Synea WK-99 LT 1:5 světelné 592555 38 415 Kč

• Kolénkový násadec 1:1 s jednobodovým sprejem (> 50 ml/min).
• Maximální výkon 40 000 ot/min.
• Tlačítkový upínací systém pro vrtáčky RA prům. 2,35 mm.
• Hlavička prům. 9,5 mm.
• LT - s osvětlením 25 000 LUX.
• Záruka 24 měsíců.

KOLÉNKO SYNEA WG-56 W&H Dentalwerk

• Rychloběžný kolénkový násadec 1:5 se 4-bodovým sprejem.
• Maximální výkon 40 000 ot/min.
• Integrovaná keramická ložiska.
• Tlačítkový upínací systém pro vrtáčky FG prům. 1,6 mm.
• Hlavička prům 10 mm.
• LT - s osvětlením 25 000 LUX.
• Záruka 24 měsíců.

KOLÉNKO SYNEA WG-99 W&H Dentalwerk

• Kolénkový násadec 1:1 s 1-bodovým sprejem z prémiové řady Vision.
• Optimální životnost a tichý chod, maximální výkon 40 000 ot/min.
• Odolná konstrukce, autoklávovatelný.
• Hlavička prům. 9,5 mm.
• S osvětlením 25 000 LUX.
• Záruka 36 měsíců.

KOLÉNKO SYNEA WK-56 LT W&H Dentalwerk

• Rychloběžný kolénkový násadec 1:5 s 5-bodovým sprejem z prémiové řady Vision.
• Optimální životnost a tichý chod, maximální výkon 40 000 ot/min.
• Keramická ložiska, odolná konstrukce, autoklávovatelný.
• Hlavička prům. 9,5 mm.
• S osvětlením 25 000 LUX.
• Záruka 36 měsíců.

KOLÉNKO SYNEA WK-99 W&H Dentalwerk

Přirozené denní světlo ve Vaší ordinaci se 
zářivkami DentaSun ze strany 444

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Kolénka
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Kolénko Alegra WE-56 bez chlazení 592019 7 225 Kč
Kolénko Alegra WE-56 E s vnějším chlazením 592020 8 860 Kč
Kolénko Alegra WE-56 A nesvětelné 592105 15 860 Kč
Kolénko Alegra WE-56 LED G světelné 592017 21 815 Kč

Kolénko Alegra WE-66 bez chlazení 592045 8 030 Kč
Kolénko Alegra WE-66 E s vnějším chlazením 592046 10 030 Kč
Kolénko Alegra WE-66 A nesvětelné 592097 17 095 Kč
Kolénko Alegra WE-66 LED G světelné 592098 23 850 Kč

Kolénko Alegra WE-99 A 1:4,5 nesvětelné 592253 22 620 Kč
Kolénko Alegra WE-99 LED G 1:4,5 světelné 592021 29 690 Kč

Proxeo kolénko 4:1 WP-64 M 1 ks 592106 11 580 Kč

Alegra násadce
Nezávislé LED osvětlení - rychloběžné kolénkové násadce Alegra nabízí osvětlení v kvalitě denního světla díky nové LED+ technologii. Zásluhou
unikátní W&H technologie s integrovaným generátorem nejste závislí na externím zdroji světla Vaší soupravy. Robustní design pro delší životnost.
Autoklávovatelné do 135 °C a termodezinfikovatelné. Záruka 12 měsíců.

• Kolénkový násadec 1:1 s integrovanými ocelovými ložisky.
• Dodávaný také v provedení s generovaným LED osvětlením nebo bez osvětlení.
• Varianty s jednobodovým sprejem, vnějším chlazením nebo bez chlazení.
• Tlačítkový upínací systém pro kolénkové vrtáčky RA  2,35 mm.
• Průměr hlavičky - 10,1 mm.

KOLÉNKO ALEGRA WE-56 W&H Dentalwerk

• Kolénkový násadec 4:1 s integrovanými ocelovými ložisky.
• Dodávaný také v provedení s generovaným LED osvětlením nebo bez osvětlení.
• Varianty s jednobodovým sprejem, vnějším chlazením nebo bez chlazení.
• Tlačítkový upínací systém pro kolénkové vrtáčky RA  2,35 mm.
• Průměr hlavičky - 10,1 mm.

KOLÉNKO ALEGRA WE-66 W&H Dentalwerk

• Kolénkový násadec 1:4,5 s integrovanými ocelovými ložisky.
• Dodávaný také v provedení s generovaným LED osvětlením nebo bez osvětlení.
• Vnitřní tříbodový sprej.
• Tlačítkový upínací systém pro turbínkové vrtáčky FG Ř 1,6 mm.
• Průměr hlavičky - 10,1 mm.

KOLÉNKO ALEGRA WE-99 W&H Dentalwerk

• Profylaktické kolénko 4:1 pro Young šroubovací kalíšky a štětečky.
• Dlouhá životnost je výsledkem speciálního těsnícího systému.
• Efektivní ošetření díky ergonomickému designu.
• Osvědčený povrch nabízí dobrou manipulaci.
• Snadné čištění a hygiena.
• Dodávané s nacvakávacím adaptérem a klíčkem, bez leštících nástrojů.
• Sterilizovatelné do 135 °C a termodezinfikovatelné.
• Záruka 24 měsíců.

PROXEO KOLÉNKO 4:1 WP-64 M W&H Dentalwerk

Vrtáček Rapid prep pro odstranění starých 
amalgámových výplní najdete na straně 416

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Kolénka
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KaVo GENTLEpower LUX 25 LP 1:5 592194 41 290 Kč

KaVo GENTLEpower LUX 20 LP 1:1 592195 18 080 Kč

KaVo INTRA LUX hlavička 68 LH 1:1 592197 9 370 Kč

KaVo GENTLEpower LUX 29 LP 7,4:1 592196 24 790 Kč

KaVo INTRA LUX hlavička 61 LG 1:1 592198 11 190 Kč
KaVo INTRA LUX hlavička 53 LDN endo 592200 8 720 Kč

• Rychloběžné světelné kolénko 1:5 s keramickými ložisky a tříbodovým sprejem.
• Dvoukanálové vnitřní chlazení.
• Vyměnitelný mikrofiltr, povrch Plasmatec.
• Sterilizovatelné do 135°C, záruka 24 měsíců.

KAVO GENTLEPOWER LUX 25 LP KaVo

• Světelné kolénko (spodní díl) 1:1 s dvoukanálovým vnitřním chlazením.
• Povrch Plasmatec, sterilizovatelný do 135°C.
• Záruka 24 měsíců.

KAVO GENTLEPOWER LUX 20 LP KaVo

• Hlavička 1:1 s tlačítkovým upínaním pro kolénové vrtáčky.
• Maximální pracovní otáčky hlavičky jsou 40 000 ot/min.
• Záruka 12 měsíců.

KAVO INTRA LUX HLAVIČKA 68 LH KaVo

• Světelné kolénko (spodní díl) 7,4:1 s dvoukanálovým vnitřním chlazením.
• Povrch Plasmatec, sterilizovatelný do 135°C.
• Záruka 24 měsíců.

KAVO GENTLEPOWER LUX 29 LP KaVo

• Hlavičky pro spodní díl GENTELpower LUX 29 LP.
• INTRA LUX 61 LG: Profylaktická hlavička 1:1 k úpravě mezizubních prostor, výška zdvihu

0,8 mm, otáčky max. 10 000 ot/min.
• INTRA LUX 53 LDN: Endo hlavička na kořenové kanálky pro nástroje s průměrem 2,35 mm, 

oscilační pohyb v rozsahu 90°, otáčky max. 3 000 ot/min.
• Na obě hlavičky platí záruka 12 měsíců.

KAVO INTRA LUX HLAVIČKY KaVo

Sable Seek ze strany 136 najde vstupy 
do kořenových kanálků

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Kolénka
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KaVo EXPERTmatic E25 C nesvětelné 59217E25C 18 760 Kč
KaVo EXPERTmatic E25 L světelné 59217E25L 28 510 Kč

KaVo EXPERTmatic E20 C nesvětelné 59217E20C 16 340 Kč
KaVo EXPERTmatic E20 L světelné 59217E20L 20 990 Kč

KaVo EXPERTmatic E15 L světelné 59217E15L 23 290 Kč

KaVo INTRAmatic 20 ES nesvětelné 592167 10 360 Kč

KaVo INTRAmatic 14 ES nesvětelné 592168 10 900 Kč

• Rychloběžné kolénko 1:5 (červené) s vynikajícím poměrem kvality a ceny, povrch EXPERT grip.
• Výměnný vodní mikrofiltr, 3-bodový sprej, keramická ložiska.
• Světelná varianta se světlovodem 25 000 LUX.
• Díky kvalitnímu zpracování extrémně dlouhá životnost.
• Záruka 18 měsíců.

KAVO EXPERTMATIC E25 KaVo

• Kolénko 1:1 (modré) s vynikajícím poměrem kvality a ceny, povrch EXPERT grip.
• Malá hlavička, výměnný vodní mikrofiltr, 1-bodový sprej, keramická ložiska.
• Světelná varianta se světlovodem 25 000 LUX.
• Díky kvalitnímu zpracování extrémně dlouhá životnost.
• Záruka 18 měsíců.

KAVO EXPERTMATIC E20 KaVo

• Kolénko s převodem do pomala 5,4:1 (zelené) s vynikajícím poměrem kvality a ceny.
• Odolný povrch EXPERT grip.
• Výměnný vodní mikrofiltr, 3-bodový sprej, keramická ložiska.
• Světelná varianta se světlovodem 25 000 LUX.
• Díky kvalitnímu zpracování extrémně dlouhá životnost.
• Záruka 18 měsíců.

KAVO EXPERTMATIC E15 L KaVo

• Kolénkový násadec 1:1 s externím sprejem a tlačítkovým upínáním.
• Pro vrtáčky s průměrem stopky 2,35 mm.
• Maximální pracovní otáčky 40 000 ot/min.
• Záruka 12 měsíců.

KAVO INTRAMATIC 20 ES KaVo

• Redukční kolénkový násadec 4:1 s externím sprejem a tlačítkovým upínáním.
• Pro vrtáčky s průměrem stopky 2,35 mm.
• Maximální pracovní otáčky 10 000 ot/min.
• Záruka 12 měsíců.

KAVO INTRAMATIC 14 ES KaVo

Diamantové pásky s pilkou pro aproximální 
oblast najdete na straně 150

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Kolénka
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Kolénko Bien Air CA 1:5 nesvětelné 592159 19 880 Kč
Kolénko Bien Air CA 1:5 světelné 592126 22 150 Kč
Kolénko Bien Air CA 1:5 micro-series světelné 592560 22 150 Kč

Kolénko Bien Air CA 1:1 nesvětelné 592211 15 720 Kč
Kolénko Bien Air CA 1:1 světelné 592135 18 490 Kč
Kolénko Bien Air CA 1:1 micro-series světelné 592561 18 490 Kč

Kolénko Bien Air CA 10:1 nesvětelné 592259 21 170 Kč
Kolénko Bien Air CA 10:1 světelné 592136 23 630 Kč

Spodní díl 120D nesvětelný 5920250 4 830 Kč

Hlavička 168D nesvětelné 592024 3 060 Kč
Hlavička 168D/T nesvětelné 592023 4 590 Kč

BisCem
samoleptací fixační kompozitní cement najdete na straně 110

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Kolénka

Bien-Air Micro-Series
Až  o 30% kratší a 23% lehčí
než klasické verze kolének - pro
přesnější ovládání a menší
únavu ruky. Kompatibilní
s motory MC2 LED
a MC3 LED Micro-Series.

• Rychloblěžná kolénka 1:5 (červené) s vnitřním chlazením a tlačítkovým upínáním.
• Světelná verze s dvoubodovou světelnou optiku.
• Retrakční ventil, pro turbínové vrtáčky (FG) průměru 1,6 mm.

KOLÉNKO BIEN AIR CA 1:5 Bien Air

• Modrá kolénka s převodem 1:1, vnitřním chlazením a tlačítkovým upínáním.
• Světelná verze má navíc dvoubodovou světelnou optiku.
• Retrakční ventil, pro kolénkové vrtáčky průměru 2,35 mm.

KOLÉNKO BIEN AIR CA 1:1 Bien Air

• Zelená kolénka s převodem do pomala 10:1, vnitřním chlazením a tlačítkovým upínáním.
• Světelná verze má navíc dvoubodovou světelnou optiku.
• Retrakční ventil, pro kolénkové vrtáčky průměru 2,35 mm.

KOLÉNKO BIEN AIR CA 10:1 Bien Air

• Nesvětelný kolénkový násadec 1:1 s celonerezovým pláštěm, autoklávovatelný do 135 °C.
• Spolehlivý s dlouhou životností, maximální otáčky: 40 000 ot/min.
• Vnitřní dvoukanálové chlazení, hmotnost: 63 g.
• Snadné ovládání, jednoduchá údržba.
• Kompatibilní s hlavičkami: 168 D, 168D/T, KaVo i jiné.

SPODNÍ DÍL 120D Chirana

• Nesvětelné hlavičky 1:1 ke spodnímu dílu 120D, autoklávovatelné.
• Model D - s páčkovým upínáním.
• Model D/T - s tlačítkovým upínáním.
• Max. vstupní otáčky: až 40 000 ot/min.
• Záruka 12 měsíců

HLAVIČKY 168 D A D/T Chirana
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Násadec Alegra HE-43 bez chlazení 592006 5 990 Kč
Násadec Alegra HE-43 E s vnějším chlazením 592005 7 690 Kč
Násadec Alegra HE-43 A 1 bodový sprej 592255 14 450 Kč

KaVo GENTLEpower LUX 10 LP 1:1 světelný 59219L10 26 690 Kč

KaVo EXPERTmatic E10 C 1:1 nesvětelný 59217E10C 13 165 Kč

Násadec Bien Air PM nesvětelný 592212 10 510 Kč
Násadec Bien Air PM micro-series nesvětelný 592562 10 510 Kč

Rovný násadec 110D nesvětelný 5920260 6 510 Kč

Filtek Ultimate
Estetika bez kompromisů na straně 70

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Rovné násadce

• Nesvětelný rovný násadec 1:1 s otočným upínacím systémem pro HP a RA vrtáčky prům. 2,35 mm.
• Provedení s vnitřním jednobodovým sprejem (HE-43 A), vnějším sprejem (HE-43 E) nebo bez chlazení (HE-43).

NÁSADEC ALEGRA HE-43 W&H Dentalwerk

• Světelný (25 000 LUX) rovný násadec 1:1 s vnitřním chlazením.
• Autoklávovatelný do 135 °C , odolný KaVo Plasmatec povrch.
• Nástroj pro každodenní využití ve Vaší praxi, vhodný také na extraorální práce (opravy protéz aj.).

KAVO GENTLEPOWER LUX 10 LP KaVo

• Nesvětelný rovný násadec 1:1 s odděleným vedením vzduchu a vody.
• Maximální síla kleštiny brání protáčení vrtáčků.
• Keramická ložiska, dlouhá životnost.
• Záruka: 18 měsíců.

KAVO EXPERTMATIC E10 C KaVo

• Nesvětelný rovný násadec 1:1 s vnitřním chlazením.
• Pro kolénkové vrtáčky o průměru 2,35 mm.
• Tichý chod bez vibrací.

NÁSADEC BIEN AIR PM 1:1 Bien Air

• Rovný násadec 1:1 s vnitřním dvoukanálovým chlazením a otočným rychloupínáním.
• Max. vstupní otáčky: až 40 000 ot/min.
• Nesvětelný, autoklávovatelný.
• Záruka 12 měsíců.

ROVNÝ NÁSADEC 110D Chirana
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Assistina 301 plus včetně náplní  592055 36 999 Kč
MC-1000 čistící roztok 1 l 592016 809 Kč
MD-500 F1 olej 500 ml 592015 1 579 Kč

Lubrikační a čistící systém TPC  592002 24 990 Kč
Lubrikační tekutina 1 l 592009 1 200 Kč
Lubrikační filtr vlhkosti 12 ks 592001 656 Kč

KaVo Spray 500 ml 592011 871 Kč
KaVo mazací koncovka Multiflex 1 ks 592012 170 Kč
KaVo mazací koncovka na kolénka 1 ks 594056 170 Kč

• Údržbová jednotka pro automatické vnitřní čištění chlazení a mazání jednotlivých rovných 
a kolénkových násadců, turbínek, vzduchových motorů, vzduchových scalerů a také W&H 
chirurgických násadců.

• Jednoduchý a účinný přístroj pro nástroje s ISO připojením.
• Automatický ošetřovací cyklus - pouhých 35 sekund pro každý nástroj.
• Prodlouží životnost Vašich nástrojů.
• Chlazení (voda/vzduch) čistí speciální tekutinou.
• Mazání se provádí servisním olejem.
• Vyplachování pomocí stlačeného vzduchu.
• Díky adaptérům je možné použít pro nástroje všech známých výrobců.
• Dodávka obsahuje také servisní tekutiny a základní adaptér.
• Vyžaduje připojení ke zdroji stlačeného vzduchu.
• Záruka 12 měsíců.

ASSISTINA 301 PLUS W&H Dentalwerk

• Speciální přístroj pro automatické ošetření (čištění a mazání) rovných a kolénkových násad-
ců, turbínek a vzduchových motorů.

• Napomůže prodloužit životnost Vašich nástrojů.
• Tři programy pro dokonalé pročištění a promazání: 
• - krátký program - 35 sek. - pro vysokorychlostní turbínkové násadce.
• - dlouhý program - 45 sek. - pro nízkorychlostní kolénka a vzduchové motory.
• - extra dlouhý program - 50 sek. - pro rychlospojky.
• Program pro každý nástroj se volí samostatně, takže můžete v jednom cyklu ošetřovat různé 

nástroje.
• Možnost samostatného profouknutí vzduchem pro odstranění přebytečného lubrikantu.
• Bezpečnostní pojistka - přístroj nelze spustit při otevřených dveřích.
• Vizuální kontrola množství čistící a mazací tekutiny.
• Možnost nastavení používaného množství lubrikantu.
• Vyžaduje připojení ke zdroji stlačeného vzduchu.

LUBRIKAČNÍ A ČISTÍCÍ SYSTÉM TPC

• Kvalitní a oblíbený olej ve spreji nejvyšší čistoty.
• Turbínkový adaptér - 592012 - používá se pro ošetření vnitřních částí turbínek včetně ložisek rotoru.
• Adaptér pro ošetření mikromotorových násadců - 594056 - nasazovací tryska slouží také ke

správnému ošetření kleštin, spray se vstřikuje do otvoru pro rotační nástroj.

KAVO SPRAY

Adaptér pro ošetření
mikromotorových násadců - 594056

KaVo

Kompresory různých kapacit najdete 
na straně 447

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Údržba

Turbínkový adaptér – 592012
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Lubricant spray 500 ml 592133 599 Kč

Spraynet čístící spray 500 ml 592010 1 130 Kč

Lubrifluid 500 ml 592007 1 130 Kč

Dentoil 11A 500 ml 592008 539 Kč

SmiOil spray 300 ml 592120 300 Kč
SmiOil spray 500 ml 592121 390 Kč

• Velmi kvalitní olej ve spreji pro čištění a mazání dentálních koncovek.

LUBRICANT SPRAY Jovident

• Čistící sprej pro všechny Bien Air násadce, turbínky a mikromotory.
• Rozpouští téměř veškeré zapečené cizí částice.
• Vhodný rovněž pro externí čištění a údržbu všech nářadí, hadic a kabelů.
• Po interním vyčištění je nezbytné nástroj ihned promazat před sterilizací nebo skladováním.

SPRAYNET Bien Air

• Inovovaný mazací roztok ve spreji pro prodloužení životnosti vašich nástrojů.
• Vhodný pro mazání turbínek, rovných a kolénkových násadců a bezuhlíkových mikromotorů MX.

