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Vata buničitá přířezy Zubní válečky Dentalpad
Vata buničitá dělená

Hartmann, 4x5cm,
500ks

44,-

Batist, 4x5cm
2x500ks

71,-

39,65,-

1kg,
Batist

141,-

500g,
Hartmann

71,-

187,-

Průměr 8mm
nebo 10mm

Kompresy nesterilní

Mikroaplikátory

Regular, Fine,
Superfine á 100ks

127,65,-

169,-

nesterilní
5x5cm

43,-

nesterilní
7,5x7,5cm

72,-

Klínky Hawe Kerr

39,65,-

Kompresy sterilní

sterilní 5x5cm
sterilní
7,5x7,5cm

381,-

324,-

159,-

Hydrogum 5

Adhesor N
sleva více než:

30%

419,-

453g

377,-

Fibre Kleer 4 Tapered

Build-It

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.
Intro Kit obsahuje: 15 čepů (od každé velikosti 5 ks) a 3 předvrtávače (od
každé velikosti 1 ks).

Skelnými vlákny vystužený dostavbový materiál
Vysoká pevnost v tlaku pro pevný a spolehlivý základ
Duálně tuhnoucí bez potřeby vytvrzení ve 2mm
vrstvě.

sleva více než:

645,-

Čepy 10ks

Breeze Intro Kit
Samoadhezivní pryskyřičný cement pro snadné tmelení fixních
protetických rekonstrukcí a kořenových čepů.
Jednoduchá jednokroková procedura - bez leptání.
Duálně tuhnoucí, snadno se odstraňují přebytky.

30%

30%
929,-

175,-

257,-

set

sleva více
než:

30%
sleva více než:

99,148,-

109,-

Vynikající bezprašný alginát s
vysokou objemovou stálostí.
Velmi vhodný pro ordinace,
které nemají laboratoř v
bezprostřední blízkosti.
Ovocná chuť, fialová barva,
antidávivá složka.
Lehce míchatelný, s vynikající
reprodukcí jemných detailů.
Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin),
překvapivě přesný.

100ks

233,-

259,-

814,-

564,-

Intro Kit obsahuje: 5 x 7,8 g Automix stříkaček (3 x A2, transparentní
a opákní bílý), 40 kanyl a 40 endo-špiček.

5005,-
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Sekusept Aktiv
Zeta 1 Ultra

939,3469,-

6kg

896,3233,-

Dezinfekce neporézních,
tvrdých povrchů.
Používá se neředěný.
Jeho hlavním způsobem
použití je nástřik
aerosolu sprejem, ale je
možné použít jej k
otírání povrchů
tampóny.
Kompatibilní s většinou
materiálů.

739,-

799,-

1l

Rotasept

MD 555

Aspirmatic: Přípravek ke
každodennímu
hygienickému ošetření
odsávacích zařízení a
odlučovačů amalgámu.
Rozpouští hleny, vhodný
pro všechny druhy
materiálů, biologicky
odbouratelný.

sleva více než:

sleva více než:

15%

15%
839,-

705,-

Aspirmatic 2l

Mikrozid AF ubrousky

Vysoce účinný speciální
koncentrát k důkladnému
čištění odsávacího zařízení
a odlučovače amalgámu.
Rozpouští pevně usazené a
ztvrdlé nánosy.
Obzvláště vhodný při
používání práškovačů a pro
čištění odpadního potrubí,
pro problematickou vodu,
stejně jako pro vodovodní
potrubí se špatným
spádem.

1259,-

1065,-

sleva:

Kvalitní,
velmi oblíbené

1209,-

2,5l

1145,-

Desderman Pure Gel

CaviWipes

Dezinfekční
ubrousky
napuštěné
dezinfekčním
roztokem k
okamžitému
použití

719,-

1417,-

5l

Aspirmatic

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

2l

Cavicide

Bezaldehydový a
befenolový dezinfekční a
čistící roztok ve formě
koncentrátu na nástroje.
Ideální pro chirurgické a
rotační nástroje, vhodné
také pro jemné nástroje
jako jsou skalpely, kleště,
jehelce, vrtáčky, zrcátka,
sondy apod.
Vhodné také do
ultrazvukové čističky - při
35°C po dobu 30 minut.

K dezinfekci a čištění
nástrojů, pomůcek z nerezu,
skla, gumy a plastu,
dýchacích masek a nástrojů..
Má vynikající čisticí účinky,
výborně rozpouští krev a
bílkovinné nečistoty.

1,5kg

777 222 242

25%

Gelový dezinfekční
přípravek na bázi
ethanolu určený na
hygienickou a
chirurgickou dezinfekci
rukou.
Bez barviv a parfémů.
Účinný na široké
spektrum bakterií i virů

sleva:

25%
Náhradní
balení, 150ks

289,-

Dóza 150ks

359,-

215,268,-

Dóza – 160ks

Zeta 3 Pop-Up

279,-

207,-

Skinman soft Protekt

Bezaldehydové biocidní dezinfekční ubrousky s širokým
spektrem účinnosti.
Svěží, příjemná vůně.
POP-UP - téměř bez alkoholu, vhodné pro nejcitlivější
povrchy (kůže, plexisklo), větší rozměr a pevnější materiál
ubrousku.

100ks

276,-

259,-

190,-

145,-

New Seal
Vysoce kvalitní svářečka pro zatavování obalů z papíru / fólie.
Automatická regulace teploty.
Ochrana proti spečení sáčku.
Vždy vysoce kvalitní svár 12 mm. Světelná a akustická
signalizace sváření.
Kompaktní tvar, snadné čištění.
Vysoká spolehlivost - 2 roky záruka.

Kapalný, koncentrovaný
alkoholový virucidní přípravek
k desinfekci rukou a pokožky.
Garance plné virucidní
účinnosti.
Vhodný pro časté a opakované
aplikace pro ochranu a výživu
pokožky.
Obsahuje: vitamín E
(ochraňuje kožní buňky před
volnými radikály), glycerin
(poskytuje výživu suché
pokožce) a panthenol
(podporuje regeneraci
pokožky).
1l

500ml

309,-

259,-

14990,-
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Charisma Classic
Charisma Opal
Mikrohybridní kompozitum s plnivem Microglass II. generace pro
výplně třídy I až V.
Pohodlný výběr odstínů a vynikající leštitelnost.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.

777 222 242

Charisma Diamond ONE
kit

Oblíbený univerzální kompozit pro výplně
ve frontálním i laterálním úsek.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3,
BL, C2, CO, OD, OL a OM.

