
Savky

Adper Single Bond 2 Optibond Universal Gel Etchant

Roušky papírové skládané Kelímky

1745,-2195,- 2724,-

91,-625,- 81,-559,-

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.
Balení: 2 tuby - 36 g báze, 16 g katalyzátor.

KVĚTEN 2020

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.

6g 1899,-

různé barvy, 
500ks

plv. + liq. 
barva 1 nebo 2

37.5% kyselina 
fosforečná určená k 
leptání dentinu a 
skloviny.
Jasná fialová barva 
zaručuje skvělou 
viditelnost v průběhu 
nanášení.

Jednosložkové 
univerzální adhezivum, 
naplněn ze 7%.
Vhodný pro všechny 
techniky leptání: Slef-
Etch, Slelective
Etch a Total-Etch

různé barvy, 
100ks

5ml 1895,- 1503,-

63,- 57,-

30 g + 2 intraorální
stříkačky + 30 koncovek

Světlem tuhnoucí, radioopákní flow kompozitní materiál 
za skvělou cenu!
Široké indikační spektrum, optimální manipulace.
Dostupný ve dvou odstínech A2 a A3.

449,- 378,- 5ks (1ks = 151Kč) 845,- 755,- 554,- 443,-

Te-Econom Flow

Relyx Temp NE

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

Cavit (červený): vysoce 
pevný, pro výplně
okluzně zatížených kavit.
• Cavit-W (modrý): se 
sníženou pevností
ale vyšší adhesí.
• Cavit-G (zelený): 
nejměkčí, odstranitelný
vrtáčkem.

455,-

Vrtáček kariézní C1SDR Evicrol

Cavit Adhesor

28g 519,- 178,- 142,-

různé barvy, 
100ks

plv. 
barva 1 nebo 236 g + 16 g 1061,- 955,-

2g

255,- 204,-

Speciální vrták pro odstranění 
kariézního dentinu.
Je schopen odstranit pouze kazivé 
a tedy měkké zubní struktury.
Jakmile je veškerý kazivý dentin 
odstraněn, nepokračuje na tvrdé
zubní tkáně, ale začne vibrovat a 
tím znemožní odstranění tvrdého
zdravého dentinu.
K dispozici v ISO: 014, 016 a 018.

Balení: 40g plv. č. 21, 3x10g plv. č. 25, 27, 29; 28g liq.

Volejte na tel. č. 777 222 242
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80% dezinfekční plně virucidní roztok určený primárně 
na dezinfekci rukou, pro vysoký obsah alkoholu možnost 
používat i jako postřik na plochy.

Nezapáchá!!

Spektrum účinosti: baktericidní, MRSA,
plně virucidní, fungicidní, mykobakterocidní.

199,-

Ochranný štít R5 Ochranné brýle MG-1 Ochranné brýle 520

Desinfekční gel na ruce Desecta Desinfekční roztok Desecta

1145,-

288,-
145,-

Bezoplachová plně virucidní dezinfekce 
rukou gelového charakteru.

Příjemná vůně aloe vera. 
S glycerolem pro ochranu rukou.
Spektrum účinosti: baktericidní, MRSA, 
plně virucidní, fungicidní, 
mykobakterocidní.

KVĚTEN 2020

Obličejový štít pro vysoký 
stupeň ochrany
Zakrývá celý obličej - široká 
a vysoká fólie
Štítek brání proniknutí 
aerosolu kolem čela
Balení obsahuje štít a 6 
fólií.