LUBRIFLUID Bien Air

• Vysoce účinný mazací a čistící olej pro všechny typy dentálních rotačních nástrojů.
• Je bez chuti a zápachu, netoxický, neleptací, s antioxidačními účinky.

DENTOIL 11A Medical Trade

• Vysoce účinný mazací a čistící prostředek, který prodlouží životnost a zajistí správný výkon 
Vašicich nástrojů Chirana Medical.

Chirana

Keramický skalpel pro řezání s minimem 
krvácení najdete na straně 251

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Údržba

SMOIL 11A



410

NÁSADCE A TURBÍNKY Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Pana Spray 500 ml 592216 899 Kč

MD-400 F1 olej 400 ml 592014 979 Kč

KaVo Rota spray 2 500 ml 592041 968 Kč

Lubrimed 6 ks 592125 879 Kč

Žárovka k světelné turbíně do hadice 1 ks 594015 1 370 Kč
Žárovka mikromotoru BienAir 1 ks 990829 653 Kč
Žárovka pro turbíny Bien Air 1 ks 594079 653 Kč
Žárovka pro turbíny Kavo 1 ks 594010 848 Kč
Žárovka pro turbíny W&H 1 ks 990799 869 Kč

• Olejový sprej s alkoholem pro NSK turbíny.
• Ve spojení s tryskou typu E vhodné pro všechny násadce a kolénka.

PANA SPRAY NSK Japan

• Plně syntetický speciální olej ve spreji nejvyšší čistoty.
• Excelentní pro mazání všech turbínek, rovných a kolénkových násadců, motorů a scalerů.
• Prodlužuje životnost nástrojů, má vysokou materiálovou snášenlivost.
• Vhodný pro sterilizaci.

MD-400 F1 W&H Dentalwerk

• Olej určený k údržbě a promazání nástrojů v přístroji KaVo Sprayrotor (na obrázku).

KAVO ROTA SPRAY 2 KaVo

• Vazelínka v kapslích pro kuličková ložiska turbínek Bien-Air, kromě Eolia.
• Balení obsahuje 6 ks kapslí.

LUBRIMED Bien Air

• Náhradní žárovky pro turbínky světových výrobců.

ŽÁROVKY PRO TURBÍNKY

Chiromega 654 Duett ze strany 438
Dopřejte si komfort ve své ordinaci

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Údržba
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Ø (mm) 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

58 Kč / 2,20 € obj. číslo: 14251xxxx 1013 1023 1033 1043 1053 1063 1073

58 Kč / 2,20 € obj. číslo: 14251xxxx 2003 2013 2023 2033 2043 2053 2063

Ø (mm) 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

58 Kč / 2,20 € obj. číslo: 14251xxxx 1213 1223 1233 1243 1253 1263 1273

58 Kč / 2,20 € obj. číslo: 14251xxxx 2203 2213 2223 2233 2243 2253 2263

Ø (mm) 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

58 Kč / 2,20 € obj. číslo: 14251xxxx 1113 1123 1133 1143 1153 1163 1173

58 Kč / 2,20 € obj. číslo: 14251xxxx 2103 2113 2123 2133 2143 2153 2163

Ø (mm) 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

74 Kč / 2,80 € obj. číslo: 14251xxxx 8693 8703 8713 8723 8733 8743 8753

74 Kč / 2,80 € obj. číslo: 14251xxxx 8473 8483 8493 8503 8513 8523 8533

Ø (mm) 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

58 Kč / 2,20 € obj. číslo: 14251xxxx 1303 1313 1323 1333 1343 1353 1363

58 Kč / 2,20 € obj. číslo: 14251xxxx 2303 2313 2323 2333 2343 2353 x

• Počet břitů 6, balení 5 ks.

VRTÁČEK KULIČKA Medin

• Počet břitů 6, balení 5 ks.

VRTÁČEK VÁLEC Medin

• Počet břitů 6, balení 5 ks.

VRTÁČEK OBRÁCENÝ KONUS Medin

• Počet břitů 6, balení 5 ks.

VRTÁČEK ZAOBLENÝ VÁLEC Medin

• Počet břitů 6, balení 5 ks.

VRTÁČEK KONUS Medin

Medin - tradiční český výrobce vrtáčků 
a brousků

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Vrtáčky
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• Doporučené otáčky: kolénkové (RA, 204) - max 50 000 ot/min, turbínkové (FG, 314) - max 
300 000 ot/min.

• Balení obsahuje 6 ks.

KULIČKA C1S EDENTA AG

• Doporučené otáčky: kolénkové (RA, 204) - max 50 000 ot/min, turbínkové (FG, 314) - max 
300 000 ot/min.

• Balení obsahuje 6 ks (RA) a 5 ks (FG).

VÁLEC C21 / H21 EDENTA AG

• Doporučené otáčky: kolénkové (RA, 204) - max 50 000 ot/min, turbínkové (FG, 314) - max 
300 000 ot/min.

• Balení obsahuje 6 ks (RA) a 5 ks (FG).

OBRÁCENÝ KONUS C2 / H2 EDENTA AG

• Doporučené otáčky: kolénkové (RA, 204) - max 50 000 ot/min, turbínkové (FG, 314) - max 
300 000 ot/min.

• Balení obsahuje 6 ks (RA) a 5 ks (FG).

HRUŠKA C7 / H7 / C7L EDENTA AG

ID 220 dezinfekci pro rotační
instrumentárium najdete na straně 345

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Vrtáčky

010 012 014 016 018 021 023

Cena / ks: 92 Kč / 3,50 € 570C1S210 570C1S212 570C1S214 570C1S216 570C1S218 570C1S221 570C1S223

Cena / ks: 83 Kč / 3,20 € 570C1S310 570C1S312 570C1S314 570C1S316 570C1S318 570C1S321 570C1S323

008 010 012 014 016 018

Cena / ks: 75 Kč / 2,90 € 570C2208 570C2210 570C2212 570C2214 570C2216 570C2218

Cena / ks: 60 Kč / 2,30 € 570H2308 570H2310 x 570H2314 x x

010 012 014

Cena / ks: 75 Kč / 2,90 € 570C7210 570C7212 570C7214

Cena / ks: 60 Kč / 2,30 € 570H7310 570H7312 x

010 012 014

Cena / ks: 75 Kč / 2,90 € 570C7L210 570C7L212 570C7L214

010 012 014 016

Cena / ks: 75 Kč / 2,90 € 570C21210 570C21212 570C21214 570C21216

Cena / ks: 60 Kč / Cena / ks: 60 Kč / 2,30 € 570H21310 570H21312 x xCenCCCCCCCCCCCenCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCenCCCCenC /a /a /a /a / ksksksks: 6: 6: 6: 60 KK0 K0 KKKK0 KKKKč /č ///čč //čč /č //č /č /č /č /č /č ///////č /č //č /čč //čč
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Rozřezávač korunek C4AKL.012 1 ks 570C4AKL2 119 Kč

Rozřezávač korunek ED H31RPC.010 1 ks 570H31RPC10 83 Kč

Rozřezávač korunek - agresivní 1 ks 142519637 156 Kč

Frézka TC379.023 RA 1 ks 570TC37923 169 Kč
Frézka TC379.023 FG 1 ks 570TC37933 169 Kč

• Ideální pro všechny typy kovových slitin, titan, nízkotavitelnou keramiku a kompozitní fazety.
• Balení 6 ks, prodloužená hlavička, dřík do turbínky (FGL).
• Doporučené otáčky: 120 000 - 160 000 ot/min.

ROZŘEZÁVAČ KORUNEK C4AKL EDENTA AG

• Ideální pro řezání kovů korunek a můstků
• Rychle odebírá materiál bez vibrací.
• Dlouhá životnost.
• Dostupný ve dvou velikostech - standardní nebo s prodlouženou hlavičkou (L).
• Balení 6 ks, dřík do turbínky (FG), doporučené otáčky: 160 000 ot/min.

ROZŘEZÁVAČ KORUNEK C34 EDENTA AG

• Ideální pro řezání kovových korunek, můstků a konstrukcí.
• Rozřezávač je velmi aktivní a práce s ním rychlá.
• Super dlouhá životnost.
• Balení 5 ks, dřík do turbínky (FG), doporučené otáčky: max. 160 000 ot/min.

ROZŘEZÁVAČ KORUNEK H31RPC EDENTA AG

• Monolitní rozřezávač korunek se šičkovou životností.
• Speciálně vyvinutý pro velmi rychlé a účinné řezání kovů.
• Ideální na korunky a můstky.
• Balení 5 ks, dřík do turbínky (FG), doporučené otáčky 120 000 - 160 000 ot/min.

ROZŘEZÁVAČ KORUNEK Medin

• Ideální pro úpravu kořenových inlejí z náhradních slitin.
• Revoluční frézka ve tvaru pecky umožní dokonalou a efektivní úpravu potřebného tvaru.
• Počet břitů: 12, hlavička: průměr 2,3 mm, délka 4,2 mm.
• Doporučené otáčky: turbínka (FG) - 300 000 ot/min, kolénko (RA) - 100 000 ot/min.
• Balení obsahuje 6 ks jednoho typu.

FRÉZKA TC379 EDENTA AG

Vyzkoušejte také kořenové nástroje švýcarské 
kvality od firmy Edenta na stranách 180 - 183

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Speciální nástroje

prodloužený (L) standardní

C34L / C34 010 012 012

Obj. číslo 570C34L0 570C34L2 570C342

Cena / ks: 119 Kč 119 Kč 119 Kč

Cena / ks: 4,40 € 4,40 € 4,40 €
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Speedster S1 kulička 5 ks 5737000 519 Kč

Speedster S3 hruška 5 ks 5737007 519 Kč

Speedster S4 fisura 5 ks 5737010 519 Kč

Speedster S2 obrácený kužel 5 ks 5737004 519 Kč

DIATECH Speedster karbidové vrtáčky vyrobené v souladu s pokročilou technologií zajišťující 
rychlé odbroušení všech materiálů (amalgámu, zlata, keramiky, kovokeramiky atd.). Počíta-
čově navržené soustředné tvary zajišťují bezvibrační, hladký průběh opracování a extrémní 
životnost, čímž rapidně zkracují dobu preparace a čas pacienta na křesle.

Nejvyšší účinnost řezání – odstranění korunky trvá 2-3x kratší dobu než se srovnatelnými 
konkurenčními výrobky.

Soustředné tvary – materiály odstraňuje agresivně, bez vibrací a plynule bez zaseknutí, čímž 
umožňuje přesnější a rychlejší opracování.

• Používá se při počátečním otevírání kavity, preparaci retenčních zářezů a také pro naznačení 
hloubky preparace při broušení.

SPEEDSTER S1 Coltene/Whaledent

• Tento vrtáček je díky svému tvaru ideální pro odstranění amalgámu.
• Dále ho lze použít na konturování okluzální anatomie hotové výplně.

SPEEDSTER S2 Coltene/Whaledent

• Doporučuje se ke konturování okluzální anatomie, při preparacích kavit a odstranění amalgámu.

SPEEDSTER S3 Coltene/Whaledent

• Tento karbidový vrtáček lze použít pro vytvoření přesných okrajů preparace a ke zvýraznění 
aproximální kavity při preparaci na keramické inlaye/onlaye a korunky.

SPEEDSTER S4 Coltene/Whaledent

Steribox na dezinfekci drobného
instrumentária najdete na straně 357

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Speciální vrtáčky

010 014 018 023

5737000 5737001 5737002 5737003

008 010 014

5737004 5737005 5737006

009 010 012

5737010 5737011 5737012

008 010 008 dlouhá

5737007 5737008 5737009

S5 – kov řeže rychle
bez zaseknutí

S1 – velmi rychlé
odstranění amalgámu.
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Speedster S379.023 rugby 5 ks 5737023 699 Kč
Speedster S847 kuželík plochý 5 ks 5737030 699 Kč
Speedster S856 kuželík oblý 5 ks 5737028 699 Kč

Speedster S5 rozřezávač korunek 5 ks 5737014 519 Kč

Speedster S6 konus 5 ks 5737015 519 Kč

• Nepřekonatelný rozřezávač korunek - nejdelší životnost, velmi ostrý i při opakovaném 
použití.

• Navržen tak, aby rychle odebíral amalgám, keramiku, kov, slitiny i dentin.
• Vhodný také pro přístup do pulpální dutiny skrz nacementovanou korunku.
• Řeže přesně, plynule a agresivně bez zastavení nebo „zakousnutí“.
• Jednolitá konstrukce eliminuje zalomení nebo rezavění.
• Tento vrták musíte mít - neuvěřitelné výsledky za super cenu!
• 2 velikosti - ISO průměr 010 a 012.

SPEEDSTER S5 Coltene/Whaledent

• Doporučený k preparaci na schůdek u keramických korunek a inlayi/onlayi.
• Lze ho také použít k úpravě axiálních stěn preparace a vyrovnání podsekřivých míst.

SPEEDSTER S6 Coltene/Whaledent

• Prodloužené tvary se speciálně upravenou řezací částí pro rozsáhlé preparace korunek a 
můstků, rychlé odstranění materiálů jako je kovokeramika, zlato, kov a amalgám a intraorální 
opracování titanových abutmentů.

SPEEDSTER PRODLOUŽENÉ

S379 – konturování okluzálních povrchů S856 – boční předpreparace S856 – rozsáhlá preparace okluzálních povrchů

Coltene/Whaledent

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt? 
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Speciální vrtáčky

010 012

5737013 5737014

012 016

5737015 5737016

S847

012 014 016 018

5737030 5737031 5737024 5737025

S856

012 014 016 018

5737028 5737029 5737026 5737027
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Vrtáček Rapid Prep 5 ks 571006 495 Kč

ZirTec K802L K-Diamond 5 ks 870K802L 749 Kč

Chirurgická frézka C254A.012 3 ks 570C254AL 1 679 Kč
Chirurgická frézka C254A.012 prodloužená 3 ks 570C254AXL 1 679 Kč

Chirurgická frézka Meisinger 161.018 1 ks 571214 529 Kč

Chirurgický brousek G254.014 3 ks 570G254 1 679 Kč
Chirurgický brousek D254.016 3 ks 570D254 1 679 Kč

• Nejefektivnější při odstraňování starých amalgámových výplní.
• Vydrží velmi dlouho ostrý, nepotřebujete na každou druhou výplň nový vrták.
• Šetří Váš čas, námahu a nakonec i peníze.
• Dřík do turbínkového násadce (FG).

VRTÁČEK RAPID PREP Cutting Edge Instrument

• Diamantový brousek používaný k trepanaci všech celokeramických zirkonových korunek. 
• Snadno dosáhnete přímého přístupu skrze korunku do pulpální dutiny a kořenových kanálků.
• Speciální diamantové zrno s vysokou hustotou garantuje vysoký řezací výkon, rychlé

a bezpečné odstranění všech keramických materiálů. 
• Vhodné jak pro fazetovaný porcelán tak celokeramické zirkonové materiály
• Dlouhá životnost, doporučené otáčky: 200 000 ot/min, aplikujte jen lehký tlak během 

preparace.

ZIRTEC K802L EDENTA AG

• Frézka na kost používaná pro přípravu kosti a zubní struktury.
• Speciální A-čepele zaručují velmi tichý chod při nejvyšší řezací kapacitě s maximálním

zachováním opracovávané zubní struktury.
• Dlouhý, tenký krk zajišťuje vynikající výhled do operačního pole během preparace.
• Používejte pouze mikromotor a červená kolénka, nepoužívejte turbínky, hrozí riziko poranění.
• Optimální rychlost: 80 000 ot/min, aplikujte jen lehký tlak během preparace.

CHIRURGICKÁ FRÉZKA C254A EDENTA AG

• Chirurgická frézka podle Lindemanna.
• Uchycení do rovného násadce (HP, 104).
• Maximální otáčky: 120 000 ot/min.
• Autoklávovatelná do 134 oC, sterilizovatelná do 180 oC.

CHIRURGICKÁ FRÉZA HM 161 Meisinger

Široký výběr sterilizačních kazet na 
straně 361

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Speciální nástroje

• G254 chirurgický diamantový nástroj používaný pro odstranění a vyhlazení kostních povrchů, 
pro separaci zubu a efektivní opracování zubní struktury při zubní osteotomii, velikost
hlavičky .014.

• D254 - chirurgický diamantový nástroj používaný pro atraumatickou separaci zubu
a efektivní opracování zubní struktury během resekce kořenového hrotu, velikost hlavičky .016.

• Speciální design a vyladěná diamantová mřížka zaručuje jemné opracování kosti a zubní
struktury s minimálním vznikem tepla.

• Prodloužený dřík do turbínky pro přehledné pracovní pole.

CHIRURGICKÝ BROUSEK EDENTA AG



417

ROTAČNÍ NÁSTROJEHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

• Balení 5 ks.

KULIČKA 001 Medin

• Balení 5 ks.

VÁLEC 111 Medin

• Balení 5 ks.

OBRÁCENÝ KONUS 010 Medin

• Balení 5 ks.

BROUSEK 141 Medin

• Balení 5 ks.

ZAOBLENÝ KUŽEL 199 Medin

Medin - tradiční český výrobce vrtáčků 
a brousků

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Brousky

zrnitost 007 009 010 012 014 016 018 021 023 027 029 035

střední
obj. číslo: 14651xxxx 4530 4520 4641 4651 4660 4670 4680 4500 4690 4510 4700 4710

cena za kus: 63 Kč / 2,40 €

hrubá
obj. číslo: 14651xxxx 4760 4770 4780 4730 6760 6770 x x x x x x

cena za kus: 63 Kč / 2,40 € x x x x x x

zrnitost 012 014 016 018

střední
obj. číslo: 14651xxxx 6351 6361 6371 6380

cena za kus: 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 €

hrubá
obj. číslo: 14651xxxx 6400 6410 6420 x

cena za kus: 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € x

jemná
obj. číslo: 14651xxxx 6570 6470 6630 x

cena za kus: 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € x

zrnitost 009A 010 012 014 016 018 023

střední
obj. číslo: 14651xxxx 4880 4921 4931 4941 4950 4960 4970

cena za kus: 63 Kč / 2,40 €

hrubá
obj. číslo: 14651xxxx x x 5000 5010 x x x

cena za kus: x x 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € x x x

jemná
obj. číslo: 14651xxxx x 6390 4890 x 5020 x 5030

cena za kus: x 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € x 63 Kč / 2,40 € x 63 Kč / 2,40 €

zrnitost 012 014

střední
obj. číslo: 14651xxxx 7871 7881

cena za kus: 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 €

hrubá
obj. číslo: 14651xxxx x 7930

cena za kus: x 63 Kč / 2,40 €

jemná
obj. číslo: 14651xxxx 7900 x

cena za kus: 63 Kč / 2,40 € x

zrnitost 012 014 016 018

střední
obj. číslo: 14651xxxx 8130 8140 8150 8160

cena za kus: 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 €

jemná
obj. číslo: 14651xxxx x 8110 8120 x

cena za kus: x 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € x
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• Balení 5 ks.

ZAOBLENÝ ŠIROKÝ KUŽEL 198 Medin

• Balení 5 ks.

MAŠLIČKA 032 Medin

• Balení 5 ks.

ŠIROKÁ ŠPIČKA 166 Medin

• Balení 5 ks.

ÚZKÁ ŠPIČKA 250 Medin

• Balení 5 ks.