Jeden odstín na
všechno!
Materiál neviditelně
splyne s
restaurovaným
zubem.
Pevná konzistence,
minimální lepivost,
vynikající leštitelnost

+

Kupte 1 balení Charisma Diamond ONE
kit (2x4g + Gluma Bond Universal) a
získáte Charisma Opal Flow ZDARMA

548,-

610,-

4g

990,-

4g

One kit + Opal Flow

Evetric

Evetric
Světlem tuhnoucí, rentgen kontrastní
nanohybridní kompozitum pro výplňové
ošetření u distálních i frontálních zubů.
System Kit obsahuje: 4 x 3.5 g v barvách 2x
A2 a 2x A3 a 6 g Evetric Bond.

3840,-

3200,-

Tetric EvoFlow
Nová generace nejprodávanějšího tekutého
kompozita Evropy.
Obsahuje složku kontrolující viskozitu, ta způsobuje,
že materiál zatéká následně se ustálí.
Aplikace nově extra tenkými hroty - vhodné i pro ty
nejmenší a špatně přístupné kavity.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, T, bělený - XL, L
a M, dentin - A2, A3,5 a B

Světlem tuhnoucí kompozitum pro zhotovování
estetických výplní ve frontálním i distálním úseku.
Assortment kit obsahuje: 8 x 3,5 g v barvách A1,
A2, A3, A3,5, B2, C2, T a A3,5D

Kupte 1 Systém Kit a získáte 2x Tetric
EvoFlow ZDARMA
Systém kit + 2x Tetric
EvoFlow ZDARMA

5465,-

3649,-

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

Assortment kit

8469,-

5090,-

1089,-

2g

Tetric PowerFill

Core Flo DC/ Core Flo DC
Lite
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

Tvarovatelný světlem tuhnoucí rentgenokontrastní kompozit pro
přímé výplně v distálním úseku ve vrstvách až 4 mm s dobou
polymerace od 3 s.
K dispozici v odstínech IVA, IVB, IVW, ve stříkačkách nebo kompulích.

Kupte 4 stříkačky Tetric PowerFill a
získáte Tetric PowerFlow ZDARMA
8g

2140,-

1950,-

8g + 15 kanyl (DC
nebo DC Lite)

TheraCal PT

3870,-

1590,-

3490,-

První vrstva na dno kavity při zhotovení výplní.
Ideální pro dostavby chrupu v pediatrii a ošetření mikrokavit.
Pro upevnění transparentních inlejí, onlejí a fazet, přímé fazety a
výplně I.- V.třídy
Stříkačky: 2 x 1,2 ml + 4 x kanyla Micro 20 ga (odstíny - A1, A2, A3,
A3.5, A4, B1, Translucent, Dentin Opaquer, Pink, Purple).

refill – 2x1,2ml

1520,-

Dentin Opaquer –
2x 1,2ml

1560,-

Perple 2 x 1,2ml + 20 x
kanyla

1550,-

Pink – 2 x 1,2ml

1500,-

Stříkačka 3g

1579,-

Tetric PowerFlow

PermaFlo

Duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem. Ošetření
pulpotomie. TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice
modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnažené
pulpy.
TheraCal PT® udržuje vitalitu zubu tím, že funguje jako bariéra a ochrana
pulpy.
Schopnost TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet
alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit.
Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového
materiálu

4g + 15 kanyl

1760,-

1330,1330,1320,1280,-

Zatékavý světlem tuhnoucí rentgenokontrastní
kompozit pro přímé výplně v distálním úseku ve
vrstvách až 4 mm s dobou polymerace od 3 s.
Používá se jako základní vrstva u kompozitních
výplní I.a II.třídy ve stálém chrupu a výplně v
dočasném chrupu.
K dispozici v odstínech IVA, IVB, IVW

Stříkačka 2g
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MTA Flow
BioRoot RCS
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TheraCal PT

MTAFlow – unikátní mineral trioxid agregate cement na opravy .
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.

Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně.
Vynikající přilnavost k dentinu a gutaperčovým čepům.
Hydrofilní
Antimikrobiální
Skvělá zatékavost

MTA Flow Kit: 8-10 aplikací
1 × MTA Flow prášek (2g)
1 × MTA Flow gel (2ml)
1 × odměrky s 2 odměrnými konci
1 × míchací podložka
20 × kanyla Black Micro
10 × stříkačka Skini
10 × uzávěr Luer Lock

sleva více
než:

15%

Duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem. Ošetření
pulpotomie. TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice
modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnažené
pulpy.
TheraCal PT® udržuje vitalitu zubu tím, že funguje jako bariéra a ochrana
pulpy.
Schopnost TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet
alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit.
Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového
materiálu

sleva více než:

15%
prášek - 15 g +
tekutina - 35 ks

6490,-

5485,-

MTA Flow kit

4740,-

3998,-

FileCare EDTA

Oblíbený bulk-fillový biokompatibilní a bioaktivní materiál pro náhradu
dentinu v korunkové i kořenové části zubu.
ROZŠÍŘENÁ INDIKACE: Nyní Biodentine™ zachová pulpu, DOKONCE při
výskytu symptomů ireversibilní pulpitidy! Schválena možnost ošetření
pro ireversibilní pulpitidu!

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.

Indikace:
v kořeni: překrytí perforací kořene
a pulpální dutiny, vnitřní/vnější
resorbce zubu, apexifikace,
v korunkce: hluboké/rozsáhlé kavity,
trvalé dentinové výplně, přímé
překrytí pulpy, pulpotomie,

7290,-

5 x 0,7g

2820,-

6485,2535,-

5x3ml

2500,-

3ml

520,-

Cresotin No.2

15ml

2285,485,-

Calcetin

420,-

395,-

2x2g

Septoject

610,-

myWedge

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

sleva:

20%

Interproximální klínky z high-tech
plastové materiálu v tvaru
písmena V.
Klínek se stlačí a adaptuje se na
prostor mezi zuby.
Předchádzí poškození papily.
Hlavička umožňuje jednoduché
zavedení a vytáhnutí pomocí
jakýchkoliv kleští či pinzety.
Velikosti: růžová XS, oranžová S,
zelená M, žlutá L
Balení:100 ks

Nový 3% roztok NaOCl
pro výplachy kořenových
kanálků.
Ideální k výplachům a
čištění kořenových
kanálků během a na konci
instrumentace. Silný
bublinkový efekt nečistoty vyšumí, usnadní
a urychlí čištění kanálku.
Připravený k použití - vždy
přesná koncentrace
NaOCl, bezpečný a čerstvý
roztok.