250,-

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

skla z leteckého polykarbonátu
velké zorné pole, krásně čirý 
výhled
2 ochranné vrstvy proti mlžení
z měkkého PVC
příjemně sedí, hermeticky těsní, 
velmi lehké
umožňují nosit dioptrické brýle
kvalitní výrobek světového 
výrobce Woodpecker

300ml

99,-

987,- 899,-

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

Papírové čepy 

kalibrované, kónicita .02

Gutaperčové čepy 

kalibrované, kónicita .02

229,-

Papírové čepy 

kalibrované, kónicita

.04 nebo .06

Papírové čepy 

kalibrované Pro-R

Gutaperčové čepy 

kalibrované, kónicita

.04 nebo .06

Gutaperčové čepy 

kalibrované Pro-R

259,- 259,- 229,-

5l

179,-

300ml 145,-

Volejte na tel. č. 777 222 242

Edvarda Beneše 70, Plzeň, www.westmedical.cz, email: plzen@westmedical.cz

kón.: .02, 120ks, sada 
nebo jednotlivé velikosti

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

speciální 
milimetrově
značené 
gutaperčové 
čepy pro 
použití s 
nástrojem 

Reciproc

60ks, sada nebo 
jednotlivé velikosti

150,-
kón.: .02, 200ks, sada 
nebo jednotlivé velikosti

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

speciální 
milimetrově
značené 
papírové 
čepy pro 
použití s 
nástrojem 

Reciproc

100ks, sada nebo 
jednotlivé velikosti

od května už i gelovitého charakteru

1l

157,-

312,-

987,- 899,-
288,- 1l

5l

157,-

312,-



Fluoride gel

Prophytex Enzymel Intensive 35 Enzymel Parodont

Buff prophy prášek Smart Prophy kartáčky

311,-350,- 1990,-

599,-699,- 515,-595,-

Profylaktický prášek 
pro profesionální 
čištění zubů 
opískováním, bez 
obsahu lepku. 
Nehrudkující, pro 
odstranění odolných 
pigmentových skvrn. 
Příchutě: černá malina, 
máta peprná a třešeň. 
Velikost částic: 100 µm.

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. 
Hrubosti: modrá (hrubá), zelená
(střední), červená (jemná)
a žlutá (extra jemná)

KVĚTEN 2020

Třívrstvé roušky 
pro ochranu 
pacienta při čištění 
zubů AirFlow
technikou. 
Barvy: bílá nebo 
světle modrá. 
Rozměr: 60 x 54 
cm. 

Bílá nebo 
modrá, 40 ks 1585,-

364g

60ti sekundový fluoridační gel pro ordinační 
použití. 
Účinkuje rychle, je snadno použitelný, bez lepku 
a barviv. 
Vstřebávání fluoridu během 1 minuty! Příchutě: 
žvýkačka, jahoda, lesní plody, máta, třešeň a 
pomeranč.

Univerzální profylaktická 
pasta - čistí, leští, 
odstraňuje citlivost. 
Stejná pasta účinně 
odstraní pigmenty (RDA 
20) a postupně se zjemní 
pro vynikající leštitelnost 
(RDA 5). 
Díky obsahu fluoridu 0,1% 
podporuje prevenci před 
zubním kazem.

Enzymová řada 
Enzymel PARODONT 
Redukuje 2x více 
zubního plaku, zvyšuje 
obranyschopnost 
měkkých tkání a 
snižuje přilnavost 
bakterií na zuby

Antimikrobiální řada 
Enzymel INTENSIVE 35 
Obsahuje patentovanou 
směs proteolytických 
enzymů s chlorhexidinem 
0,035 %. 
Určena až k 8 týdennímu 
použití u pacientů se 
zánětlivým onemocnění 
parodontu, dásní a sliznic.

10ks

zubní pasta 
- 10 x 75 ml 

1990,- 1585,-

250,- 197,-

zubní pasta -
10 x 75 ml 

790,- 695,-
250ml 260,- 245,-

sada 460,- 410,-

Fluorizační lžíce

Prophy Pasta CCS

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 a modré 
pro chlapečky.

