
Roušky papírové

Kelímky Savky Ručníky Tork

Amalgam ORBI Roušky igelit role

57,-63,-
91,-

625,-
2738,-

559,-2365,-

tel. č.: 777 222 242ÚNOR 2020

bez potisku, 
různé barvy, 
100ks 81,-

č. 3, 800mg

různé barvy, 
500ks

různé barvy, 
100ks 67,- 60,-

553,- 498,-

Složení: 70%Ag, 18% Sn, 12%Cu, 50 kapslí

kón.: .02, 200ks, sada 
nebo jednotlivé velikosti

150,- 134,-
204,- 175,-

Papírové čepy 

kalibrované, kónicita .02

Gutaperčové čepy 

kalibrované, kónicita .02

kón.: .02, 120ks, sada 
nebo jednotlivé velikosti 199,- 179,-

Papírové čepy 

kalibrované, kónicita

.04 nebo .06

Gutaperčové čepy 

kalibrované, kónicita

.04 nebo .06

Gutaperčové čepy 

kalibrované Pro-R

60ks, sada nebo 
jednotlivé velikosti

100ks, sada nebo 
jednotlivé velikosti

259,-

204,-

229,-

175,-
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1919,- 1728,- modrá, 
zelená, bílá, 
200ks

259,- 229,-
kón.: .04 nebo .06, 
60ks, sada nebo 
jednotlivé velikosti

kón.: .04 nebo .06, 
60ks, sada nebo 
jednotlivé velikosti

s potiskem, 
různé barvy, 
100ks

300ks

86,- 78,-

Amalgam s vysokým obsahem stříbra. 

Německý výrobce.

č. 1, 400mg

č. 2, 600mg

1591,- 1432,-

Papírové čepy 

kalibrované Pro-R

speciální 
milimetrově
značené 
gutaperčové 
čepy pro 
použití s 
nástrojem 

Reciproc

speciální 
milimetrově
značené 
papírové 
čepy pro 
použití s 
nástrojem 

Reciproc



Filtek Ultimate Flowable

Protemp 4 Protemp Crown Impression Tray

otiskovací lžíce

Filtek Ultimate Hydrorise

2825,-3294,- 1375,-

1004,-1910,- 855,-1479,-

tel. č.: 777 222 242ÚNOR 2020

Chemicky tuhnoucí provizorní materiál.
Estetický, vysoká pevnost a odolnost.
Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, B3 a bělený.

1x kartuše à 50 ml, 16x Garant 
míchací kanyla modrá

1219,-

tuba 4g

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

Unikátní design horní 
i dolní lžíce.
Pro všechny druhy 
otisků včetně 
implantátů

Předtvarované kompozitní provizorní korunky 
připravené k dokončení během 4 minut - šetříte čas i 
peníze. 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)

5ks 715,- 536,-

1579,- 1399,-

Doplňkové balení 10 ks (S/M/L horní čelist, S/M/L 
dolní čelist)

set 968,- 878,- 450g169,- 152,-

Stomaflex

Express XT Penta H / 

Putty / H Quick

A-silikonová otiskovací hmota pro strojové míchání 
+ Originální 3M kanyly pro konzistentní výsledky 
míchání 5691,- 3876,-

Elastic Cromo

Imprint 4 Penta Heavy/

Super Quick Heavy/Putty
Correct Plus Putty

Zkušební balení (1x báze à 300 ml, 1x katalyzátor à 60 
ml, 1 ks krém à 50 ml, 10x Penta™ míchací kanyla 
červená, 5x míchací kanyla žlutá, 5x koncovka žlutá) + 
Intra-Oral Express XT zelené (20 ks)

2x230ml 1592,- 1433,-
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Estetický univerzální nanofilní kompozit 
Skvělá leštitelnost a stálost naleštění 
Široký výběr odstínů a opacit pro individuální 
potřeby

Odstíny: A1, A2, A3, 
A3,5, A4 - 2x tuba à 
2g, 20x koncovka

krém - 2 x 
50 ml 

4754,- 3258,-

450g 173,- 155,-

Ypeen

Estetický univerzální zatékavý nanofi lní kompozit  
Skvělá leštitelnost a stálost naleštění.

Odstíny: B1, B2, C2, D2, 
OA3, W, XW - 1x tuba à 
2g, 20x koncovka

1853,- 1528,-

A-silikonový otiskovací materiál vhodný pro 
jakoukoliv techniku otiskování. 
Putty: dvojí rychlost tuhnutí - normal nebo fast. 
Krém: light v rychlosti tuhnutí normal nebo fast.

putty - 2 x 
300 ml 

2529,- 2268,-

Při koupi 2 balení Expressu XT Penta –
50ks Penta Mixing Tipsů (červené 
míchací kanyly) - ZDARMA

Při koupi zkušebního balení 20 ks Intra-
Oral Express XT - ZDARMA



ORBI-Flow

ORBI-Leptací gel ORBI-Bond AF Míchací skleněné 

podložky

ORBI-HiFil easy ORBI-Kalte sprej

1419,-1579,- 800,-

777,-409,- 699,-369,-

tel. č.: 777 222 242ÚNOR 2020

Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné.
Slouží k leptání dentinu a skloviny pro všechny
leptací techniky. 
Modrozelený,
velmi dobře viditelný,
optimální tixotropní
vlastnosti

50ml gelu, 10 
stříkaček, 25 kanyl 720,-

Stříkačka 4,5g, 
odstíny: A2, A3 
nebo A3.5 stříkačka 2x2g

Skleněná podložka pro míchání cementu, broušená 
a leštěná na všech stranách. Neklouzavý povrch, 
snadno se čistí, jednostranně matované

Světlem tuhnoucí, 
výplňové 
jednosložkové 
adhezivum na bázi 
vody a ethanolu. 
Neobsahuje aceton. 
Vhodné pro přímé 
restaurace na sklovinu 
a dentin s kompozity a 
kompomeryve spojení 
s technikou Total Etch

5ml 62,- 56,-

150,- 135,-

velikost 
70x95x6mm

2,5l 270,- 529,-

Koncentrát pro přípravu 
dezinfekčního roztoku pro 
ruční čištění a profylaktickou 
dezinfekci termostabilních a 
termolabilních nástrojů 
ponořením do lázně. Není 
vhodný pro konečnou 
dezinfekci polokritických a 
kritických zdravotnických 
prostředků.

1095,- 999,-

ORBI-Sept 

dezinfekce vrtáčků

ORBI-Wipes vlhčené 

ubrousky

náhradní ubrousky 
100ks 150,- 118,-

ORBI-Sept

dezinfekce nástrojů

ORBI-dezinfekční 

ubrousky fruit

ORBI-Sept dezinfekce 

na povrchy cool fresh

2,5l

Rychlá dezinfekce 
připravená k 
okamžitému použití 
pro profylaktickou 
dezinfekci povrchů 
zdravotnických 
prostředků odolných 
proti alkoholu.
Vůně: cool fresh

583,- 533,-
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Univerzální, světlem tuhnoucí kompozit určený pro 
přední a zadní výplně. Na bázi methakrylátových
pryskyřic a anorganických plniv.

Chladicí sprej pro lékařské použití, ochlazuje až do -
45 °C, okamžitě se odpařuje a nezanechává stopy. 
Je vynikající pro zmrazování
pelet z pěnové hmoty či
roliček vaty, stejně jako
pro zkoušení vitality zubu.
Lze jej také použít
k rychlému ochlazení 
otiskovacích materiálů 
nebo míchacích podložek.
Přesná aplikační trubička
slouží k cílené aplikaci.

dóza 200ml, 
mentolová nebo 
pomerančová příchuť 

150,- 118,-náhradní ubrousky 
100ks

Pro čištění a 
profylaktickou 
dezinfekci zubních 
vrtáčků a rotačních 
nástrojů. Vhodný 
také pro 
ultrazvukové 
čističky.

665,-2,5l 625,-

ORBI-Sept dezinfekce 

odsávacího zařízení

2,5l

Vysoce účinný 
koncentrát pro 
čištění, dezinfekci a 
péči o odsávací 
systémy zubních 
souprav.
Nepění, bez aldehydů
Široké spektrum 
působení

9x1,4ml gelu, 
25 kanyl

1052,- 947,-

291,-323,-
2x1,4ml gelu, 
3 kanyly

Tekutý, světlem tuhnoucí, jemný hybridní kompozit. 
Stejné chemické složení jako ORBI-HiFil, ale menší 
viskozita. Ideální materiál pro minimálně invazivní 
náhrady, utěsnění trhlin, opravy kompozitních a 
keramických vrstev.
Přizpůsobený pro práci v malých a mělkých 
kavitách.

Odstíny: A1, 
A2, A3, A3.5

Ubrousky napuštěné 
dezinfekcí s alkoholem 
pro rychlou 
profylaktickou 
dezinfekci medicínských 
nástrojů a malých ploch 
odolných vůči alkoholu.

