
Black Snake ZK

Červený 
(ortho), 1ks

Od značky THIENELINO pro 
děti a dospívající od 7 let.
Pohodlný pogumovaný 
úchop, pružný krček 
redukující tlak, atraktivní 
design. 
V tyrkysové barvě pro běžné 
čištění zubů. 
V červené barvě pro 
pacienty ortodoncie, vhodné 
pro fixní rovnátka.

tyrkysový, 1ks

695,- 289,-1725,- 779,- 309,-1859,-

2995,- 1075,-

156,-199,-

29,-

1425,-1199,-

170,- 40,-

3160,- 1589,-

32,-

36,-

1410,- 1335,-

240,-

Thienelino dětské ZK

12ks

Měkké, 
tvarované 
štětiny kartáčku 
pro správné 
vyčištění zadních 
zoubků. 
Pohodlná, široká 
rukojeť, přísavka 
na konci. 
Barvy: modrá, 
zelená, červená 
a růžová. 

Kelímky Thienel

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

100ks, 160ml
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Orotol Plus

2,5l

Nepěnivý bezaldehydový
přípravek pro současnou 
dezinfekci, dezodoraci, 
čištění a údržbu všech 
zubolékařských 
odsávacích zařízení a 
odlučovačů amalgámu. 
Spektrum účinnosti: 
baktericidní, 
tuberkulocidní, fungicidní, 
virucidní včetně HBV a 
HIV. Tekutý koncentrát, z 
2,5 l koncentrátu získáte 
125 l účinného roztoku.

Sekudrill

2l

Desinfekce rotačních nástrojů
K dezinfekci a čištění 
stomatologického rotačního 
instrumentária z oceli, 
tvrdokovu, diamantu, 
elastických lešticích nástrojů, 
keramických brusných tělísek a 
kořenových nástrojů

FD 350
Dezinfekční ubrousky 
pro dezinfekci a čistění 
otřením povrchů 
zdravotnických 
prostředků.
Sortiment 3 typů: klasik, 
s vůní květi nebo s vůní 
citrónů.

dóza 110ks

náplň 110ks 229,- 215,-

Gigasept Instru AF

5l

2l

Přípravek na 
dezinfekci a čištění 
všech druhů nástrojů a 
pro ultrazvukové 
čističky.
Neobsahuje aldehyd, 
fenol ani aktivní chlór.
Má velmi dobré čistící 
schopnosti, široké 
spektrum účinnosti a 
příjemně voní.

Sekusept Aktiv

1,5 kg

6 kg

K dezinfekci a čištění 
nástrojů, pomůcek z nerezu, 
skla, gumy a plastu.
Skvělá materiálová 
snášenlivost, pH pracovního 
roztoku 8.
Má vynikající čisticí účinky, 
výborně rozpouští krev a 
bílkovinné nečistoty.
Určeno i pro vyšší stupeň 
dezinfekce termolabilních 
materiálů.
Vhodné i pro použití v 
ultrazvukové lázni a v 
poloautomatických myčkách.

4449,- 3395,-

Incidin liquid

5l

K přímému použití pro 
rychlou dezinfekci předmětů 
a ploch postřikem. 
Vhodný pro ošetřování 
nerezových povrchů, 
stomatologická křesla a 
těžko dostupná místa.

Únor 2023

ORBI-Sept dezinfekce 
odsávacího zařízení

ORBI-Sept dezinfekce 
nástrojů

ORBI-Sept dezinfekce 
vrtáčků

Koncentrát pro přípravu 
dezinfekčního roztoku pro 
ruční čištění a 
profylaktickou dezinfekci 
termostabilních a 
termolabilních nástrojů 
ponořením do lázně. 

2,5l2,5l

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

2,5l

Vysoce účinný koncentrát 
pro čištění, dezinfekci a péči 
o odsávací systémy zubních 
souprav. Je bez aldehydu, 
nepění. Díky vysoké čistící 
síle odstraní i odolné 
usazeniny. Široké spektrum 
působení, vysoká 
kompatibilita, použitelný i v 
systémech se separátory 
amalgámu. Pravidelné 
používání zamezuje vzniku 
nepříjemných pachů.

