
Respirátor FFP3 -

český produkt
Ústenky s koloidním 

stříbrem 

Ústenky na gumičku 

třívrstvé

Roušky papírové 

skládané
Kelímky

120,-

81,-
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7,80

Hypoalergenní 
3-vrstvé ústenky 
s antibakteriální 
filtrační 
účinnosti > 99%.
Barva: modrá

Třívrstvé ústenky v bílé barvy vybavené 
integrovanou plastickou výztuží umožňující jejích 
dokonalé anatomické vytvarování.

8,-

91,- 57,-

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,-

různé barvy, 
500ks

179,-

Volejte na tel. č. 777 222 242

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

150,-

625,- 549,- různé barvy, 
100ks

různé barvy, 
100ks

63,-

Savky

Účinnost i po 8 hodinách nošení.
- nejvyšší možná ochrana, propustnost menší než 1% 
- antivirové, antibakteriální.
Vysoký komfort nošení, ultralehké.

Cena á 1 kus, 
(balení- 10ks)

Na gumičku– cena á 
kus (baleno po 50ks)

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

199,-

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

100ks, sada nebo 
jednotlivé velikosti

speciální 
milimetrově
značené 
papírové 
čepy pro 
použití s 
nástrojem 

Reciproc

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

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

60ks, sada nebo 
jednotlivé velikosti

speciální 
milimetrově
značené 
gutaperčové 
čepy pro 
použití s 
nástrojem 

Reciproc

Na gumičku– cena á kus 
(baleno po 100ks)

Vázací – cena á kus 
(baleno po 50ks)

11,-,- 10,-



Ochranný štít R5 Ochranné brýle MG-1 Goobe Plus

Gigasept Instru AF Aspirmatic

998,-

832,-

215,-

Enzymatický 
přípravek na odsávací 
systémy, který 
funguje 24 hodin a 
trvale aktivně 
narušuje biofilm 
usazovaný z hlenů v 
hadicích.
Ředění 1:3 = 2 l láhev 
přípravku vystačí na 
66 aplikací.

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.

845,-

880,- 995,-

899,- 987,- 899,- 1030,- 985,-

Desecta Gel

Sterimed 100

335,-

Desecta roztok Mikrozid Af liquid

Mikrozid AF ubrousky Zeta 3 Wipes Pop-Up

370,- 299,- 278,-

5l

245,-

Volejte na tel. č. 777 222 242

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

balení

Vlhčené dezinfekční ubrousky 
Sterimed pro čištění jakýchkoli pevných povrchů.
Ubrousky jsou baktericidní a virucidní. Jsou 
určeny pro jednorázové použití. Velmi bytelné.
Balení obsahuje: 100 ks vlhčených ubrousků

987,- 5l
5l

2560,- 2378,- Aspirmatic
Cleaner 2l

2l 1180,-

Rotasept

dóza 150ks 100ks

157,- 145,- 300ml 157,- 145,-

Balení 1219,- 1ks 250,-
8,6g, barva A2 
nebo A3

899,-

Aspirmatic 2l 1310,- 1095,-

Přípravek na 
dezinfekci a 
čištění všech 

druhů nástrojů 
a je obzvláště 

vhodný pro 
ultrazvukové 

čističky.

Vysoce účinný 
přípravek na 
dezinfekci a 
čištění všech 

typů rotačních 
nástrojů.

2l 1140,- 1095,-

300ml

5l

Téměř bez alkoholu, vhodné pro 
nejcitlivější povrchy (kůže, plexisklo), větší 
rozměr a pevnější materiál ubrousku.

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

Přípravek pro dezinfekci postřikem na 
plochy a předměty.

Aspirmatic: Přípravek pro každodenní hygienické 
ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů 

amalgámu. Rozpouští hleny, vhodný pro všechny 
druhy materiálů, biologicky odbouratelný. 

Aspirmatic Cleaner: Speciální přípravek podporující 
účinek Asprimaticu ke týdennímu použití

Bezoplachová plně virucidní dezinfekce 
rukou gelového charakteru.

Příjemná vůně aloe vera. 
S glycerolem pro ochranu rukou.

obsah alkoholu: 80%
nově opravdu hustý gel

80% dezinfekční plně 
virucidní roztok určený 
primárně na dezinfekci 
rukou, pro vysoký obsah 
alkoholu možnost 
používat i jako postřik na 
plochy.

1l 250,- 235,-

Dezinfekční ubrousky napuštěné dezinfekčním 
roztokem k okamžitému použití.

269,-

267,-

náhradní balení 
150ks 234,-
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3M nanotechnologie zajišťuje 
odolnost proti otěru, skvělou 
leštitelnost a dlouhodobou 
stálost 
naleštění.

SonicFill 3

4g

20x0,2g, 
Odstíny: A1, A2, 
A3, B1 a C2.