Pro rychlou dezinfekci 
medicínských nástrojů 
a malých ploch 
odolných vůči alkoholu.
Účinná proti MRSA.
Ovocná vůně



ORBI A-Silikon Putty

ORBI-Touch

baktericidní gel na ruce

ORBI-Touch jemné mýdlo 

s pleťovým krémem

ORBI-Touch krém 

na ruce

ORBI-Alginát Color ORBI A-Silikon Krém

308,-346,- 165,-

1325,-255,- 1193,-229,-

tel. č.: 777 222 242ÚNOR 2020

Antibakteriální gel k 
mytí a dekontaminaci 
rukou. Použití bez vody, 
vůně cool fresh, zvlhčuje 
pokožku, testován na 
antibakteriální účinnost 
a dermatologickou 
snášenlivost

láhev s dávkovačem, 
500ml 149,-

450g
300 ml báze 
+ 300 ml katalyzátoru

Krém na ruce s 
vitamíny a
ochranným faktorem. 
Rychle se vsakuje, 
neparfémovaný. Dává 
rukám pocit hebkosti, 
dlouhotrvající účinek. 
Vhodný při častém 
mytí a používání 
rukavic.

Jemný mycí krém pro 
důkladné a šetrné mytí 
pokožky rukou. Účinné látky 
jsou šetrné k pokožce a 
zároveň ji zvlhčují, takže ani 
při častém mytí pokožka 
nevysychá. Obsahuje 
vitamíny, dermatologicky 
testováno, hodnota PH 6,5

láhev s dávkovačem, 
500ml 399,- 359,-

1036,- 933,-

500ml

95g
RDA 250 – modrá
RDA 170 - zelená
RDA 120 – růžová
RDA 40 - žlutá

297,- 269,-

Roztok připravený k 
přímému použití, pro čištění 
a údržbu plivátek v ordinaci.
Přípravek má dezinfekční 
účinek a je vhodný i pro 
použití v dřezech a na 
obklady a dlaždice. 
Odstraňuje zbytky krve, 
vodní kámen, zabarvení a
otiskovací hmoty.

327,- 298,-

ORBI univerzální matrice

1ks 587,-

ORBI čistič plivátek

ORBI aplikační 

kanyly
ORBI sací kanyly

10ks, barvy šedá, modrá, 
fialová nebo zelená

Univerzální kanyly z barevného plastu pro odsávání 
slin, krve, sekretů a menších pevných látek 
jakéhokoliv druhu. Délka 135 mm, uchycení O 16 
mm, sterilizovatelná v autoklávu při teplotě 
do 134 °C

323,- 298,-
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Inovativní, rychle 
tuhnoucí alginát s 
barevnou indikací 
jednotlivých fází ve 
třech stupních. Míchací 
fáze, ústní fáze a doba 
tuhnutí jsou indikovány 
změnou barvy. 
Vanilková příchuť, 
světle modrá barva. 

Klasický precizní otiskovací systém založený na bázi 
A-silikonu. Pro všechny otisky, u nichž je důležitá 
maximální přesnost. 
Materiál Putty má 
vynikající hladkost 
a nelepivost. Zajišťuje
vysoce přesnou 
a detailní registraci 
skusu. 

2x50ml, měkká 
nebo středně 
měkká,12 kanyl

383,- 358,-

Leštící pasty pro 
profesionální 
čištění zubů. 
Obsahují 0,2 % 
fluoridu sodného. 
Příchuť máta.

750ml

ORBI jednorázové 

míchací nádobky

Klasický precizní otiskovací systém založený na 
bázi A-silikonu. Přesně naladěný korekční 
materiál ve dvojité kartuši je výrazně tixotropní, 
velmi hydrofilní a vyniká rozměrovou přesností.
Vysoká odolnost proti 
přetržení a jasné barvy 
zajišťují vždy uspokojivé
výsledky otiskování. 
Varianty: měkká
(lehce tekoucí) –
růžová barva, 
středně měkká – fialová barva

537,-
20G, průměr 0,9 x 13mm, 45°, balení 100ks

ORBI Prophy Pasta

50ks

Nádobka na jedno použití pro dávkování a 
míchání dentálních materiálů.
Materiál: polypropylen (není sterilizovatelný)
Barva: modrá / červená / žlutá / bílá
Rozměry: horní průměr cca 32 mm / výška cca 
24 mm

50,- 45,-



1555,-

G-aenial

DiaPolisher PasteG-aenial Universal

377 455 574

Dry Mouth Gel

GC Repair Kit

G-aenial Bond G-Bond Started

Kit

GC MI Paste 

Plus nebo 

Tooth Mousse

G-Premio Bond

GC Tooth

Mousse
MI Varnish

960,-

2475,-
Refil balení: 35x unidose –máta nebo 
jahoda

1251,- 2576,-

5355,-
2475,- 1978,-

2178,-4678,-

1ml, odstín 
dle výběru

Balení: 5x unidose G-Premio, 5x unidose
Ceramic Primer Bond, 1 tuba (2ml) 
Gradia Plus OA1 pro překrytí dostaveb 
na bázi kovu, aplikátory, mikroštětečky.

Balení: 5ml Bondu, 50x mikrotip
štětečky, mikrotip aplikátor a míchací 
miska

5ml

Tuba 2g, 
kovová 
koncovka a 
kryt koncovky

G-aenial tuba

Sortiment: 4x 
máta, 2x malina, 
2x pomeranč, 2x 
citron

Intro balení: 10x unidose – 5x jahoda 
+ 5x máta

716,-

G-Multi Primer

5ml 1756,-

G-aenial
Univerzal Flo

G-aenial Flo X 1489,-
1489,-

akční 
cena:

3x5ml – cena za 5ml = 1785Kč

akční 
cena:

akční 
cena:

Sortiment: 1 tuba od každé příchutě –
máta, jahoda, vanilka, meloun, tutti-
frutti

2125,-

Příchutě: máta, jahoda, vanilka, meloun, 
tutti-frutti

10 tub (od každé příchutě dvě tuby) 
nebo 10 tub stejné chuti.

Diamantová leštící pasta pro další 
vylepšení estetiky kompozitních výplní.

777 222 242

Speciální gel pro odstranění pocitu 
suchých úst

10x malina 2178,-

tel. č.:

sortiment

1 lahvička: 
5ml 2160,-

3630,-

1370,-

1970,-

1890,-

990,-

Vysoce odolný výplňový kompozit s 
výjimečnou pevností a odolností proti 
opotřebení díky kombinaci 
ultrajemného plniva s obsahem baria.
Vhodný pro každou kavitu bez ohledu 
na velikost, pevný, není potřeba 
překrývat běžným kompozitem, hutná 
konzistence, ideální pro použití v 
postranním úseku chrupu.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, AO2, 
AO3, CV

2820,-

1 tuba – máta 
nebo jahoda

520,- 469,-
5200,-

2810,-

2810,-

akční 
cena:

1890,-

3100,-

ÚNOR 2020
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2500,-

7500,-



EQUIA – uvedena na trh v roce 2007 EQUIA Forte - uvedena na trh v roce 2015 

EQUIA Forte 

Coat

EQUIA Forte HT - uvedena na trh v roce 2019 

Ceramic

Primer II

Fuji Cem Evolte

everX PosterioreverX Flow

3879,-5040,-

1490,-

stříkačka 2ml 
(3.7g), bulkový
nebo dentinový 
odstín, 20×
koncovka 

18376,-

8388,-

15530,-

15530,-5040,- 14298,- 1998,-2370,-

2520,-
2690,- 2255,-2165,-

3888,-

Samoadhezivní výplňový materiál pro distální úsek v jedné dávce.
EQUIA spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními 
vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Materiál lze použít na zatížené 
výplně I. třídy, výplně II. třídy omezené velikosti, výplně V. třídy a výplně 
mléčných zubů, pro kořenové kazy, opravy starých výplní a dostavby 
kořenových pahýlů. GC EQUIA lze používat jako definitivní výplňový materiál 
pro zatížené kavity I. a II. třídy.

5040,- 3888,-

tel. č.: 777 222 242

Bulkový sklohybridní výplňový systém.
Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita 
směs částic s různou velikosti.
Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované 
výplně II. třídy.

3ml1385,-

everStick Perio

- Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle 
tuhnoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií 
s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebení s uvolňováním fluoridu. 
Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti 
není nutné použití kondicionéru ani bondu.

Single Pack: 
9,2g + 
koncovky

Výztuže ze skelných vláken pro můstky 
z vlákny vyztužených kompozitů. Pro 
všechny indikace zahrnující chybějící 
zuby, a to dočasně nebo dlouhodobě.

Triple Pack
3x9,2g + 
koncovky

6290,- 5890,-

Vlákny zesílený zatékavý kompozit pro 
náhradu dentinu. EverX Flow je 
zatékavý kompozit zesílený krátkými 
skelnými vlákny, určený pro náhradu 
dentinu a zesílení výplní. 
Dva odstíny: bulkový – pro hluboké 
kavity; dentinový – pro vysoce 
estetické výsledky. 