850,-

250ml

440,-

350,-

2 x sada 100 ks

730,-

549,-

Nový systém pro vytváření
kluzné cesty Nástroje
používané k vytvoření kluzné
cesty jsou technologickou
výzvou. Jako první pronikají
úzkými, zakřivenými a často
kalcifikovanými kanálky.
Unikátní nástroj - tenký a
pružný, ale také odolné proti
zalomení uvnitř kanálku

21mm nebo 25mm – 3ks

899,-

21mm nebo 25mm – 6ks

1330,-

835,1230,-

Endostar E3 Azure
Inovativní systém vytvořený technologií Azure
HT, jejímž cílem bylo vytvořit kořenové nástroje,
které jsou extrémně flexibilní a odolné proti
zlomení i v těch nejsložitějších klinických
případech.
Nemusíte nijak měnit své zajeté postupy ani
endo-kolénko, systém podporuje jak rotační, tak
reciproční nebo i kombinovaný způsob
opracování kořenových kanálků.Dostupné ve
třech délkách: 21 mm, 25 mm a 29 mm.
Basic kit (3 ks): 30/08, 25/06, 30/04.
Big kit (3 ks): 35/04, 40/04, 45/04.
Small kit (3 ks): 20/06, 25/04, 20/04.
Kity: Basic, Big nebo
Small

100ks

2285,-

Endostar EP Easy Path

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.

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.

2530,-

Parcan N

Biodentine

15 x 0,7g

4g + 15
kanyl

2980,-

1490,- Refill 6ks

870,1290,-
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SonicFill 3
Maxcem Elite/
OptiShade
Maxcem Elite Chroma

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

Samoleptací a samoadhezivní cement, který lze také použít jako
kompozitní cement s univerzálním systémem vazby.
Maxcem Elite Chroma navíc obsahuje barevný indikátor - po aplikaci je
růžový a bledne do odstínu cementu.

Nový, zjednodušený kompozit pro všechny třídy kavit - pouze 3
odstíny namísto 16 - vynikající estetika a trvanlivost.
Výběr odstínu je snazší a rychlejší.
OptiShade pokrývá všech 16 klasických odstínů VITA s použitím
pouhých 3 odstínů: Light, Medium a Dark.

sleva více
než:

30%
2165,-

3102,-

20 x 0,25g

2 x 5g stříkačka: čirý,
bílý, žlutý

OptiBond Universal

4196,-

2937,-

37,5 % kyselina fosforečná
určená k leptání dentinu a
skloviny
Jasná fialová barva
zaručuje skvělou
viditelnost v průběhu
aplikace
Hustější konzistence –
nestéká

sleva více
než:

15%
Kit: 1 x Primer (8 ml), 1 x Adhezivum (8 ml), 1 x 3g Gel Etchant, 10
Gel Etchant koncovek, 50 aplikačních koncovek, 25 míchacích misek

1788,-

2751,-

5ml

4938,-

Spojuje spolehlivost
totálního leptání, pohodlí
samoleptání flexibilitu
selektivního leptání.
Garantuje univerzální
kompatibilitu s chemicky,
světlem i duálně tuhnoucími
kompozitními pryskyřicemi
a cementy.
Využijete jej při všech
přímých i nepřímých
bondovacích technikách.

1885,-

Ultra-Etch
35% kyselina fosforečná pro ideální
leptání
Unikátní samolimitující chemie:
leptá jen do hl. 1,9µm –nepřeleptá1
Penetruje do nejmenších nejmenších
fi sur, ale nestéká na vertikálních
površích
Výrazná modrá barva: vidíte, kde
leptáte
Refil 4x1,2ml
stříkačka
Intro kit 4
stříkačky

1250,-

IndiSpence 30ml

2320,-

Refil 20x1,2ml

2690,-

870,-

1800,-

4g

1685,-

8g + 15 kanyl a
špiček

Visalys CemCore

25%
sleva více
660,- než:
940,1740,- Starter pack
2020,- Normal pack

20%
4410,4540,-

1436,-

Nový duálně tuhnoucí, samoadhesivní, THERApeutický
fixační cement.
Obsahuje ionty kalcia, které
trvale uvolňuje a podporuje tak
regeneraci tkání.

Duálně tuhnoucí materiál typu 2v1 - cementování - poskytuje trvalou
slinou adhezivní vazbu a dostavby - vysoká spolehlivost a stabilita jádra.
Cement má skvěle estetické vlastnosti a je použitelný i ve frontální
oblasti.
Odstíny: univerzální (A2/A3), opákní, transparentní, bělený a tmavý (A4).
Starter pack: 2,5 ml univerzální (A2/A) v automix stříkačce, 2 ml Tooth
Primer, 2 ml Restorative Primer a příslušenství.
Normal pack: 5 ml materiálu a příslušenství.

sleva:

1914,-

TheraCEM Ca

Velmi spolehlivý a vysoce
účinný adhesivní systém,
zajišťující dlouhodobou
úspěšnost Vaších
rekonstrukcí.
Jedna lahvička pro
všechny bondovací
techniky: total-etch,
selective-etch, self-etch.

2210,-

1 x 30 ml stříkačka, 2× prázdná intraorální stříkačka, 30× jednorázová
koncovka, 1× konektor pro plnění intraorálních koncovek

4189,-

Gluma Bond
Universal

All-Bond Universal

4ml

1055,-

Gel Etchant Jumbo

OptiBond FL
4. generace adheziv
zlatý standard v bondování
technika leptání: total-etch
indikace: přímé vazby

Jednokrokové univerzální
adhezivum.
Jedna lahvička obsahuje
primer, adhezivum a leptací
složku. Nanáší se v jedné vrstvě
bez ohledu na protokol
leptání..

1575,-

Stříkačky 4g

2930,-

2635,-

Mouthguard boxes
Kompaktní krabičky o hloubce
2,55 cm se snadným
zavíráním. Každá krabička má
štítek pro jméno a adresu
pacienta.
Barvy běžné: černá, modrá,
zelená, oranžová, růžová,
fialová, červená a žlutá.
Barvy perleťové: černá,
modrá, růžová, fialová a
červená.

3515,3615,- 1ks

21,-
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Amalgam reducer
Amalgam polishing kit Amalgamátor GM-50
Sada na leštění amalgámových výplní.
Obsahuje 2 ks reducerů na hrubé opracování výplně, 5 ks hnědých gum
na předleštění a 5 ks zelených gum na konečné doleštění do vysokého
lesku.