1207,- 882,- 795,-1097,-654,-704,-



SuperMat refill

Refill 50 ks

Oblíbený matricový systém transparentních a kovových matric pro 
distální úsek.
Pásky jsou uchyceny v cívkách SuperCap pro snadné nasazení a rychlé 
utažení matrice.
Tvary pro moláry i premoláry.
Ocelové matrice o tloušťce 0,030 nebo 0,038 mm.
Transparentní matrice o tloušťce 0,050 mm.
Náhradní matrice dostupné ve dvou výškách pásky: 5 mm nebo 6,3 mm.

4842,- 2806,-1744,- 5696,- 4209,-2207,-

2024,- 2389,-

6439,-335,-

3676,-

8400,-
1961,-

2699,- 3063,-

1468,-423,-

Hawe klínky
Optimálně anatomicky tvarované dřevěné klínky pro perfektní 
adaptaci matric k zubu.
Velikosti: tyrkys, oranžové, bílé, zelené, žluté, modré, červené, 
bílé široké

100ks
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OptiBond Gel Etchant

Balení

37% kyselina fosforečná pro leptání skloviny a 
dentinu.

Balení: 1x 30g stříkačka Jumbo, 2x prázdná stříkačka, 
30x aplikační koncovka.

OptiBond FL

1ks

Tento adhezivní systém pro 
dentin/sklovinu funguje jako 
adhezivum a liner v jednom.
Jedná se o 48% sklem plněný 
adhezivní systém poskytující 
chemickou i strukturální vazbu.
Jednoduché použití; žádné míchání 
a jen jedna světelná polymerace.
Balení kit obsahuje: 8 ml primer, 8 
ml adhezivum, 3g Gel Etchant, 10 
kanyl ke Gel Etchant, 25 míchacích 
mističek a 50 aplikačních štětečků.

Maxcem Elite

2 x 5g

Dvousložkový, samoleptací, 
duálně tuhnoucí kompozitní 
fixační cement typu pasta-
pasta.
Nová formule s až o 90% vyšší 
pevností vazby na dentin 
oproti předchozí verzi 
MaxCem Elite.
Pro fixaci keramických, 
kompozitních a kovových 
náhrad.
Odstíny: bílý, opákní, čirý a 
žlutý.

Únor 2023

1550,- 1080,-265,-315,-

Vertise Flow
Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně třídy I. a 
II., liner, pečetění fisur a opravy keramiky.
Vysoká síla vazby k dentinu, sklovině, kovu i keramice; vysoká 
odolnost vůči abrazi a radioopacita.
Ideální viskozita pro snadnou manipulaci.
Odstín: A2, A3

Stříkačky 
2x2g

OptiDisc

velikosti: OptiDisc refill 9,6 mm: hrubý 80 ks (4197) | středně hrubý 
100 ks (4181) | jemný 100 ks (4182) | velmi jemný 100 ks (4183) 
OptiDisc refill 12,6 mm: hrubý 80 ks (4198) | středně hrubý 100 ks 
(4184) | jemný 100 ks (4185) | velmi jemný 100 ks (4186)
OptiDisc refill 15,9 mm: hrubý 80 ks (4199) | středně hrubý 100 ks 
(4191) | jemný 100 ks (4192) | velmi jemný 100 ks (4193)

2042,-

OptiShade

Systém OptiShade s využitím 
technologie Adaptive Response 
Technology pokrývá všech 16 
klasických odstínů VITA® pomocí 
pouhých 3 odstínů. 
Můžete se spolehnout na prvotřídní 
vlastnosti při zpracování a současně 
získáte vysoce estetické náhrady, 
zjednodušíte si správu skladových 
zásob a ušetříte čas při výběru 
odstínů.

Kompule 20ks

Kompule 10ks

Stříkačky 4g 5265,-

6318,-

3510,-
4212,-

sleva více než: 20%

SuperMat System
•Oblíbený matricový 
systém transparentních a 
kovových matric pro 
distální úsek.
• Matrice jsou tvarovány 
podle přirozené anatomie 
zubu.
• Pásky jsou uchyceny v 
cívkách SuperCap pro 
snadné nasazení a rychlé 
utažení matrice.
• Tvary pro moláry i 
premoláry.

sortiment obsahuje: 1 SuperLock napínací nástroj, 14 různých 
ocelových matric SuperCap a 6 různých transparentních matric 
SuperCap.