OBRÁCENÝ KUŽEL 233 Medin

Medin - tradiční český výrobce vrtáčků 
a brousků

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Brousky

zrnitost 012 014 016 018 023

střední
obj. číslo: 14651xxxx 7201 7211 7221 7230 7240

cena za kus: 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 €

velmi 
hrubá

obj. číslo: 14651xxxx x x 7260 x x

cena za kus: x x 63 Kč / 2,40 € x x

jemná
obj. číslo: 14651xxxx 7180 7190 7170 x x

cena za kus: 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € x x

zrnitost 010 012 014 016 018

střední
obj. číslo: 14651xxxx 5950 x 5960 5970 x

cena za kus: 63 Kč / 2,40 € x 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € x

jemná
obj. číslo: 14651xxxx x 5980 x 5990 6000

cena za kus: x 63 Kč / 2,40 € x 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 €

zrnitost 012 014 016 018

střední
obj. číslo: 14651xxxx 7370 7380 9000 7330

cena za kus: 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 €

zrnitost 012 014 016 018

střední
obj. číslo: 14651xxxx 7731 7751 7790 7800

cena za kus: 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 €

velmi 
hrubá

obj. číslo: 14651xxxx x x 7770 x

cena za kus: x x 63 Kč / 2,40 € x

hrubá
obj. číslo: 14651xxxx x 7780 x x

cena za kus: x 63 Kč / 2,40 € x x

zrnitost 010 012 014 06

střední
obj. číslo: 14651xxxx 5540 5570 8060 5580

cena za kus: 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 € 63 Kč / 2,40 €

velmi 
hrubá

obj. číslo: 14651xxxx x 5530 x x

cena za kus: x 63 Kč / 2,40 € x x
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BROUSEK 801 EDENTA AG

• Preparace kavit.
• Balení 5 ks.

OBRÁCENÝ KUŽELÍK 805 EDENTA AG

• Preparace kavity, korunková preparace.
• Balení 5 ks.

VÁLEC PLOCHÝ 835 EDENTA AG

• Opracování výplní, korunková preparace.
• Balení 5 ks.

PLAMÍNEK 863 EDENTA AG

• Preparace kavity.
• Balení 5 ks.

HRUŠKA 830L EDENTA AG

Fender Wedge zabrání poškození vedlej-
šího zubu při preparaci na straně 146

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Brousky

801 Hrubost 010 012 014 016 018 021

Obj. číslo střední 87080110 87080112 87080114 87080116 87080118 87080121

Obj. číslo hrubý x 870801G2 870801G4 870801G6 870801G8 x

Cena za kus: 48 Kč / 1,80 € 48 Kč / 1,80 € 48 Kč / 1,80 € 57 Kč / 2,20 € 57 Kč / 2,20 € 70 Kč / 2,70 €

Doporučené otáčky: 100-200 tis. 70-220 tis. 70-220 tis. 55-160 tis. 55-160 tis. 40-120 tis.

805 Hrubost 010 012 014 016

Obj. číslo střední 87080510 87080512 87080514 87080516

Obj. číslo hrubý x 870805G12 870805G14 870805G16

Cena za kus: 48 Kč / 1,80 € 48 Kč / 1,80 € 48 Kč / 1,80 € 57 Kč / 2,20 €

Doporučené otáčky: 100-200 tis. 70-220 tis. 70-220 tis. 55-160 tis.

835 Hrubost 008 009 010 012 014

Obj. číslo střední 87083508 87083509 87083510 87083512 87083514

Obj. číslo hrubý x 870835G9 870835G0 870835G2

Cena za kus: 48 Kč / 1,80 € 48 Kč / 1,80 € 48 Kč / 1,80 € 48 Kč / 1,80 € 57 Kč / 2,20 €

Doporučené otáčky: 100-200 tis. 100-200 tis. 100-200 tis. 70-220 tis. 70-220 tis.

863 Hrubost 012 014 016

Obj. číslo střední 87086312 87086314 87086316

Obj. číslo hrubý 870863G2 870863G4 870863G6

Cena za kus: 57 Kč / 2,20 € 57 Kč / 2,20 € 70 Kč / 2,70 €

Doporučené otáčky: 70-220 tis. 70-220 tis. 55-160 tis.

830L Hrubost 012 014 016 018

Obj. číslo střední 870830L2 870830L4 870830L6 870830L8

Obj. číslo hrubý 870830GL2 870830GL4 870830GL6 870830GL8

Cena za kus: 57 Kč / 2,20 € 57 Kč / 2,20 € 57 Kč / 2,20 € 70 Kč / 2,70 €

Doporučené otáčky: 70-220 tis. 70-220 tis. 70-220 tis. 70-220 tis.

• Preparace kavit.
• Balení 5 ks.
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Extend-A-Life čistící kámen 50 ks 500115 790 Kč

Kartáček na vrtáčky mosazný 1 ks 954361 70 Kč
Kartáček na vrtáčky nylonový 1 ks 954362 70 Kč

Roto-Stand pro 18 FG a 44 HP/RA vrtáčků  5710062 630 Kč
Roto-Stand pro 60 FG vrtáčků  5710060 630 Kč
Roto-Stand pro 72 HP/RA vrtáčků  5710061 630 Kč

• Preparace kavity, korunková preparace.
• Balení 5 ks.

KONUS ZAOBLENÝ 850 EDENTA AG

• Preparace kavity, korunková
preparace.

• Balení 5 ks.

ÚZKÉ VAJÍČKO 368 EDENTA AG

• Hranolky z oxidu hlinitého na čištění diamantových vrtáčků.
• Jedinečně čistí zanesené diamantové vrtáky a odstraňují pryskyřice z karbidových vrtáků.

EXTEND-A-LIFE

Čistěte vrták před každou preparací za 
vysokých otáček přibližně 2 sekundy při 
současném chlazení vodou.

Ultradent Products

• Kartáček na pro hrubé čištění vrtáčků.

KARTÁČEK NA VRTÁČKY Stoddard Manufacturing

• Praktický stojánek pro skladování a organizaci brousků a vrtáčků.
• Vnitřní držák rotuje a tím zajišťuje rychlejší a přehlednější výběr rotačních nástrojů.
• Vyrobený ze speciálního odolného čirého plastu, který je možné sterilizovat za studena.
• Díky víčku jej lze uzavřít a ochránit obsah před prachem a kontaminací.
• Dostupné varianty: 60 FG vrtáčků (0), 72 ks HP/RA nástrojů (1) nebo 18 ks FG a 44 ks HP/

RA nástrojů (2).

ROTO-STAND DIRECTA AB

Krabička s přihrádkami ze strany 361 pro 
sterilizaci drobného instrumentária

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Brousky

850 Hrubost 010 012 014 016

Obj. číslo střední 87085010 87085012 87085014 87085016

Obj. číslo hrubý 870850G10 870850G12 870850G14 870850G16

Cena za kus: 57 Kč / 2,20 € 57 Kč / 2,20 € 57 Kč / 2,20 € 70 Kč / 2,70 €

Doporučené otáčky: 70-220 tis. 70-220 tis. 70-220 tis. 55-160 tis.

368 Hrubost 016 018 023

Obj. číslo velmi jemný 870368C6 870368C8 870368C3

Obj. číslo jemný 870368F6 870368F8 870368F3

Obj. číslo střední 87036816 87036818 87036823

Obj. číslo hrubý 870368G6 870368G8 870368G3

Cena za kus: 57 Kč / 2,20 € 70 Kč / 2,70 € 70 Kč / 2,70 €

Doporučené otáčky: 40-120 tis. 40-120 tis. 40-120 tis.
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Kulaté 1 ks 250026 119 Kč

Osmihran 1 ks 220628 66 Kč

Osmihran 1 ks 122510100 96 Kč

Kulaté úzké 1 ks 122510106 96 Kč

Kulaté široké 1 ks 122560106 143 Kč

Zrcátka EC aktiv č.4 12 ks 200004 456 Kč
Zrcátka EC aktiv č.5 12 ks 200005 456 Kč

Zrcátko zubní zvětšovací 1 ks 122510020 38 Kč

Tácky R3 (bílé) 400 ks 300060 1 110 Kč
Tácky R2 deluxe (bílé) 400 ks 300061 1 390 Kč
Tácky R2 color (barevné) 400 ks 300067x 1 770 Kč
 x - doplňte barvu

DRŽÁTKA ZUBNÍHO ZRCÁTKA

• Kvalitní, oblíbená zvětšovací zrcátka dodávaná ve dvou velikostech - č. 4 a č. 5.

ZRCÁTKA EC Röder Dentalinstrumente

• Zvětšovací zrcátka tradičního českého výrobce.
• Vhodná i do horkovzdušného sterilizátoru - do 180 oC.

ZRCÁTKO ZUBNÍ ZVĚTŠOVACÍ Medin

Používejte Sekusept Aktiv ze strany 340 
a nástroje jsou jako nové

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Jednorázové plastové tácky s přihrádkami.
• Typ R2 deluxe - 28 x 18 cm velké tácky bílé barvy se zdrsněným povrchem.
• Typ R2 color - stejné jako typ deluxe, vyráběné v oranžové (1), modré (2), žlurté (3) a oranžové (4) barvě.
• Typ R3 - menší tácky o velkosti 18 x 14 cm bílé barvy se zdrsněným povrchem, balení 400 ks.
• Součástí dodávky není kovový tácek ani nástroje.

TÁCKY JEDNORÁZOVÉ S PŘIHRÁDKAMI

Medical-One

Green Leaf

Medin

Medin

Medin

Zrcátka
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Paradontologická 3,5-5,5-8-11 1 ks 133500106 414 Kč

Paradontologická 1-2-3-5-7-9 1 ks 133500116 414 Kč

WHO kulička typ 11.5 1 ks 250002 359 Kč

Williams 1-2-3-5-7-8-9-10  1 ks 250020 269 Kč

Pátradlo č. 9A 1 ks 220642 104 Kč

Pátradlo č. 8A 1 ks 220647 104 Kč

Pátradlo krátké vyhnuté osmihran 1 ks 133510040 146 Kč

Pátradlo lomené krátké kulaté 1 ks 133510046 146 Kč

Pátradlo dlouhé vyhnuté osmihran 1 ks 133510050 146 Kč

Pátradlo vyhné kulaté 1 ks 133510056 146 Kč

Pátradlo jednostranné typ 9 1 ks 250027 149 Kč

Pátradlo jednostranné typ 8 1 ks 250028 149 Kč

Pátradlo jednostranné typ 23 1 ks 250004 219 Kč

SONDY

PÁTRADLA

Ochranný štít Univet vysoký komfort
a příjemný vhled na straně 387

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Medin

Medin

Medical-One

Medical-One

Green Leaf

Green Leaf

Medin

Medin

Medical-One

Medical-One

Medical-One

Vyšetřovací nástroje
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IPC Carver  1 ks 500662 870 Kč

Hladítko malé paralelní PB1 1 ks 250018 279 Kč

Hladítko střední paralelní PB2 1 ks 250019 279 Kč

Hladítko velké paralelní PB3 1 ks 250036 279 Kč

Cpátko kulička oboustranné malé 1 ks 250038 249 Kč

Cpátko kulička oboustranné střední 1 ks 250039 249 Kč

Frahm modelovací nástroj 1 ks 250012 379 Kč

Frahm modelovací nástroj 1 ks 220779 116 Kč

• K adaptaci a modelaci kompozita použijte hladítko, které je lehké, neklouže, je pružné a bylo 
vyvinuto k velmi přesné modelaci.

IPC CARVER 

Shlédněte názor českého lékaře ve 
Vašem chytrém telefonu

Ultradent Products

HLADÍTKA MEDICAL-ONE

CPÁTKO - KULIČKA MEDICAL-ONE

FRAHM

Domina Plus B oblíbený parní sterilizátor 
na straně 359

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Medical-One

Green Leaf

Modelovací nástroje
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Kyreta Gracey 1/2 finish/std. 1 ks 250007 795 Kč

Kyreta Gracey 3/4 finish/std. 1 ks 250041 795 Kč

Kyreta Gracey 5/6 finish/std. 1 ks 250042 795 Kč

Kyreta Gracey 7/8 finish/std. 1 ks 250008 795 Kč

Kyreta Gracey 9/10 finish/std. 1 ks 250043 795 Kč

Kyreta Gracey 11/12 finish/std. 1 ks 250009 795 Kč

Kyreta Gracey 13/14 finish/std. 1 ks 250010 795 Kč

Scaler U15 Towner/Jaquette 30 std ant. 1 ks 250006 859 Kč

KYRETA GRACEY MEDICAL-ONE

SCALER U15 MEDICAL-ONE

Široký výběr sterilizačních kazet
na straně 361

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Parodontologické nástroje 
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Drápek na zubní kámen 1 ks 147510020 191 Kč
Drápek na zubní kámen 15,5 cm 1 ks 147510026 191 Kč

Srpek na zubní kámen 0,6 mm 1 ks 147510030 191 Kč
Srpek na zubní kámen 15,5 cm, 0,6 mm 1 ks 147510036 191 Kč

Srpek na zubní kámen 0,9 mm 1 ks 147510040 191 Kč
Srpek na zubní kámen 0,9 mm 1 ks 147510046 191 Kč

Exkavátor kulatá lžička 1,2 mm 1 ks 250030 329 Kč

Exkavátor kulatá lžička 1,5 mm 1 ks 250031 329 Kč

Exkavátor kulatá lžička 2,0 mm 1 ks 250032 329 Kč

Lopatka na cement 5 mm  1 ks 121520010 214 Kč

Lopatka na cement úzká  1 ks 220982 116 Kč

Lopatka na cement střední 1 ks 220981 116 Kč

NÁSTROJE NA ZUBNÍ KÁMEN Medin

EXKAVÁTOR MEDICAL-ONE

LOPATKA NA CEMENT

OZK Mini Piezon najdete na straně 179

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Medin

Green Leaf

Green Leaf

Různé nástroje
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Luxator 1S 1 ks 59101S 2 940 Kč
Luxator 2S 1 ks 59102S 2 610 Kč
Luxator 3C 1 ks 59103C 2 610 Kč
Luxator 3CA 1 ks 59103CA 2 610 Kč
Luxator 3IC 1 ks 59103IC 2 610 Kč
Luxator 3S 1 ks 59103S 2 610 Kč
Luxator 5C 1 ks 59105C 2 610 Kč
Luxator 5S 1 ks 59105S 2 610 Kč
Luxator DE3 1 ks 5910DE3 2 940 Kč
Luxator DE5 1 ks 5910DE5 2 940 Kč
Luxator - Brousek 1 ks 591031 620 Kč

Luxator Titanium 3S 1 ks 5910T3S 3 260 Kč

• Patentované vazivové nože pro minimálně traumatické extrakce.
• Vazivový nůž díky jemné ostré čepeli pronikne mezi zub a alveol bez nutnosti fyzické námahy.
• Nepoužívají se jako páčidlo (mohlo by dojít k ohnutí špičky), ale jako ostrý vazivový nůž.
• Vynikající také pro ortodontické extrakce stálých zubů u dětských pacientů.
• DE3 a DE5 jsou obzvlášť vhodné pro hluboko frakturované zuby a zkažené kořeny.
• Celá operace minimálně poškodí tkáň, hojení je mnohem rychlejší.
• Vše je méně stresující pro pacienta i lékařský tým.
• Vazivové nože byly vynalezeny zubním lékařem a jsou velmi oceňovány praktiky po celém světě.
• Další informace najdete také na straně 122.

LUXATOR DIRECTA AB

• Patentovaný vazivový nůž s inovovanou čepelí (podrobné informace o Luxator vazivových 
nožích najdete u výrobku Luxator).

• Nejoblíbenější tvar 3S je nově k dispozici s čepelí potaženou Titanem.
• Ještě snadněji proniká mezi zub a alveol s minimálním poškozením měkkých tkání.
• Vydrží déle ostrý a není potřeba jej ostřit.

LUXATOR TITANIUM DIRECTA AB

Exotika, poznávání, relaxace...
Z naší nabídky zájezdů si vyberete!

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Označení Typ Šířka čepele Indikace

1S rovná čepel 1 mm Integruje vlastnosti periotomu

2S rovná čepel 2 mm Apikální a/nebo interproximální

3C zahnutá čepel 3 mm Univerzální, startovací

3S rovná čepel 3 mm Interproximální

3CA kolénková čepel 3 mm Liguální a/nebo distální moláry

3IC inverzně zahnutá 3 mm Univerzální, linguální a/nebo distální

5C zahnutá čepel 5 mm Velké molárové kořeny

5S rovná čepel 5 mm Interproximální

DE3 duální rovná čepel 3 mm / 1,5 mm Hluboce frakturované nebo zkažené kořeny

DE5 duální rovná čepel 5 mm / 3 mm Hluboce frakturované nebo zkažené kořeny

Luxator
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Luxator Forte F25 1 ks 5910F25 2 610 Kč
Luxator Forte F32  1 ks 5910F32 2 610 Kč
Luxator Forte F40 1 ks 5910F40 2 610 Kč

Luxator RootPicker sada 2 ks 5910RK 3 590 Kč
Luxator RootPicker úhlový 1 ks 5910RA 1 980 Kč
Luxator RootPicker rovný 1 ks 5910RS 1 980 Kč

Páka Bein rovná 3 mm 1 ks 123500010 593 Kč
Páka Bein rovná 4 mm 1 ks 123500020 593 Kč
Páka Bein oblouková 4 mm 1 ks 123500060 593 Kč
Páka rovná pravá 4 mm 1 ks 123500160 955 Kč
Páka rovná levá 4 mm 1 ks 123500170 955 Kč
Páka oblouková vyhnutá 3 mm 1 ks 123500280 593 Kč

• Luxator s černou rukojetí mají zesílenou špičku pro případy, kde je potřeba použít více síly.
• Speciální zakončení pro kontrolovanou a bezpečnější elevaci zubů.
• Ostatní vlastnosti stejné jako Luxator se světlou rukojetí, pouze špička není tak jemná.

LUXATOR FORTE DIRECTA AB

• Stvořen pro vyproštění zalomených kořenů.
• Krátký a stabilní nástroj, který se snadno dostane do alveolu.
• Špička nástroje poskytuje pevné uchopení zbylých tvrdých tkání, které potřebujete vyjmout 

nebo bezpečně pozvednout.
• Dodáván ve dvou verzích: rovný nebo zahnutý pro dokonalý přístup v každé situaci. Sada 

obsahuje od každého typu 1 ks.

LUXATOR ROOTPICKER DIRECTA AB

• Nejpoužívanější extrakční páky tuzemského výrobce.

EXTRAKČNÍ PÁKY

12
35

00
01

0

Medin

Steri-Soaker praktické dezinfekční vany 
najdete na straně 356

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!
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Extrakční nástroje
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Kleště DIA na horní malé řezáky 1 ks 117501010 1 746 Kč

Kleště DIA na horní premoláry 1 ks 117501020 1 746 Kč

Kleště DIA na dolní premoláry 1 ks 117501150 1 746 Kč

Kleště DIA na horní moláry pravé 1 ks 117501030 1 746 Kč

Kleště DIA na horní moláry levé 1 ks 117501040 1 746 Kč

KLEŠTĚ DIA NA HORNÍ MALÉ ŘEZÁKY Medin

KLEŠTĚ DIA NA HORNÍ PREMOLÁRY Medin

KLEŠTĚ DIA NA DOLNÍ PREMOLÁRY Medin

KLEŠTĚ DIA NA HORNÍ MOLÁRY PRAVÉ Medin

KLEŠTĚ DIA NA HORNÍ MOLÁRY LEVÉ Medin

NovaBone resorbovatelnou náhradu kosti 
najdete na straně 237

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Extrakční kleště
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Kleště DIA na dolní moláry 1 ks 117501160 1 746 Kč

Kleště DIA Bajonetové široké 1 ks 117501260 1 746 Kč

Kleště DIA na horní třetí moláry 1 ks 117501050 1 746 Kč

Kleště DIA na dolní moláry 1 ks 117501170 1 960 Kč

Kleště DIA na dolní kořeny 1 ks 117501340 1 960 Kč

KLEŠTĚ DIA NA DOLNÍ MOLÁRY Medin

KLEŠTĚ DIA BAJONETOVÉ ŠIROKÉ Medin

KLEŠTĚ DIA NA HORNÍ TŘETÍ MOLÁRY Medin

KLEŠTĚ DIA NA DOLNÍ MOLÁRY Medin

KLEŠTĚ DIA NA DOLNÍ KOŘENY Medin

Alveogyl předchází a léčí „suché lůžko“
Najdete na straně 232

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Extrakční kleště
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Kleště DIA na dolní moláry dětské 1 ks 117501310 1 746 Kč

Kleště DIA na horní moláry dětské 1 ks 117501300 1 746 Kč

Pinzeta Geko intro kit 5710GEKT1 3 399 Kč
Geko pasta 5 ml 5710GEKP 590 Kč

KLEŠTĚ DIA DĚTSKÉ NA DOLNÍ MOLÁRY Medin

KLEŠTĚ DIA DĚTSKÉ NA HORNÍ MOLÁRY Medin

• Zkřížená samouzavírací pinzeta ideální pro osazování korunek v distálním úseku.
• Nekompromisně drží korunku a brání jejímu předčasnému uvolnění a upadnutí na podlahu, do 

úst pacienta apod.
• Ultra flexibilní silikonové koncovky a lepivá Geko pasta bezpečně udrží každou korunku.
• Nastavitelný šroub udržuje tlak a konstantní vzdálenost mezi hroty brání tak korunce sklouznout 

mezi čelistmi.
• Geko pasta pomáhá držet a umístit všechny složité korunky, inleje, onleje, fazety aj.
• Intro kit obsahuje: Geko pinzetu, 20 autoklávovatelných silikonových koncovek a 5 ml Geko pasty.