Filtek Z550

Filtek One stříkačka Filtek One kompule Filtek Universal

Filtek Ultimate Filtek Bulk Fill Flow

1906,-

cena 1x 
Clicker:

1240,- 1145,-1570,-

Univerzální výplňový 
nanokompozit s 
výbornou 
zpracovatelností.
Snáze použitelný 
systém odstínů - body / 
dentin / enamel / 
translucent a speciální.

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement v ručně 
míchatelné verzi ve formě pasta/pasta v dispenzeru
Clicker. Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, 
sklovině a náhradám. Odolnost vůči vlhkosti, 
dlouhodobá stabilita a téměř žádná pooperační citlivost.

Vysoce estetický 
bulkfillový materiál 
kombinující 
estetiku a 
přirozenost v 
jednom.
Lepší estetický 
výsledek díky 
zvýšené opacitě.

4g, Odstíny: A1, 
A2, A3, B1 a C2. 1906,-

4g, široká 
škála odstínů

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí 
kompozitum pro všechny rekonstrukce. 

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, 
D3, OA2 a OA3.

Vylepšená verze SonicFill 3 
pro zhotovování 
kompozitních výplní v 
laterálním úseku. 
sonicky aktivovaný 
kompozitní systém bulkfill; 
nyní se zlepšenou adaptací a
optimalizovaný pro snazší 
manipulaci, modelaci a 
leštění; nanáší se v jedné 
vrstvě, až do výše 5 mm 
Odstíny: A1, A2, A3 a B1.

Vysoce estetický 
bulkfillový materiál 
kombinující estetiku 
a přirozenost v 
jednom.
Lepší estetický 
výsledek díky 
zvýšené opacitě.

balení 
2x2g

1822,-

1971,-

Kompule
20x0,2g

1587,- 1389,- quick aplicap -
50 ks 4419,- Standardní 

balení:
684,- 439,-

Ketac Molar Easymix

Relyx U200 Clicker

Samoadhezivní univerzální 
pryskyřičný cement v ručně 
míchatelné verzi v 
praktické automix
stříkačce.
Silná adheze, vynikající síla 
vazby k dentinu, sklovině a 
náhrádám

3228,-

Ketac Molar Quick

Aplicap
Evicrol

Relyx U200 Automix

Automix 8,5g
Odstíny: A2/A3O/TR

cena 1x 
Automix: 449,- 419,-

Zatékavý výplňový materiál se snadnou a 
rychlou aplikací. 4 mm hloubka polymerace –
redukuje potřebu vrstvení.

60 x 0,25 g
Clicker 11 g,
Odstíny: A2/A3O/TR 4537,-

12,5 g + 8,5 ml 

Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, D3, XW a PO.

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

Volejte na tel. č. 777 222 242

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

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.

Kupte 3 x Filtek One stříkačka – získáte 
1x Filtek One A3 stříkačka ZDARMA

cena kompule
20x0,2g:

Kupte 3 x Filtek One kompule – získáte 
1x Filtek One A3 kompule ZDARMA

Kupte 3 x Filtek Ultimate stříkačka –
získáte 1x Filtek Ultimate A2B stříkačka 
ZDARMA

cena 1x 
stříkačka:

cena 1x 
stříkačka:

Kupte 2 x RelyX U200 Clicker a získáte RelyX
Fiber Post Red - 10 ks v hodnotě 4 129 Kč 
ZDARMA

Kupte 2 x RelyX U200 Automix a získáte 
RelyX Fiber Post Red - 10 ks v hodnotě
4 129 Kč ZDARMA

Aktivační kleště 
(521083P) nebo 
Aktivační kleště 
(521083K) při koupi 
jednoho balení 
Ketac Molar Quick
Aplicap

Kupte 3 stříkačky/kompule – získáte 1x 
stříkačku/kompuli A3 ZDARMA

Stříkačka 4g

cena 1 x 
kompule

cena 1x 
stříkačka:

Kupte 3 balení – získáte 1x balení A3 
ZDARMA
Odstíny: A1, A2, A3, Univerzální

cena za 
jedno balení

1822,-
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Pistole na amalgam Kelímek na amalgam Vrtáček Rapid Prep

Safargam Plus Kapslovaný amalgam

259,-

1627,-

442,-

Nejefektivnější při 
odstraňování starých 
amalgámových výplní. 
Vydrží velmi dlouho 
ostrý, nepotřebujete 
na každou druhou 
výplň nový vrták..

Kovový kelímek na amalgám umožňující rychlé 
naplnění amalgámové pistole.

670,-

1919,- 1495,-

920,- 1730,- 1458,- 12200,- 11550,-

SeptoMatrix Sectional

Spherodon-M Duett

2058,-

Septo Contact Uveneer

Metafix matrice SeptoDiscs

460,-

300,- 235,-

č.3 – 50 kapslí

1375,-

Volejte na tel. č. 777 222 242

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

balení

Smíšený non gama-2 
amalgám se 40% 
obsahem stříbra v 
balení typu Duett. 
Složení: Ag 40%, Sn
32%, Cu 28%. 
Balení obsahuje: 100 
tablet á 390 mg, 100 
rtuťových sáčků á 400 
mg, kapsle pro 
opakované použití a 
pinzetku.