Kovový kelímek na amalgám umožňující rychlé naplnění
amalgámové pistole

12ks,
1ks=42Kč

504,-

609,-

Složení: Ag - 42%, Sn – 32%, Cu – 26%

1159,-

č.1 – 500 kapslí

11590,-

č.2 – 50 kapslí

1304,13040,-

č.2 – 500 kapslí

990,8700,1139,11200,-

Složení: Ag - 50%, Sn – 30%, Cu – 20%

č.2 – 50 kapslí

1826,-

č.2 – 500 kapslí

18260,-

č.3 – 50 kapslí

2074,-

č.3 – 500 kapslí

20740,-

Safargam GT 400

Ag – 43%, Cu – 25%, Sn – 32%

926,-

kapsle č. 2, 50ks

1129,-

kapsle č. 3, 50ks

1498,-

847,1033,1395,-

1549,12800,1759,14300,-

Composite finishing kit
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

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
400mg, kapsle pro
opakované použití a
pinzetku

1530,-

balení

1395,-

Diamantové pásky
s pilkou

Diamantové pásky
perforované

10ks

7790,-

Spherodon-M Duett

Diamantové pásky s
perforací pro anatomickou
konturaci aproximálních
oblastí. Rychlá interdentální
separace pomocí řezací
pilky na hraně pásky.
3 hrubosti: super jemné žluté, jemné - červené a
střední - modré

kapsle č. 1, 50ks

8690,-

Safargam Plus

Safargam NG2

č.1 – 50 kapslí

509,-

599,-

sada

Multifunkční amalgamátor / třepačka různých druhů kapslí.
Masivní, pevná základna zabraňuje pohybu zařízení během
míchání
9 volitelných úrovní rychlostí míchání po dobu 1 až 30 sekund.
Kompaktní design, jednoduché ovládání, snadný na údržbu.

Diamantové pásky a separační pilka v jednom pro anatomickou
konturaci aproximálních oblastí. Vhodné na kompozitní,
skloionomerní i amalgámové výplně.
2 hrubosti: jemné (30 µm - červené) a superjemné (15 µm – žluté)

1490,-

1285,-

10ks

1490,-

1285,-

Dřevěné klínky Polydentia

Kenda
Leštící systém pro kompozita, kompomery a skloionomery.
Technika 3 kroků: bílá - opracování, zelená - leštění, růžová - vysoký
lesk.

Anatomicky tvarované klínky z javorového dřeva pro dokonalou
adaptaci matrice a modelaci výplně.
Barevné kódování usnadňuje identifikaci velikostí: sortiment (č.01),
růžové 11 mm (č.11), tyrkysové 12 mm (č.12), zelené 13 mm (č.13),
žluté 15 mm (č.15) a bílé 17 mm (č.17).

sleva více
než:

20%

sada

2079,-

1765,-

Sada 12ks

489,-

refill 12ks

489,-

449,449,-

100ks
200ks - růžové

410,730,-
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Octenident
Woodpecker prášek
Fast

sleva více než:

15%
225,-

270,-

250ml

sleva více než:

25%

Opalescence Go

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby.
Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro
celou rodinu.
Účinné, rychlé uvolňování fluoridu
Opalescence Cool Mind – 4,8x větší absorpce
fluoridů sklovinou
Opalescence Senzitivity – snižuje citlivost zubů

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go
6% • Jednorázový nosič předplněný bělícím gelem s 6% peroxidu.
Pacient Kit: 10 dolních a 10 horních nosičů a bělící pastu 28 g.
Mini Kit: 4 dolní a 4 horní nosiče

sleva více než:

15%

1600,-

1195,-

2716,-

balení: 4x1,3g
stříkačka

1310,-

195,-

1785,1085,-

Thienelino dětské ZK
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

2060,-

Mini kit máta

1090,-

PH neutrální gel s obsahem Karbidu peroxidu. Je určen pro aplikaci do
nosičů. Má příjemnou cuť, je průhledný a obsahuje inikátní prvky,
které zabraňují poaplikační citlivosti.

balení: 45x1,3g
stříkačka

6135,-

balení: 10x1,3g
stříkačka

2335,-

balení: 4x1,3g
stříkačka

1310,-

130,-

3950,1785,1085,-

Thienelino dentální set

set

1760,930,-

Prophytex

Veselý set pro
holčičky a chlapce
obsahuje zubní
kartáček, 3D
samolepku a
přesýpací hodiny.
Dostupné v
barvách: růžová a
modrá.

140,-

pacient kit - máta
nebo meloun

Pola Night 16%

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

balení: 10x1,3g
stříkačka

245,-

133g

Pola Day 6%

12ks

529,-

560,-

120g

Opalescence Pasta

Opalescence PF 16%
Denní bělení Opalescence® PF
16% = 16% karbamidu
peroxidu. Doba jedné aplikace
4 - 6 hod/den
Jediný viskózní lepkavý gel s
postupným uvolňování
peroxidu vodíku pro trvalé
bělení
1/3 – 1/2 stříkačky na 1 nosič
Příchuť: máta nebo 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.

529,-

560,-

300g

Woodpecker prášek
Gentle Mini
Profylaxční prášek Woodpecker,
používá se do Air polisheru k
odstranění zubního plaku, zubního
kamene.
Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý
a efektivní, bezbolestné použití.
Profylaxční prášek, používá se do
Air polisheru pro subgingivální
ošetření k odstranění biofilmu a
zubního kamene.
Obsahuje: Glycin, amorfní oxid
křemičitý.
Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2
Průměrná velikost částic 25 µm.

Profylaxční prášek Woodpecker, používá
se do Air polisheru k odstranění zubního
plaku, zubního kamene.
Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a
efektivní, bezbolestné použití.
Obsahuje: Hydrogenuhličitan sodný,
hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát
sodný.
Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a
efektivní.
Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2,5
Průměrná velikost částic 65 µm Příchutě:
broskev, citron, jahoda

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.

Patient kit

777 222 242

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

350,-

40ks

Rukavice nitrilové
nepudrované
Již od:
3,60 za kus
Rukavice latexové
nepudrované

56,-

49,-

Již od:

3,20 za kus
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Stojánek na jehly
Intraligamentární pero Asa aspirační stříkačka
ASA
Celokovová aplikační stříkačka anestezie italského výrobce ASA Dental.

Celokovová stříkačka ve formě pera pro aplikaci intraligamentární
anestezie.

sleva více než:

pero

20%

sleva více než:

4085,-

5090,-

Alveogyl

20%

625,-

779,-

1ks

Ocelový stojánek na jehly pro karpulová anestetika.
Použitelný také s injekčními jehlami typu Luer.
Stříkačka s anestetikem je vždy bezpečně

Luxator Titanium

Luxator

Pasta pro lokální léčbu „suchého lůžka“ (alveolitis sicca) s antiseptickým
účinkem.
Jedná se o jednokrokovou, samoeliminující léčbu, která rapidně
omezuje bolest a poskytuje tišící efekt díky obsahu eugenolu.