PINZETA GEKO

Opakovaně oceňovaný pomocník pro 
každou ordinaci!

WAM

Amalgam reducer dokončí a vyhladí 
amalgámovou výplň na straně 46

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Autoklávovatelné silikonové 
koncovky

Nanesená lepivá Geko pasta

Extrakční kleště
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WAM Endo pinzeta 1 ks 5710ET 479 Kč
WAM pinzeta klasická  1 ks 5710CT 415 Kč

Meriam rovná 16 cm  1 ks 220620 137 Kč

Meriam zahnutá 16 cm 1 ks 220619 137 Kč

Meriam  1 ks 250029 249 Kč

College 1 ks 250001 219 Kč

Zahnutá s rýhovanou čelistí  1 ks 114500011 301 Kč

Lomená s rýhovanou čelistí  1 ks 114500021 301 Kč

• Endodontická pinzeta s podélnými a příčnými zářezy, díky kterým můžete snadněji manipulovat
s dlouhými válcovými předměty.

• Jse zvláště vhodná pro uchopení gutaperčových čepů, papírových čepů, kořenových čepů apod.
• Samouzamykací pinzeta zajistí bezpečné, pevné uchycení a snadné rozevření ve chvíli, kdy potřebujete.
• Uvidíte, že se pro Vás stane velmi rychle nepostradatelou.

ENDO PINZETA

Detail úchopu - WAM Endo pinzeta

WAM

PINZETY

Listerine vyčistí i tam, kam kartáček
nedosáhne, najdete na straně 281

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Detail úchopu - WAM Klasická pinzeta

Green Leaf

Green Leaf

Medical-One

Medical-One

Medin

Medin

Pinzety
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Jehelec Crille 14 cm 1 ks 220444 210 Kč

Jehelec Mathieu 14 cm 1 ks 220466 424 Kč

Svorka na cévy Mosquito rovná 1 ks 115080010 762 Kč

Svorka na cévy Mosquito zahnutá 1 ks 115080020 815 Kč

Nůžky oční rovné 11,5 cm 1 ks 113380071 525 Kč

Nůžky oční zahnuté 11,5 cm 1 ks 113380091 606 Kč

Nůžky Iris rovné 11,5 cm 1 ks 220408 137 Kč
Nůžky Iris zahnuté 11,5 cm  1 ks 220409 137 Kč

Zavaděč drénů Luňáček šestihran 1 ks 132500180 235 Kč

Zavaděč drénů Luňáček kulatý 1 ks 132500186 235 Kč

JEHELCE Green Leaf Industries

SVORKY Medin

NŮŽKY

ZAVADĚČ DRÉNŮ LUŇÁČEK Medin

Nenašli jste v katalogu Váš oblíbený produkt? 
Volejte Hu-Fa linku! Rádi Vám jej zajistíme

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Medin

Medin

Green Leaf

Ostatní nástroje
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WAMkey Intro kit 5710WKP 5 299 Kč
WAMkey snímač č. 1 (malý) 1 ks 5710WK1 2 020 Kč
WAMkey snímač č. 2 (střední) 1 ks 5710WK2 2 020 Kč
WAMkey snímač č. 3 (velký) 1 ks 5710WK3 2 020 Kč

Crown Click De Luxe sada 591028 2 129 Kč
Crown Click DeL - koncovka č. 1 1 ks 5910281 359 Kč
Crown Click DeL - koncovka č. 2 1 ks 5910282 359 Kč
Crown Click DeL - koncovka č. 3 1 ks 5910283 359 Kč
Crown Click DeL - koncovka č. 4 - očko 1 ks 5910284 3 529 Kč

Crown Click DeL - B-EX 1 ks 5910286 2 659 Kč
Crown Click DeL - C-EX 1 ks 5910287 2 659 Kč

• Netradiční, jednoduchý a účinný snímač korunek a můstků.
ŠETRNÝ
• Tradiční metody snímání korunek a můstků přináší riziko fraktur. WAMkey aplikuje postupný 

tlak na abutment bez jakéhokoliv rázu, až dokud není korunka odstraněna. Zajišťuje pacien-
tovi zcela bezbolestný zásah (bez anestezie), pacient nikdy nepocítí jakékoliv nepohodlí.

RYCHLÝ
• Tradiční metody jsou náročné na čas a finance: WAMkey umožňuje sejmutí korunky velmi 

rychle a jednoduše během 1 - 2 minut. A navíc, pokud nebrousíte celou korunku, šetříte si 
tím i rotační nástroje.

ZACHOVÁNÍ KORUNKY
• Hlavní části korunky (okraje, okluzální část a kontaktní body) jsou zachovány.
• Proto, po sejmutí korunky (nebo můstku), může stále plnit své funkce. Je třeba jen opravit 

otvor kompozitem nebo technikem v laboratoři.
DÁVÁ TO SMYSL
• Tradiční snímače korunek často vyžadují několik rázů, které pacientovi způsobují nepohodlí 

a potenciální síly poškozující okraj korunky. Tyto rázy jsou nekontrolovatelné a aplikované na 
nejslabší část korunky. Výsledek každého rázu je nejistý a může vést k další frustraci v práci.

• Naopak WAMkey produkuje citlivou a kontrolovatelnou sílu na ideálním místě – středu mezi 
korunkou a abutmentem MEZI zubem. Tudíž s WAMkey si korunka vybere cestu nejmenšího 
odporu, který eliminuje všechna rizika fraktury zubu.

• Intro kit obsahuje od každé velikosti nástroje po 1 ks.

WAMKEY

Podívejte se na instruktážní
video v českém jazyce

WAM

• Mechanický snímač korunek a můstků.
• Snadná aplikace pouhým stisknutím ručky.
• Umístíte špičku pod okraj korunky a kliknutím je uvolněn tlak.
• Špičky k dostání ve 3 variantách plus přídavné se smyčkovitým zakončením.
• Sada obsahuje: snímač a koncovky č. 1 - 3.

CROWN CLICK DELUXE Hager & Werken

• Spony pro snímání korunek a můstků pomocí Crown Click Deluxe snímače.
• Vyrobeny z nerezové oceli.
• Nejvyšší snímací síla, bez rizika naklonění.
• C-EX s plochou čelistí pro korunky.
• B-EX se špičatou čelistí pro můstky.

CROWN CLICK B/C-EX Hager & Werken

Endodoncie krok za krokem
na straně 163

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

5910286

1. Lokalizujte cemen-
tovou vrstvu mezi 
okluzálním povrchem 
abutmentu a vnitřní 
stranou samotné 
korunky.

2. Vyvrtejte do 
korunky tenký 
horizontální otvor.

3. Jakmile uvidíte 
styčnou plochu, 
prohlubte otvor dokud 
nedosáhnete středu 
preparace.

4. Vložte 
WAMkey do 
kavity.

5. Ručkou jemně 
(dvěma prsty) 
otočte (1/4 
otočka).

6. Korunka 
je okamžitě 
uvolněna podél 
vertikální osy 
abutmentu.

č. 1

č. 2

č. 3

5910287

Snímání korunek a můstků
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WAM X intro kit 5710WXP 11 670 Kč

WAMkey intro kit + WAM X intro kit  5710WZP 14 320 Kč

WAM nástroj Omnis 1 1 ks 5710OM1 510 Kč

• Unikátní nástroj pro odstraňování kořenových čepů a inlejí eliminující riziko fraktury kořene.
RYCHLÉ A SNADNÉ POUŽITÍ
• Zapomeňte na všechna komplikovaná zařízení, náhodnou a nepohodlnou chirurgii! Přestaňte 

plýtvat časem. Snadno použitelný WAM‘X umožňuje vyjmout kořenovou inlej v maximálně 
5 – 10 minutách.

BEZPEČNOST KOŘENE
• Minimalizuje riziko fraktury kořene. Bez anestezie, dokonale bezbolestný zákrok pro pacienta! 
FLEXIBILITA
• Díky svému unikátnímu designu se zahnutým zakončením je snadno použitelný a účinný na 

všechny zuby, včetně distálního úseku.
• Intro kit obsahuje: kleště, 3 páry vidliček v různých velikostech, 3 páry silikonových podložek 

a 3 speciální vrtáčky na kov / keramiku.

WAM X

Prohlédněte si video
s komentářem v češtině

WAM

• Velmi praktický nástroj, který si najde své místo v každé ordinaci!
• Neuvěřitelně odolný a také velmi univerzální ve svém použití.
• Jeden konec můžete použít k uvolnění a sejmutí dočasných korunek a můstků.
• Druhý konec se třemi břity oceníte zejména pro odstranění přebytečného cementu nebo 

amalgámových či kompozitních výplní.
• Jakmile jej jednou dostanete do ruky, nebudete se jej chtít vzdát.

OMNIS

snímání provizorií

WAM

HS London kořenové čepy z křemičitých
vláken - skutečně vedou světlo najdete na straně 209

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Získejte za zvýhodněnou 
cenu WAM X a WAMkey ze 
strany 433!

1. Vyvrtejte prostor mezi 
náhradou (do kovu) a 
kořenem.

2. Do vzniklého otvoru 
zasuňte dvojici vidliček.

3. Stiskněte rukojeť … a je 
hotovo!

odstraňování přebytků odstraňování výplní

Získejte za zvýhodněnou cenu WAM X a WAMkey ze strany 433!

Speciální nástroje
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ZX-27 systém kit 591198 16 880 Kč
ZX-27 skleněný pilíř S 1 ks 591201 1 999 Kč
ZX-27 skleněný pilíř L 1 ks 591202 1 999 Kč

Nabídněte svým pacientům možnost volby: 
FIXNÍ ŘEŠENÍ DEFEKTU ZUBNÍHO OBLOUKU NEBO SNÍMATELNÁ NÁHRADA?
ZX-27 stomatoprotetický
systém skleněných pilířů

DuoLink - duálně tuhnoucí kompozitní 
fixační cement najdete na straně 113

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Základní zásady použití systému skleněných pilířů:
• Platí nepsané pravidlo “Kolik chybějících zubů potřebujeme nahradit distálním směrem, tolik

vlastních pilířových zubů musíme preparovat meziálním směrem.“
• Skleněný pilíř je vždy nejdistálnějším členem můstku u zkráceného zubního oblouku.
• Z obroušených vlastních zubů musí být alespoň jeden pilíř I. třídy, s vyšším počtem obroušených pilířů 

I. třídy se výsledek ještě zlepšuje.
• Skleněný pilíř musí mít antagonistu, abychom obnovili artikulační vztahy a funkčnost chrupu.
• System set obsahuje: 3 skleněné pilíře vel. S a 3 vel. L, pracovní nástroj, náhradní kleštinu,

3 diamantové nástroje pro opracování, chladící box a pracovní model pro použití na praktickém kurzu.

ZX-27

Fixní řešení jedno i oboustranně zkráceného zubního oblouku
bez nutnosti chirurgického zákroku

Indikace
Indikace podle klasifikace Wilda-Voldřicha:
1b - u náhrady 3-4 zubů jako vmezeřený pilíř při

sníženém biologickém faktoru pilířových zubů.
2a - jednostranně zkrácený zubní oblouk bez mezer.
2b - oboustranně zkrácený zubní oblouk bez mezer.
2c - jednostranně zkrácený zubní oblouk s mezerami.
2d - oboustranně zkrácený zubní oblouk s mezerami.
3 - ojediněle stojící zuby, ideálním případem je

tzv. příznivý případ 3. třídy - opačně zkrácený
zubní oblouk.

Výhody 
• Řeší u pacientů problém chybějících vlastních pilířových zubů

v ústní dutině potřebných pro zhotovení fixní protetické náhrady. 
• Nahrazují chybějící vlastní pilířové zuby, přičemž přiléhají na

sliznici alveolárního oblouku v bezzubých částech čelisti a sanice. 
• Není potřeba chirurgický zákrok. 
• Jednoduchý pracovní postup. 
• Vynikající klinické výsledky. 
• Systém skleněných pilířů ZX-27 se úspěšně používá již 24 let

v Maďarsku, 17 let na Slovensku, 14 let v EU a České republice. 
• Cenově dostupná metoda. 
• Nevyžaduje žádné speciální zubní instrumentárium.

Kontraindikace 
• Nestabilní vlající hřeben (pohyb do

stran 5 - 8 mm). 
• Nedostatečná výška a šířka alveolu

u rozsáhlé resorpce kosti. 
• Velmi úzký alveol ve formě lišty,

která je částečně tvořena
podslizničním vazivem. 

• Nedostatečně zahojený alveol
po extrakcích. 

• Onemocnění sliznice ústní dutiny. 
• Jestliže je antagonista budoucího

skleněného pilíře v supraokluzi.

Certifikáty 
1. Celý systém byl schválen 27.6. 

2000 pro EU - CE Certifikát
č. DD 2010985 01. 

2. Celý systém byl schválen 29.3. 
2001 pro Českou rep. - CZ Certifikát 
č. 01 0026 R. 

3. Na celý systém ZX-27 bylo 29.3. 
2001 vydané prohlášení
o shodě - uloženo u dovozce. 

4. Na systém ZX-27 je zpracováno 
několik klinických studií – více
na www.hufa.cz.

Kvalitní pilíř
udrží

každý most!

1b

2a

2b 2c 2d 3

ZX-27
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KaVo Estetica E30 vzorová konfigurace 596018 380 139 Kč

KaVo Estetica E50 vzorová konfigurace 596005 584 693 Kč

• Stomatologická souprava, kterou si zamilujete!
• Strana lékaře: snadné ovládání funkcí díky tlačítkům přímé volby a intuitivnímu ovládacímu 

panelu, integrovaný displej, vše na dosah.
• Strana asistentky: snadná obsluha díky jasně uspořádaným funkcím a tlačítkům přímé volby, 

otočná a výškově nastavitelná, plivátkový blok lze otočit o 60°.
• Horní vedení s táckem na samostatném rameni - nízká výška stolku (pouze 45 cm), dobře

vyvážená svorka výkyvného ramene, maximální délka vysunutí hadic instrumentů až 90 cm, 
aretace bičů vedoucí hadice pro pohodlnější práci.

• Verze se spodním vedením a stolkem - umožňuje neomezený pohyb a zdravou a přirozenou 
polohu při ošetřovacích procedurách, s integrovaným displejem.

• Nastavitelná také pro leváky!
• Měkké polstrování pro mimořádné pohodlí pacientů, stavitelná opěrka hlavy - obojí umožńuje 

pracovat lékaři efektivněji a soustředit se na ošetření. Vhodné také pro pacienty s vyšší
hmotností.

• Ovládání bez dotyku ruky díky nožnímu ovládání - bezpečné a hygienické pracovní postupy, 
snadné a ergonomické použití.

• Základní výbava zahrnuje skvělé LED světlo MAIA, excelentní 5-ti nástrojový stolek lékaře s LCD 
displejem, vestavěný čistící systém, 3F stříkačku, bezuhlíkový MM KAVO KL 701 a světelnou 
rychlospojku 465 LED.

KAVO ESTETICA E70 KaVo

• Nejlepší věci v životě jsou jednoduché - prémiová stomatologická souprava Estetica E50.
• Strana lékaře - intuitivní ovládání, logická a jednoduchá obsluha, modulární, konfigurovatelné 

a rozšiřitelné, vše na dosah a správně umístěno.
• Strana sestry - vylepšená obsluha díky tlačítkům přímé volby, fontánka pro pohárek, vypla-

chování plivátka, intenzivní dezinfekce, funkce HYDROclean, maximální flexibilita - pohybový 
rozsah i nastavitelná výška strany sestry.

• Pohodlné usazení pro pacienta, správná pracovní poloha a optimální přístup pro lékaře, 
vhodné pro všechny pacienty včetně dětí.

• Nožní ovládání - ovládání křesla, instrumentů i multimédií, žádná únava nohy z důvodu 
zvedání chodidla, snadné a přesné řízení otáček, vylepšená hygiena.

• Ovládací panel s funkcí MEMOdent umožňuje nastavení a uložení důležitých parametrů jako 
jsou otáčky, směr chodu otáček, chlazení, intenzita studeného světla 

• Otočný plivátkový blok pro vyšší komfort pacienta, s vyjímatelným keramickým plivátkem 
pro snazší dezinfekci a údržbu.

• Vzorová sestava zahrnuje - tělo soupravy v programu HYDROclean a VACUstop, porceláno-
vé otočné a odnímatelné plivátko, příprava pro externí mokré sání, vodní blok Kompakt, 
operační světlo EDI vč. držáku, multifunkční nožní ovládání, křeslo pacienta s dvoukloubovou 
hlavovou opěrkou a výškově stavitelným sedákem, na straně lékaře příprava pro 5 pozic a 
mechanická brzda, aretace bičů, displej s intuitivním ovládáním, vzduchovou hadici vč. rych-
lospojky 465 LED, tácky, protiskluzovou podložku, 3F stříkačka, na straně sestry Comfort
s přípravou min. pro 4 pozice z toho dvě jsou malá a velká savka.

KAVO ESTETICA E50 KaVo

Potřebujete opravit přístroje ve Vaši zubní ordinaci nebo laboratoři?
Kontaktujte naše servisní středisko na čísle 576 771 416 nebo emailem servis@hufa.cz

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Stomatologické soupravy
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Souprava 654 Duet vzorová konfigurace 5960072 318 558 Kč

Souprava Clesta II  vzorová konfigurace 5930720 605 900 Kč

• Elektronická stomatologická souprava nesená křeslem s možností vybavení až pěti nástroji 
dle volby zákazníka.