Bulkový sklohybridní výplňový 
materiál pro pacienty od 7 let a výše. 
Rychle tuhnoucí, estetický výplňový 

materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ 
technologií s vysokou odolností proti 

prasklinám a opotřebení s 
uvolňováním fluoridu. Díky využití 

vlastní univerzální adhezivní 
technologie a vynikající smáčivosti 
není nutné použití kondicionéru ani 

bondu.

21340,-

Pryskyřicí modifikovaný skloionomerní
cement, tolerantní vůči vlhkosti a 

spolehlivý za všech okolností. Zlepšená 
vazba na zirkon činí tento cement 

zajímavým zejména pro fixace vysoce 
pevných celokeramických zirkonových 

náhrad. Jednoduchá aplikace v 
automixové verzi.

Promo balení: 2x50 kapslí A2-A2, 

A3-A3 nebo A2-A3, EQUIQ Forte Coat
4ml + 25 aplikačních štětečků

9690,-

14388,-

1×8 cm

Fil (doplňkové balení), 50 kapslí, 
odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, 
C4, sortiment

4ml

Promo balení: 2x50 kapslí A2-A2, 

A3-A3 nebo A2-A3, EQUIQ Forte 
Coat 4ml + 25 aplikačních štětečků

Opravdový bulkový materiál
Tolerantní vůči vlhkosti
Široké použití
Prokázaná trvanlivost

Vlákny zesílený kompozit pro náhradu 
dentinu materiál vhodný pro všechny 
bulkové výplně vlákna zabraňují šíření 
prasklin.

15 unitipů ×
0,13 ml 

50 unitipů
× 0,13 ml 

2280,-

6950,-

2020,-

5850,-

Klinické balení: 200 kapslí A2, A3 

nebo B2, EQUIQ Forte Coat 4ml + 25 
aplikačních štětečků

9690,- 8378,-

Klinické balení: 200 kapslí A2 nebo A3, 

EQUIQ Forte Coat 4ml + 25 aplikačních 
štětečků

Fil (doplňkové balení), 50 kapslí, 
odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, 
C4 a sortiment.

Klinické balení: 250 kapslí A2, A3 

nebo B2, EQUIQ Coat 6ml + 
příslušenství

Promo balení: 2x50 kapslí A2-A2, 

A3-A3 nebo A2-A3, EQUIQ Coat 4ml 
+ příslušenství

10230,- 8896,-
Fil (doplňkové balení), 50 kapslí, 
odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, 
C4 a sortiment.

everStick C&B

2390,- 2358,-

2320,-

6540,-

1985,-
6440,-1x12cm

1x8cm

Estetické řešení pro šetrné parodontální
dlahování 

Adhezivum pro vytvoření silné vazby 
během fixace mezi všemi estetickými 
nepřímými náhradami a cementy na 

bázi pryskyřice, nebo při opravách 
přímých kompozitních náhrad.
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GC Fuji IX 

GP/FAST kapsle
GC Fuji II LC

Improved kapsle

3588,-

Fuji Plus plv./liq.GC Fuji II LC 

Improved plv./liq.

Fuji I 1-1 Fuji Triage 1-1

GC G-CEM 

kapsle

GC Fuji IX GP 

Extra kapsle

Fuji I kapsleGC Fuji Plus 

kapsle

1-1 
(plv.+ liq.)

50 kapslí 50 kapslí 50 kapslí 50 kapslí

50 kapslí 50 kapslí 50 kapslí 50 kapslí

4640,-

5080,- 7200,- 4980,-

4520,- 4440,-

9180,-

5130,- 3998,- 3545,- 3464,-

3655,- 5588,- 3888,- 2776,-

2687,- 3-2 7687,- 1-1 1-13135,- 2245,-

GC Fuji VIII GP 

kapsle
GC Fuji Triage

kapsle

3940,- 2690,-

777 222 242tel. č.:

Odstíny: růžová, bíláOdstín: A3

Odstíny: A2, A3, B3

3-2 balení: 3 x 15 g prášku (A2, A3, 
B3) a 2 x 8 g tekutiny

Odstín: světle žlutá

3410,-

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, 
C4, sortiment

Odstíny: A2, A3, A3.5, B2, B3, B4, 
sortiment Odstíny: růžová, bílá

Odstíny: A3, žlutá Odstíny: A2, AO3, TL, BO1,sortiment

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, 
C4, sortiment Odstín: světle žlutá

3830,-

ÚNOR 2020
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Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální 
výplňový kompozitní materiál.
Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.
Odstíny: LD; MD; DD; LE; DE; U a ML.
K dispozici čtyři modifikátory (RBM, BM, 
WM a OM) vyvinuté pro rychlou 
charakterizaci vašich výplní.
Starter Kit stříkačky: 7 x 2 ml (1 od každého 
odstínu), 20 aplikačních koncovek a 
příslušenství.
Modifier Kit: 4 x 2,4 ml 
(1 od každého odstínu). Zjednodušte si vrstvení kompozitu 

pomocí štětečkové metody – pomocí 
GC Modeling Liquid a modelovacích 
štětců. Tekutina k modelování 
kompozitních materiálů v přímých 
výplních

Fuji IX GP 3-2

851,-

HiFlo/ LoFlo - zatékavé
fotokompozity
HiFlo- vysoká zatékavost, 
LoFlo- nízká zatékavost

1298,-

Modeling LiquidEssentia

Universal 

HiFlo/LoFlo

Essentia Universal 

Promo Pack

Essentia

Gradia Direct 

Flo/LoFlo

Gradia CoreGradia Direct GC Composite 

Primer

Fuji IX GP 1-1

2188,-

Intro kit: 10 ml kartuše, samoleptací
bond tekutina, 20x automix koncovky, 
20x endo koncovky, příslušenství

3940,- 4675,-

1138,-

2498,-5388,-

1 tuba 
(3,4g)

3ml
balení:
2 tuby

6mlModifier
Kit

698,-

1090,-

1 tuba 4g

Intro kit + 
aplikační 
pistole

4886,-

2730,- 2980,-

777 222 242

1-1

Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2 x 
6,4 ml tekutiny

1-1

Fuji IX GP Extra 

1-1

Barvy: A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

1-1 1498,-

Intro kit 4686,-

4x3,4g (4 tuby) Essentia Universal

Essentia Universal - Univerzální 
světlem polymerující kompozit s 
kondenzovatelnou konzistencí

Fuji VIII 1-1

tel. č.:

Odstín: A3

6555,-3-2

Barvy: A2, A3

2480,-

820,-1590,-1600,-

kartuše 10ml+ 
20 koncovek 2548,-3000,-

5790,-

5480,-

1530,- 6120,-

1530,- 1298,-
11160,-

5970,-

9088,-Starter
Kit

1 tuba, libovolný 
odstín

1120,-
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NaviTip SidePort 31G

MTA Flow UniCore - čepy UniCore - předvrtávače

NaviTip 29G, 30G NaviTip FX 30G

4620,-5430,- 1670,-

1770,-1680,- 1510,-1430,-

18% EDTA roztok - otevírá dentinové tubuly. 
Přesná a cílená aplikace pomocí kanyl NaviTip. 

Použijte jako poslední výplachovou kapalinu před 
použitím chlorhexidinu (pokud je třeba CHX použít). 
Ponechte v kanálku 30 - 60 sekund, pak opláchněte 

fyziologickým roztokem nebo sterilní vodou.

tel. č.: 777 222 242

Nejtenčí výplachová 
kanyla na světě.
Dostupná v délkách 
21 nebo 25 mm
Optimální pro: 
hypochlorid sodný, 
roztok EDTA18%, 
Citric Acid 20%, roztok 
chlorhexidinu, Ultra-
Etch.

ÚNOR 2020

kit 1420,-

50 kanyl

Viskózní lepkavý gel s 35% peroxidu vodíku se 
zaručenou koncentrací, nestéká. • Technika „walking
bleach“ na 3 - 5 dnů. 
Opalescence Endo Kit : 2 x 1,2 ml bělícího gelu ve 
stříkačce a 20 kanyl Black Mini.

Jediný kartáček, 
který čistí, drhne 
a iriguje
současně. 
Navrženo pro 
20% roztok Citric
acid.
Délky: 17 mm 
(bílé) a 25 mm 
(modré).

Systém kořenových čepů pro minimalizaci fraktury 
kořene. Čep ze skleněných vláken výjimečně pevný 
po celé délce, vede světlo – polymerace duálně 
tuhnoucích cementů do hloubky, radioopákní.
Starter Kit: 2 předvrtávače - velikosti č. 1 a 2 a 10 
čepů (po 5 ks vel. 1 a 2). 
Full Kit: 4 předvrtávače - velikosti č. 1 (0,8 mm), č. 2 
(1,0 mm), č. 3 (1,2 mm), č. 4 (1,5 mm) a 20 čepů (po 
5 ks vel. 1, 2, 3, 4). 