1140,-

Anatomický tvarované sekční matrice 
pro výplně II. třídy. Poskytují výborné 
podmínky pro přesnou reprodukci 
bodu kontaktu a pro získání přirozené 
anatomie zubů. Kroužky jsou 
vybaveny trojúhelníkovými 
silikonovými koncovkami pro 
dosažení perfektního separace.

2ks

kit: po 8 ks horní i 
dolní od každé 
velikosti 

2074,- 1749,- č.3 – 50 kapslíč.3 – 50 kapslí 1770,-

Safargam NG2

50ks mandrel

SeptoContact je velmi praktický nástroj určený 
pro snadnou a především opakovatelnou 
rekonstrukci bodů kontaktu. 
Nástroj má distální a meziální hrot pro snadnou 
manipulaci v obtížné přístupných oblastech.
Balení: nástroje - 1x L a 1x S, každý s distálním a 
meziálním hrotem.

2040,- 1595,-

Kvalitní amalgámové pistole z 
nerozbitného, chemicky odolného 
plastu. Rovná nebo zahnutá.

1ks 309,- 1ks 559,- 5 ks (1 ks = 134 Kč) 730,-

č.2 – 50 kapslí 1400,- 1185,-

Složení: Ag - 50%, Sn - 30%, Cu - 20%.

Složení: 43% Ag, 25% Sn, 30% Cu.

č.2 – 50 kapslí 1826,- 1539,-

385,-

Sada: 50 ks matric ve velikostech (15x L, 20x M, 15x S) 
+ 2 kroužky (tvrdý a měkky) + 8 ks trojúhelníkových 
silikonových koncovek.

refill

č.1 – 50 kapslí 1571,- 1329,-
č.2 – 50 kapslí

č.1 – 50 kapslí 1159,-

1304,- 1099,-
989,-

Složení: Ag - 42%, Sn - 32 %, Cu - 26 %.

č.1 – 50 kapslí

č.1/2 – 50 kapslí 820,-

1090,-

688,-
925,-

1530,-

Matrice pro II. třídu.
Kruhový pásek matrice 
o síle 0,038 mm pro 
pevné umístění bez 
deformace. Anatomický 
design vhodný pro lepší 
adaptaci v oblasti krčku 
a u hlubokých kavit.
K dispozici ve třech 
velikostech - malé, 
střední a velké.

Dokončovací a leštící disky pro kompozita. Více 
flexibilnější: umožňují snadný přístup na všechny 
aproximální a vestibulární plochy. Vysoká 
účinnost finálního opracování: minimální drsnost 
povrchu, vysoký lesk.
Čtyři hrubosti

Refill- 50ks

set šablon pro frontální úsek horní i dolní čelisti ve 
velikosti M, L (celkem 32 šablon) 
Uveneer brání vytvoření inhibiční vrstvy během 
polymerace, povrch kompozitu je po vytvrzení 
tvrdý, lesklý
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Transparentní růžkové matrice z tenkého 
celuloidového plastu.  Ideální pro zhotovení 
kompozitních výplní v okolí složitých 
incisálních okrajů a fraktur. 
Sada: 8 x 8 ks
mesiálních (M)
a distálních (D)
matric pro í zuby č.
11, 12, 21 a 22.

Duálně tuhnoucí, radioopákní - pracovní čas 3 - 5 
min, úplně ztuhne cca za 10 min. Pryskyřice Bis-GMA 
– neobsahuje Bisphenol A ani jej nevytváří jako 
vedlejší produkt. Thixotropní – snadno protéká 
kanylou.
Odstíny: A2, A3.5, Translucent a Opákní bílá. 

Rychlé a kvalitní opravy poškozené keramiky
Porcelain Repair Kit : 1,2 ml Porcelain Etch, 1,2 ml 
Ultradent Silane, 1,2 ml EtchArrest, 1,2 ml Peak
Universal Bond, 1,2 ml PermaFlo Dentin Opaquer, 1,2 
ml OpalDam, 20 kanyl Black Mini Brush, 20 kanyl 
BlackMicro, 20 kanyl Micro 20G a 20 kanyl Inspiral
Brush.

CoForm matrice

TheraCEM Ca Core Flo DC/ Core Flo DC 

Lite

DuoLink Universal

Tokuso Rebase Spot-It

2320,-2590,- 1760,-

300,-4109,- 225,-3890,-

777 222 242

1580,-

Provizorní výplňový materiál, se zvýšenou adhezí a 
různými stupni tvrdosti. 
Cavit (červený): vysoce pevný, pro výplně okluzně 
zatížených kavit. 
Cavit-W (modrý): se sníženou pevností ale vyšší 
adhesí. 
Cavit-G (zelený): nejměkčí, odstranitelný vrtáčkem.