• Nejlepší souprava od Chiromegy uspokojí i ty nejnáročnější požadavky.
• Keramické plivátko je otočné společně s celým plivátkovým blokem, což usnadňuje ošetření 

pacienta při složitějším zákroku.
• Stolek lékaře může být v provedení na pevném rameni nebo pantografu, s horním nebo 

dolním vedením nástrojů.
• Ovládání parametrů nástrojů je provedeno fóliovou klávesnicí.
• Chlazení nástrojů je zajištěno přídavným tlakovým zásobníkem na demineralizovanou

vodu.
• Pro odsávání je stomatologická souprava vybavena hadicí pro malou a velkou

savku (chirurgické sání).
• Na stolku asistentky je možné ovládat funkce křesla, oplach plivátka,

napouštění pohárku.
• Stomatologické křeslo je programovatelné s možností až pěti programů.
• Soupravu lze ovládat jednoduchým nožním spínačem nebo multifunkční šlapkou.
• Základní provedení 5-nástrojové nesené stomatologické soupravy zahrnuje: křeslo typ 652 

ZOK 07 s nulovou polohou a virtuálním kloubem, příprava pro 3 nástroje (turbínka, stříkač-
ka,mikromotor), otočný keramický plivátkový blok, vodní, vzduchovou pistoli a odsliňovač, 
halogenové světlo, pantografické rameno se stolkem se spodním vedením hadic, hadice 
Midwest 4-děrová s elektrickými kontakty, 2 x hadice mikromotorická pro mikromotor Isolite 
300, trojcestná stříkačka, systém autonomní vody, plynulý rozběh křesla, 5 programů, dvojitá 
intenzita světla.

SOUPRAVA 654 DUET Chiromega

• Stomatologická kvalita v japonské kvalitě bez kompromisů.
• Skleněné otočné plivátko, otočná polohovatelná strana sestry standardně vybavena velkou i malou 

savkou, ovládání také křesla a světla.
• Vynikající parametry světla - velmi snadný pohyb, unikátní bezdotykový spínač - mávnutím pod

světlem jej rozsvítíte nebo zhasnete. Speciální funkce pro zamezení nechtěné polymerace kompozit.
• Nožní ovladač kombinuje funkce křesla i koncovek, součástí je i vypínač chlazení a chip blower.
• Programovatelné, digitálně ovládané křeslo zajistí pohodlí pacienta při dlouhých zákrocích i snadný 

přístup lékaře, nosnost až 500 kg, chemicky i mechanicky odolný potah.
• Horní vedení - při pokládání nemusíte koncovku sledovat (nemůže spadnout na zem), hadice se 

nemotají pod nohama, kratší hadice (musíte hýbat se stolkem), velmi malý tácek, tah biče Vás stále 
nutí k protipohybu, často dochází ke střetu se světlem.

• Spodní vedení - délka hadice umožňuje snadnou manipulaci, velký odkládací prostor, nižší cena, při 
odkládání musíte sledovat koncovku, hrozí riziko skopnutí koncovky pacientem.

• Zásuvné vedení - unikátní, velmi oblíbený způsob vedení nástrojů, při pokládání nemusíte koncovku 
sledovat, dlouhá délka hadic, velký odkládací prostor.

• Výbava obsahuje: 5 nástrojů - 1 světelnou a 1 nesvětelnou turbínku, 1 světelný elektrický
mikromotor, stříkačku voda / vzduch pro lékaře i sestru, odstraňovač ZK s funkcemi endo a paro
a separátor Metasys, světlo 28 000 lux s bezdotykovým spínáním, velký tácek na
nástroje (u spodního a zásuvného vedení), displej se zobrazením otáček motoru
a intenzity odstraňování ZK, křeslo s dvoukloubovou opěrkou hlavy, plynulým
dojezdem a nosností 500 kg, speciálně vyvinutý materiál polstrování křesla,
skleněné otočné plivátko a polohování křesla i ze strany asistentky.

SOUPRAVA CLESTA II Belmont

Oceníme Vaši praxi
Ing. Pavel Veit - soudní znalec v oboru oceňování lékařských praxí

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Stomatologické soupravy
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Asistenční polička E-Z 1 ks 594150x 2 780 Kč
Adaptér k E-Z poličce 1 ks 594151x 140 Kč
 x - doplňte barvu

Prodlužovací rameno k E-Z 1 ks 594156x 1 160 Kč
Držák kelímku k E-Z šedý 1 ks 594159 310 Kč
 x - doplňte barvu

Quattromed III 1 ks 300171 14 980 Kč

• Patentovaná polička ze speciálního tvrzeného plastu o ploše 35 x 26 cm, nosnost 12 kg.
• Odkládací plocha pro Vaše přístroje i nástroje, neustále máte všechno po ruce.
• Jednoduchá a rychlá montáž, pomocí speciálního adaptéru ji lze připevnit téměr na všechny typy sloupků.
• Barvy: šedá (1), bílá (2) a béžová (3).

ASISTENČNÍ POLIČKA E-Z Zirc Dental

• Prodlužovací rameno o délce 20 cm, umožňuje otáčení poličky a její variabilní umístění.
• K dispozici v barvě šedé (1), bílé (2) a béžové (3).
• Držák na kelímky v šedé barvě, díky tomuto doplňku máte kelímky vždy po ruce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ASISTENČNÍ POLIČCE Zirc Dental

Míchačky a třepačky kapslí najdete na 
straně 47

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Doplňky k soupravám



440

PŘÍSTROJE Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Co je Entonox? 
Účinné analgetikum pro senzitivní pacienty pro potlačení strachu při zákroku a úlevu od krátkodobé bolesti.

Hlavní výhody: 
 - rychlý nástup a ústup účinku během několika minut 
 - efektivní úleva od krátkodobé bolesti 
 - minimum nežádoucích účinků 
 - analgetické a sedativní účinky při plném vědomí pacienta 
 - neinvazivní, snadné podávání analgetika 

Proč používat ENTONOX?
ENTONOX je bezpečné a účinné inhalační analgetikum pro všechny situace, kdy je potřebný rychlý nástup a ústup účinků. Zbaví tak Vaše pacienty bolesti,
ale dokáže nejen to. ENTONOX má také anxiolytický účinek, tedy zbavuje pacienty úzkosti. Je ideální pro dětské pacienty a pro pacienty, kteří trpí
strachem z lékaře nebo ošetření v ústech a vpichu lokální anestezie. Jeho aplikace je velmi snadná.

Nejčastější otázky a odpovědi

Kdy začne působit? 
Nástup účinků je velmi rychlý. Stačí pouze 2-3 minuty inhalace plynu pomocí nosní masky, nebo nádechového ventilu.

Je použití pro mé pacienty bezpečné? 
Díky směsi 50 % kyslíku a 50 % oxidu dusného účinky po skončení inhalace rychle odezní. Pacient může odejít již
po 5 minutách a po 30 minutách může řídit automobil. Pacienti mohou někdy během inhalace vnímat lehkou závrať, euforii
nebo mírnou nevolnost, to však po ukončení inhalace rychle odezní.

Jaký je rozdíl mezi nádechovým ventilem Carnét a nosní maskou? Jaké mají výhody?
Nádechový ventil Carnét spolu s jednorázovým náustkem dávkuje plyn pouze při nádechu pacienta, proto
jeho použití vede k značným úsporám plynu. Je ideální pro dětské pacienty a pro případy, v kterých jde
především o zklidnění pacienta. Protože ventil umožňuje nejenom vdechování, ale také vydechování,
je dobré, zejména dětské pacienty, motivovat k  vydechování (foukání) do náustku, při nádechu pak
mimoděk vdechnou plyn. Nosní maska naopak umožňuje stálý přívod plynu, jehož průtok můžete
regulovat. Díky tomu, že maska kryje pouze nos, zůstávají ústa pacienta zcela volná a vy můžete
dávkovat plyn po celou dobu zákroku. Ventil integrovaný na lahvi Vám umožní plynule regulovat
průtok vdechovaného plynu.

Na jak dlouho mi láhev vystačí?
Obsah 5l láhve (kapalného obsahu) je 1 400 litrů plynu a umožní cca 3,5 hodiny provozu. Obsah 10l láhve (kapalného obsahu) je 2 800 litrů plynu
a umožní cca 7 hodin provozu. Při použití nádechového ventilu Carnét si pacient vlastní hloubkou a délkou nádechu řídí množství  vdechovaného plynu
sám. Při použití nosní masky s kontinuálním průtokem u dospělých pacientů je doporučeno dávkování 6 - 10 litrů za minutu. U dětských pacientů je
doporučeno dávkování 4 - 6 litrů za minutu. Pokud je nástup účinku plynu 3 minuty, pak při průtoku 8 litrů jsou náklady na plyn cca 100 Kč pro jednoho
pacienta. Při použití nádechového ventilu Carnét jsou pak náklady na plyn ještě nižší.

Může tento přípravek používat pouze anesteziolog?
Díky vysoké bezpečnosti a jednoduchosti mohou tento přípravek používat všichni
lékaři i bez specializace pro anesteziologii.

BEZ STRACHU

BEZ BOLESTI

nádechový ventil Carnét

Entonox
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Máte zájem dozvědět se o Entonoxu více informací? 
Chcete začít pracovat s Entonoxem ve své praxi nebo si jej chcete pouze ve své praxi vyzkoušet? 
Zajímá Vás, jak se můžete být Vy nebo Váš personál zaškolen pro použití Entonoxu? 
 
Obraťte se na svého obchodního zástupce nebo na paní Neradilovou – telefon: 576 771 417,
email: neradilova@hufa.cz.

Jak funguje pronájem, dodání a odvoz lahví Entonox   
Láhev pro přípravek Entonox nelze zakoupit do osobního vlastnictví, láhev je vždy majetkem společnosti Linde. Vzhledem k pořizovací ceně
hliníkových tlakových láhví s integrovaným redukčním ventilem, nutnosti revize a údržby byl společností Linde stanoven poplatek za denní pronájem
láhve na 17 Kč/den (cena je včetně DPH).

Stomatologům je však pronájem účtován až po třech měsících ode dne, kdy je láhev dopravena. Pokud požádáte o odvoz láhve do 3 měsíců od
doručení, je její zapůjčení ZCELA ZDARMA.

Odvoz láhve jednoduše objednáte na telefonu 576 771 417, nebo mailem: objednavky@hufa.cz. Bezprostředně po objednávce odvozu láhve
zkontrolují naše asistentky počet dní, který uplynul mezi dodáním plné láhve a objednáním odvozu, poté vystaví fakturu za případný pronájem láhve
Entonox. Dny, které uplynou od telefonické objednávky odvozu a reálného odvozu naší autodopravou se do ceny za pronájem láhve samozřejmě
nezapočítávají a Vám neúčtují.

Důležité upozornění: při objednávce odvozu láhve nemusíte objednávat novou plnou láhev. Láhev objednáte teprve v případě potřeby. Doba mezi
jednotlivými objednávkami prázdné a plné láhve není omezena.

JAK ZBAVIT PACIENTY
STRACHU Z OŠETŘENÍ?

Entonox

Ceník

Zajímá Vás, jak dlouho láhev vydrží a jaké jsou zhruba náklady na jednoho pacienta?
Podívejte se do nejčastějších otázek a odpovědí na protější straně.

Kód Popis CENA

3670184
ENTONOX odlehčená láhev s integrovaným

ventilem, kapalný objem 5 l
5 635 Kč 222 €

3670114
ENTONOX odlehčená láhev s integrovaným

ventilem, kapalný objem 10 l
7 303 Kč 294 €

6730200 Nádechový ventil Carnét – denní nájem 6 Kč 0,24 €

7452926 Nádechový ventil Carnét – půlroční nájem 1 047 Kč 41,50 €

7450926 Nádechový ventil Carnét – roční nájem 1 997 Kč 79,20 €

9050453 Náustek s filtrem pro ventil Carnét, jednorázový 64 Kč 3,20 €

9050403 Vozík na 10 l láhev pro snazší manipulaci 4 147 Kč 160 €

6960070 Denní nájem láhve ENTONOX – 1., 2. a 3. měsíc 0 Kč 0 €

6960071 Denní nájem láhve ENTONOX – od 4. měsíce 17 Kč 0,70 €

Pozn.: Ceny jsou uvedeny s DPH a jsou platné pro rok 2013, Váš obchodní zástupce 
Vám rád sdělí aktuální ceny. Jakým způsobem funguje denní nájem lahve ENTONOX 
najdete popsané v textu nad tabulkou.



442

PŘÍSTROJE Hu-Fa linka Praha
241 416 535 (6)

Gendex intraorální kamera GXC 300  sada 593241 39 757 Kč

VistaCam iX Cam paket  593224 70 990 Kč
VistaCam iX Cam + Proof paket  593223 92 990 Kč

Intraorální kamera sada 593155 14 760 Kč
Držák monitoru - 3-kloubový 1 ks 977007 1 990 Kč

Široky výběr polymeračních lamp najdete 
na stranách 123 - 126

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Intraorální kamery

• Využívá nejmodernější video technologie a je mimořádným pomocníkem při konzultacích
s pacienty a objasňování léčby.

• Rychlé přímé připojení přes USB, bez dokovací stanice, pohodlné přenášení do jiných ordinací.
• Lehký násadec a méně překážejícího kabelu. 
• Minimální zkreslení obrazu díky kvalitní optice, nejjednodušší nastavení zaostřování.
• Boční záznamové tlačítko umožňuje jednoduché zachytávání snímku.
• Nejmodernější osvětlovací systém pomocí 4 LED diod.
• Kamera se při vyvednutí z držáku automaticky aktivuje při zasunutí kamery zpět do držáku vypne.

INTRAORÁLNÍ KAMERA GXC-300 Gendex USA

• Intraorální a diagnostická kamera se dvěma různými snadno vyměnitelnými násadci s vlastní 
optikou, z nichž každý poskytuje jinou diagnostickou informaci.

• CAM násadec - klasická intraorální kamera - slouží ke snímání a zachycení reálného videa 
nebo obrázků, které lze jednoduše zastavit a uložit. Otočný o 360°, osvětlení 8 LED diodami, 
autofokus, odmlžení optiky.

• PROOF násadec - lokalizuje zvýšený výskyt zubního plaku a tvorbu zubního kazu (v začínají-
cím stádiu) nebo s velkou přesností určí hloubku kazu (v pokročilém stádiu). Infikované místo 
změní barvu podle intenzity postižení. Po uložení snímku, inteligentní software Dürr DBSWin 
provede analýzu a vyhodnotí stupeň postižení vč. hloubky kazu. V místech zdravé skloviny se 
objeví zelená barva.

VISTACAM IX Dürr Dental

• Intraorální kamera se širokým spektrem funkcí - najde své uplatnění v každé ordinaci.
• Možnost připojení k počítači pomocí USB vstupu, monitoru nebo televizi (S-video).
• Způsoby prohlížení - živý náhled během práce, zmrazení obrazu nebo prezentace 4 obrázků

v jedné obrazovce.
• Vestavěná paměť pro 240 snímků.
• Pohodlný úchop koncovky, snadné ovládání dvěma tlačítky.
• Umožňuje snímání jediného zubu, kvadrantu, zubního oblouku nebo celého úsměvu pacienta.
• LED osvětlení s životností více než 100 000 hodin - méně energie pro provoz.
• Celoskleněné čočky optiky poskytují ostřejší a jasnější obraz bez zkreslení s obrovskou hloubku 

ostrosti - všechny objekty od 5 do 30 mm jsou automaticky zaostřeny.
• Velmi flexibilní 3-kloubový džák monitoru pasuje na většinu dentálních souprav a snadno se 

polohuje ve všech směrech.

INTRAORÁLNÍ KAMERA TPC Advanced Technology
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Ultrazvuková čistička CD-4820 s ohřevem 920185 6 990 Kč

BioSonic UC50DB bez ohřevu 920232 23 790 Kč
BioSonic koncentrát UC-30 473 ml 410146 1 319 Kč

Solar LED Bench 1 ks 977008 2 825 Kč

• Profesionální ultrazvuková čistička s ohřevem uspokojí potřeby každé ordinace i laboratoře.
• Kapacita nádrže 2500 ml umožňuje naplnění minimální 1 400 ml a maximálně 2 100 ml čistící 

tekutiny.
• Vysoký výkon 170 W a topné těleso společně zajišťují efektivní a rychlé výsledky.
• Moderní nadčasový design přístroje zapadne do každé ordinace.
• Jednotka má odnímatelný přívodní kabel pro snadnější použití a údržbu.
• Digitální ovládání, LED displej, 5 časových programů, kontrolované ohřívání na 65 °C, plastový košík.

ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA S OHŘEVEM Shenzhen

• Přístroj pro ultrazvukové čištění pomocí vysokofrekvenčních zvukových vln, které umožňují 
čištění nejmenších škvír a zářezů, které ručně není možné očistit.

• Efektivní pro odstranění hrubých nečistot i jemné čištění bez ztráty ostrosti nástrojů.
• Vhodná pro čištění a dezinfekci nástrojů, protéz a dalších ordinačních i laboratorních pomůcek.
• Kapacita nádrže 3,2 l, maximální náplň 2 l, rozměry nádrže: 19,7  14,6  10,5 cm.
• S digitálním časovačem.
• UC-30 - univerzální čistící prostředek, spolehlivě odstraňuje organické usazeniny. Vhodný pro 

nástroje, korunky, můstky, protézy, koncovky UZK. Speciální láhev s dávkovačem, z koncentrátu 
připravíte 29 l pracovního roztoku - ekonomický!

BIOSONIC UC50DB Coltene/Whaledent

• Praktická stolní lampa s 60ti LED diodami a dvěma čočkami pro pohled ostrý jako břitva.
• Mobilní lampu můžete přesouvat tam, kde ji zrovna potřebujete aniž by zabírala zbytečně prostor.
• Kulatá trojnásobně zvětšující čočka má v sobě integrovanou menší lupu s 12ti násobným zvětšením 

- spolu zajišťují neuvěřitelně ostrý pohled i na velmi jemné práce.
• Struktura nohy lampy je dokonale nastavitelná - nasvítíte si pracovní plochu a zajistíte ten nejlepší 

komfort pohledu.

SOLAR LED BENCH Dentalfarm

OZK Mini Piezon najdete na straně 179

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Přístroje



444

PŘÍSTROJE Hu-Fa linka Čadca
041 433 10 16 (17)

Medea - 2 x 54 W 1 ks ZO0123 3 550 Kč
Medea - 4 x 54 W 1 ks ZO0138 6 240 Kč
Gaudium, bílé - 2 x 54 W 1 ks ZO0141 5 240 Kč
Gaudium, stříbrné - 2 x 54 W 1 ks ZO0139 5 240 Kč
Pompa - 2 x 54 W 1 ks ZO0119 5 240 Kč

MD - 6 x 54 W 1 ks ZO9601 28 850 Kč

Ott-Lite Flexi II - bílá 1 ks ZO1012 3 420 Kč
Ott-Lite Flexi II - černá 1 ks ZO1013 3 420 Kč

• Plnospektrální stropní svítidla s kvalitním elektronickým předřadníkem.
• Poskytují neblikavé světlo denní bílé barvy s vysokým indexem podáním barev.
• Medea – varianty 2 x 54 W nebo 4 x 54 W.
• Gaudium – svítidlo z hliníkového profilu s příkonem 2 x 54 W (jiné wattáže na objednávku). 

Matný difuzor s vysokou spektrální propustností. Bílá nebo stříbrná barva.
• Pompa - svítidlo z hliníkového profilu s příkonem 2 x 54 W (jiné wattáže na objednávku). 

Matný difuzor s vysokou spektrální propustností.

STROPNÍ SVÍTIDLA

Medea - 2 x 54 W

DentaSun

• Plnospektrální svítidlo, které Vám zaručí světlo nejen vysoké intenzity, ale také mimořádné kvality.
• Velmi šetrné k lidskému zraku a celému organizmu - vydává neblikavé světlo bez odlesků, které je dnes 

už samozřejmostí a poskytuje spektrální složení.
• Na rozdíl od běžného osvětlení, nebo i osvětlení označovaného jako „daylight“ či

„s charakteristikou denního světla“, se přirozenému venkovnímu světlu podobá jak svojí barvou
(6500 K), tak svými účinky.

• Díky vysokému indexu barevného podání (Ra 93) Vám zajistí nezkreslené vnímání
i nejjemnějších odstínů barev, což oceníte zejména při výběru barvy podle vzorníku.