Snadno a rychle namícháte správnou hladkou 
konzistenci pro každou proceduru. 
Velmi přesně dávkovatelné až k apexu pomocí kanyly 
Navi Tip 29ga, lze ošetřít i místa jinak obtížně 
dosažitelná. 
Bioaktivní, 
podporuje hojení

17mm, 20ks

5ks - refil 1060,- 910,-

1770,- 1510,-

předvrtávač - velikosti č. 1 (0,8 mm), č. 2 (1,0 mm), 
č. 3 (1,2 mm) nebo č. 4 (1,5 mm) 

Důkladně rozpouští a odstraňuje hydroxid 
vápenatý 
20% roztok kyseliny citronové. 
Neutralizuje vysoké pH hydroxidu vápenatého. 
Otevírá dentinové tubuly a lubrikuje.

1390,- 1293,-

Kanylou zaplníte kanálek bez mezer a bublin. Vysoké pH 12,5 
ničí bakterie.  K přeléčení kořenových kanálků (mokvání, 
krvácení – použijte vždy, když kanálek nelze vysušit a následně 
ani plnit). Podporuje hojení kosti. 
Kit : 4 x 1,2 ml stříkačku a sortiment 20 kanyl NaviTip. 
Mini kit: 2 x 1,2 ml stříkačku a sortiment 10 kanyl NaviTip.

870,- 1153,-4x
1,2ml 1240,-

4036,-

Citric Acid 20% 

EDTA 18%

30ml

19% EDTA viskózní gel - efektivně lubrikuje nástroje 
pro opracování kanálků, napomáhá chelataci. 
Intro kit:: 4 x 1,2 ml File-Eze, 20 kanyl NaviTip.

520,- 1510,-450,- 2160,-
UltraCal XS 35% Endo REZ

File-Eze Opalescence Endo

Refill: 4x1,2ml 1060,-

refill - 2 x 1,2 ml 

kit910,-
2310,-

2580,-

1970,-

2200,-
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Silné rigidní kanylky s velmi 
flexibilními zaoblenými konci, 
které usnadňují pohyb v 
zakřiveném kanálku.
Délky: 17 mm (bílé), 21 mm 
(žluté), 25 mm (modré) a 27 
mm (zelené).

- 29G – optimální pro: MTA Flow, 
EndoRez, UltraCal XS, File-Eze

- 30G – optimální pro: 18% EDTA, 
20% Citric Acid

20 kanyl

3620,- 3080,-
20 kanyl

50 kanyl 3780,- 3220,-
25mm, 20ks

1850,- 1580,-

Předvrtávače k Unikátnímu Systému kořenových 
čepů a pro minimalizaci fraktury kořene. Předvrtávač
použijete min. 15x (Gutaperča, Thermafil) nebo 5x na 
odstranění již zavedených kořenových čepů

Starter kit

Full kit

5020,-

10030,- 8530,-

4270,-

2030,- 1730,-Intro kit

IndiSpence 30ml

Mini 
kit

20x
1,2ml

kit

30ml

2480,- 3890,-
2670,-

4340,-
809,-

2306,- 2483,-3618,-
refill - 10 g + 
20 kanyl 

První hydrofilní self-priming pryskyřičný sealer
(UDMA) na světě. Výborně zatékavý do 
apikální třetiny i do tubulů a aplikuje se 
kanylou. Biokompatibilní, 3D plnění, výborné 
těsnění. 
Mini Obturation Kit: 2 ml EndoREZ, 
10 kanyl Mixing Tip, 
10 Skini stříkaček, sortiment 
12 kanyl NaviTip 29G.

obturation
mini kit

100ks



CanalPro EDTA

File Care EDTA Cupratin č. 2 Cresotin No.2

CanalPro NaOCl CanalPro CHX

433,-460,- 760,-

2279,-999,- 2049,-897,-

Pro výplach a pročištění 
kanálků před a během 

instrumentace. 
Dostupné v 3% a 6% 

koncentraci.

tel. č.: 777 222 242

17% roztok EDTA (Ph
8,5) pro ošetření 

kořenového kanálku. 
Zvyšuje účinek 
dezinfekčních 

roztoků. Zlepšuje 
adhezi kořenových 

výplňových materiálů.
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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. 
Obashuje 15% EDTA 
a 10% urea peroxid gel.

3ml 695,-

3%, 500ml EDTA 17%, 500 ml 

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.

Antiseptický přípravek k léčbě infikovaného 
kořenového kanálku při komplikované 
pulpitídě, během apikoektomii, k léčbě 
kořenového kanálku 
parodontologických 
pacientů a taktéž při 
resekci kořenového apexu. 
Silné antiseptické působení,
mumifikační vlastnosti
a kompletní sterilizace
kořenového kanálku.
Účinně snižuje bolest zubu, 
protizánětlivé a antialergické účinky

Suspenze hydroxidu měďnato-vápenatého s 
tetrahydroxomědidem ve vodním prostředí pro 

léčbu a dezinfekci kořenového kanálku. 
Vhodný pro ošetření 

kořene pomocí metody 
elektro(depo)forézy, 

pro léčbu parodontitid
a gingivitid, pro nepřímé 

překrytí pulpy.
Antibakteriální působení

ionů mědi je značně výšší
ve srovnání s hydroxidem vápenatým.

CHX 2%, 500 ml 

20g 430,- 385,-

1749,- 1577,-

15ml

2x2g 570,- 535,- 7g 240,- 217,- 2 x 1 g 5672,- 5295,-

Calcetin

2 Seal
Radioopákní materiál pro výplně kořenových kanálků 
na expoxid-amin-polymerové bázi.  Dlouhodobá 
dimenze stálosti a hustoty, minimální smrštění. 
Balení obsahuje: 4 ml pasty A a 4 ml pasty B.

Radioktrastní pasta na bázi hydroxidu vápenatého 
pro dočasné plnění kořenových kanálků. Vynikající 
antibakteriální účinek (pH 12,8). Pomáhá vytvářet 
podmínky pro optimální léčbu kořene zubu. 
Snadné odstranění z kořenového kanálku. 

3600,- 3345,-
Calcetin Cavity Liner ProRoot MTA

Endomethason N Root Canal Sealer
RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu 
paraformaldehydu a dexametasonu. 
Nerozpustný v kořenovém 
kanálku, ale rozpustný 
mimo kořenový kanálek.
Nezpůsobuje zabarvení 
tkání. 
Set obsahuje 14 g prášku 
a 10 g tekutiny.

3850,-

Materiál pro rekonstrukce kořenových kanálků na 
bázi oxidu vápenatého, hlinitého, železitého a 
síranu vápenatého. Umožňuje zachovat 
strategicky důležité zuby, jejichž extrakce byla 
dosud nevyhnutelná. Vhodný pro kořenové výplně, 
uzavření otevřených apexů, uzávěr perforací 
kořene v důsledku endodontického ošetření a pro 
překrytí dřeně. 

sada3465,- 2180,- 1955,-
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5x3ml 2300,- 2085,-

6%, 500ml 897,-999,-

Pasta hydroxidu vápenatého v praktické stříkačce s 
endo-kanylami. 
Vysoký obsah hydroxidu vápenatého. 
Jednoduchá aplikace materiálu bodově na dno kavity. 
K okamžitému použití, forma balení umožňuje jen 
minimální kontakt se vzduchem. 
Indikace: přímé 
a nepřímé překrytí 
pulpy, pulpitis, 
apexifikace a 
apexogeneze.

2 x 4 ml prášek –
42g

set 2670,- 2385,-
prášek –
14g 2070,- 1865,-

Radioopákní, bakteriostatický materiál pro 
definitivní plnění kořenových kanálků. 
Složení: prášek – zink-oxid, kalcium-fosfát, barium-
sulfát, tekutina – eugenol, kanadský balzám. 
Sada: 15 g prášku a 7,5ml tekutiny.



Cognoscin

Kofferdam Starter kit I/II Dam-It kofferdamové

blány

Endo Clean stojánek

DC Kältespray Canal +

9290,-10239,-
399,-

600,- 219,-468,-

Mrazící spray pro 
zjišťování vitality 
zubů, dosahuje 
teploty -45 °C.

tel. č.: 777 222 242

Sprej pro 
zjišťování 
vitality zubů.
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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. 
Starter Kit I: základní sadu spon se zásobníkem, děrovací 
kleště, aplikační kleště a ocelový rámeček. 
Starter Kit II: základní sadu
spon se zásobníkem, děrovací
kleště, aplikační
kleště, 36 ks středních blan,
děrovací šablonu a skládací
plastový rámeček.

Started kit II 319,-

5 x 200 ml 75ml

Přípravek na bázi EDTA.  
Odstraní smear vrstvu, usnadní penetraci do 
kalcifikovaných kanálků. 
Lubrikuje endodontické nástroje, gel se snadno beze 
zbytku odstraní jednoduchým omytím. 
Balení: 5 g stříkačka + 5 aplikačních kanyl.