2140,- 1950,-

910,- 625,-

Endo – 50ks
895,- 750,-

Míchací kanyly

Relyx Temp NE

36 g + 16 g 1120,- 995,-
PermaFlo DC

Cavit Adhesor N

Porcelain Etch + Silane 
- 2 x 1,2 ml + 20 kanyl

5170,-

142,-

4400,-

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

485,-28g

18ks

1250,- 1070,-

Porcelain Repair kit

Provizorní upevňovací cement na bázi zink oxidu bez 
obsahu eugenolu. 
Konečnou tvrdost lze snížit přidáním vazelíny

Kompozitní, duálně tuhnoucí fixační cement pro 
keramické a kompozitní náhrady. 
Inovace: výrazně vylepšená RTG kontrastnost, 
výrazně snazší odstranění přebytků 
Odstíny: univerzální a mléčný bílý.

Provizorní upevňovací cement na bázi zink oxidu 
bez obsahu eugenolu. 
Konečnou tvrdost lze snížit přidáním vazelíny.

178,-

refill - 12 g + 40 
kanyl 

2820,- 2640,-
Porcelain Repair Kit

set

Volejte na tel. č.

8 g + 15 kanyl
a špiček 8 g + 15 kanyl

Oblíbený duálně tuhnoucí, dostavbový materiál pro 
cementaci čepů a také jako výplňový materiál pro 
náhradu dentinu. 
Core Flo DC – odstíny: Natural/A1 a Opákní bílý a 
kontrastní modrý odstín. 
Core-Flo DC Lite – nižší viskozita - odstíny-
Natural/A1 a opákní bílý

36 g + 16 g refill 8ks

Duálně tuhnoucí, samo-adhesivní, THERApeutický
fixační cement v neutrálním odstínu.
Indikován na fixaci korunek, můstků, inlayí, onlayí
a čepů.

sada: 64ks 2170,- 1620,-

Praktický identifikátor bodu kontaktu na 
provizorních a dlouhodobých náhradách. 
Bod kontaktu zbarví do modra, čímž 
vyznačí místo, které je nutné upravit, aby 
práce perfektně seděla
Varianty: rovný, zahnutý nebo sortiment 
obou provedení

547,-

Intrairální – 50ks 850,- 700,-

Univerzální – 50ks 690,- 550,- Skvělá cena

prášek

255,- 198,-
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Snadné zavedení Vynikající absorpce 
Bezkonkurenční retrakce

1300,-

Luxator Luxator Titanium Keramický skalpel

ViscoStat Ultrapak

2395,-

980,-

2725,-

Keramický rotační nástroj do turbínky. Slouží k 
chirurgii měkkých tkání a je alternativou 
klasického skalpelu nebo elektrochirurgie. 
Odděluje tkáně za současné koagulace.
Kratší nebo delší

1549,-

1300,- 420,-

13890,- 3329,- 2988,- 1139,- 664,-

Bonart elektrokauter

Alveogyl

3085,-

Bonart elektrody KaVo

TheraCal LC Endostar ReEndo set

3430,- 2380,- 1300,-

Mini Kit: 2x 1,2 ml 
+10 kanyl 

1069,-

Volejte na tel. č. 777 222 242

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

10g

vylepšená vazba a 
zapečetění na hluboký vlhký 
dentin, nulová rozpustnost, 
výrazné uvolňování vápníku 
a alkalické pH stimuluje 
tvorbu hydroxy-apatitu a 
formaci sekundárního 
dentinového můstku 
izolujícího pulpu

14790,-

Vysokofrekvenční kauter 
(357 kHz) pro řezání a 
koagulaci měkké tkáně. 
Používání přístroje pro 
koagulaci a řezání tkání 
omezuje pooperační 
bolesti, otoky a infekci.
Součástí přístroje je sada 7 
různých typů elektrod pro 
řez a koagulaci.

Sada elektrod 
7 ks

6ks (cena 
za 1ks)

360,- 270,- Ultrapak 000
Indispense: 1x 
30ml ViscoStat 560,-

ViscoStat Clear

Základní balení: 
4x1g + 15 kanyl

Ultrapak 00

3x4ks + 10ml 
Gutta Cleaner

S1, DE3 a DE5

ostatní 1 kus

3390,-

3020,-

2795,-

Čepele potažené Titanem.
Ještě snadněji proniká mezi zub a alveol s minimálním 
poškozením měkkých tkání.
Vydrží déle ostrý a není potřeba jej ostřit.

hemostatický viskózní gel s 
25% chloridu hlinitého, 
transparentní gel pro 
estetické zóny

DE3, L3A – 1ks. 3650,- 1819,-

Intro Kit: 4x 1,2 ml + 
20 kanyl

Indispense Kit: 1x 30ml + 
20 kanyl + 20x 1,2ml 
prázdné stříkačky

Indispense: 1x 
30ml ViscoStat

Intro Kit: 4x 1,2 ml 
+ 20 kanyl

viskózní hemostatický 
koagulační gel s 20% 
síranu železnatého 

1300,-

2180,-

2180,-

1090,-

1090,-

980,-

1640,-

820,-

1640,-

820,-
Indispense Kit: 1x 30ml + 
20 kanyl + 20x 1,2ml 
prázdné stříkačky

440,-

480,-

330,-

360,-

Pasta pro lokální léčbu 
„suchého lůžka" (alveolitis 
sicca) s antiseptickým a
analgetickým účinkem. 
Jednokroková, 
samoeliminující léčba, 
která rapidně omezuje 
bolest a poskytuje tišící 
efekt během procesu 
hojení.