Čepele potažené titanem. Ještě snadněji proniká
mezi zub a alveol s minimálním poškozením měěkých
tkání. Vydrží déle ostrý a není potřeba ho ostřit

sleva více
než:

sleva více
než:

25%

15%
S1, DE3 a DE5
10g

1340,-

839,-

1049,-

1ks

1135,-Ostatní 1 kus

3460,3080,-

2588,2310,-

DE3 – 1ks

3720,-

3790,-

LM Luxatory a Elevátory
sleva více
než:

2365,3196,-

25%
Luxační nástroje pro atraumatické extrakce a rychlé
hojení, což oceníte nejen před implantací. Jemná, ostrá
čepel nástroje se zavádí do periodontálního prostoru a
pomalu se posouvá směrem k apexu kořene.

Speciálně navrženy pro velmi úzká místa, do kterých se
nelze dostat tradičními luxátory LM-LiftOut. Extrémně
jemný hrot nástroje se zavádí do velmi úzkého
parodontálního prostoru.

KaVo sprej

Elevátory pro namáhavé extrakce, ideální pro situace,
kdy je potřeba vyvinout velkou sílu a kroutící tlak.

KaVo kolínka
Nejoblíbenější
modré
kolínko

Nejoblíbenější
červené
kolínko
-

1ks

1285,-

846,-

30975,-

-

Keramická ložiska
3 děrový sprej
Výměnný mikrofilm
Světlovod 25.000 Lux

19990,-

Keramická ložiska
1 děrový sprej
Malá hlavička
Světlovod 25.000 Lux

22742,-
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Repin
Elastic Cromo

tel. č.:

Panasil

sleva více než:

sleva více než:

30%

35%
106,-

169,-

4428,369,-

3576,325,-

Putty / Soft Putty – 900ml

510,-

Light/Very Light 140ml

310,-

Activator Paste – 60ml

260,-

1520,-

A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace.
Putty - k ručnímu míchání a nebo pomocí 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.

koupi dvou balení Dynamix Heavy Tray
475,- Při
nebo Easy Putty dostanete krém Medium
285,- Flow 2x50 ml zdarma v hodnotě 850 Kč
Heavy Tray 2 x 380ml +
7250,238,- 2xkrémDynamix
6400,Medium Flow 2x 50 ml
2x Easy Putty - 2 x 300 ml +
310,- krém Medium Flow 2 x 50ml
2800,-

Oxasil Mucosa - 140ml

Woodpecker DTE O-Light II lampa
• Polymerace za 1 vteřinu!
• Konstantní výkon - zrozena pro restorace zubů
• 360o polymerace - dosáhněte do všech úhlů
• Plynulý design - lepší pocit v ruce
• Polymerace za 1 vteřinu - 2 mm vrstva
pryskyřice
• Větší velikost čočky - 10 mm velká hlavička
skvěle pokryje celou okluzální plošku distálních
zubů.
• Vylepšený cílený světelný výkon
• Unikátní technologie Woodpecker - cílený
světelný výkon snižuje úhel svícení o 55,87 %, což
umožňuje koncentrovanější energii a vyšší
účinnost polymerace.

• iLED
• 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.
• 2 pracovní režimy: - P1 Turbo: 2.300 - 2.500
mW/cm2 na 1 nebo 3 sekundy; - P2 Normal: 1.000
- 1.200 mW/cm2 na 5, 10, 15 nebo 20s.
• Vysokokapacitní baterie až 500 polymeračních
cyklů při plném nabití.
• Hmotnost: 278 g.
• Barva: bílá a fialová.

5690,-

5990,-

Pero a pistole na guttaperču Woodpecker
Fi-P: Pero pro rozehřívání a kondenzaci gutaperči pomocí
horkého hrotu. Bezdrátové, umožňující nastavit teplotu,
vhodné pro praváky i leváky, vybavené vynikajícími funkcemi
a vytuněné skvělými vlastnostmi.
• Zahřívání pouze 0,2 vteřiny
• 0,35 mm předtvarovaná špička koncovky
• 4 pracovní teploty

Fi-G

Panasil Initial - 2x 50 ml +
kanyly

2290,1190,-

Při nákupu Oxasil setu
50% sleva na Oxasil
Mucosa.

Woodpecker-DTE iLED

Fi-P

2920,-

Variotime

Nový ručně míchatelný otiskovací materiál od vynálezce Optosil / Xantopren.
Díky vysoce aktivnímu systému báze/aktivátor dosahuje oxasil krátké doby
vytvrzování.
Zajišťuje přesnou a trvalou reprodukci detailů s vynikající zpracovatelností
během doby tuhnutí.

Nejoblíbenější
alginátová
otiskovací hmota.
Rychlé tuhnutí - 60
sekund; barevný
indikátor tuhnutí.
Skvělá příchuť a
vůně tropického
ovoce.

453g

211,-

306,-

425g

Panasil Putty - 900 ml

Oxasil

Tropicalgin

12 x 453 g
(1 ks = 298Kč)

Putty- Špičková A silikonová základní otiskovací hmota (tmel) Verze
Putty soft: Měkkčí varianta základní otiskovací hmoty (tmelu) s nízkou
finální tvrdostí je ideální pro parodontální případy.
Initial - Velmi přesná korekční otiskovací hmota na bázi A-silikonů.

Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota.
Přesná reprodukce a objemová stálost.
Otisky individuálních lžiček.
Provizorní fixace korunek a můstků.

Alginátová, elastická, otiskovací hmota s fázovým barevným
indikátorem a možností odlití otisku až za 120 hodin. Barevná
indikace fází tuhnutí.

450g

777 222 242

11190,18490,-

Fi-G: Pistole pro rozehřání a aplikaci tekuté gutaperči tenkou
kanylou. Přináší bezdrátový, vertikální design a ovládání
jedním tlačítkem, čímž usnaňuje proces obturace.
• Rychlé zahřátí během 15ti vteřin
• 0,5 mm injekční jehla
• Oboustranný displej - pro leváky i praváky.
• Jehla lze nastavit v 360o úhlu

Obturační
systém: FiP + Fi-G
Guttaperčové tyčinky
pro Fi-G 100ks

27590,449,-

173,-

158,-

Valo širokospektrální lampa
• Elegantně silné
• vícepásmové LED diody se spektrem vlnových
délek 380 – 520 nm pro úplnou polymeraci všech
dentálních materiálů
• dokonale kolimovaný svazek světelných paprsků
• dosah do každého místa v ústech
• 3 polymerační režimy: standard (1 000 mW/cm2
) vysoký (1 400 mW/cm, u VALO Grand
1600mW/cm2 ) extra vysoký – emulace
plasmového režimu (3 200 mW/cm2 )
• zkrácená doba polymerace – šetří Váš čas (3
sekundy na vrstvu)
• vysoká odolnost proti poškození pádem a
poškrábání
• záruka 5let

VALO Cordless LED lampa, 4 ×
akumulátory, nabíječka akumulátorů,

39100,-

VALO Grand šňůrová LED lampa, napájení
s univerzálními koncovkami pro nabíječku

42110,-
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RelyX U200 Clicker
RelyX U200 Automix
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.