Stojánky na nástroje s 
houbičkou pro odstranění 
nečistot během preparace 
kořenového kanálku. 
Kulaté - modrý z odolného 
plastu nebo hliníkový vhodný 
do sterilizátoru (prům. 40 mm).

Neuvěřitelně flexibilní. 
Ideální ochrana při 
endodontických a 
subgingiválních
zákrocích a také na 
výplně a bondování.  
Bez pudru, velikost 15 x 
15 cm. 
Varianty: silná, střední, 
tenká.

5g

36 ks - latexové 
zelené / modré 199,- 177,-

1310,- 1175,-

stojánek 
plastový 

1ks 10285,- 9755,- 13ml 1270,- 1145,- Gutta Cut 4590,- 3675,-

Apexlokátor Woodpex III

ProTaper Gold

3 x 6 ks + Vámi 
zvolený bonus

6 ks Gold 
Assortment nebo 
6 ks Pathfile při 
koupi 3 blistrů 
nástrojů ProTaper
Gold ZDARMA

8268,- 6165,-

Largal Ultra Gutta Cut GP

ProTaper Next ProTaper Universal 

Retreatment

Neutrální roztok pro chemické otevření vstupu do 
kanálku a rozšiřování kanálků.
Obsahuje kvartérní amonné 
soli, které mají silný
antibakteriální účinek. 
Je zcela netoxický, 
neškodný pro periapikální
oblast a svým působením 
vyčistí devitalizované 
zbytky pulpy.

6588,- 6ks

Nikl-titanové nástroje pro strojové 
postupné odstraňování dříve 
umístěných obturačních materiálů z 
koronální, střední a apikální třetiny 
kanálu. Nástroj D1 má aktivní špičku, 
která usnadňuje počáteční průnik. 
Nástroje se dodávají ve třech různých 
délkách, mají jedinečné zužující se a 
průměry pro efektivní funkci. U 
dispozici jako refilly jednotlivých 
velikostí á 6 ks a nebo sada - 6 ks.

4935,- 2120,- 1995,-
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Started kit I 8290,-9149,-

stojánek 
hliníkový

houbičky 
- 50 ks 

379,-

169,- 167,-

347,-

3 x 6 ks + Vámi 
zvolený bonus

3 ks ProTaper
Next Assortment
nebo 3 ks 
Proglider při koupi 
3 blistrů nástrojů 
ProTaper Next
ZDARMA

Moderní vzhled s tradiční stojánkovou konstrukcí, s 
robustním podstavcem a naklopitelným tělem s 
displejem. Zajišťuje přesnost 
nalezení foramen apicale
fysiologicum
a stanovení délky kořenového
kanálku s přesností 98%.
Zvuková signalizace, 4,5" 
barevný displej. 
Prodloužená záruka na 3 roky.

Bezdrátový guttacutter v moderním ergonomickém 
designu. 
Flexibilní design hrotu pro hladký řez. 
Jednoduché ovládání pouze pomocí jediného 
tlačítka



Relyx U200 Automix

Filtek Ultimate Flowable Filtek One Clinpro White Varnish

Relyx U200 Clicker Photac Fil Quick Aplicap

799,-1004,- 1988,-

3043,-
4277,- 2578,-3626,-

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement v 
ručně míchatelné verzi ve formě pasta/pasta v 
dispenzeru Clicker.
Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, sklovině 
a náhrádám, odolnost proti diskoloracím.
Odstíny: A2 univerzální, A3 opákní a translucentní.

tel. č.: 777 222 242

Samoadhezivní univerzální 
pryskyřičný cement v 
ručně míchatelné verzi v 
praktické automix
stříkačce.
Silná adheze, vynikající 
síla vazby k dentinu, 
sklovině a náhrádám, 
odolnost proti 
diskoloracím.
Odstíny: A2 univerzální, 
A3 opákní a translucentní.
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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.

2x tuba 2g, odstín:A1/A2/A3/A3.5 nebo A4, 20 
koncovek

1685,-

clicker 11g, odstín 
dle výběru

8,5g automix tuba, 10x míchací kanyla, 5x intraorální, 
5x endo koncovka

Světlem tuhnoucí skloionomerní cement pro výplně
v postranním i frontálním úseku.
Rychlé a snadné použití zvláště u nespolupracujících 
dětí.
Vysoká hladina uvolňovaných fluoridů chrání zub 
před vznikem sekundárního kazu.

Nový, lépe zatékavý, profylaktický přípravek od 
3M Espe.
Vytváří ochranou vrstvu s vysokým obsahem 
fluoridu.
Po aplikaci na zubní 
sklovinu se dostává 
do kontaktu se slinami 
a tím dlouhodobě 
(až 6 měsíců) uvolňuje 
fluorid a kalcium.
Uzavírá dentinové tubuly - snižuje citlivost zubů 
po profylaktických zákrocích.

Filtek One je inovativní 
materiál, který 
nahrazuje Filtek Bulk Fill 
Posterior, jehož svými 
vlastnosti plně 
překonává. 
Lepší estetický výsledek 
díky zvýšené opacitě. 
Dostupný v 5 odstínech 
(A1, A2, A3, B1 a C2). 

50 kapslí, odstín: A2/A3/B3/A3.5/B2 nebo 
sortiment

kompule
20x0,2g 4294,- 3358,-

4485,- 3798,-

50 dávek á 0,5ml, příchutě: máta, třešeň nebo 
meloun

Oblíbený sealer pro přímou aplikaci výplňového 
materiálu pomocí přiložených kanyl do kořenového 
kanálku. 
Balení obsahuje: 1x duální stříkačku á 15 g, 20 
míchacích kanyl, 20 aplikačních kanyl a 2 balení 
gutaperčových čepů

3198,- 2699,- zkušební 
balení

3884,- 3301,- 25 kapslí 2794,- 2375,-

AH Plus Jet

Septoject
Vynikající jehly pro karpulové stříkačky nebo 
intraligamentární anestezii. 
Rozměry: 27G - 21, 25 a 35 mm, 30G - 10, 12, 
16, 21 a 25 mm. 

Inovativní A-silikonová otiskovací hmota, jejíž 
výhodou je špičková přesnost, časová úspora a 
pohodlná manipulace.
Varianty: Putty/Heavy/Super Quick Heavy
Zkušební balení obsahuje: 1x báze 300 ml, 1x 
katalyzátor 60 ml, 1 ks Imprint™ 4
Super Quick Ultra-Light/Light/
Super Quick Light 50 ml, 
10x Penta™ míchací 
kanyla červená, 5x 
míchací kanyla žlutá, 
5x koncovka žlutá.

420,- 377,-

Imprint 4 Penta Adstringentní pasta

Biodentine Agfa Dentus

5x0,7g 2640,- 150ks

Terapie pro vitální 
pulpu umožňující 
úplné vytvoření 
dentinového můstku
Minimálně invasivní 
ošetření pro 
zachování zubní 
struktury 
Okamžité uvolnění od 
bolesti pro Vaše 
pacienty

2365,- 995,-

6790,-

948,-
6085,-
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1853,- 1475,-
1x tuba 2g, odstín: B1/B2/C2/D2/OA3/W nebo XW, 
20 koncovek

stříkačka 4g 1988,- 1685,-

Umožňuje opravdu detailní otisk okraje 
preparace

100ks

Rentgenové fi lmy s vysokou citlivostí třídy E pro 
mimořádně ostré a kvalitní snímky. Díky vysoké 
přesnosti jsou ideální pro všechny intraorální
aplikace.

15x0,7g

sada



Evolution čepy

Endosolv Spalitelné čepy R4

HS London Crystal Breeze Introkit

1285,-1430,- 320,-

6240,-

669,-

4975,-
595,-

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. 
Délka čepu: 16 mm. 
Velikosti: 0,5 mm, 0,7 mm a 0,9 mm.

tel. č.: 777 222 242

Innovativní systém čepů s anatomickým designem, s 
korunkovou částí tvoří monoblok. Vyrobeny ze 
skelných vláken zpevněných epoxidovou pryskyřicí, 
radioopákní. Diamantové předvrtávače přesně 
odpovídají velikostem čepů. Čepy jsou dodávány ve 3 
velikostech, zvlášť pro horní a dolní zuby frontálního 
úseku a pro premoláry.
Sada: 12 ks čepů pro horní 
a 12 ks čepů pro dolní čelist,
5 předvrtávačů.

ÚNOR 2020

Univerzální rozpouštědlo 2 v 1 pro endodontické 
cementy na bázi zink-oxid eugenolu i fenol-
pryskyřice. 
Obsahuje ethyl a amyl acetát,
díky kterému změkčí výplně 
a umožní jejich 
snadnější a rychlejší 
odstranění. 
Šetří čas, zvyšuje klinickou
efektivitu a snižuje rizika 
během mechanické 
reendodoncie.