Pasta s obsahem fluoridů pro profesionální 
čištění zubů. 
Posiluje zubní sklovinu a zajišťuje prevenci 
zubních kazů. 
Dvě vynikající příchutě - dvě hrubosti: 
mátová - středně hrubá 

585,-

Octenident Thienelino Kidsbox

Prophy pasta Gelato Prophy Pasta PRO Lila

340g 629,-

Ústní voda určená k regeneraci ústní 
flory při zánětech zubů a 
sliznicperiodontitis, gingivitis a pro 
důkladnou denní hygienu úst a krku. 
Výborná tolerance tkáněmi, dobrá 
chuť.
Rychlý nástup účinku - do 30 s po 
aplikaci a až 24 hod působení v místě 
aplikace. 
Bez vedlejších účinků a rezistence. 
Vhodné i pro těhotné a kojící ženy, 
pro kojence a děti

760,- 565,-

mukoadhezivní gel 
- 10 x 30 ml 1700,- 1345,-

450ml

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

tuba: 84gTuby 96g 40,- 485,-

50ks

mukoadhezivní gel 
- 10 x 30 ml 

1700,- 1345,-

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, M, a L.

Volejte na tel. č. 777 222 242
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Jednorázové extra těsné nosiče předplněné gelem 
s 6% peroxidu vodíku k okamžitému použití.
Profesionální vybělení zubů.
Bělí i distální zuby.
Žádné otisky, modely ani další laboratorní práce. 
Balení kit: 10 horních a 10 dolních předplněných
nosičů.
Balení mini kit: 4 horní a 4 dolní nosiče.

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby
Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou 
rodinu
Účinné, rychlé uvolňování fluoridu 
Opalescence Cool Mint
4,8× větší absorpce fluoridů
sklovinou
Opalescence Sensitivity Relief
snižuje citlivost zubů

Opalescence Endo

LISTERINE TOTAL 

CARE

Pasta pro minimálně invazivní ošetření zubů s 
fluorózou - zatočte se skvrnami! 
Obsahuje 6,6% kyseliny chlorovodíkové a 
mikročástice karbidu křemíku. 
Trvale odstraní bílé a hnědé skvrny z povrchu 
skloviny do hl. 0,2 mm. 
Opalustre Kit: 4 x 1,2 ml materiálu, 20 kanyl White
Mac, 10 kalíšků se štětinami Opal Cup a 10 leštících 
kalíšků Opal Cup. 
Balení mini kit: 2 x 1,2 ml Opalustre, 10 kanyl 
White Mac a 10 kalíšků OpalCup.

Rychlejší, bezpečné bělení nevitálních 
zubů
Viskózní lepkavý gel s 35% peroxidu 
vodíku se zaručenou koncentrací, 
nestéká. 
Technika „walking bleach“ na 3 - 5 dnů. 
Pohodlně aplikujte ze stříkačky do 
dřeňové dutiny zubu, snadno se 
odstraní.

Opalescence PF 

10%/16%

1840,-

12880,-

KVĚTEN 2020

Opalescence bělící pasta Opalescence GO

LISTERINE GREEN 

TEA

Opalustre

Opalescence 

Boost 40%

LISTERINE TEETH & 

GUM DEFENCE

73,-85,- 2160,-1090,- 1015,-

6800,- 5090,- 1760,-15080,-

178,-

refill –
40 x 1,2 ml

6x1000ml, 
1ks=148Kč

179,-

912,-

Bělící gel s 40% peroxidu vodíku.
Chemicky aktivován – NENÍ NUTNO AKTIVOVAT 
LAMPAMI!
Aplikace pouze na 2x20 min při jedné návštěvě, aktivuje 
se přímo ve stříkačce před použitím
Intro Kit: 4x 1,2 ml Boost 40%, 2x 1,2 ml OpalDam
Green, 2x IsoBlock, 10 kanyl Micro 20ga a 10 kanyl 
Micro 20ga FX.
Pacient Kit: 2x 1,2ml Boost 40%, 
1,2 ml OpalDam Green,
1x IsoBlock, 5 kanyl Micro
20ga a 5 kanyl Micro 20gaFX.