Kupte 2 balení RelyX U200 Clicker a
získáte 1 balení (25kompulí)
Adstringentní retrakční pasty ZDARMA

9102,-

2x RelyX +
Adsringentní pasta

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.

Kompozitní čepy se skelnými
vlákny.
Svou elasticitou se podobají
dentinu a proto je zde v
porovnání s rigidními kovovými a
keramickými čepy nižší riziko
kořenových fraktur.

Kupte 2 balení RelyX U200 Automix a
získáte 1 balení (25kompulí)
Adstringentní retrakční pasty ZDARMA

Kupte 2 balení RelyX Fiber Post a
získáte 1 balení RelyX U200 Clicker
odstín A2 ZDARMA

2x RelyX +
Adsringentní pasta

2x RelyX Fiber Post + RelyX
U200 Automix

6476,-

Univerzální mikrohybridní světlem
tuhnoucí kompozitum pro všechny
rekonstrukce.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,
B2, B3, C2, D3, OA2 a OA3.

Univerzální mikrohybridní
světlem tuhnoucí
kompozitum pro všechny
rekonstrukce.
Snížená kontrakce (2 %)
díky novému složení
patentovaného plniva
(60% plniva tvoří částečky
0,6 µm).
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5,
A4, B1, B2, B3, C2, D3,
Incisal a Universal Dentin.

Kupte 3 stříkačky a získáte 1 stříkačku
A2 v hodnotě 977,- ZDARMA

2931,-

Single Bond Universal
Skutečně univerzální: pro
všechny adhezivní techniky, pro
všechny povrchy (suchý i vlhký
leptaný dentin, sklovina, zirkon),
pro všechny adhezivní indikace.

Kupte 2 balení Single Bond Universal a
získáte 1 balení (2x2g) Filtek Supreme
Flowable odstín A2 ZDARMA
2x Single Bond + 2x2g Filtek
Supreme Flowable odstín A2

4852,-

Imprint 4 Penta

Vysoce estetický bulkfillový materiál
kombinující estetiku a přirozenost v
jednom.
Lepší estetický výsledek díky zvýšené
opacitě.
Vysoká mechanická odolnost a
skvělá leštitelnost zaručená 3M
technologií nanofilního plniva.
Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.

Kupte 3 stříkačky a získáte 1 stříkačku
A2 v hodnotě 967,- ZDARMA
4x stříkačka 4g

2901,-

Ketac Universal Aplicap

Nový skloionomern výplňový materiál se
snadným nanášením v jednom kroku.
Jednoduchost a rychlost celé procedury, a
tím i úspora času jak na straně pacienta,
tak lékaře.
Samoadhezivní, chemicky tuhnoucí,
radiopákní, uvolňuje fluoridy po dobu 24
měsíců..
Odstíny: White, A1, A2, A3, A3,5, A4.

Kupte balení Ketacu a získáte 1 balení
Sof-Lex středněhrubé, oranžové a 1
balení Sof-Lex hrubé, tmavě oranžové,
(Ø 12,7 mm, 50 ks) ZDARMA
Ketac + 2x 50ks
SOF-Lex

4009,-

Impregum Penta

Heavy/Super Quick Heavy/Putty
Zkušební balení: 1x báze 300
ml, 1x katalyzátor 60 ml, 1 ks
Imprint™ 4 Super Quick UltraLight/Light/Super Quick Light 50
ml, 10x Penta™ míchací kanyla
červená, 5x míchací kanyla žlutá,
5x koncovka žlutá.

Polyéterový otiskovací materiál
pro automatické míchání a
dávkování v Pentamixu pro
monofázovou techniku.

8250,-

Filtek One

Filtek Z550

Filtek Z250

4x stříkačka 4g

RelyX Fiber Post

Kupte 3 balení (stříkačky nebo kompule) a
získáte 1 stříkačku nebo 20x0,2g kompule
odsínu A3 v hodnotě 1912,- ZDARMA
4x stříkačka 4g nebo 4x
kompule 20x0,2g

5736,-

Sof-Lex leštící disky

Kupte 2 balení Sof-lex a získáte Sof-lex
mandrel (2ks) ZDARMA

1172,-

2x50ks Sof-Lex +
Sof-Lex mandrel

Impregum Penta
Polyéterový otiskovací materiál
pro automatické míchání a
dávkování v Pentamixu pro
monofázovou techniku.

Kupte 2 balení Impregum Penta a získáte Kupte 2 balení Impregum Penta a získáte
Penta Mixing Tips míchací kanyly červené 1 balení (25kompulí) Adstringentní
Kupte Imprint 4 Penta a získáte Penta
retrakční pasty (50 ks) ZDARMA
Mixing Tips míchací kanyly červené (50 ks) (50 ks) ZDARMA
Cena dle cen
2x Impregum +
Cena dle cen
ZDARMA
2x Impregum + kanyly
Adstringentní pasta
Imprint + kanyly
jednotlivých variant

3455,-

jednotlivých variant
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GC G-CEM kapsle
GC Fuji I kapsle

777 222 242

GC Fuji Triage kapsle

sleva více
než:

20%

Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

Odstín: světle žlutá

akční
cena

50 kapslí

2970,-

GC Fuji IX GP kapsle

akční
cena

50 kapslí

Odstín: růžová, bílá

5598,-

50 kapslí

GC Fuji IX GP FAST
kapsle

akční
cena

3280,-

GC Fuji IX GP Extra
kapsle

sleva více
než:

20%

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

akční
cena

50 kapslí

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

3545,-

GC Fuji II LC
Improved kapsle

3545,-

50 kapslí

akční
cena

4030,-

Tekutina 6,8g
Prášek 15g
3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3,
B3) a 2 x 8g tekutiny

1690,1990,7975,-

akční
cena

3835,-

akční
cena

1-1

3435,-

GC Fuji Triage 1-1

Fuji I 1-1

Odstín: růžová, bílá

Odstín: světle žlutá
1-1 (plv. + liq.)

3888,-

Odstín: A3

50 kapslí

GC Fuji II LC
Improved plv./liq.

akční
cena

GC Fuji Plus plv./liq.

GC Fuji Plus kapsle

Odstín: A3, žlutá

Odstín: A2, A3, B3
50 kapslí

akční
cena

50 kapslí

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

akční
cena

2785,-

1-1

akční
cena
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G-CEM LinkForce
Tempsmart DC

Duálně tuhnoucí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu
změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti
polymerování - celkový čas jsou 3 minuty.
Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady.
Snadno leštitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky.
K dispozici: v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml
stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).