Ultrapak 0, 1, 2 
nebo 3

1ks 1139,- 699,-

Skvělé v odstraňování starých výplní 
kořenového kanálku z gutaperči.
Sada rotačních nástrojů se skládá ze 4 
nástrojů různých velikostí. 
Balení obsahuje 
po jednom nástroji
ve velikostech: č. 1 - 12/30,
č. 2 - 08/30, č. 3 - 06/30
a č. 4 04/30. 
Dostupné v délkách:
23mm, 25mm a 28mm

L3IC     L5C     L5S     DE3     DE5

1ks. 

Zkušební balení: 
1g + 15 kanyl

1090,- 975,-

Náhradní 
elektroda 499,- 475,-
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Retopin FibreKleer HS London Crystal

Kořenové čepy titanové Kořenové čepy 

ocelové

2345,-

195,-

1135,-

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.

Kompozitní čepy ze skelných vláken s minimálním 
rizikem zlomení kořene. 
Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm. 
Intro Kit: 15 čepů (od každé velikosti 5 ks) a 3 
předvrtávače (od každé velikosti 1 ks).

599,-

219,- 419,-

1850,- 3730,- 3350,- 969,- 869,-

Fiber Force – Fast Splint

Spalitelné čepy

2780,-

Fiber-Splint Elite Glass

Clip & Splint spony Ribbond

320,- 6450,- 5490,-

refill 6ks

285,-

Volejte na tel. č. 777 222 242
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60ks

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

2180,-

Systém skelných vláken předem impregnovaných 
pryskyřicí. Neobsahují kov - biokompatibilní. 
Translucentní - téměř neviditelné. Nevyžadují zvláštní 
instrumentárium. Odstíny: bílý nebo růžový.
Na výběr: pásek bílý - 0,5 x 150 mm, 2 ks; 
splétaný copánek - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks
nebo UD vlákno - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks 

2m
2 x 50 ml + 6 kanyl

369,- 338,- sada: 5+5refill 12ks 449,-

Kořenové čepy zlacené

30ks

Starter kit: 3x 22 cm vláken o šiřkách 2, 3 a 4 mm, nůžky a 
měkkou cínovou fólii 
pro měření v ústech 

refill 3 × 22 cm (šířky 
2, 3 nebo 4 mm) 

Jednovrstvý dlahovací (4 
mm široký) materiál se 
skládá z velmi tenkých 
(0.05 mm) 
sklolaminátových 
proužků. Jednoduché 
použití v kombinaci se 
světlem tuhnoucím 
bondem. Výsledkem je 
vysoce estetické a 
pohodlné řešení pro 
pacienta

Titan set 25ks

Titan refill 100ks

1599,-

2759,-

1349,-
předvrtávač 1681,- předvrtávač 669,-

Ocelové kořenové čepy za 
velmi výhodné ceny bez 
nutnosti použít speciální 
předvrtávače. Délky 10 a 
14 mm, balení 5 + 5 ks.

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.

set 60ks 3895,- 3699,-

Dlahovací páska vyrobená ze stejných, vysoce pevných 
polyetylénových vláken používaných pro výrobu 
neprůstřelných vest. Neuvěřitelně flexibilní, tkaný pomocí 
patentované křížové (zámek-steh) vazby, super snadné 
použití, výjimečné výsledky

3525,-

Gold refill 100ks

Gold set 25ks 1269,-

2329,- 1985,-
1059,-

Oblíbené parapulpární
retenční výměnné čepy s 
vícenásobně použitelným 
mandrelem. Dodávané v 
titanové nebo pozlacené 
variantě. Na ohýbání 
čepů slouží ruční 
zavaděč.

intro kit

čepy 10 ks čepy 10 ks

4443,-

810,- 779,-
4290,-

1090,- 990,-

Anatomicky 
tvarované 
kořenové čepy 
odpovídající 
morfologii 
kořenových 
kanálků. Jejich tvar 
redukuje riziko 
zalomení v 
kořenovém 
kanálku. 

set 60ks 1699,- 1525,-

Anatomicky 
tvarované 
kořenové čepy 
odpovídající 
morfologii 
kořenových 
kanálků. Jejich tvar 
redukuje riziko 
zalomení v 
kořenovém 
kanálku. 

2990,-

Mini kit: 1x 22 cm vlákna šíře 3 mm, nůžky a měkkou 
cínovou fólii pro měření v ústech.

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.

4410,-

6490,-8100,-
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Indikátory zubního kazu, které barví kariézní dentin. 
Ideální pro použití v obtížně viditelných místech, pro 
hledání vstupů do kořenových kanálků. 
Seek - barví kariézní dentin červeně. 
Sable Seek - barví kazivý dentin zelenočerně a je 
ideální pro práci blízko pulpy, díky své kontrastní 
barvě.
Intro kit 4 x 1,2 ml stříkačku a 20 ks kanyl Black Mini 
Brush. 