Noční bělení Opalescence® PF 10% = 10% karbamidu peroxidu
Denní bělení Opalescence® PF 16% = 16% karbamidu peroxidu
Příchuť: máta, meloun, bez příchutě.
Pacient Kit: 8 x 1,2 ml bělícího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělící 
pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a 
kartičku se vzorníkem odstínů.
Doktor Kit: 8 x 1,2 ml stříkačka Opalescence PF, 2x folie Soft 
Tray, 1,2 ml LC Bloc-Out Resin,
25 ml bělící zubní pasta 
Opalescence, krabička
na nosiče a kartička 
vzorník odstínu.

Volejte na tel. č. 777 222 242

2080,-

intro kit

refill 2x1,2ml

28g

Pacient kit: máta 
nebo meloun

pacient kit 1600,- 1190,-
doktor kit 1730,- 1290,-

pacient kit

refill –
20 x 1,2 ml

5040,-

2470,-

4280,-

2090,-

756,-

Mini kit: máta

2060,- 1915,-133g 230,- 199,- Refill – 4x1,2ml

Mini kit

2490,- 2120,-

1000ml

1074,- 888,-

kit 2320,- 1970,-

Nejpokročilejší a kompletní 
ochrana
Chrání před zubním plakem 
a snižuje jeho usazování.
Udržuje zdravé dásně a 
posiluje zuby proti zubnímu 
kazu.

6x1000ml, 
1ks=126Kč

1000ml

pro 24 hodinovou 
ochranu před kazy 
Posiluje zubní 
sklovinu i na těžko 
přístupných místech a 
tím pomáhá 
předcházet vzniku 
zubního kazu. 
Omezuje zubní 
povlak, hlavní příčinu 
onemocnění dásní, a 
brání jeho vzniku. 

500ml152,-

6x500ml, 
1ks=147Kč

1068,- 882,-

Chrání dásně a posiluje zuby 
Poskytuje ochranu pro 
zdravější zuby a dásně a 
přináší 3x delší pocit čistých 
úst, než při pouhém čištění.
Posiluje zuby a chrání tak 
před vznikem zubního kazu. 
Omezuje zubní plak a 
pomáhá tak udržovat zdravé 
dásně, účinkuje dokonce i 
pod úrovní dásní.

email: plzen@westmedical.czEdvarda Beneše 70, Plzeň, www.westmedical.cz,



Soft E.V.A. fólie

Plastvac P7 Microtorch Sof-Tray fólie

Splint Coping

11790,-

12500,-

1299,-

2400,-2250,- 2155,-1999,-

Fólie pro výrobu bělících forem, pro výrobu tenkých 
dlah, pro ortodontické použití.

Dvě skvělé 
příchutě: jemná 
jahoda a jemná 
máta.

KVĚTEN 2020

Ekonomický přístroj pro vakuové 
tvarování fólií s vestavěnou 
vývěvou pro tvorbu vakua. Vhodný 
pro všechny indikace, vyrobíte s 
ním: chrániče zubů, matrice pro 
kompozitní pryskyřice, dočasné 
korunky a můstky, ortodontické 
šablony a dlahy, individiální
fluoridační lžíce, chirurgické 
šablony, skusové dlahy, ochrany 
při bruxismu, nosiče pro bělení a 
další. 
Vhodný jak pro kulaté, tak 
čtvercové fólie různé tloušťky. 
Umožňuje oboustranné nahřívání 1199,-

.100(2,5mm) – 25ks

Fólie pro výrobu 
bělících forem, 
pro výrobu 
fluoridových lžiček 
a tenkých, 
měkkých 
ochranných dlah 
proti bruxismu.

Nové ZK od značky THIENELINO pro děti a 
dospívající od 7 let v provedení hada se skusem! 
Pohodlný pogumovaný uchop, pružný krček, 
atraktivní design. V tyrkysové nebo červené 
barvě (vhodné pro rovnátka).