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO DentaSun

• Plnospektrální lineární zářivky.
• Máte-li již svoji ordinaci vybavenu svítidly, a přesto chcete využívat všech výhod plnospektrálního 

osvětlení, stačí ve stávajících svítidlech vyměnit zářivky. K dispozici jsou všechny standardně užívané 
typy včetně kompaktních zářivek s paticí 2G11 vhodných například do laboratorních stolů Erio.

ZÁŘIVKA TRUBICOVÁ NASLI DentaSun

• Plnospektrální stolní lampa Flexi vám díky svému uchycení šroubem na desku stolu (do 4,5 cm) nezabere 
ani kousek pracovní plochy.

• Dva klouby a otočný čep zajišťují vysokou variabilitu vertikálního a horizontálního nastavení.
• Dostupná v bílém nebo černém provedení.
• Technická data: výška: 70 cm (při úhlu 90°), hmotnost: 3,85 kg, příkon: 18 W, světelný tok: 774 lm, Ra 

(CRI): 93, teplota chromatičnosti: 5 800 °K, životnost zářivek: 10 000 hodin.

STOLNÍ LAMPY DentaSun

Medea - 4 x 54 W

Gaudium - 2 x 54 W, bílé Pompa - 2 x 54 W

Osvětlení

Kód Příkon 
(W) Délka (mm) Průměr (mm) Patice Světelný tok 

(lm) Cr (K) Ra Životnost 
(hodin)

Cena 
(Kč)

ZO2001 18 590 26 T8 1000 6500 98 14000 220 Kč

ZO2002 36 1200 26 T8 2300 6500 98 14000 230 Kč

ZO2003 58 1500 26 T8 3700 6500 98 14000 250 Kč

ZO2004 14 549 16 G5 920 6500 93 24000 230 Kč

ZO2005 24 549 16 G5 1150 6500 93 24000 230 Kč

ZO2006 28 1149 16 G5 2000 6500 93 24000 240 Kč

ZO2007 35 1449 16 G5 2250 6500 93 24000 250 Kč

ZO2008 54 1149 16 T5 3000 6500 93 24000 250 Kč

ZO2009 80 1449 16 T5 4200 6500 93 24000 290 Kč
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Laser HF  593170 350 709 Kč

Airsonic mini pískovač   530515 6 789 Kč
Airsonic prášek - hrubost 50 μm 500 g 530514 369 Kč
Airsonic prášek - hrubost 90 μm 500 g 530516 369 Kč

Základní balíček první pomoci sada 980012 3 280 Kč

• Kombinace laseru a elektrokauteru - přednastavené programy pro všechny možné aplikace, nejvyšší 
možná funkčnost a hygiena, dotyková obrazovka pro snadné ovládání a výběr programu.

• LASER - desinfekce a čištění gingiválních kapes při periodontitis nebo při periimplantitis,
desinfekce po preparaci kořenového kanálku v endodoncii, odstranění měkké tkáně,
např. v implantologii, léčba poranění, úleva od bolesti a snížení citlivosti nízkoenergetickou
laserovou terapií (LLLT), PDT laser pro fotodynamickou terapii, volitelně: zrychlené
bělení laserovou terapií.

• VYSOKOFREKVENČNÍ KAUTER - dvě individuální pracovní ručky s výměnnými elektrodami: řezací a 
řezací/koagulační vlny (žlutá), koagulační vlny (modrá). Díky třem frekvenčním formám je možná 
libovolná incikace: řezání, řezání s koagulací pro hemostázi, koagulace bez řezacího efektu, pulzní 
koagulace pro jemné zatažení malých tkáňových částí. Automatická regulace napájení, volitelně 
bipolární kleště.

• Technické údaje:
- elektrokauter: příkon max. 50 W, frekvence 2.2 MHz,
- laser PDT: 660 nm / 100 mW, laser 975 nm / 6 W cw/pulzní.
• Rozměry: 300 x 250 x 121 mm, váha cca 3,5 kg.

LASER HF Hager & Werken

• Ruční pískovač pro ordinace s širokým spektrem použití.
• Pro zdrsnění bondovaných povrchů korunek, můstků, ortodontických zámků, čepů atd.
• Ideální pro všechny kovy a keramiku.
• Také vhodné pro odstranění zbytků cementu z korunek a můstků.
• Nezapomeňte objednat také aluminium oxixové pískovací prášky - ve dvou různých hrubostech.
• Lze doobjednat také adaptéry pro připojení na mikromotory různých výrobců (Kavo, W&H, Bien-Air aj.).
• Balení: 1 x minipískovač s tryskou 60° a 20 g prášku 50my. Požadovaný tlak: 4 - 8 Bar.

AIRSONIC - MINI PÍSKOVAČ Hager & Werken

• Nezbytná součást každé ordinace.
• Balíček všech nutných a potřebných věcí v pevném plastovém boxu obsahuje: ambuvak pro 

dospělé s maskou a ventilem, bakteriální filtr, vzduchovody, kapesní dýchací set, intravenozní 
jehly, zaškrcovadlo pro dospělé, fixace, infuzní soupravu, injekční stříkačky a jehly, sterilní 
rukavice, tinkturu Kodan a další příslušenství.

ZÁKLADNÍ BALÍČEK PRVNÍ POMOCI

Rychle a kvalitně namíchané otiskovací 
hmoty? Koukněte na strany 30 a 31

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Přístroje a pomůcky



447

PŘÍSTROJEHu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 (8)

GARA 30 WO/C  593484 4 770 Kč
GARA 30 WO/CZ závěsný 593485 5 995 Kč
GARA 30 WO závěsný 593486 6 190 Kč
GARA 30 WO/M mobilní s kolečky 593487 8 380 Kč

Kompresor Duo  920131 63 990 Kč
Kompresor Duo DRY se sušičkou 920137 82 990 Kč

Kompresor Silent 10 ve skříňce 920146 31 490 Kč
Kompresor Silent 10 DRY se sušičkou 920113 46 890 Kč
Kompresor Silent Plus 25 bez skříňky 920130 29 790 Kč
Kompresor Silent Plus 25 ve skříňce 920133 43 390 Kč
Kompresor Silent Plus 25 DRY se sušičkou 920272 62 990 Kč

• Přístroj určený k ničení mikroorganizmů ve vzduchu oceníte v ordinaci i v čekárně.
• Otevřený zářič pro přímé ozařování s výkonem 30 W - nejúčinnější, obsáhne celý objem 

vzduchu, zničí zárodky na stěnách a podlahách.
• Vhodné jen pro místnosti, ve které se právě nenacházejí lidé, například během noci.
• 30 WO/C - bez časovače, připojení na zvláštní elektrický okruh se samostatným jističem.
• 30 WO/CZ - bez časovače, připojení na zvláštní elektrický okruh se samostatným jističem, 

balení obsahuje stropní závěs.
• 30 WO - s externím časovačem, připojení do zásuvky, závěsná verze, 7 programů.
• 30 WO/M - s externím časovačem, připojení do zásuvky, mobilní verze, 7 programů.

GARA 30 WO Gara

• Bezolejový kompresor ve skříňce s vestavěnou výkonnou odsávačkou.
• Objem vzdušníku 25 l, hlučnost 51 dB.
• Výkon kompresoru: 60 l /min., výkon odsávačky 1100 l /min.
• Verze DRY má vestavěný sušič Monzún.
• Rozměry (š x h x v): 500 x 550 x 1260 mm.

KOMPRESOR DUO EKOM

• Bezolejové kompresory ve skříňce se vzdušníkem 10 nebo 25 l.
• Výkon kompresoru: 60 l /min., snížená hlučnost jen 50 dB.
• Rozměry Silent 10 (š x h x v): 420 x 490 x 590 mm.
• Rozměry Silent Plus 25 (š x h x v): 500 x 550 x 800 mm.

KOMPRESOR DK-50

Silent 10

EKOM

Potřebujete opravit přístroje ve Vaši zubní ordinaci nebo laboratoři?
Kontaktujte naše servisní středisko na čísle 576 771 416 nebo emailem servis@hufa.cz

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Silent 10

Silent Plus 25 

bez skříňky

Přístroje
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Stolička Cline K  59318xx 6 480 Kč
Stolička Cline KL  593191xx 8 250 Kč
Stolička Cline K-Dental  5931896xx 8 930 Kč
 xx - doplňte barvu

Stolička Dental KVO  59324xx 8 750 Kč
 xx - doplňte barvu

Stolička FORM K - otočný taburet  59315xx 4 750 Kč
 xx - doplňte barvu

Kontejner na kolečkách 4 zásuvky 941007 14 620 Kč
Kontejner na kolečkách 5 zásuvek 941008 19 690 Kč

• Oblíbená ordinační a laboratorní stolička s anatomicky tvarovaným sedlem.
• Velký rozsah výšky sezení, pohodlná opěrka pro nohy a originální sedák společně zajišťují vysoký kom-

fort a ergonomii práce.
• Nosnost 150 kg, záruka 5 let na kovové části, česká výroba!
• 27 odstínů barev - požádejte obchodního zástupce o vzorník koženek.
• Cline K - sedák bez opěradla, výška sezení 500 - 630 mm.
• Cline KL - sedák s výškově nastavitelným, pohodlným zádovým opěradlem, výška sezení 525 - 655 mm.
• Cline K-Dental - sedák s výškově nastavitelnou opěrkou otočnou o 360° naprosto nezávisle na poloze 

sedáku, výška sezení 525 - 655 mm.
• Standardně dodávána s výsuvem sedáku 130 mm, pro vyšší postavy lze zajistit také výsuv 190 mm.

STOLIČKA CLINE

Cline K

KOVONAX

• Oblíbená ordinační stolička s vysokým sedákem a otočnou opěrkou.
• Velký rozsah výšky sezení (510 - 640 mm)
• Pohodlná opěrka pro nohy a výškově stavitelná opěrka pro vysoký komfort celodenního sezení. 
• Výškově nastavitelná opěrka je otočná o 360°, naprosto nezávisle na poloze sedáku.
• Nosnost 150 kg, záruka 5 let na kovové části, česká výroba!
• 27 odstínů barev - požádejte obchodního zástupce o vzorník koženek.
• Standardně dodávána s výsuvem sedáku 130 mm, pro vyšší postavy lze zajistit také výsuv 190 mm.

STOLIČKA DENTAL KOVONAX

• Taburetka s vysokým sedákem bez opěradla, ideální pro ordinace i laboratoře.
• Velký rozsah výšky sezení (490 - 620 mm) a pohodlná opěrka pro nohy.
• Nosnost 150 kg, záruka 5 let na kovové části, česká výroba!
• 27 odstínů barev - požádejte obchodního zástupce o vzorník koženek.

STOLIČKA FORM K KOVONAX

• Kvalitní lékařské asistenční stolky na kolečkách české výroby.
• Ideální pro ukládání stomatologických nástrojů a pomůcek, které potřebujete mít stále při ruce.
• Nosnost: 25 kg, kování BlueMotion, kolečka opatřena brzdou.
• Čelní plochy - lamino, široká škála barevných odstínů, vnitřky zásuvek lze vybavit vnitřním

členěním, protiskluzovou a protihlukovou vložkou.
• Vybaveny výsuvným systémem Tandembox, který zajišťuje plynulý a tichý dojezd zásuvek.
• Po obvodu vrchní desky je praktická nerezová ohrátka bránící spadávání instrumentů.
• Na přední straně vrchní desky najdete horizontální madlo ke snadné manipulaci s kontejnerem.
• Varianty:
- 4 šuplíky - na výškově stavitelné noze, rozměr: 450 x 600 x 850 mm,
- 5 šuplíků - 4 nízké + 1 vysoký, rozměr: 450 x 600 x 770 mm.

KONTEJNER NA KOLEČKÁCH PROFIL NÁBYTEK

Lupové brýle Univet pro ještě lepší
pohled na práci na stranách 388 - 389

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

Cline KL

Cline K-Dental

Sedací nábytek
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Microtorch 1 ks 910148 999 Kč

Lihový kahan 50 ml  1 ks 910000 549 Kč
Lihový kahan 100 ml 1 ks 910048 699 Kč
Knot do kahanu 3,5 m 910027 80 Kč

RTG, RVG a další zobrazovací a diagnostické
přístroje najdete v kapitole RTG na stranách 317 až 332.

Ceny jsou v Kč včetně DPH. Nezapomeňte uvést objednací číslo!

• Ruční hořák s piezo zapalováním a nastavitelným plamenem.
• Plnění plynem do zapalovačů.
• Možnost horizontálního i vertikálního plamene.

MICROTORCH Reco-Dent

• Lihové kahany z čirého skla.
• Dodávané včetně víčka, hořáku a knotu.

LIHOVÝ KAHAN MERCI

Ostatní

Plánujete vybavení nové ordinace nebo přemýšlíte o změně interiéru té stávající?

Nabízíme komplexní služby v oblasti vybavení ordinací nejen přístroji
a materiály, ale také nábytkem. Najdeme optimální řešení pro každý prostor
a z naší nabídky si vybere i ten nejnáročnější klient.

Poskytujeme:

• osobní konzultace prvotní představy - styl a barevné ladění interiéru,
• plán prostorového řešení a zaměření,
• výběr ze široké nabídky - nábytků, stomatologických souprav, podlahových
  krytin, stínící techniky aj.,
• inženýrská studie – umístění vody, odpadů, zásuvek atd.,
• vytvoření 3D vizualizace - ordinace, laboratoře, recepce nebo čekárny,
• demontáž, odvoz a likvidace stávajícího nábytku,
• výrobu a montáž podlahových krytin, nového nábytku, zapojení vody,
  odpadů a elektrických zařízení,
• záruku 5 let,
• záruční i pozáruční servis,
• dopravu a montáž v ceně sestavy,
• více než 20ti letou tradici v oboru nábytku a kvalitu české výroby.

Tento nábytek užívají již desítky spokojených stomatologů po celé České republice! 

Pro bližší informace kontaktujte naše zákaznické oddělení:

tel: +420 576 771 417, objednavky@hufa.cz.

VYBAVENÍ ORDINACÍ NÁBYTKEM Profil Nábytek
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2
2Seal  205

A 

Abrasive strip 151

Abutmenty pro šroubované náhrady  244

Acroseal 203

AdheSE 55

AdheSE One F VivaPen 59

Adhesor carbofine 108

Adhesor fine 108

Adhesor N 108

Adhesor TC 106

Adheziva 49 - 61

Adper Prompt L-Pop 56

Adper Scotchbond Multi-Purpose 52

Adper Single Bond 2 55

Adseal 204

Adstringentní retrakční pasta 27

AeliteFlo 80

Aeliteflo LV 80

Affinis 15

AGFA CP-G panor. snímky 323

Agfa Dentus 322

AGFA chemikálie 326

AH 26 / AH 26 silverfree 204

AH Plus 204

Air-Flow Handy 3.0 274

AirFlow prášek 275

Airsonic - mini pískovač 446

Alegra kolénko 403

Alegra rovný násadec 407

Alegra turbínky 397

Alghamix 30

Alghamix II 30

Alghamix II - míchací 

podložka pro silikony 31

Alginate Mixer MX-300 30

Algináty 9 - 10

AlginMax 10

Algitray 36, 348

All-Bond 3 52

All-Bond Universal 60

Alligat Chroma / Classic 10

Aloe Vate Nitrile rukavice 368

Alphaflex 159

Alveogyl 232

Amalgámy 41 - 45

Amalgam polishing kit 46

Amalgam reducer 46

Amalgam veneer kit 46

Amalgamátor SDS 4000 47

Amalgamátor Technomix 47

Amaris Gingiva 63

Amelogen Plus 64

Ampholysine plus 343

ANA 2000 HCAA  43

Anestetika 225 - 226

Angulované abutmenty 243

Antipěnivé tablety 348

Apex ID 186

Apex lokátory 186

Apexit Plus 205

Aplicap kleště 160

Aplikační pistole na kapsle 160

Aplikátor elastických gumiček 310

Aplikátor MTA 167

Apron č. 1 381

Apron č. 3 380

Aqua Meron 99

Aquacem 99

Aquasil Ultra 16

Argion 93

Arios násadec 171

Artikulační fólie 149

Artikulační papír 149 - 150

A-Silikony 13 - 16

Asistenční polička 439

Asistenční stolek na kolečkách 448

Aspirační stříkačka 229

Aspirmatic 347

Aspirmatic Cleaner 347

Assistina 301 Plus 408

Astringedent 25

Astrobrush 158

Augmentační materiály 236 - 239

Australian Wire 306

Auta / Lodě 289

Automat XR 327

Avex CX / CXi 296

Avex MX 295

Avex Suite BX 298

B 

Bacillol AF 336

Balíček pro domácí orto hygienu 314

Barevné stříkačky 194

Barman klínky 148

BeeFill 199

Bel Cosmetic podušky 378

Bel Family tyčinky 378

Bělení 255 - 263

Bělící pasta Opalescence  260, 283

Bien-Air kolénka 406

Bien-Air mikromotor 401

Bien-Air rovný násadec 407

Bien-Air turbínky 400

Bifix SE 112

Bifluorid 10  269

Biodentine 166

BIO-MIM / Mini 298

BioSonic UC50DB 443

Bis-akrylátové pryskyřice 219

BisBlock 51, 269

BisCem 110

Biscover 83

Bisfil 2B 63

Bis-Silane 119

Black Micro / Blue Micro kanyly 61, 117

Black Mini Brush kanyly 117

Blány kofferdam 133

Blue Mini Dento-Infusor kanyly 25

Bluephase G2 / Style 124

Bonart ART-E1 231

Bonbony Xylitol 292

Bond 008 57

Bonding Tweezer 921 297

Bondy 52 - 60

BraceEze 313

Bracket Height Gauge 297

Brilliant NG 69

Brousky 417 - 220

Brusné pásky 151

Brýle ochranné 390

Bryndáky pro pacienty 379 - 381

Buff prophy prášek 275

Bukální kanyly 298

Bulk-Fil kompozita 74 - 76

C 

C&B Cement 113

C+File 170

Calcicur 169

Calcimol / Calcimol LC 169

Calcipulpe 168

Calxyd 168

CamASSIT kamera 442

Canal+ 188

CanalPro CHX 191

CanalPro NaOCl 189

Capmix 47

Caries detector 136

Caries Marker 136

Caryosan 105

Cavifil - aplikační kleště 160

Cavit 103

Caviton 104

Cavity Conditioner 100

CaviWipes 339

Celluron 374

Cembase 87

Centric 32 kroužky 299

Ceradent 21

Ceram.X 73

Ceramic Repair System 120

Cervical matrice 143

Cervitec gel 273

Cimpat 103

Citlivost - odstranění 51

Citric Acid 20% 197

Clean / Super Polish 158, 277

Cleanic 277

CleanJoy 278

Clearfil SE 56

Clesta II souprava 438

Cline stolička 448

Clip / Clip F 104

Clip&Splint spony 235

Coe-Pack 233

CoForm matrice 142

Cognoscin 164

ColdHot medvěd Thienelino  293, 391

ColdHot Pack 293, 391

Colorbite D  20

Coltolux LED pen 125

Coltopres - lis na vytláčení tub 33

Coltosol F 103

Combi abutmenty  242

Comfi-Guard chránič 312

Comfort rukavice 367

Compoglass F 77

Compolux 63

Componeer 85

Componeer rotační sada 155

Composite finishing kit 155

Composite Wetting resin 83

Compothixo 147

Comprecap Anatomic 29

Comprecap New Design 29

Concorde II  252

Consepsis Scrub 137

Contour 43

Core-Flo DC 215

Cosmos vodě odolné 377

Cotton Pellets  376

Cover-All mnohoúčelový obal 373

Cpátka 423

C-Pilot 170

Crown Click DeLuxe 433

C-Silikony 11 - 12

Curaprox mezizubní kartáčky 282

Curaprox zubní kartáčky 284

Curaprox zubní kartáčky Ortho 314

Č
Čepice operační 370

Čepy Calciumhydroxid Plus 197

Čepy kořenové 208 - 212

Čistící oleje na násadce 408 - 410

Čištění vrtáčků 420

D
Dam-It 133

Dask Sinus kit 246

Dávkovač k Zeta 5 Unit 346

DC Kältespray 164

Dekaseptol gel  346

Deluxe Box 311

Demi Plus 125

Demonstrační model 2:1 288

Dental Dam blány 133

Dental Dam Winged Standard Kit  127

Dental stolička 448

Dentapreg 235

Dentin Conditioner 100

Dentiplast 20 g 22

Dentix D / E snímky 322

Dentoil 11A 409

Dento-Infusor Kanyly 25

Denture Boxes 293

DeOx 82

Depulpin 164

Depural neo 278

Dermadam 133

Dermados zásobník F / S / L 355

DermaGel rukavice 367

DermaGel sterilní rukavice 369

Desensitizéry 51

Desident Cavicide 335

Deska třecí 161

Desprej  336

Destilátor Drink 361

Destilovaná voda výroba 361

Desur 334

Detektor kazů 136

Detektor plaku 280

Dětské extrakční kleště 430

Dětské zubní kartáčky 285

Dětský studijní model 287

Dezinfece a péče o ruce 351 - 354

Dezinfekce na nástroje 340 - 345

Dezinfekce na plochy 333 - 334

Dezinfekce na sací zařízení 346 - 347

Dezinfekce ve spreji 335 - 337

Dezinfekční plán 355

Dezinfekční ubrousky 338 - 339

Dezinfekční vana 356

Dezipur 341
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Diabrousky 417 - 220