2317,-

NaviTip kanyly 29G, 30G NaviTip FX kanyly 30G NaviTip Sideport 31G

MTA Flow Seek/Sable Seek

1140,-

809,-

1200,-

Kanyly s dvěma bočními otvory dopraví irigační 
roztoky bezpečně, minimalizují možnost, že 
chemikálie budou vytlačeny přes apex
Délky: 21 mm (žluté) a 27 mm (zelené).

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

1200,-

870,- 1042,-

1885,- 2724,- 1899,- 1870,- 1590,-

All–Bond Universal

Adper Single Bond

5399,-

Optibond Universal Peek Universal Bond

Prime&Bond NT Gel Etchant

5691,- 1895,- 1499,-

Kit

1849,-

Volejte na tel. č. 777 222 242
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6g

2210,-4ml 5 ml 

Jediný bond s chlorhexidinem (0,2% ) – pomáhá 
zvýšit dlouhodobou pevnost bondu. Nejvyšší 
pevnost vazby k dentinu: 71,3 MPa (Technika TE). 
Nejvyšší pevnost vazby ke sklovině: 51,7 MPa
(Technika TE). 
Adheze ke všem materiálům (dentinu, sklovině, 
kovu, keramice, kompozitům i zirkonu).

lahvička - 4 ml 

4740,- 3555,- Refill: 4x1,2mlrefill - 4 x 1,2 ml 1120,-

Ultra Etch

2x 4,5 ml 
30 g + 2 intraorální
stříkačky + 30 koncovek 

Spojuje spolehlivost 
totálního leptání, pohodlí 
samoleptání flexibilitu 
selektivního leptání. 
Garantuje univerzální 
kompatibilitu s chemicky, 
světlem i duálně 
tuhnoucími 
kompozitními 
pryskyřicemi a cementy.

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

50 kanyl

20 kanyl

3260,-

1510,-

2450,-

Snadno a rychle namícháte správnou hladkou 
konzistenci pro každou proceduru. Nyní můžete velmi 
přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly Navi Tip 
29ga, ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná.  
MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení

35% kyselina fosforečná pro ideální leptání. 
Unikátní samolimitující chemie: leptá jen do hl. 1,9 µm -
nepřeleptá! 
Výrazná modrá barva: vidíte, kde leptáte.

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

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

20 kanyl 25mm 20 kanyl

20 kanyl 17mm 50 kanyl

1590,-

3410,-1660,-

1590,-

1250,- 2560,-

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

- 31G – navrženo pro: 18% EDTA, 20% Citric Acid

IndiSpense -
30 ml 

2320,- 1581,-2158,- 1700,-Intro kit

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.

37.5% kyselina fosforečná určená k leptání 
dentinu a skloviny. Jasná fialová barva zaručuje 
skvělou viditelnost v průběhu nanášení. Viskozita 
zajišťuje, že materiál nestéká ani se neseparuje

stříkačky - 4 x 1,2 ml 2230,- 1900,-

Univerzální 
jednosložkový bond s 
obsahem nanoplniva, 
pro aplikaci na 
všechny druhy 
kompozit a 
kompomerů. 
Velmi nízká viskozita a 
dobrá schopnost 
penetrace do dentinu.

ZÁŘÍ 2020



Futar D / Fast / Slow - rychle tuhnoucí a extra tvrdý 
(Shore-D 43), žádné elastické borcení, pracovní čas 
30 s / 15 s / 90 s ,intraorální čas tuhnutí 60 s / 45 s / 
90 s.

tmel strojové 
míchání - 360 ml

Tropicalgin

Express XT Penta Elite HD+ Alginate mixer MX-300

Hydrogum Adstringentní 

retrakční pasta

1489,-1756,-

289,-309,- 258,-278,-

777 222 242

1008,-

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

453g

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

27990,- 22790,-

11526,- 8860,-

C-silikonová otiskovací hmota vhodná pro obě 
metody otiskování.

2 x 50 ml + 6 
kanyl

1400,- 1098,-

Futar

ZetaPlus

kit 1199,- 1095,-
Futar D

Repin Stomaflex

1400,-

878,-

1098,-
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239,-425g

2 x 50 ml + 6 
kanyl

100 x 0,3 g 453g

Futar Cut & Trim Fast

Pasta pro dočasnou retrakci marginální gingivy a 
vysušení sulku u zdravého periodoncia. Zaručí čistý, 
suchý sulkus a silný hemostatický účinek, efektivně 
otevře sulkus

PUTTY
Fast soft: rychle tuhnoucí, pro dvoukrokovou metodu 
otiskování. 
Normal soft: normální rychlost tuhnutí, pro metodu 
dvojího míchání.

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.

KRÉM LIGHT
K dispozici v rychlosti tuhnutí Fast a Normal.