Ruční hořák s piezo
zapalováním a 
nastavitelným 
plamenem. 
Plnění plynem do 
zapalovačů. 
Možnost 
horizontálního i 
vertikálního plamene

.040(1,0mm) – 25ks

1490,- 1386,-

1250,- 1119,-

2,0mm – 20ks

119,- 105,- Jablko nebo jahoda 
30 dražé (30g)

119,- 105,- 100ks, různé barvy 846,- 757,-

Xylitol žvýkačky

Listerine Smart Rince

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

595,-

Xylitol žvýkačky pro děti Barevné vysoko 

skákající kuličky

Krabička na zoubky Black snake ZK

50ks 685,- 34,- 31,-

1,5mm – 20ks 1180,- 1097,-

2450,-

2845,-

Fólie pro výrobu 
forem na 
korunky, můstky, 
bělící formy, pro 
dublování 
modelů a 
nepřímé 
bondování.

Červený - orto250ml

606,- 498,-

101,-

Mix jahoda/jablko 
2x200 dražé (400g)

969,-
Máta, peprmint, skořice, 
ovoce, brusinky nebo 
zelený čaj, 30 dražé (30g)

Sortiment, kombinace 
příchutí, 200x2g dražé 
(400g)

969,- 869,-

920,- 856,-

869,-

1950,- 1745,-

0,9mm – 25ks

2195,-

725,-900,-

3150,-

1975,-2200,-

.020(0,5mm) – 25ks

.060(1,5mm) – 50ks

.080(2,0mm) – 50ks

.040(1,0mm) – 50ks

.120(3,0mm) – 25ks

.080(2,0mm) – 25ks

.060(1,5mm) – 25ks

.040(1,0mm) – 25ks

1725,-

1250,- 1119,-
1545,-

.030(0,75mm) – 50ks 1300,- 1169,-

6x250ml, 
1ks=83Kč Tyrkysový 27,- 24,-

Volejte na tel. č. 777 222 242
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Composite finishing kit

SonicFil 2 SonicFil 3 Spony na kofferdam

Sof-Lex Amalgam reducer

1770,-2940,- 9213,-

2079,-

790,- 1765,-578,-

KVĚTEN 2020

Kompozitní materiál pro bulk-
fill výplně v distálním úseku
Možnost vrstvení až do 5 mm 
s nízkým objemovým 
smrštěním (1,5 %).
Odstíny: A1, A2 a A3.

20 x 0,3g 6142,-

50ks

Sada pro dokončování a leštění kompozitních 
výplní do vysokého lesku.
• Sada obsahuje:
– 6 nástrojů TopGloss do kolénka - diamantové 
nástroje pro leštění pomocí zvýšeného tlaku bez 
leštící pasty.– 6 dokončovacích vrtáčků do turbínky
- nástroj TC135UF-014 je opatřen tupou špičkou, 
aby nemohlo dojít k poškození měkkých tkání.

Velmi ekonomické balení skloinomerního
cementu, ideálního pro techniku minimální
invaze, včetně atraumatických výplní.

Kvalitní ocelové spony s křidélky německé výroby.

Vylepšená verze SonicFill
3 pro zhotovování 
kompozitních výplní v 
laterálním úseku.
Nyní se zlepšenou 
adaptací a 
optimalizovaný pro snazší 
manipulaci, modelaci a 
leštění;
Odstíny: A1, A2, A3 a B1.

12ks (1ks 
= 43Kč)

60 x 0,25 g
(1 bal = 2047 Kč) 449,- 397,-

609,- 519,-

1ks

Diamantové pásky a separační pilka v 
jednom pro anatomickou konturaci
aproximálních oblastí.
Vhodné na kompozitní, skloionomerní i 
amalgámové  výplně.
Na odstranění přebytečného cementu
po nacementovaní inlejí, onlejí a fazet.
Opakovaně použitelné, lze 
autoklávovat.
2 hrubosti: jemné (30 µm - červené) 
superjemné (15 µm – žluté)

1490,- 1285,- 12ks (1ks 
= 43Kč) 609,- 519,- 12ks (1ks 

= 43Kč)
609,- 519,-

Diamantové pásky s pilkou

Charisma Classic

Univerzální, bílé leštící gumy vhodné pro leštění 
všech typů kompozit.
Zajistí dlouhodobě hladký, lesklý povrch výplně.