13 ml 288,-

předvrtávač 1ks refil – 5 kusů

Samoadhezivní pryskyřičný cement pro snadné 
tmelení fixních protetických rekonstrukcí a 
kořenových čepů.
Intro Kit: 5 x 7,8 g Automix stříkaček (3 x A2, 
transparentní a opákní bílý), 40 kanyl a 40 endo-
špiček.

Účinný roztok na bázi chlorhexidinglukonátu
(20%) pro dezinfekci kořenových kanálků. 
Má specifický účinek na anaerobní organismy a 
flóru kořenových kanálků.

Čepy ze speciálního zeleného plastu, beze 
zbytku spalitelné. 
Ideální pro přímou i nepřímou metodu 
zhotovení náhrady.

Intro kit

60ks 1730,- 1555,-

4681,- 2996,-

13ml

Chemické indikátorové papírky pro kontrolu účinnosti 
v horkovzdušných sterilizátorech, 200ks

1199,- 1135,- 100ks 1599,- 1515,-

Kontrolní skleněné trubičky pro horkovzdušnou 
sterilizaci. Poskytují okamžitý vizuální výsledek 
zkoušky teploty a trvání sterilizace prostřednictvím 
barevné stupnice.

170,- 133,-

Chemický indikátor 

DHI

Páska s indikátorem 

pro PS

Role 19 mm x 50 m

Páska s indikátorem 
procesového testu 

pro parní sterilizaci. 
Bílá barva se změní 

na hnědou a tak 
odliší sterilní 
materiál od 
nesterilního. 

189,- 169,-

Trubičky TT pro HS EURO Bowie-Dick 

test

Páska s indikátorem 

pro HS
Helix test

Role: 19 mm x 50 m 829,- 100 ks + nosič

Testy průniku páry 
(Bowie-Dick test) 
pro malé parní 
sterilizátory od 
firmy Medistock. 
Test je nutné 
provádět denně 
před každou 
sterilizací.

795,- 1995,- 1695,-
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čepy – 10ks sada1090,- 990,-
1099,- 868,-

Lepicí páska s indikátorem 
pro horkovzdušnou 
sterilizaci. 
Vhodná pro procesový test a 
pro označování dóz při 
sterilizaci. 
Indikační obrazec změní při 
sterilizaci barvu ze zelené na 
hnědou. 
Třída A sterilizace.

Jednorázový balíček pro B-D zkoušku prověří v 
jediném testu při teplotě 134 °C během 3,5 min.: 
průnik páry, sytost páry, obsah nekondenzujících 
plynů, teplotu a skutečnou dobu sterilizační expozice. 
Vhodný pro velké parní sterilizátory

1ks



Tetric EvoFlow Bulk Fill                         

IVA

Tetric EvoCeram A2, A3 Tetric EvoCeram Bulk Fill 

IVA

Cervitec F

Tetric EvoFlow A2, A3 Fluor Protector S

1171,-1464,- 1464,-

977,-977,- 779,-779,-

Nová generace 
oblíbeného tekutého 

kompozita.
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.

tel. č.: 777 222 242

Zatékavé kompozitum 
pro nanášení ve velkých až 4mm 
vrstvách při přímých výplňových 

postupech v distálním úseku chrupu. 
Díky své dentinu podobné 

translucenci je vhodný 
k zakrývání diskolorací zubů. Je 

dokonalým doplňkem tvarovatelného 
kompozita Tetric EvoCeram Bulk Fill a 

je navržen pro koncepci estetické 
výplně zhotovené v jedné velké 

vrstvě.
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Nanohybridní kompozitum s vynikající leštitelností 
a estetikou.
Snadno a rychle zpracovatelné, s vysokou odolností 
proti otěru.

stříkačka 3g, 
A2, A3 1171,-

stříkačka 2g, 
barva A2, A3

stříkačka 3g, 
barva IVA

Ochranný fluoridový lak, který poskytuje 
vynikající ochranu proti zubnímu kazu a 
erozi. Jemná příchuť, jemná vůně. 
Indikace: Ošetření hypersenzitivních 
krčků, zvýšení odolnosti skloviny vůči 
kyselinám, dlouhodobá prevence 
zubního kazu, ošetření možné citlivosti 
po bělení zubů.

Ochranný lak - rychlý 
prostředek k ochraně povrchu 
zubů u lidí, kteří mají vysokou 
míru náchylnosti ke vzniku 
zubního kazu. Tato inovativní 
kombinace složek umožňuje 
v jednom kroku fluoridaci
a kontrolu nad 
choroboplodnými 
zárodky.

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.

6 x refill 7g

stříkačka 3g, 
IVA

4068,- 2698,-

12468,- 10375,-

3 x Starter Kit: 4g

DC 8g + 15 kanyl 
nebp DC Lite  8g + 
15 kanyl 1550 1392,- 4840,- 3623,-

Kupte 3x Charisma 
Opal a získáte 1x 
Charisma Opal Flow
ZDARMA!

3666,-

2567,-

Core-Flo DC/Core-

Flo DC Lite

Charisma Classic

2 x 4,5ml550,- 455,-

OptraGate & Fluor 

Protector S

Adhese Universal 

VivaPen

Charisma Opal Prime&Bond NT

3240,-

Jednosložkové světlem 
tuhnoucí adhezivum na 
přímé a nepřímé postupy 
bondování, které 
disponuje kompatibilitou 
se všemi leptacími 
technikami: samoleptací, 
selektivního leptání 
skloviny a total-etch.

2665,- 5654,- 4565,-
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6 x Starter Kit: 4g 7350,- 6095,-

1x Adhese Universal 
VivaPen + 100ks VivaPen

kanyl ZDARMA

Univerzální jednosložkový bond s obsahem 
nanoplniva, pro aplikaci na všechny druhy 
kompozit a kompomerů. 
Velmi nízká viskozita
a dobrá schopnost
penetrace do dentinu. 
Silná vazba ke sklovině
i dentinu. 
Aplikace v jedné vrstvě.

1x OptraGate M nebo S, 80 kusů 
+ Fluor Protector S Starter Kit, 4g

+

Inovovaný, světlem tuhnoucí, RTG kontrastní, 
mikrohybridní kompozit pro monochromatické 
rekonstrukce. 
Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, 
OA3 a OA3,5. 

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. 
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, 
OD, OL a OM.

4g
3 x 4 g Opal + 
1,8 g Opal Flow

Oblíbený duálně tuhnoucí, dostavbový materiál pro 
cementaci čepů a také jako výplňový materiál pro 
náhradu dentinu. Dostupný ve dvou estetických 
odstínech - Natural/A1 a Opákní bílý a kontrastním 
modrém odstínu. S nižší viskozitou 
Core-Flo DC Lite je dodáván v odstínech - Natural/A1 
a opákní bílý.



Elipar Deep Cure L

VALO LED lampa Woodpecker-DTE 

B-Cure lampa

Pentamix 3Woodpecker-DTE 

iLED lampa

D-Light DuoBluephase Style

Parcan

Capmix

Peak Universal 

Bond

Ultra Etch

47360,-52620,-

3750,-

8490,-

22381,-

970,-
970,- 878,-898,-

740,-

37690,-

Bezdrátová LED 
polymerační 
lampa s vysokým 
výkonem a 
nejvyšším 
rozsahem 
vlnových délek 
(385 – 515 nm). 
Vysoká intenzita 
světla 1 200 
mW/cm2 pro 
rychlou 
polymeraci - až 4 
mm vrstva jen za 
10 sekund.

5990,-

tel. č.: 777 222 242

Bezdrátová 
polymerační lampa, 
pohodlná, lehká do ruky 
s intuitivním ovládáním.
Vlnová délka je 430–
480 nm, intenzita světla 
dosahuje 1470 
mW/cm2
Světlovod s černou 
povrchovou úpravou lze 
sterilizovat v autoklávu.
Spolehlivá polymerace 
také v distálním úseku a 
hlubších kavitách.

250ml2820,-

Lehká (jen 70 g!) a 
snadno ovladatelná 
LED lampa o výkonu 
1200-1350 mW/cm2, 
se kterou si užijete 
pohodlnou 
polymerizaci nejen 
GC produktů.
Lampa je osazeni 
dvěma LED emitory s 
různými vlnovými 
délkami (400-480nm) 
v pásmu modrého a 
fialového světla. 

TheraCal LC

VALO Grand

20679,-

VALO 
s kabelem 43190,-

38880,-

41220,-

stříkačka 1 g 

Univerzální míchací přístroj pro 
kapslové materiály. 
Uživatelsky jednoduchý a snadno 
čistitelný touchpad. 
Přednastavené časy (10 a 15 sekund), 
programovatelné časy (1–39 sekund).

Vícepásmové LED diody se spektrem 
vlnových délek 385 – 515 nm.
Zkrácená doba polymerace – šetří Váš 
čas (3 sekundy na vrstvu).

Tužková polymerační 
LED lampa pro 
polymeraci všech 
fotocitlivých 
materiálů.
Vytvrzení 2 mm 
pryskyřice za 1 
sekundu.
Otočná hlavice s LED 
360°.
Bezdrátový provoz na 
baterii.