DiagnoCam 321

Diamantová pasta 155

Diamantové brousky 417 - 220

Diamantové pásky 150

Digora Optime 319

Direct / Metal - Casting abutment  243

Disky leštící 153

Dlahování zubů 234 - 235

Dočasný abutment Ti / plast  243

Domácí bělení 255

Domina Plus B  359

Doric plotýnkový vosk 21

Dostavbový materiál 217

Drát pro registraci skusu 21

Drenáž zubní 375

Dry Mouth gel 273

Dry Tips  375

Držák filmu 323 - 324

Držák senzorů 325

Držátka skalpelových čepelek 251

Držátka zubního zrcátka 421

Držátko ubrousku řetízkové 383

Dřeňové jehly ED 170

Dřevěné klínky 148

Dřevěné ústní lžičky 391

DT Light Post 209

Dual abutmenty 

s hexagonem i non-hex 243

Dual Milling abutmenty 242

Duet souprava 438

Duo Link Universal 113

DuoTemp 105

Dura-Chain řetízky 309

Duralit 161

DX-24 B 360

Dycal 169

Dynamické koncovky 33

Dynamix Speed 31

Dyract eXtra 77

Dyract Flow 82

E
E&Q Master 199

Easy GlassPost 208

Easy Glaze 101

EasyCEM Intro Kit 110

EasyCore 217

EDTA 18% 191

Elastic Cromo 9

Elast-O-Loop ligatury 308

Elastomer stříkačka 32

Elektrody ke kauteru 231

Elektrokauter 231

Elipar 124

Elite Glass 235

Elite HD+ 14

Elite Soft Reiling 223

Elmex gel / Elmex fluid 267

Elmex zubní pasta pro děti 285

Elmex zubní pasty 283

Email preparator blue 50

Emmenix držák filmu 323

Empress Direct 71

Enamel plus EnaBond 54

Enamel plus HRI 67

Endo boxy 183

Endo Clean stojánek 185

Endo Měrka 185

Endo pinzeta 431

Endoaktivátor 192

Endo-Bite  324

Endo-Bite Senso 325

Endodoncie 164 - 205

Endo-Eze Irrigator kanyly 193

Endo-Eze měřítka 185

Endo-Eze mini kit s TiLOS 171

Endo-Frost 164

Endomethasone N 203

Endomotor Endo A class 179

Endomotory 171, 176, 179

EndoREZ 202

Endosolv E/R 205

Endo-Stops 183

Enhance 157

Equia 88

Ergoject 230

Esprit korektor třídy II 300

Essix Hotknife 261

Estelite Sigma Quick 68

Estetica souprava 437

Esthet-X HD 67

EtchArrest kit 117

Etching gel 49 - 50

Etch-Rite Jumbo 50

EURO Bowie-Dick test 364

Euroform oblouky 304

Eurotherm oblouky 304

Evertic 69

everX Posterior  76

Evicrol 63

Evolution čepy 209

Exa Cerapol 159

Exa Intrapol 159

Exa Special 159

EXA‘lence 18

Excite F 54

Exkavátor 425

Expasyl 27

EXPERTmatic kolénka 405

EXPERTmatic rovný násadec 407

EXPERTtorque turbínka 399

Express XT 17

Express XT Intra-Oral Syringe 32

Extend-A-Life 420

Extrakční kleště 428

Extrakční nástroje 427

Extrakční páky 427

F
FaciForm 143

Fantomový model 288

FARM / ZOO zvířátka 289

Fast Splint 234

Fazetovací systém 85

FD 312 333

FD 322 335

FD 350 338

FenderMate 145

FenderPrep 146

FenderPrimary 145

FenderWedge 146

Fiber Splint / ML 234

FileCare EDTA 188

File-Eze 188

Filtek Bulk Fill 75

Filtek Silorane 74

Filtek Ultimate 70

Filtek Ultimate Flow 80

Filtek Z250 65

Filtek Z550 69

Fischers Ultrapak Packer 29

Fissurit 270

Fit Checker II 108

Fitt 23, 223

Fixace luxovaných zubů 234 - 235

Fixace v ortodoncii 301 - 302

Fixační cementy 110 - 115

FixaFloss 132

Fixaplast 378

Flexi Snap 154

Flexibilní savky 384

Flexibilní scaler 279

Flor-Opal 260, 268

Flor-Opal Varnish 265

Flow kompozita 79 - 82

Flummy Ball 290

Fluor care 266

Fluor Protector lak / gel 266

Fluoridace 265 - 266

Fluoride gel 265

Fluorizační lžíce 266

Fólie pro bělení 261

Foliodress mask ústenky 372

FOMA chemikálie 326

Fomadent M 326

FORM K stolička 448

Frahm 423

Freegenol 107

F-Splint-Aid 234

Fuji Coat LC 101

Fuji I 96

Fuji II LC Improved 95

Fuji IX GP 88

Fuji Lining LC 87

Fuji Ortho 302

Fuji Plus 96

Fuji TEMP LT 109

Fuji Triage 89

Fuji VIII GP 89

FujiCEM 2 96

Fulfil eXtra 64

FullForm 142, 222

Function appliance boxes 315

Funkční otisky 22 - 23

Futar 20

FuturaBond U 56

G
G-aenial 67

G-aenial Bond 59

G-aenial Flo / Universal Flo 81

Gapseal aplikátor 247

GARA 30 WO 447

Gates 182

G-Bond 57

GC Dry Mouth gel 273

GC Equia 88

GC Freegenol 107

GC Fuji I 96

GC Fuji II LC Improved 95

GC Fuji IX GP 88

GC Fuji Lining LC 87

GC Fuji Plus 96

GC Fuji TEMP LT 109

GC Fuji Triage 89

GC Fuji VIII GP 89

GC FujiCEM 2 96

GC G-aenial 67

GC G-aenial Flo / Universal Flo 81

GC G-Cem 111

GC G-Cem LinkAce 111

GC Gradia Core 217

GC Gradia Direct 73

GC Gradia Direct Flow / Lo Flo 81

GC Kalore 73

GC MI Paste Plus 267

GC Miracle Mix 89

GC Pattern Resin LS 213

GC Reline 222

GC Revotek LC 220

GC Tooth Mousse 267

G-Cem 111

G-Cem LinkAce 111

G-Coat Plus 101

Gelatamp 232

Gelitaspon Dental 232

Gendex Express 319

Gendex rentgeny 317

Gengigel profesionál 273

GENTLEpower kolénka 404

GENTLEpower rovný násadec 407

GENTLEsilence turbínka 399

Germicidní zářič 447

Gigasept 340

Gingiva liquid 27

Gishy-Goo 313

Giz Fil 93

Glassy-Dap 161

Gluma 2Bond 54

Gluma Desensitizer 51

Gluma Etch 35 Gel 50

Gluma Self Etch 59

Gradia Core 217

Gradia Direct 73

Gradia Direct Flow / Lo Flo 81

Grandio / GrandioSO 71

GrandioSO Flow / Heavy Flow 82

Green & Clean AD 36, 349

Green & Clean M2 347

Green & Clean MB  347

Green & Clean SD 337

Green & Clean SK 337

Grip-Lok 306

Guma zub 291

Gumičky leštící 153 - 159

Gutaperčové čepy 198

Gutta Cut 199

GuttaCore obturátor 200

GXC-300 kamera 442

H
Hager studijní modely 287

Halitosis spray 273

Halogenové žárovky 126

Hammacher kleště na drát 307

Hammacher ortodontické nástroje 303

Happy Morning Xylitol 284
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Hawe Adapt 140

Hawe Contoured matrice 141

HD 410 352

Headrest 382

Heliobond 55

Helioseal F 270

Helix Test 364

HELP Kit 246

Hemo - Wedge klínky 148

Herculite XRV 64

Herculite XRV ULTRA 70

H-File 180 - 181

Histoacryl 233

Hladítka 423

Hodinky 289

Horkovzdušný sterilizátor 360

Hračky pro děti 289 - 292

HS London Crystal 209

Hurrimix 30

HydroColor 5 9

Hydrogum 5 9

Hydrorise 14

Hydroxid vápenatý 169

HyFlex 178

Hypro-Sorb F 247

Hypro-Sorb O/Z/R 232

CH
Charisma Classic / Opal 65

Charisma Diamond 70

Charisma Flow 79

Charisma Opal Flow 81

ChemFil Rock / Superior 92

Chemický indikátor 

účinnosti DHI 365

Chemikálie RTG 326 - 327

Chirana - rovný násadec 407

Chirana hlavičky 406

Chirana spodní díl 406

Chirana turbínka 400

Chirlac Braided 249

Chirlac Rapid 249

Chirosan 340

Chirurgická fréza 416

Chirurgická sada pro implantáty 245

Chirurgické savky 252

Chirurgie 231 - 252

Chloramin T 345

Chlorhexidin 191

I
ICT Aplikátor anestezie 227

ID 212 344

ID 212 Forte 343

ID 220 345

Identium 18

Implant Marker 239

Implantium - fixtury 241

ImplantLink semi 109

Implantmed SI-923 247

Impregum 19

ImpressFlex 15

Impression Compound 23

Impression Paste 23

Incides N  339

Incidin extra  334

Incidin Foam 5l 337

Incidin liquid  336

Incidin Oxydes 333

Incidin plus  334

Incidur  334

Incidur spray 335

Indikátory pro PS 364

Indurent gel 60 ml 11

Injekční jehly 228

Injekční stříkačky 229

Innopost Quartz 208

Inspiral Brush kanyly 61, 117

Intact Yellow/Blue 302

Interdentální kartáčky 282

InterGuard 146

Intra oral tips 35

Intraligamentální pero / pistole 230

INTRAmatic kolénko 405

INTRAmatic mikromotor 401

Intra-Oral gumičky pro orto 309

Intraorální elastické gumičky 309

Intraorální kamery 319, 442

Intraorální rentgeny 317

Intraorální špičky 35

Intra-Oralní zrcátka 288

Ionofil Molar AC / Quick 92

Ionoseal 87

Ionosit Baseliner 77, 87

IPC Carver  423

IPS Ceramic Etching Gel 119

Irigační jehly 192

Iso functional sticks 23

IsoBlock 135, 263

Isodan 269

Ivory matrice 140

J
Jednorázové štětečky 61

Jednorázové zubní kartáčky s pastou 284

Jehelce 432

Jehelec na fixaci ligatur 310

Jehla dřeňová spirálová 170

Jehly injekční 228

Jehly šicí 250

Jiffy nástroje 156

K
Kalore 73

Kältespray 164

Kamínky na zuby 293

Kanyla pro patrový třmen 300

Kanyly molárové orto 298

Kanyly NaviTip 193

Kapesníky 386

Kapslovaný amalgám 41 - 43

Kartáč na savky 252

Kartáček na vrtáčky 420

Kartáčky čistící / leštící 158, 279

Kartáčky do kolénka 279

Kartáčky Opalescence dětské 285

Kartáčky Opalescence Smilebrush 284

Kartáčky Ultraseal dětské 285

Kartáčky zubní 284

Kavitan CEM 97

Kavitan kondicionér 100

Kavitan LC 95

Kavitan Plus 90

Kavitan PRO 90

KaVo hlavičky 404

KaVo kolénka 404 - 405

KaVo mikromotor 401

KaVo Rota spray 2 410

KaVo Spray 408

KaVo turbínky 399

Kazeta s víkem 363

Kazeta sterilizační pro HS 361

Kelímek na amalgám 45

Kelímky na vyplachování 385

Keramický skalpel 251

Ketac Conditioner 100

Ketac N100 95

Ketac-Cem 98

Ketac-Fil Plus 91

Ketac-Glaze 101

Ketac-Molar Aplicap 91

Ketac-Molar Easymix 90

K-File 183

K-Flex 183

Kisol otiskovací fólie 33

Kladívko na amalgám + nástroje 45

KleerView rozvěrač 135

Kleště aplikační / aktivační 160

Kleště extrakční 428

Kleště Grip-Lok 306

Kleště na kapsle / kompule 160

Kleště na ohyb drátů 307

Kleště na snímání molár.kroužků 303

Kleště na snímání zámků 303

Kleště na spony kofferdam 131

Klínky 148

Klip-Klap sítko na vrtáčky 357

Kodak ReadyMatic 327

Kodak snímky 322

Kodan  338

Kofferdam 127 - 133

Kofferdam rámy 131

Kofferdam spony 127 - 128

Kolagenní membrána 237

Kolénkové násadce 402 - 406

Kompozita 63 - 85

Kompresory ordinační 447

Kondicionéry 100

Kontejner na kolečkách 448

Konzultační model pro ordinace 287

Konzultační modely pro ortodontisty 311

Korsolex Bohrerbad 344

Korunky ochranné 222

Kořenové čepy 208 - 212

Kořenové čepy kovové 211

Kořenové nástroje 170 - 183

Kořenové rozšiřovače 

Gates / Peeso 182

Kořenové výplně 203 - 205

Kostní náhrada 236 - 239

Krabička pro HS 361

Krabičky na zoubky 290

Krčkové matrice 143

Krční držák 383

K-Reamer 180 - 181

Krémy na ruce 353

Krémy na ruce Londena 353

Kromoglas 2 92

Kromoglas 3 99

Kromopan 10

Kroužky molárové orto 299

Křesla stomatologická 437 - 438

Kulové attachmenty a kapny 244

Kwik-Bite  324

Kwik-Bite Senso 325

Kyrety 424

L
Laboratorní štítek 393

Lahvičky na medikamenty 161

Laky ochranné 101

Lampa stolní 443, 444

Lampy polymerační 123 - 126

Largal Ultra 188

Laser HF 446

Lastic 12

Lastic function medium 22

Latexové náprstníky 369

LC Block-Out Resin 263

LC Varnish 101

Léčba měkkých tkání 273

Léčba ran 233

Lentule 201

Lepidlo tkáňové 233

Leptadla 49 - 50

Leštění amalgámů 46

Leštění výplní 153 - 159

Lidocain 226

Life 169

Ligature Cutter 310

Ligatury kovové / elastické 308

Light-Core 217

Lihový kahan 449

Lime-Lite 168

Linguální háčky na kroužek 300

Linguální háčky na zub 298

Listerine 281

Litark 104

Lopatka na cement 425

Lubricant spray 409

Lubrifluid 409

Lubrikační a čistící systém 408

Lubrimed 410

Luer Vacuum adapter / 

Capillary Tips 195, 214, 252

Lukasterik sáčky 363

Lupa Clip-On 390

Lupové brýle 388 - 389

Luralite 22

Lustrol 223

LuxaCore 217

LuxaTemp Plus/Star 220

Luxator 426 - 427

Lžíce fluoridační 266

M
Magnetické attachmenty a matrice 244

Maillefer Endo vrták 165

Majesta kapesníky 386

Manisoft 352

MAP System 167

Masážní podložka 439

Maskování kovu 117, 120

MASTERtorqu turbínka 399

Matrice 138 - 143

Matrice Ivory 140

Matrix Bands 140

MaxCem Elite 110
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Mazací oleje na násadce 408 - 410