968,-

Futar - snadné opracování, malá elasticita, tvrdost 
(Shore-A 90) pracovní čas 30 s, intraorální čas 
tuhnutí 90s.
Futar Fast - snadné opracování, malá elasticita, 
tvrdost (Shore-A 90) pracovní čas 15 s, intraorální
čas tuhnutí 60 s.

1400,- 1098,-

extra (Shore-D 35), skenovatelný, snadno 
oprocovatelný skalpelem a frézkou, pracovní čas 
15 s, intraorální čas tuhnutí 45 s.

otiskování

set306,-

Oblíbená C-silikonová otiskovací hmota, 
vhodná pro běžné použití v každodenní praxi.

Volejte na tel. č.

Vynikající 
bezprašný alginát 

s vysokou 
objemovou stálostí 

5 dnů. Ovocná 
chuť, fialová 

barva, antidávivá
složka.

Tři druhy tmelů pro strojové míchání, dva druhy tmelů 
pro ruční míchání a čtyři druhy korekčního krému 
dělají z Express XT univerzální otiskovací hmotu 
vhodnou pro každou klinickou situaci

2045,- 1739,-
krém - 2 x 50 ml

1909,-

krém - 2 x 50 ml + 
12 koncovek 

putty - 2 x 250 ml 1695,-

12 x 453 g 
(1 ks = 238 Kč) 3468,- 2856,-

2 x 50 ml + 
6 kanyl

1199,-

12 x 453 g 
(1 ks = 248 Kč) 3588,- 2976,-

Kupte velké balení 
(100x0,3g) a získáte 
balení 25x0,3g v 
hodnotě 2666Kč 
ZDARMA
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Black Snake ZK Retainer Brite Vosk pro pacienty v 

krabičce

Mouthquard boxes Opal Bond Flow

31,-

2450,-

299,-

Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené 
orto aparátkem. Každá krabička obsahuje 5 
proužků, balení obsahuje 100 krabiček. Dostupné v 
příchutích: višeň (červená), žvýkačka (růžová), 
mentol (zelená) nebo bez příchuti.

Tabletky na čištění snímacích zubních aparátků s 
osvěžující příchutí. Efektivně ničí bakterie způsobující 
zubní plak a silný proti odolným skvrnám a nečistotám. 
Změnou barvy indikuje konec čistícího procesu!

699,-

2720,- 1750,-

805,- 529,- 475,- 749,- 675,-

Hopíci – barevné 

skákající kuličky

Žvýkačky Xylitol

Prstýnky Autíčka a lodě

Žvýkačky Xylitol pro 

děti
Zvířátka Zoo, Farm

599,- 539,-

Běžné nebo 
perleťové, 10ks

105,-

Volejte na tel. č. 777 222 242
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Máta, peprmint, skořice, 
ovoce, brusinky nebo zelený 
čaj, 30 dražé (30g)

899,-

Dětské prstýnky 
o různých 
velikostech, 
100ks, různé 
barvy

miniaturní autíčka a 
lodě v různých 
barvách, 100ks

210,- 178,-
Kit: 2 x 2,3 g materiálu a 20 aplikačních kanyl.

adhesive kit 1950,-

Opal Seal

100ks

34,-

24,-
36 tablet 389,-

8,6g, barva A2 
nebo A3

770,-

Unikátní primer se schopností trvalého nasávání a 
uvolňování fluoridů, bránící vzniku dekalcifikací.  
Aplikuje se na celou frontálníí 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. 
Adhesive kit: 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.

Světlem tuhnoucí flow adhezivum pro kovové a 
keramické aparáty. Přináší optimální zatékavé

charakteristiky, které usnadňují aplikaci a 
umístění. Ideální pro dlahování zubů po 

skončení ortodontického ošetření a okuzální
dostavby.

Sortiment, kombinace 
příchutí, 200x2g dražé (400g) 927,-

100ks, různé barvy

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

27,-tyrkysový ZK

červený ZK ortho

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.

1029,-

119,-

Mix jahoda/jablko 
2x200 dražé (400g)

Jablko nebo jahoda 30 
dražé (30g)

1009,-

119,-

909,-

105,-
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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.

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

Elektrické pole o desítkách tisíc voltů zabíjí viry a bakterie.
Zajišťuje účinnou filtraci částic menších než 14 nanometrů 
(0,0146 µm), tedy mnohem menší než je velikost viru. 
Např. Covid-19 virus má velikost 0,1 µm.
Odstraňuje ze vzduchu nejen aerosoly, ale i smog, prach, 
roztoče, kouř apod.
Sterilizační efekt je 6-8 násobný 
oproti tradiční elektrostatické 
sterilizaci.
Žádné další náklady na provoz-
veškeré "filtry" jsou omyvatelné,
nic nedokupujete.
Přenosná - mezi ordinacemi,
čekárnou nebo Vaší domovem.
Rozměry: 650 x 316 x 306mm

Opalescence GO

Listerine Total Care 1l

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

Jednorázové extra těsné nosiče předplněné
gelem s 6% peroxidu vodíku k okamžitému 
použití.
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.