3330,-

Kartuše 48ml
Stříkačka 10ml

1990,-

2045,1245,-

777 222 242

Univerzální duálně tuhnoucí adhezivní fixační cement pro všechny
indikace a všechny materiály.

G-CEM Veneer
Světlem tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.

Starter kit: 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip
Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.

Refill A2 /
Translucent; 8,7 g

4800,6090,-

Starter Kit: A2 / Translucent

3985,5210,-

Starter Kit: 2× G-CEM Veneer Refi l (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2× Tryin Paste Refi l (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER,
5ml G-Premio BOND, 45× koncovky pro G-CEM Veneer, 2×
ochranný kryt stříkačky, 50× mikroštětečků, 20× dávkovací
mistička
Refill: 1,7g (A2, Translucent,
Opaque, Bleach)

Essentia

Essentia Universal

1150,-

Essentia HiFlo/LoFlo

Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7
odstínů pro všechny klinické situace.
Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyry modifikátory
(RBM, B?, WM a OM)vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.
Starter Kit: stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních
koncovek a příslušenství.
Modifier Kit: 2x2,4ml
(1 od každého odstínu)

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

Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit
s kondenzovatelnou konzistencí

1670,-

1 tuba 3,4g

(Promo Pack)
4x3,4g

1298,4245,-

6050,870,-

7990,-

1 tuba,
libovolný odstín

5760,-

Modifier Kit

Gradia Direct

1670,-

1298,4863,-

1690,-

1 tuba – 3,4g

1365,-

Gradia Core

Gradia Direct
Flo/LoFlo

Duálně tuhnoucí kompozit
pro estetické dostavby a
fixaci kořenových čepů.

Kit: 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND
DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky,
příslušenství

6520,-

Anterior Syringe; 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,
B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT
Posterior Syringe; 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-WT, PNT
X Syringe; 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3,5, X-AO2, XWT

1750,-

Flo: 2× 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW,
4 kovové špičky, 2 uzávěry
LoFlo: 2× 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW,
4 kovové špičky, 2 uzávěry

945,-

1690,-

GC Fuji IX GP 1-1

3030,-

2475,-

Intro kit:1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND
5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo
prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser
(dávkovací pistole).

6740,-

Refill: kartuše
10ml,

3-2

3250,-

5550,2185,-

GC Fuji IX GP Extra
1-1

GC Fuji IX GP 3-2

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

Odstín. A3

1-1

1235,-

5350,-

Odstín. A2, A3

7250,-

5875,-

1-1

3210,-
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G-aenial A´CHORD
Světlem tuhnoucí univerzální výplňový kompozit.
Nový univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů.
Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení pracovního postupu, ale
nechtějí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací.
Tento materiál byl navžen tak, aby pokryl 90% všech vašich přímých výplní s
5 CORE odstíny (A1, A2, A3, A3.5, A4), které pokryjí všech 16 VITA odstínů.
Dále jsou k dispozici opákní, sklovinné a krčkové odstíny a dva vybělené
odstíny.
Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné,
lesklé a beze změny.

Refill stříkačky 4 g: A1, A2, A3, A3.5,
A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE,
BW, BOW.

1760,-

1490,-

Výhodné balíčky:

Speciální kit: G-Aenial A´CHORD – 2x
A2, 2x A3 + 1x G-Premio BOND 5ml

Layering kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

kit: stříkačky (4g)
7945,- Core
v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

9980,-

6680,-

8800,-

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou
pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE
Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných
klinických situací.
Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL,
8x GC Automix Tips Regular, 2x GC
Automix Endo tips,Adhesive
enhancing Primer
Systém Kit: stříkačky A2 a TL,
15xGC Automix Tips Regular, 2x GC
Automix Endo tips, Adhesive
Enhancing Primer a G-Multi Primer

1997,4400,-

Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky
A2/TL, 15x GC Automix Tips
Regular, 5x GC Automix Endo tips

3300,-

Single Refill AO3/WO: stříkačky
AO3/WO, 8x GC Automix Tips
Regular, 2x GC Automix Endo tips

1700,-

D-Light DUO

Všestranný 2 lahvičkový
univerzální bond.
Nová patentovaná
technologie GC Dual-H
Technology umožňuje
plynulý přechod od
hydrofilních k
hydrofóbním
vlastnostem povrchu s
aplikovaným primerem,
který potom zpevní, a
vznikne skutečně
hydrofóbní ochranná
vazební vrstva.
G2-BOND Universal je
okamžitě rozpoznatelný
díky svým jedinečným
obalům na lahvičkách 1Primer a 2-BOND.

D-Light Pro

Bezdrátová LED polymerační
lampa, která má malé
rozměry a je velmi lehká. Její
dvojí vlnová délka a spolehlivý
výkon umožní během krátké
doby efektivně polymerovat
všechny dentální materiály.

33400,- Obsah balení : rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod
2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptery, 1x
41200,- 8mm,
ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.
35000,31900,42190,Cena kapslí

Lampa + 8x GC kapsle

Trial kit A: stříkačky (4g)
v odstínech: 2xA2, 1xA3

5280,-

Trial kit B: stříkačky (4g)
v odstínech: 2xA3, 1xA2

5280,-

G2-Bond Universal
Bottle Kit: 5ml 1PRIMER, 5ml 2-BOND,
1-PRIMER kryt, 2BOND kryt, 20×
dávkovací mistička, 50×
aplikátor a technická
karta.

3900,-

1-PRIMER Refil
5ml

2800,-

1-BOND Refil
5ml

1200,-

Nový digitálně
ovládaný
vysokorychlostní
míchací přístroj na
kapsle
Zajistí nejlepší
namíchání všech
kapslových materiálů.
Ergonomický moderní
design přístroje.
Speciálnímu design
míchacích vidliček pro
snadné vkládání i
vyjímání kapslí.
Velký digitální displej
usnadňuje volbu mezi
manuálním a
předvoleným míchacím
programem...

21190,-

17700,-

Gradia štětec

Caviton

Fuji TEMP LT
Fixační cement ve verzi
pasta-pasta na
dlouhodobá provizoria.
Poskytuje dobře známé
ochranné vlastnosti,
které nabízejí materiály
založené na
skloionomerní
technologii.
Příjemná manipulace nepříliš řídká konzistence
s tenkou vrstvou filmu,
snadné odstranění
přebytků

3975,3975,-

Capsule Mixer CM-II

Vysoce výkonná LED lampa.
Duální vlnová délka, tři
programy, elegantní, lehký
a ergonomický designem,
autoklávovatelná rukojeť.