Širokopásmá 
polymerační lampa 
nové generace. 
Díky třem vestavým
diodám dosahuje 
spektra polymerace 
385 až 515 nm, 
které je optimální 
pro světelnou 
iniciaci všech 
materiálů 
používaných v 
zubním lékařství.
5 pracovních režimů

Automatický míchací přístroj 
kompatibilní i s konkurenčními 
otiskovacími materiály. 
Veškeré součástky uvnitř přístroje jsou 
kovové a zajišťují dlouhou životnost 
přístroje.

Jediný bond s chlorhexidinem (0,2%) –
ke zvýšení dlouhodobé pevnosti bondu 
Jednoduchý. Spolehlivý. Pro všechny 
materiály (dentin, sklovina, kov, 
keramika, kompozit i zirkon)

Světlem tuhnoucí, pryskyřicí modifi
kovaný liner na bázi křemičitanu 
vápenatého. 
Určený pro použití na přímé a nepřímé 
překrytí pulpy, jako ochranný liner pod 
kompozita, amalgámy, cementy a 
další výplňové materiály.

Stabilizovaný 3% roztok hydrochloridu 
sodného. Chemicky rozpouští 
organické matrice dentinu a tím 
umožňuje snadnější vyčištění kanálků

VALO 
bezdrátová 43190,-

38880,-

ZA TU CENU PŘEKVAPIVĚ DOBRÁ

ZDARMA - při koupi celkem 30 
ks stříkaček Tetric EvoCeram / 
Tetric EvoCeram BulkFill! 
Uspoříte tak 37 690 Kč

ZDARMA - Elipar při nákupu Sof-
Lex pásků a dalších materiálů 3M 
dle vlastního výběru v hodnotě 
21 770 Kč.

Cena bez materiálů: Cena bez materiálů:

ZDARMA - Polymerační lampa 
D-Light Duo při koupi 20x tuba G-
aenial / Gradia Direct / Essentia
nebo 8x balení GC kapslí v 
odstínech dle Vašeho výběru!
Výrobky nelze kombinovat, platí 
při nákupu v běžných cenách

ZDARMA - Capmix při nákupu 
Ketac Glaze a dalších materiálů 
3M dle vlastního výběru v 
hodnotě 19 960 Kč. 

35% kyselina fosforečná pro ideální 
leptání 

ZDARMA - Pentamix 3 při koupi 
Univerzální kartuše pro Pentamix
3 a nákupu dalších vybraných 
materiálů do celkové hodnoty 
44 999 Kč

ÚNOR 2020
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2470,-3020,-

2080,- 1560,-

1860,-4×1,2ml 
stříkačka

Refill 4 x 
1,2 ml

4 ml 
lahvička 

2270,-
1950,-
1060,-

980,-

1410,-

2600,-
IndiSpence
30 ml
Refi ll 20 x 
1,2 ml
Econo kit 20 
stříkaček

Intro kit 4 
stříkačky

set 4x1 g 3040,- 2750,-



Nanohybridní flow kompozit
Vynikající pevnost v ohybu (124 Mpa)
Nízké objemové smrštění (2,79 %)
Snadná leštitelnost, vynikající zachování lesku
Díky své vysoké radiopacitě (325 %) snadno patrný 
na rentgenových snímcích
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, XL1, 
XL2 a UO.

SonicFill 2 

OptiBond Universal

NX3 Herculite XRV Ultra Flow

Vertise Flow Herculite XRV Ultra

9188,-11772,- 9060,-

8289,-6532,- 5498,-4325,-

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.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, UO, XL a T.

tel. č.: 777 222 242

Vylepšená verze SonicFill 2 pro zhotovování 
kompozitních výplní v laterálním
úseku.
– vylepšená leštitelnost,
– nižší hustota a hmotnost kompozita,
– vylepšená odolnost proti opotřebení,
– delší čas na zpracování (až o 35%),
– nižší objemové smrštění (1,5 %),
– optimalizovaný průměr hrotu.
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Jednosložkové univerzální 
adhezivum, naplněn ze 7%.
Vhodný pro všechny techniky leptání: 
Slef-Etch, Slelective Etch a Total-Etch.

5998,-

3x (20 x 0,25g Unidose) 
odstíny: A1, A2, A3, B1 –
lze kombinovat odstíny

Dvousložkový, samoleptací,
duálně tuhnoucí kompozitní
fixační cement typu pasta-pasta.
Pro fixaci keramických,
kompozitních a kovových náhrad.

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.

1340,- 998,-

1398,- 1107,-

Stříkačky: 2x2g

664,-

KaVo Spray

Dyract XP

20 x 0,25 g 1836,- 1455,-
Mikrozid AF ubrousky Mikrozid AF liquid

SDR Plus OptiBond FL
Kompomerní výplňový materiál pro všechny třídy kavit 
ve frontálním i postranním úseku. 
Vyniká rychlostí polymerace (stačí 10 sekundový osvit) 
s minimální polymerační kontrakcí. 
Snadno se zpracovává a je výborně leštitelný a zároveň 
má vysokou odolnost proti oděru 
Odstíny: A2, A3, A3,5 a B1

6582,- kit

Zatékavý, radioopacitní
materiál typu bulk-fill s 
vylepšenou odolností proti 
opotřebení. 
Odstíny: kromě Universal 
ještě A1, A2 a A3.

4998,- 4595,- 3895,-
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Permanentní fixační světlem tuhnoucí kompozitní 
cement s inovovaným chemickým složením. 
Univerzálně indikovaný pro všechny nepřímo 
zhotovované výplně a fixní náhrady. Nabízí 
nesrovnatelné estetické výsledky, vysokou adhezi a 
širokou škálu použití.

15 kompulí SDR Plus odstínu dle Vašeho 
výběru v hodnotě 1 531 Kč při koupi 
ekonomického balení (50 ks) SDR Plus v 
odstínu universal.

50 x 0,25 g Universal 
+ 15 x 0,25 g 

Adhezivní systém pro dentin/sklovinu, funguje jako 
adhezivum a liner v jednom. 
Jednoduché použití; žádné míchání a jen jedna 
světelná polymerace. 
Balení kit : 8 ml primer, 8 ml adhezivum, 3g Gel 
Etchant, 10 kanyl ke Gel Etchant, 25 míchacích 
mističek a 50 aplikačních štětečků.

Maxcem Elite

3x MaxCem Elite 2x5g barvy dle výběru+ 
1x OptiBond Universal lahvička 5ml 

ZDARMA + SLEVA!

Intro sada: 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.

3 balení (2x2g 
Vertise Flow) Stříkačky: 4g

6ks (cena 
za 1kus)

1139,-

1ks 1139,- 699,-
dóza, 
150ks

náhradní ubrousky,
150ks

249,-

309,-

217,-

277,-
235,-
969,-

249,-

999,-5l

1l



Gigasept Instru AF

Zeta 7 Gobble Plus ID 212/ID 212 Forte

Aspirmatic Rotasept

415,-459,- 899,-

1109,-1029,- 998,-915,-

Aspirmatic - Přípravek pro 
každodenní hygienické 
ošetření odsávacích 
zařízení a odlučovačů 
amalgámu. 
Aspirmatic Cleaner
Speciální přípravek 
podporující účinek 
Asprimaticu.  Odstraňuje 
anorganické usazeniny, 
jako je vodní kámen apod. 

tel. č.: 777 222 242

C-silikonová otiskovací hmota vhodná pro obě metody 
otiskování. 
Balení set: 910 ml Putty, 140 ml Light Body, 60 ml aktivátoru. 
Balení Promo: 910 ml Putty, 140 ml Light Body, 60 ml 
aktivátoru, 10 ml adheziva, míchací podložku, vzorky 
Comprecap, Stay-Put
a 4 otiskovací lžíce 
President.

ÚNOR 2020

Bezaldehydový dezinfekční 
přípravek na otisky 
s širokým spektrem účinnosti. 
Solution - nesmírně 
ekonomická dezinfekce, z 
jednoho litrového kanystru 
připravíte 100 l dezinfekčního 
roztoku. 
Spray - připraven k 
okamžitému použití –
příjemná citrónová vůně.

Spray 750ml 797,-

Aspirmatic
Cleaner, 2l

Přípravek na 
dezinfekci a 
čištění všech 
druhů 
nástrojů a 
pro 
ultrazvukové 
čističky.

Putty - k ručnímu míchání a nebo pomoci stroje 
Dynamix (ve třech konzistencích - putty, 
monophase a heavy tray). 
Krémy - k dispozici ve třech stupních viskozity -
medium flow, light flow a extra light flow.

Koncentrát bez 
obsahu aldehydů pro 
dezinfekci a čištění 
běžného 
instrumentária včetně 
rotačních nástrojů. 
Vhodný i pro 
ultrazvukové čističky, 
široké spektrum 
účinnosti
K dispozici i v silnější 
variantě Forte.