2665,-

Exa Special Exa Intrapol

Charisma Opal Ketac Molar Easymix

3240,-

Žluté leštící 
gumy speciálně 
vyrobené pro 
leštění 
mikrofilních
kompozit.
Zajistí 
dlouhodobě 
hladký, lesklý 
povrch výplně.

1503,- 1389,-

Nástroje pro dokončení a vyhlazení amalgámových 
výplní bez poškození skloviny.

12,5g + 8,5ml550,- 455,-

10ks

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. 

4g

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.

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

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

č. 2A č. 7 č. 13A

č. 201 č. 207č. 206

0932 0933 0935 0939

Volejte na tel. č. 777 222 242
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Udržuje kontrolu nad vlhkostí v 
ústech, i když je zcela nasycený.
Obě varianty dostupné ve velikostech 
S a L.
Balení: Na tvář - vel. S i L - 50 ks. Pod 
jazyk - vel. M - 50 ks a vel. L - 40 ks.

A-silikonová otiskovací hmota pro strojové míchání 
+ Originální 3M kanyly pro konzistentní výsledky 
míchání ZDARMA

Zetaplus

Express XT Penta H /

Putty / H Quick

Imprint 4 Penta Heavy/

Super Quick Heavy/Putty

Variotime

Repin Occlufast + Color

3876,-5691,- 4754,-

1189,-386,- 1079,-245,-

777 222 242KVĚTEN 2020

3258,-

Sprej pro zjišťování vitality zubů.

Intro kit

Osvědčený C-silikonový otiskovací 
materiál s výbornou zatékavostí a 
snadnou manipulovatelností.
Zetaplus Intro kit obsahuje: 1.53 kg 
putty, 140 ml Oranwash L, 60 ml 
indurent gel a míchací podložku.

3730,- 2950,-

1698,- 1389,-

Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací 
hmota pro otisky individuálních lžiček.
Provizorní fixace korunek a můstků.
Parodontální obvaz.

8 g + 15 kanyl 
a špiček 2590,- 2330,-

TheraCEM Ca

Biodentine

5x0,7g 2740,- 2465,-
Endostar ReEndo set

Cognoscin FibreKleer 4x Tapered

na tvář – 4x50ks

2800,-

1498,-

2100,-

Edvarda Beneše 70, Plzeň, www.westmedical.cz, email: plzen@westmedical.cz

229,-75ml

Skvělé v odstraňování starých výplní kořenového 
kanálku z gutaperči.
Balení obsahuje po jednom nástroji
ve velikostech: č. 1 - 12/30, č. 2 - 08/30,
č. 3 - 6/30 a č. 4 04/30

2x50ml + 6 kany + 
453g Hydrogum 5

1560,- 1170,-

425g

Drydent

Occlufast+ je thixotropní silikon s vysokou konečnou 
tvrdostí (37±5 Shore D) vyvinutý speciálně pro 
dosažení přesné a spolehlivé registrace skusu. 
Materiál je termochromní
- mění barvu ze zelené 
na žlutou - zabraňuje 
chybě při předčasném 
výjmutí otisku.

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

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)

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

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

3340,- 2560,-

Oblíbený bulk-fillový biokompatibilní a bioaktivní 
materiál pro náhradu dentinu v korunkové i 
kořenové části zubu. 
NOVÁ INDIKACE! 
Pulpotomie + Biodentine™
může ušetřit až 85% zubů
vykazujících znaky 
ireversibilní pulpitidy!

1681,-

Duálně tuhnoucí, samo-adhesivní, THERApeutický
fixační cement v neutrálním odstínu.
Obsahuje ionty kalcia, které trvale uvolňuje a 
podporuje tak regeneraci tkání.
Indikován na fixaci korunek, můstků, inlayí, onlayí a 
čepů.

sada 650,- 559,-
pod jazyk – 4x50ks

otiskování

endodoncie

15x0,7g 7090,- 6385,- čepy 10ks

předvrtávač 1ks

810,- 745,-

Kompozitní čepy ze 
skelných vláken s 
minimálním
rizikem zlomení kořene.
Vysoce radioopákní, 
vysoká pevnost v ohybu.
Kónické, ve velikostech:
1,25 mm, 1,375mm a 
1,50mm.