Lampa + 20x Essentia
(dle výběru)
Lampa + 20x tuba G-aenial
(dle výběru)
Lampa + 20x tuba Gradia
Direct (dle výběru)

6680,-

8800,-

G2-BOND Universal

G-Cem ONE

2x13,3g kartuše

777 222 242

Dočasný výplňový
materiál pro
standardní kavity a po
endodontickém
ošetření. Tuhnutí je
inicializováno vodou a
slinami. Snadno se
odstraňuje.
10 ks, plochý
nebo kulatý

5200,-

3500,-

dóza, 30g, bílá

620,-

560,-

1560,-

držák štětců
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Ceramic Primer II
Injection Moulding Kit
Vysoce odolný výplňový kompozir s výjimečnou pevností a odolností
proti opotřebení díky kombinaci ultrajemného plniva s obsahem
baria a GC vylepšené technologii silanizace částic

1× kartuše EXACLEAR,
3× G-ænial Universal
Injectable (A1, A2, A3)

Adhezivum pro
vytvoření silné vazby
během fixace mezi
všemi estetickými
nepřímými
náhradami a
cementy na bázi
pryskyřice, nebo při
opravách přímých
kompozitních
náhrad.

3270,-

4370,-

777 222 242

3ml

DiaPolisher Paste

Diamantová leštící pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro
další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní
zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo
Gradia

2475,-

2970,-

EQUIA Forte HT

Bulkový sklohybridní výplňový systém.
Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je
použita směs částic s různou velikosti.
Pevnost i manipulace byly ještě vylepšeny u EQUIA Forte HT
rozvinutím inteligentní kontroly distribuce a vzájemného působení
těchto skleněných častic.
Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro
zatěžované výplně II. třídy.

3745,4075,-

Refill á 50 kapslí v odstínech: A2,
A3

5330,-

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1,,
A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

5330,-

Klinické balení obsahuje: 200
kapslí, 4 ml Equia Forte Coat
FlipCap a 25 ks jednorázových
štětečků - odstíny A2, A3, B2.

17500,-

14665,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí,
4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25
ks jednorázových štětečků –
odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

10440,-

8325,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20
ks unitdose EQUIA Forte Coat a 25
jednorázových štětečků v odstínech
- odstíny A2, A3, B2.

3020,-

2535,-

Fuji Cem Evolve

1251,-

1490,-

2g

EQUIA Forte Coat
FlipCap
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.

2590,-

4ml

2098,-

everStick Perio

Exaclear

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty
Skloionomerní
cementy jsou
chloubou GC díky
dokonalé kvalitě,
kterou prokázaly
nezávislé klinické
studie po celém
světě.

Triple Pack: 3x 9,2g +
45x koncovka

7590,-

Single Pack: 9,2g + 15x
koncovka

2990,-

6095,2165,-

Inovativní, čirý VPS
materiál vhodný pro
náročné estetické
případy s vynikajícími
výsledky.
Vysoká úroveň
transparence zajišťuje
skvělou možnost
vizuální kontroly a
viditelnost detailů.
Bezkonkurenční
průsvitnost umožňuje
velmi efektivní
polymeraci přes silikon.

kartuše
2x51g

stříkačka 2ml (3,7g),
bulkový nebo
dentinový odstín,
20× koncovka

1890,-

1990,-

1850,-

everStick INTRO: everStick C&B
8 cm, everStick PERIO 8 cm,
silikonový nástroj StickREFIX D

everX Posterior

everX Flow
Zatékavý kompozit zesílený
krátkými skelnými vlákny určený
pro náhradu dentinu.
Nejsilnější náhrada dentinu pro
zpevnění velkých kavit.
Vynikající odolnost proti zlomění,
téměř shodná s dentinem, a to
díky vysokému podílu krátých
vláken, která jsou pevně vázána
na živičnou matrici.

1355,-

2570,-

1x8cm

Vlákny zesílený kompozit pro náhradu dentinu.
Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení
všech rozsáhlých kompozitních výplní.
Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá
dentinu.

15 unitipů ×
0,13 ml

2440,-

50 unitipů ×
0,13 ml

7350,-

2030,5999,-

3610,-

1735,2250,-

everStick C&B
Skelnýni vlákny vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní,
extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky
vyztužené vlákny

1x8cm

2780,-

everStick INTRO: everStick C&B
8 cm, everStick PERIO 8 cm,
silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-
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GC Repair Kit

Dry Mouth Gel

G-Multi Primer

Gel na suchá ústa

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé
monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.

Balení: G-Premio BOND 5× unidose, CERAMIC PRIMER II 5×
unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na
bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a
mikroštětečky

10ks sortiment: 4x máta, 2x
malina, 2x pomeranč, 2x citron

3240,-

10ks malina

3240,-

3030,3030,-

G-aenial Anterior /
Posterior / Flo X

3310,-

balení

2785,-

G-aenial Universal
Injectable

2210,-

5ml

1855,-

G-aenial Universal
Flo
sleva více
než:

29%
sleva více než:

27%

Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)
Anterior: 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV,
CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Odstíny: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2,
AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Odstíny: BW, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Posterior: 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE, P-IE

1489,-

2060,-

tuba

980,-

1150,-

tuba 1x1ml

Samoleptací, světlem tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7.
generace, celá aplikace během 30 s.

1499,-

Cocoa Butter

G-Bond Starter Kit

G-Premio Bond

2140,-

Tuba: 3,4g

Separační médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování
skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a
kovových nástrojů, hladký povrch výplně.

sleva více
než:

45%
sleva více než:
3-Bottle Pack:
3x5ml

7500,-

1 lahvička
5ml

2940,-

22%
5849,2349,-

Starter Kit; 5 ml, 50x
mikrotip štětečky, mikrotip
aplikátor a míchací miska

MI Varnish

Refill Pack; 35× 0,4 ml
(jahoda / máta), 50×
štěteček

1010,3050,-

2175,-

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální
rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.
Příchutě: meloun, jahoda, máta, vanilka a tuti frutti.

788,2495,-

5-Pack: 5 ks
sortiment

3040,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť

5600,-

Edvarda Beneše 70, Plzeň, www.westmedical.cz,

10g

390,-

350,-

MI Paste Plus

Tooth Mousse

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem
kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".

Intro Pack; 10× 0,4 ml
(5× jahoda, 5× máta),
20× štěteček

3950,-

Stejné účinky jako GC Tooth Mouse, navíc obsahuje fluorid
Příchutě: jahoda, máta, tutti fruti, vanilka a meloun

5 ks
2375,- 5-Pack:
sortiment
10 ks sortiment
4490,- 10-Pack:
nebo jedna příchuť

3270,6220,-

email: plzen@westmedical.cz

2565,4875,-