Enzymatický přípravek 
na odsávací systémy, 
který funguje 24 hodin 
a trvale aktivně 
narušuje biofilm 
usazovaný z hlenů v 
hadicích

2l

2l 1809,- 1699,-

760,- 690,-

ID 212 Forte, 2,5l

Jednoduchá manipulace i míchání, vynikající zatékavost. 
Při vkládání do úst je měkký a velmi dobře se otiskuje.
Pracovní čas a dobu tuhnutí si můžete regulovat množstvím 
katalyzátoru

329,- 295,- 453g 299,- 267,-
krém - 2 x 50 ml 
+ 8 míchacích 
kanyl 

1520,- 1220,-

ZetaPlus

Speedex

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. 

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

1829,-

235,-

1645,-

Hydrogum 5 Panasil Initial Contact

Tropicalgin Variotime

453g 269,-

Vynikající 
bezprašný alginát 

s vysokou 
objemovou stálostí 

5 dnů. Ovocná 
chuť, fialová 

barva, antidávivá
složka.

2 x 50 ml Medium Flow ZDARMA při 
koupi 4 x 300 ml Easy Putty nebo 2 x 
380 ml strojového putty Dynamix

3340,-

3730,-

2560,-

2950,-
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Solutuon 1l 909,- 819,- ID 212, 2,5l 1739,- 1639,-

Aspirmatic, 2l 1149,- 995,-
2l

Vysoce 
účinný 
přípravek 
na 
dezinfekci 
a čištění 
všech 
typů 
rotačních 
nástrojů.

strojové putty Dynamix
2 x 380 ml + MF 2 x 50 
ml + 48 kanyl

Easy Putty - 4 x 
300 ml + MF - 2 x 
50 ml + 48 ks kanyl

aktivator -
60 ml 

light / medium 
body - 140 ml 

putty - 910 
ml 

Promo 
set

set 1499,-

1139,-

469,-

659,-

1345,-

419,-
1025,-

599,-

12 x 453 g 
(1 ks = 253 Kč) 3585,- 3036,-

indurent gel -
60 ml 

putty / putty
soft - 1 530 g 

oranwash L / 
VL - 140 ml 

Zetaplus
intro kit

1159,-

1029,-

419,-

1035,-

925,-

375,-



Kelímky Thienel

Prophy pasta Gelato Smart Prophy kartáček Prophytex

Thienelino zubní 

kartáčky
Thienelino diplomy 

475,-539,- 250,-

210,-
140,-

175,-
129,-

Tvarované štětiny kartáčku pro 
správné vyčištění zadních zoubků.  

Anatomicky tvarovaná široká 
rukojeť pro pohodlé neklouzavé 
uchopení.  S motivem medvídka 

Otta, zakončen přísavkou. 
Dostupné v barvách: modrá, 

zelená, červená a růžová.

tel. č.: 777 222 242

Papírové kelímky s PE-vrstvou o obsahu 160ml s 
motivem medvídka Otto. 
Stabilní, pevné, odolné proti promáčknutí. 
Ideální do dětské ruky.

ÚNOR 2020

Pasta s obsahem fluoridů pro 
profesionální čištění zubů. 
Tvořena směsí jedinečných 
čistících a leštících činidel. 
Maximalizuje odstranění 
skvrn při minimální ztrátě 
skloviny. 
Posiluje zubní sklovinu a 
zajišťuje prevenci zubních 
kazů. 
Dvě vynikající příchutě - dvě 
hrubosti: mátová - středně 
hrubá a višnová - hrubá 

340g 198,-

12ks

modré nebo 
růžové,
100 ks

Odměňte Vaše malé pacienty za statečnost.
Veselé diplomy s motivem odvážného rytíře a 
statečné víly Zubničky jistě každé dítě potěší. 
Tištěno na karton formátu A5
Baleno po 25 ks.

Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění 
zubů AirFlow technikou. 

Barvy: bílá nebo světle modrá. 
Rozměr: 60 x 54 cm. 

Nylonové leštící kartáčky dostupné ve třech 
tvrdostech s barevným kódováním. Tvrdosti: 
měkké (růžové), střední (fialové) a tvrdé (modré).

rytíř nebo 
víla, 25ks

10ks 350,- 315,-

120,- 98,-

bílá nebo modrá, 
40ks

Minikit (4× dolní 
+ 4× horní 
nosič), máta

1240,- 930,-

45x1,3g

1264,- 1090,-
4x1,3g 1264,- 1090,-

Opalescence Go 6%

Krabičky na zoubky

modré nebo růžové, 
50 ks 

Odměny pro děti - krabička na krk ve tvaru 
zoubku. Ideální pro uložení extrahovaného 
zubu. Velmi oblíbený dárek!

695,- 590,-

Polanight 16% Poladay 6%

Listerine Smart Rince Trident žvýkačky
Ústní voda LISTERINE® 
SMART RINSE™ je speciálně 
vyvinuta pro děti od 6 do 12 
let ke každodennímu 
používání. 
Obsahuje fluorid, který 
posiluje zuby a snižuj. Dvě 
skvělé příchutě: jemná 
jahoda a jemná máta. 

101,- 18ks

6 x 250 ml 
(1 ks = 84 Kč) 

95,- 79,-

606,-

69,-

505,-
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250 ml

Velmi chutné profylaktické žvýkačky slazené 
Xylitolem. 
Balíček obsahuje 18 jednotlivě balených dražé.
Příchutě: tropical, originál mint a skořice.

Kit (10× dolní + 10× horní nosič) 
máta, meloun

Univerzální předplněné nosiče s bělícím 
gelem.
Jednorázové extra těsné nosiče 
předplněné gelem s 6% peroxidu vodíku
k okamžitému použití. 
Žádné otisky, modely ani další 
laboratorní práce. 

2340,- 1760,-

- pH neutrální gel s 
obsahem karbamid 
peroxidu. Určen pro 
aplikaci do nosičů. 
Příjemná chuť.

- pH neutrální s 
obsahem hydrogen 
peroxidu. Určen 
pro aplikaci do 
nosiče. Poskytuje 
maximální komfort 
domácího ošetření.

4x1,3g

10x1,3g 2042,- 1495,-
5366,- 3950,-

10x1,3g

45x1,3g

2042,-

5366,- 3950,-
1495,-



MASTERmatic LUX M25 

L 1:5

MASTERmatic LUX M05 

L (mini) 1:5

SONICflex 2003 L Set

36900,- 38900,-

40450,-

tel. č.: 777 222 242ÚNOR 2020

28900,-

- mini hlavička – výška 
12,6 mm a průměr 9mm
- pro vrtáčky s krákrým
dříkem 16 nebo 16,5mm
- ideální pro těžko 
přístupné oblasti
- technologie trojitého 
převodu a vyměnitelný 
filtr
- velmi nízká hlučnost

48990,- 36900,-

díky keramickým 
ložiskům, 4 bodovému 
spreji a zvýšenému 
výkonu je tato turbínka
velmi atraktivním 
výrobkem.

30975,- 19990,- 22742,- 14443,-

EXPERTmatic LUX E25 L 

1:5

SONICflex Quick 2008 L 

Set

48990,- 26900,-

EXPERTmatic LUX E20 L 

1:1

SURGmatic S201 L 20:1 SURGmatic S11 L 1:1

33338,- 22900,-
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- eramická ložiska
- 1děrový sprej
- malá hlavička
- světlovod 25,000 Lux

SMARTtorque S619L 

(turbínka)

28900,-40450,-

- špičkové kolénko s 
unikátním 
patentovaným sklonem 
hlavičky 100°/19°
- snazší přístup do 
pracovního prostoru
- vyšší bezpečnost 
ošetření
- technologie trojitého 
převodu a vyměnitelný 
filtr
- velmi nízká hlučnost

- pneumaticý
odstraňovač zubního 
kamene
- vhodný pro profylaxi a 
minimální invazivní 
aplikace
- možnost připojení na 
rychlospojky MULTIflex
KaVo a Sirona
- 3 stupně regulace 
výkonu
- set obsahuje hroty č. 
5A, 6A, 7A
- kompatibilní s 
aircalerem EDDY

- odnímatelná hlavička, 
snadné čištění
- EXPERTgrip pro jistý 
úchop a snadnou 
hygienu
- vnější chlazení 
přípojkou chladiva k 
hlavičce
- max kroutící moment 
55 Ncm

- pneumaticý
odstraňovač zubního 
kamene
- možnost připojení na 
rychlospojky MULTIflex
KaVo a Sirona
- 3 stupně regulace 
výkonu
- set obsahuje hroty č. 
5A, 6A, 7A

- EXPERTgrip pro jistý 
úchop a snadnou 
hygienu
- pro násadcové vrtáčky
s délkou 44,5mm
- lze použít také s 
kolénkovými vrtáčky
- připojení vnějšího 
chladiva

- kKeramická ložiska
- 3 děrový sprej
- výměnný mikrofiltr
- světlovod 25,000 Lux

18143,- 15900,-