Opalescence PF 

10%/16%

1590,-

12890,-

Plazmová čistička vzduchu Pola Day 6%

Listerine Green Tea

Pola Night 16%

Opalescence 

Boost 40%

Listerine Total Care 

250ml

21990,-22990,- 2224,-2224,- 1590,-

6800,- 6324,- 820,-15090,-

178,-

refill –
40 x 1,2 ml

6x1000ml, 
1ks=148Kč

179,-
684,-

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

1090,-

intro kit

Minikit (4× dolní 
+ 4× horní nosič) 

Woodpecker Q3

Balení: 4x 1,3 g

pacient kit 1600,- 1488,-
doktor kit 1730,- 1609,-

pacient kit

refill –
20 x 1,2 ml

5040,-

2470,-

4290,-

2100,-

570,-

Balení: 10x 1,3 g

1310,- 1190,- Balení: 4x 1,3 g

Balení: 10x 1,3 g

1310,- 1190,-

1000ml

1074,- 888,-

Kit (10× dolní + 
10× horní nosič) 2060,- 1850,-

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

6x250ml, 
1ks=95Kč

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. 

500ml

6x500ml, 
1ks=147Kč

1068,- 882,-

Chrání před zubním 
povlakem a snižuje jeho 
obsah.
Udržuje zdravé dásně a 
posiluje zuby proti zubnímu 
kazu.
Pomáhá chránit před zubním 
kamenem a udržovat zuby 
přirozeně bílé.
Ničí bakterie i v mezizubním 
prostoru a držuje svěží dech 
po 24 hodin.

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

Balení: 45x 1,3 g 5843,- 4290,-
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NewSeal Helix Test Euro Bowie Dick Test

Buff Prophy prášek Cold/Hot medvěd

13450,-

499,-

1685,-

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 .

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

133,-

599,- 49,-

199,- 495,- 395,- 687,- 619,-

Držák filmu pěnový

Prophy pearls

21800,-

Senzor návleky 

PremiumPlus
Wapro ochranné návleky

PROPHYflex 4 Agfa Dentus

31786,- 1100,- 999,-

364 g

2780,-

Volejte na tel. č. 777 222 242

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

bez příchuti -
80 x 15 g 

Vstřebávání fluoridu během 1 minuty! 
Příchutě: jahoda, lesní plody, máta, třešeň a 
pomeranč.

220,- 38 x 200 mm -
500 ks 

návleky - 250 ks

699,- 589,- 1ks450ml 54,-

Floride gel

Dva nástroje v jednom -
ideální pro supragingivální a 
subgingivální aplikace. 
Využijete jej při profylaxi 
nebo parodontologii, 
pečetění fisur, estetickou 
stomatologii, na protetiku 
nebo v ortodoncii. 
Barvy - tmavě modrý, jasně 
zelený, zářivě růžový. 

150ks

Ekonomické návleky senzoru  pro nepřímou 
visiografii. Použitelné pro Digora Optime, 
VistaScan, Gendex a Kodak. 
Velikosti návleků: 
22 x 35 mm (č.0), 
24 x 40 mm (č.1), 
31 x 41 mm (č.2) 
a 27 x 54 mm (č.3).

Vysoce kvalitní svářečka pro zatavování obalů z 
papíru / fólie. Automatická regulace teploty. 
Ochrana proti spečení sáčku. Vždy vysoce kvalitní 
svár 12 mm

14990,-
100 ks + 
nosič 

1995,- 1ks 170,-

Rentgenové filmy s vysokou citlivostí třídy E pro 
mimořádně ostré a kvalitní snímky.

Profylaktický prášek pro 
profesionální čištění zubů 
opískováním, bez obsahu 
lepku. Nehrudkující, pro 

odstranění odolných 
pigmentových skvrn. 

Příchutě: ostružina, máta 
peprná a třešeň.

s příchutí -
80 x 15 g 3095,-

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

100ks

Jemné přesto odolné 
návleky v prémiové 
kvalitě. Zajistí 
dokonalou hygienu 
RVG senzorů. Měkký 
materiál a
ergonomické 
provedení zvýší 
pohodlí pacienta. 

Polštářky pro 
použití na chlazení 
i zahřívání. 
Příjemný 
sametový povrch. 
Opakovaně 
použitelné. 
Velikost: 11 x 7 
cm. 
Barvy: modrá, 
žlutá a růžová. 

Jemně a přitom účinně odstraňují skvrny, plak a 
biofilm. Vhodné ošetření před pečetěním fisur, 

bělením a protetickým či ortodontickým použitím 
Příchutě: černý rybíz, broskev, máta, pomeranč a 

nebo bez příchuti.

3933,-

4330,-
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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,- 14365,- 2098,-2550,-

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

3735,-

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,- 7670,-

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 

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

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

2900,-

7390,-

MI Paste Plus

Tooth
Mouse3040,-

3270,- 2190,-
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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,-

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

1365,-

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

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,-

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