Volejte na tel. č.



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 

EQUIA Coat

Fuji Cem Evolve

everX PosterioreverX Flow

4135,-5430,-

1890,-

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

19585,-

8535,-

16730,-

16730,-5330,- 14765,- 2098,-2550,-

2710,-
2530,- 1975,-2165,-

4135,-

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.

5330,- 4135,-

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.

4ml1655,-

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

7590,- 6475,-

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.

22980,-

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

10440,-

14775,-

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 

2400,-

7250,-

2020,-

5999,-

Klinické balení: 200 kapslí A2, A3 

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

10440,- 8535,-

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

11020,- 9335,-
Fil (doplňkové balení), 50 kapslí, 
odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, 
C4 a sortiment.

everStick C&B

2990,- 2575,-

2500,- 1985,-1x8cm

Estetické řešení pro šetrné parodontální
dlahování 

KVĚTEN 2020
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GC Fuji IX GP

kapsle
GC Fuji II LC

Improved kapsle

3545,-

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

4870,-

5470,- 7750,- 5360,-

4870,- 4780,-

9750,-

5530,- 3998,- 3545,- 3464,-

3835,- 5598,- 3888,- 2886,-

2975,- 7975,- 1-1 1-13435,- 2375,-

GC Fuji IX GP

FAST kapsle
GC Fuji Triage

kapsle

4240,- 2900,-

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

3680,-

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

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

4130,-

KVĚTEN 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).

Fuji IX GP 3-2

945,-

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

Essentia

Universal

Essentia

HiFlo/LoFlo

Essentia Universal 

Promo Pack

Essentia

Gradia Direct 

Flo/LoFlo

Gradia CoreGradia Direct GC Composite 

Primer

Fuji IX GP 1-1

2475,-

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

4245,- 4863,-

1235,-

2655,-5875,-

1 tuba 
(3,4g)

3ml
balení:
2 tuby

1 tuba 
(3,4g)

Modifier
Kit

799,-

1298,-

1 tuba 4g

2940,- 3210,-

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

3ml 2475,-

Intro kit 5075,-

4x3,4g (4 tuby) Essentia Universal

Essentia Universal - Univerzální 
světlem polymerující kompozit s 
kondenzovatelnou konzistencí

Ceramic Primer II

tel. č.:

Odstín: A3

7050,-3-2

Barvy: A2, A3

2900,-

890,-1710,-1720,-

kartuše 10ml+ 
20 koncovek 2775,-3230,-

6190,-

1650,- 4560,-

1650,- 1298,-
11400,-

5750,-

10365,-Starter
Kit

1 tuba, libovolný 
odstín

1650,-

KVĚTEN 2020
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1365,-

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

bázi pryskyřice, nebo při opravách 
přímých kompozitních náhrad.



1499,-

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

980,-

2575,-
Refil balení: 35x unidose –máta nebo 
jahoda

1251,- 2576,-

5849,-
2285,- 2175,-

3030,-4490,-

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
anterior, 
posterior

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

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

788,-

G-Multi Primer

5ml 1855,-

G-aenial
Universal Flo

G-aenial Flo X 1489,-
1489,-

3x5ml 

1000,-

2900,-

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

2335,-

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 3030,-

tel. č.:

sortiment

1 lahvička: 
5ml 2349,-

3910,-

1480,-

2120,-

2040,-

1150,-

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

6180,- 4678,-
5600,-

3240,-

3240,-

2040,-

3340,-

KVĚTEN 2020
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2900,-

7390,-

MI Paste Plus

Tooth
Mouse3040,-

3270,- 2190,-



Separační gumičky

Intact Blue/Yellow Polar Roth 

zámky

Intraorální

elastické gumičky

Mouthguard

boxes

Euroform ocelovéElast-O-Loop

Opal Bond Flow

Euroform Nikl-

Titan

PrstýnkyZvířátka ZOO

5890,-7349,-

569,-

4180,-

3980,-

839,-
4319,-

989,- 839,- 239,-289,-

1950,- 1745,-447,-

695,-

210,- 178,-

499,-

Volejte na tel. č. 777 222 242KVĚTEN 2019

kit507,-

sada .018 – 20ks

kulaté 
oblouky, 
100ks

20x100ks

Klasické euroform oblouky z nerezové 
oceli. 
Kulaté oblouky v 5-ti průměrech: 
.012 / .014 / .016 / .018 / .020. 
Obdélníkové oblouky v 6-ti 
velikostech: .016x.016 / .016x.022 / 
.017x.025 / .018x.025 / .019x0.25 / 
.021x.025.

Větroně

999,-1259,-

yellow 200g

Světlem tuhnoucí flow adhezivum pro 
kovové a keramické aparáty. 
Kompatibilní s jakýmkoliv světlem 
tuhnoucím bondovacím systémem.  
Dodávaný v barvách: A2 nebo modrá. 
Kit obsahuje: 2 x 2,3 g materiálu a 20 
aplikačních kanyl.

obdélníkové 
oblouky, 10ks

479,- 399,-

balení 50ks, 5 
různých vzhledů, 
snadno létá, 
délka kluzáku cca 
20cm

blue 200g 7449,- 5990,-
sada .022 – 20ks 4980,-

3380,- Běžné nebo 
perleťové, 
10ks

100x100ks

989,-

3679,-

100ks, 
různá 
zvířátka

729,- 649,-

1008ks

169,-

obdélníkové 
oblouky, 10ks

80ks

960ks

140,-

Kvalitní nikl-titanové oblouky pro 
ortodontické použití.
Kulaté - v 5-ti průměrech: .012 / .014 / 
.016 / .018 / .020.
Obdélníkové - v 5-ti velikostech: 
.016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / 
.019x.025 / .020x.020.

Dětské 
prstýnky o 
různých 
velikostech, 
100ks, různé 
barvy

Oblíbený chemicky tuhnoucí 
skloionomerní cement pro fixaci 
ortodontických kroužků. Uvolňuje 
fluoridy.
Verze BLUE navíc díky modré barvě 
ulehčuje práci při odstraňování a má 
vanilkovou příchuť příjemnou 
pacientům. 

yellow nebo 
blue 30g 1469,- 1190,-

Kompozitní estetické zámky vyrobené ze 
zdravotnického polyurethanu.
Nabízejí dobrou úroveň estetiky, klinické 
funkčnosti a odolnosti proti pigmentaci
Dostupné v systému ROTH, velikosti 
slotu .018 nebo .022, s háčky nebo bez 
háčků.

.022 249,- 199,-

Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm 
se snadným zavíráním.
Barvy běžné: černá, modrá, zelená, 
oranžová, růžová, fialová, červená a 
žlutá.
Barvy perleťové: černá, modrá, růžová, 
fialová a červená.

Čiré 
chirurgické 
intraorální
gumičky. 

Každý sáček je 
označen 
vlajkou a 

očíslován pro 
snadnou 

identifikaci.

Vysoce elastické separační gumičky 
zajistí jemnou permanentní sílu, která 
vytvoří interproximální prostor před 
umístěním molárových kroužků.
Barva: modrá.

Extrémně elastické a pevné gumičky, 
ideální pro fixaci do osmičky. 

Průměr 0,3 mm, snadná aplikace, 
zabránění kros-kontaminaci. 

Zářivé barvy o vysoké stabilitě – výběr 
z 23 různých barev. 

Balení: 1008 ks (sortiment barev nebo 
jednotlivé barvy).

.018 209,- 169,-

kulaté 
oblouky, 10ks

309,- 259,-
5x1008ks 4245,- 3396,-

849,-
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