MC Tooth zrcadlo 288

MC-1000 408

MD 520 36, 349

MD 550 346

MD 555 348

MD-400 F1 410

MD-500 F1 408

MD-Temp 103

Medicarine 345

Meditex 380

Megastore model box 311

Meisinger rozšiřovače B / Gates 182

Meliseptol HBV 339

Membrána pro implantáty 237, 247

Mepivastesin 226

MetaFix 140

Mezizubní kartáčky 282

MI Paste Plus 267

Micro 10+ 343

Microbrush 61

Microbrush-X 214

Microtorch 262, 449

Míchací bločky 161

Míchací destičky 161

Míchací kanyly k cementům 114

Míchací kanyly pro otiskování 35

Míchací miska a špachtle 30

Míchací podložky pro otiskování 31

Míchací špachtle 33

Mikro savky 252

Mikromotory 401

Mikrozid AF Liquid  336

Mikrozid AF ubrousky 338

MIMS zámky 295

Mini / Maxi tray ocel  363

Mini Bristles 279

Mini Endo-blok 185

Mini piezon 179

Mini skateboard 290

Mini tray Al 363

Minifix 185

Mira dezinfekční ubrousky 339

Mira-2-Ton 280

Miracle Mix 89

Miradent detektor plaku 280

Mira-Duo 288

Mirafluor C pasta 283

Mirafluor gel  265

Mirafluor lžičky  266

Miraglu 233

Mirahold rozvěrač 134

Mirahold-Block 135

Miraject endo luer 192

Mirasuc 16  252

Miratoi hračky 289 - 290

Miratray Implant lžíce 39, 247

Miris 67

Miska emitní  357

Misky dezinfekční 356

Misky Petri 357

Mixing boy 47

Modeling resing 83

Modelovací nástroje 422 - 423

Modulmix 31

Molárové kanyly 298

Mollosil 223

Monoart kelímky 385

Monoart roušky (bryndáky) 379

Monoart savky 384

Monopaque 120

Morgan Bumper 312

Mouthguard boxes  263, 315

Mrazící spreje 161

Mtwo systém 178

Multilink Automix 113

N
N2 Endodontic cement 203

Nábytek 448

Nádoba na kontaminovaný odpad 230

Nádobka na vatu 377

Náhrada dentinu 166

Náhrada kosti 236 - 239

NanoWise 69

Napínač matric 144

Náplasti 377 - 378

Násadce rovné 407

Nástroje na zubní kámen 425

Nástroje rotační 411 - 420

Nástroje ruční 421 - 434

NaviTip kanyly 193

Návleky Digora 319

Návleky na obuv 370

Návleky na senzor RVG 330

Negatoskop Universal 331

Nekonečný pás RTG obalů 330

NETC 106

New Seal  360

Nitrilex PF rukavice 368

Nitrilové rukavice 368

Nízkoviskózní kompozita 79 - 82

Nogama 2 41

NovaBone 237

NSK turbínky 398

Nupro  278

Nůžky 432

Nůžky Ultra-Trim na fólie 261

NX3 115

O
Obal na násadce 373

Obal na vzduch./vodní pistoli 373

Obálka pro stomatologickou 

dokumentaci 392

Obaly pro RTG 330

Obaly sterilizační 362

Obloukové dráty orto 304-306

Obturátory 200

Occlufast rock  20

Occlu-Print okluzální matrice 143

Occlusal brush set 154

Octenisept 189

Odměny pro děti 289 - 292

Odstraňovač zubního kamene 179

Ochranná zástěra RTG 329

Ochranné brýle 390

Ochranné brýle pro polymeraci 126

Ochranné korunky 222

Ochranné límce 329

Ochranné roušky (bryndáky) 379 - 381

Ochranné roušky (ústenky) 371

Ochranný štít 387

Okluzální matrice 143

Omalovánky 291

Omni-Matrix 138

Omniplast 378

Omnipor 378

Omnis 434

One Coat 7.0 57

One-Step Plus 53, 214

Opal Bond MV / Flow 301

Opal Seal 301

OpalDam / OpalDam Green 117, 259

Opalescence Boost 257

Opalescence Endo  258

Opalescence GO 255

Opalescence krabičky na nosič 263

Opalescence PF 255

Opalescence Quick  258

Opalpix 282

Opalustre 259

Opaquer 120

Oprava keramiky 117 - 121

OproShield - ortho chránič 312

Opti 1 Step 157

Optibond All in One 57

Optibond FL 54

Optibond Solo Plus 53

Opticor Flow 79

OptiDam 129

OptiDisc 153

Optitemp Automix 219

OptiView 134

Optosil / Xantopren 12

OptraContact 147

OptraDam 129

Optragate 134

Oral-B Essential nit 132, 282

Orange solvent 350

Oranwash 11

Ordinační bělení 257 - 259

Organizér na stříkačky 160

Orotol Plus / Ultra 346

Ortho kartáček na cesty 314

OrthoFlex Polisher 303

Orthoprint 9

OrthoSpace kartáček 314

Ortodoncie 295 - 315

Ortodoncie - fixační materiály 301 - 302

Ortodontické dráty 304-306

Ortodontické chrániče 312

Osteon 238 - 239

Osteotome Kit 246

Otiskovací lžíce 37 - 39

Otiskovací lžíce Ortho 311

Otiskování 9

Ott-Lite Flexi II lampa 444

Ozdoby na zuby 293

OZK 179

P
P1 nástroj Heliomolar 147

Pana Spray 410

Panasil 13

Panoramatické rentgeny 318

Panoramatické snímky 323

Papírové čepy 195

Papírové ručníky a zásobník 386

Parapulpální čepy 212

Parcan 189

Parní sterilizátor 359 - 360

Paro-Bite 324

Parotisroll 375

Párový napínač matric 144

Páska flexibilní scaler 279

Páska lepící s indikátorem pro HS 365

Páska s indikátorem pro PS 364

Páskové matrice 140 - 141

Pásky brusné 151

Pátradla 422

Pattern Resin LC 213

Peak Universal 56, 117

Pečetění fisur 269 - 271

Peha-Soft Nitril White rukavice 368

Peha-Taft sterilní rukavice 369

Pehazell 376

Peletky vatové 376

Pentamix 3 31

Perforační kleště kofferdam 131

Perform 334

Perform dezinfekce 334

Perform drát v roli 306

Perio Marker 239

Periomat Intra 327

Perlan přířezy 376

PermaCem 114

PermaFlo 79

PermaFlo DC 114, 215

PermaFlo Dentin-Opaquer 117

PermaFlo Pink 63

Permaseal 83

PermaShade LC Veneer 115

Phase Plus 9

Photac-Fil Q Aplicap 93

Pinzeta Geko 430

Pinzeta klasická 431

Pinzeta na artikulační papír 149

Pinzeta na orto zámky 297

Pinzeta na zalomené kořeny 427

Pinzety 430 - 431

Pískovač ordinační 446

Pistole intraligamentální 230

Pistole na amalgám 45 - 46

Pistole na kapsle / kompule 160

Pistole na kartuše 33

Plac-O-Tect 280

Plantana - krémy na ruce 353

Plastic Illuminator 331

Plastické karty  330

Plastor 104

Plastové otiskovací lžíce 39

Plastové stříkačky 49, 194

Plnič rotační 201

Plugger 201

Pluraject 2 stříkačka 229

Polar Roth zámky 297

Politip P/F 157

Polymerační lampy 123 - 126

Poníci 290

Porcelain Etch 117, 119

Porcelain Prep Kit 121

Porcelain Primer / Bis-Silane 119

Porcelain Repair kit 117

Postřiková láhev a dávkovač 355

Potah na hlavovou opěrku 373, 382

Poukaz na vyšetření / ošetření „K“ 393

PQ1 54
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Praxipolish Plus 350

Precipost 213

PREMISE Flowable  79

PreVISION CEM 107

Prime&Bond NT + SCA 53

Profesionální čištění zubů 274 - 279

Profil 68

Proform vacuum former  262

Profylaktické kolénko 276, 403

ProGlass Nine 91

ProGlass One 96

ProGlass Plus 96

ProGlass Two LC 95

Propex Pixi 186

PropGard 135

Prophy EZ Jet 274

Prophy Pasty 277

Prophy polishers 279

PROPHYflex 3 274

Prophyflex prášek 275

Prophytex roušky 275

ProRoot MTA 167

Prosavon 352

ProTaper 177

ProTaper obturátor 200

Protect 353

Protemp 4 Garant 219

Protemp Crown 220

Protemp II 220

Protho Clean spray 350

Protistresový zub 292

Provicol 107

Provizorní fixační cementy 105 - 109

Provizorní korunky 221

Provizorní výplňové cementy 103 - 105

Proximální pilka Jiffy 150

Proxyt  278

Prstíky vyšetřovací 369

Prstýnky 289

Průkazka o zdravotní péči 392

První pomoc - sada 446

Překrytí pulpy 166 - 169

Přesýpací hodiny 291

Přířezy buničité 376

Pumpička dávkovací 355

Purity debond kleště 303

Purity OR2  359

Purity zámky 296

Pur-Zellin 376

Q
Quattromed III 439

Quickmat 139

Quixfil 74

R
R.T.R. 236

R4 191

Racegel 25

Racestyptine roztok 27

Racestyptine vlákna 29

Raypex 6 186

Rebazovací hmoty 222 - 223

Recepty 392

Reciproc 176

Registrace skusu 20 - 21

Registrační listy 392

Reline 222

RelyX Fiber Post 209

RelyX Luting 99

RelyX Temp NE 106

RelyX U200 111

RelyX Ultimate Clicker 114

RelyX Unicem Aplicap 111

RelyX Veneer Cement 115

Remin Pro 267

R-Endo set 205

Rentgeny 317 - 318

Repin 22

Reso-Pac 233

Retainer Brite 315

Retensin Plus 55

Retracto pletené 28

Retrační vlákna 28 - 29

Revotek LC 220

Ricola 292

Riitano trepanační nástroje 165

Role sterilizační 362

Röntgomarker 328

Root Canal Sealer 204

RootPicker 427

Rotační nástroje 411 - 420

Rotasept 344

Roto Quick 395

Roto-Stand 420

Roušky Classic 379

Roušky igelitové 381

Roušky Normal 381

Roušky pacientské (bryndáky) 379 - 381

Roušky Plus (bryndáky) 380

Roušky pro air-flow 275

Rovné násadce 407

Rozprašovač 355

Rozprašovač pro Incidin liquid 336

Rozřezávač korunek 165, 413

Roztok na detekci plaku 280

Rozvěrač úst 134

RTG snímky 322

Rtuť 45

Rubber Dam non latex blány 133

RubberDam 127 - 133

RubberDam děrovací šablona 131

Ruční nástroje 421 - 434

Rukavice sterilní 369

Rukavice vinylové 369

Rukavice vyšetřovací 367 - 368

Rychlospojky 399

Ř
Řetízek na bryndák 383

S
S.P.E.C. 3 LED  125

Sable Seek 136

Sáček s potiskem 330, 393

Sáčky sterilizační 362

Sada pro dokončení 154

Safargam Dentis 60 42

Safargam NG2 43

Safargam Plus 42

Safargam Special  41

Savky 384

Savky ASA Fresh 384

Savky chirurgické 252

Savky s vůní 384

Savo 345

Scaler U15 424

SDI Permite 42

SDI Riva 93

SDR 76

SD-SpeedX samovyvolávací 323

Seal & Protect  269

Sealapex 205

Sedací nábytek 448

Seek / Sable Seek 136

Segmentové matrice 139

Sekční matrice 139

Sekudrill 344

Sekusept aktiv  340

Sekusept extra N 341

Sekusept forte 341

Sekusept plus 341

Select HV ETCH 49

Selective Brush 61

Sempercare NITRILE skin2 rukavice 368

Sempercare rukavice 367

Senzor návleky  330

Senzorový držák 325

Separační gumičky 309

Separační pásky 151

Septalloy NG 50 42

Septalloy NG 70 41

Septanest 225

Septocalm 273

Septoject jehly 228

Septomixine 197

SI brushes  282, 315

Silagum 15

Silginat 10

Silk Braided 250

Siloflex 12

Silon Braided 248

Silon Monofil 249

Silonda 354

Silosept 36

Silver Mix 90 47

Simplex 381

Single Bond Universal 60

Sintraumal 248

Skalpelové čepelky 251

Skalpely jednorázové 251

Skelné čepy 208 - 212

Skinman soft Protect 351

Skleněné pilíře 436

Skloionomery 87 - 103

Skusové vosky 21

Skyce  293

SlimLine - miniimplantáty 245

Smart Prophy kartáčky 158, 279

SmartCem 2 112

Smartlite PS 126

SMARTtorque turbínka 399

Smoil 11A 409

Snímače korunek 433

Snímky RTG 322

Sof-Lex disky 153

Sof-Lex pásky 151

Soft E.V.A. fólie 261

Soft Monophase 19

Soft Tin korunky 221

SoftClamp spona 128

Sof-Tray fólie 261

Solar LED Bench 443

SoloCem 112

Sondy 422

SonicFill 75

Soprolife 321

So-Soft ústenka 372

Soupravy stomatologické 437 - 438

Spalitelné čepy 212

Spandex 134

Spectrum ligatury 308

Spectrum TPH 68

SpeedCEM 110

Speedex 11

Speedex Medium body 23

Speedster 414 - 415

SPHERODON-M Duett 45

Spirálové savky 384

Spirigel Complete 351

Spitaderm 351

Spofacryl 108

Spofadent fantomový model 288

Spona kofferdam 127 - 128

Spray Tips 137

Spraynet 409

Spreader 201

StarBrush kartáčky 137

START-X  179

Stavění krvácení 24 - 29

Stay-Put 28

Steribox nádobka 357

Sterican jehly 228

Stericell  360

Steriking role pro HS 362

Steriline 1023 360

Sterilizace 359

Sterilizační kazety 361

Sterilizační role a sáčky 362

Sterilizační testy 364 - 365

Sterilization pouches 362

Sterilizátor horkovzdušný 360

Sterilizátor parní 359 - 360

Sterillium 351

Sterilní rukavice 369

Sterilux ES 377

Steri-Soaker  356

Stik-N-Place 147

Stojánek na jehly 228

Stojánek na kompozita 160

Stojánek na vrtáčky 420

Stolička pro RTG 328

Stoličky ordinační 448

Stolní lampa 443, 444

Stomaflex 12

Stomatologické soupravy 437 - 438

Stomatologický řetízek zub 383

Striproll matrice 141

Stropní svítidla 444

Structur 3 219

Stříkačka intraligamentální 229

Stříkačka pro elastomery 32

Stříkačky injekční 229

Stříkačky výplachové se závitem 194

Studijní modely 287

Sundavače korunek 433

Super-Bite 324

Super-Bite Senso 325
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Super-Cor 68

SuperLine fixtury 240

SuperLine chirurgický set 245

SuperLine Short Implant 241

SuperMat 138

Supracain 226

Surgitip-micro / Surgitip 252

Suture+ 248

Svářečky 360

Svítidla stropní 444

Svorka na RTG 328

Svorky 432

SwissFlex 154

Synea kolénka 402

Synea turbínky 395

Synergy D6 71

Synergy D6 Connect 85

Š
Šicí materiály 248 - 250

Šperky na zuby 293

Štětečky 61

Štít ochranný 387

Šuplíky na kolečkách 448

T
Tabletky na detekci plaku  280

Tácky jednorázové s přihrádkami 391, 421

Tácky kovové 363

Tampóny 374

TE-Econom Plus 64

Tekoucí kompozita 79 - 82

Tekutá gutaperča 199

Tekuté mýdlo a zásobník 354

Tekuté mýdlo Natur 352

Tekutina na detekci plaku 280

Telio CS desensitizer 51

Telio CS Inlay 105

Temp Bond NE 106

TePe mezizubní kartáčky 282

Terralin Protect 333

Testovací sada držáků Hawe 324

Testovací sada držáků Senso 325

Testy sterilizace 364 - 365

Tetenal chemikálie 326

Tetric EVO Ceram 70

Tetric EVO Ceram Bulk Fill 75

Tetric EvoFlow 80

TheraCal LC 166

Thermafil obturátor 200

Thermaprep 2 pec 200

Thienelino dentální set 285

Thienelino dětské zubní katráčky 285

Thienelino Kidsbox 382

Thienelino nálepky medvěd 3D 290

Thienelino ústenky 372

Thinking matrice 141

TiLos 173

Ti-Max turbínky 398

Tiskopisy 392 - 393

Tiskopisy k RTG 331

Tkáňové lepidlo 233

Tokuso Rebase 222

Tooth Coloured Archwires 304

Tooth Mousse 267

Top towels 379

Topseal 203

Total Etch 50

Total Gard 312

Transbond XT 302

Translux Power Blue 125

Transparent studijní modely 287

Transparentní klínky 148

Transparentní matrice 142

Tray Paper 365

TriAway adaptér 137

Trident žvýkačky 292

Tropicalgin 9

Trubicová zářivka 444

Trubičky TT pro HS 365

Turbínka Bora 400

Turbínka Prestige 400

Turbínky 395 - 400

Tvářový retraktor 134

Tvrdokovové vrtáčky 411 - 413

Twinky Star 77

Twix - samolepící držák RTG 323

Tytin 42

Tytin FC 41

U
Ubistesin 225

Ufi Gel P 223

Ultra-Blend plus 168

UltraCal XS 197

UltraCem 97

Ultra-Etch 49, 214, 301

UltraEZ  260, 268

Ultrapak CleanCut 28

Ultrapro Tx  276

UltraSeal XT Plus / Hydro 271

UltraTect brýle 126

UltraTemp 105

UltraTemp REZ 109

Ultrazuvkové čističky 443

Uniclip 213

UniCore čepy 208

Uni-Etch 49

Unimetric 212

Universal Dentin Sealant 51

Universal Tray Adhesive 32

UOZK 179

USB datalog 359

Ú
Ústenka se štítem 372

Ústenky 371 - 372

Ústní voda Listerine 281

UV černé světlo 301

V
V2 ortho kartáček 314

Vacuum Former JT-18 262

ValaComfort multi 386

Válečky 374 - 375

VALO 123

VALO čočky 123

VALO ORTHO LED lampa 303

Valux Plus 65

Vany dezinfekční 356

Variolink II 113

Variolink Veneer 115

Variotime 16

Variotime Bite 21

Vata buničitá vinutá 376

Vata obvazová 377

Vatové peletky 376

Vector 274

Vector desinfekce 350

Venus Supra 157

Vertise Flow 81, 121

Vhojovací válečky 241

VIA oblouky 305

Vinylex PF rukavice 369

Visalys Temp 219

ViscoStat 24

ViscoStat Clear 24

VistaCam iX 321, 442

VistaScan Mini  319

Vista-Tec U-light ECO 387

Vitrebond 87

Vitremer 91

Vivaject 229

Vlákna pro kofferdam 132

Vosk pro pacienty v krabičce 313

Vrtáček Rapid Prep 416

Vrtáčky 411 - 413

Vyměnný list - poukaz 393

Výplach kořenových kanálků 189 - 194

Výplachové kanyly 193

Výrobník destilované vody 361

Vyřezávací nože 32

Vysokofrekvenční kauter 231

Vyúčtování výkonů ve stom. ambulanci 393

W
Vyvolávací automat RTG 327

W&H kolénka 402

W&H turbínky 395 - 397

WAM kleště Raptor 144

WAM X 434

WAMkey 433

Wave-One 176

Wedjets 132

Wipes 339

Wizard Navigator 178

X
Xeno V+ 59

X-Flow 82

XP Bond 59

XR 04 vyvolávací automat 327

X-Ray Stain remover 100 ml 328

X-Smart Plus 176

X-tra base 76

X-tra Fil 74

Xylitol bonbony 292

Xylitol žvýkačky 291

Y
Ypeen 10

Ypeen Premium 10

Z
Základní balíček první pomoci 446

Zámky ke kroužkům 299

Zámky ortodontické 295 - 297

Zářivka trubicová 444

Zásobník na bryndáky v roli 382

Zásobník na kelímky 385

Zásobník na papírové ručníky 386

Zásobník na rukavice 370

Zásobník na skládané bryndáky 382

Zásobník na válečky 374

Zástěry pro RTG 329

Zavaděč drénů Luňáček 432

Závěsné svítidlo 444

Zdravotní záznam pro stomatologii 392

Zeta 1 Ultra 343

Zeta 2 Enzyme 340

Zeta 3 Foam 337

Zeta 3 sprej 335

Zeta 3 Wipes  338

Zeta 4 Wash 333

Zeta 5 Unit 346

Zeta 6 Dry gel 353

Zeta 7 36, 349

Zetaflow 11

Zetaplus 11

ZEWA Softis 386

ZirTec K802L 416

ZOO / FARM zvířátka 289

Z-PRIME plus 52, 120

Zrcadla 288

Zrcátka zubní 421

Zubní drenáž 375

Zubní kartáčky 284

Zubní pasty 283

Zubní zrcátka 421

Zvětšovací zrcátka zubní 421

ZX-27 436

Ž
Žárovky pro turbínky 410

Žebříček na 10 RTG filmů 328

Židličky ordinační 448

Žvýkačky Xylitol 291, 292



SPRÁVNÝ VÝKON 
NA SPRÁVNÉM 

MÍSTĚ

Elegantní extrémně lehká LED 
polymerační lampa.
Vždy zaručený konstantní výkon.
Vysoce odolná vůči mechanickému 
poškození.
Volitelné režimy výkonu 
(Standard 1 000 mW/cm2, 
Vysoký výkon 1 400 mW/cm2 
a Plasma 4 500 mW/cm2).

Výhradní distributor pro ČR a SR

VIP 
K L U B

to 
NEJLEPŠÍ 

pro 
NEJLEPŠÍ

každý může využívat 
naše 

VÝHODY

BONUS PRO ČLENY

V.I.P. KLUBU:

Sleva 10 %

na práci servisního
oddělení firmy Hu-Fa
Sleva 15 %

na odborné školení
a semináře v ČR a SR
Leasing s 0%

navýšením,
nebo 0% akontací
Speciální nabídky

pouze pro členy klubu
Možnost
přednostního
informování

o plánovaných výprodejích,
školeních a zájezdech
formou e-mailu

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Dosažení obratu v rámci jednoho 
roku min. 30 000 Kč bez DPH 
(zboží, služby, zájezdy)

Dodržování splatnosti faktur 
- členství v klubu může být zrušeno
při opakovaném prodlení úhrad 
faktur.

PLATNOST ČLENSTVÍ

Členství platí okamžitě od 
překročení hranice min. odběru
do konce daného roku a po celý 
následující rok.

VÝHODY PRO ČLENY:

Dosažený odběr zboží
a služeb (zájezdy,
školení, servis,
leasing) v hodnotě:
30 000 Kč - sleva 2 %*

40 000 Kč - sleva 3 %*

50 000 Kč - sleva 4 %*

+ BONUS

100 000 Kč - sleva 5 %*

+ BONUS

150 000 Kč - sleva 6 %*

+ BONUS
* automatická sleva ze všech odběrů zboží
 (platí pro materiály i přístroje), včetně
 speciálních akčních nabídek.
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