5mm

6,3mm

sleva více než: 25%

CaviWipes

Dóza – 160ks

Kvalitní, 
velmi oblíbené

sleva více než:

15%

CaviCide

5l

Postřiková 
dezinfekce 
kompatibilní s 
většinou povrchů, 
baktericidní a 
virucidní účinnost. 
Používá se 
neředěný.

sleva více než:

25%

KaVo Spray

Vysoce kvalitní univerzální 
péče,
Zajišťuje dlouhodobou 
životnost nástrojů KaVo,
Hnací plyn šetrný k životnímu 
prostředí,

1350,- 1195,-



1280,- 1189,-1123,-446,-510,-
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229,-1580,- 260,-2000,- 199,-231,-

sleva více než:

20%

Stomaflex set – pouze do vyprodání 
zásob!!

Dále samostatně Putty, Light a Gel 
Catalyst.

Zubní válečky DentalpadVata buničitá dělená

nesterilní 
7,5x7,5cm

Kompresy sterilní

69,- 99,-

Kompresy nesterilní

Vata buničitá přířezy

65,-169,-
99,-

252,-

Regular, Fine, 
Superfine á 100ks

500g, 
Hartmann

sterilní 
7,5x7,5cm

Hartmann, 4x5cm, 
500ks

1kg, 
Batist

sterilní 5x5cm

Batist, 4x5cm 
2x500ks

109,-

187,- 72,- 159,-

77,- 279,-

nesterilní 
5x5cm

45,- 109,-

148,-

47,- 42,- 184,- 166,-

41,-

Mikroaplikátory

Průměr 8mm 
nebo 10mm

Opalescence PF 10%/16%
Noční bělení Opalescence® PF 10% = 
10% karbamidu peroxidu.  Doba jedné 
aplikace 8 - 10 hod/noc. 
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 
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. 

Patient Kit

Opalescence bělící 
pasta

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

133g

Listerine Total Care 1l

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

1000ml

sleva více než:

15%

Septoject

100ks

Vynikající jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentární anestezii. 

Akce pouze na rozměry
Rozměry: 30G - 12, 16mm.

Stomaflex set

set

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

Mikrozid AF liquid

5l

Přípravek pro dezinfekci 
postřikem na plochy a 
předměty. 
Účinný proti baktériím, 
mykobaktériím, 
mikroskopickým 
kvasinkovitým i vláknitým 
houbám a širokému spektru 
virů. 
Bez formaldehydu, jako 
účinné látky obsahuje 
alkoholy, glutaraldehyd a 
kvarterní amonné soli.
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Endo-Eze MTAFlow

530,-1060,- kit
1170,- 580,- 5750,-

5200,-

3790,-

NaviTip Sideport 29G

1700,-3620,-

1720,- 3230,- 1860,-

4210,- 1880,-

2290,- 2060,-

4020,-

4030,-

1278,-1386,-1520,- 1140,-

2210,- 1990,-

Etching gel

30g – Economy
balení

Leptací gel na sklovinu a dentin v koncentraci 34 - 37% kyseliny 
fosforečné, umožňující snadnou, přesnou a rychlou aplikaci ze 
stříkačky.
Balení obsahuje: 3,5 g gelu ve stříkačce, 10 ks aplikačních kanyl.
EKON balení obsahuje: 30 g gelu se stříkačce, 2 náhradní stříkačky a 20 
ks aplikačních kanyl.

Únor 2023

Endo-Eze MTAFlow White

Peak Universal Bond 
Peak SE Primer

Peak SE – 4x1,2ml

Jediný bond s chlorhexidinem (0,2% ) – pomáhá zvýšit dlouhodobou 
pevnost bondu.
Adheze ke všem materiálům (dentinu, sklovině, kovu, keramice, 
kompozitům i zirkonu). 
Pro přímé i nepřímé bondování, bondování kořenových čepů a 
endodontických ošetření.

stříkačky 4x1,2ml

lahvička 4ml 2270,-

2700,-

1710,-
2030,-

Ultra-Etch

Refil 20x1,2ml

IndiSpence 30ml

Refil 4x1,2ml 
stříkačka

Intro kit 4 
stříkačky

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

1090,-

1510,-

2800,- 2240,-
1210,-
880,-

NaviTip FX 30 Ga

20× kanyla 
17 mm

2 kanyly v jedné - multifunkční 
kanyla: současně čistí, oškrabuje 
stěny kanálku a vyplachuje 
kanálek. Pevná kanyla 30 ga
dostupná v délkách 17 nebo 25 
mm. 30ga (ø 0,30 mm) optimální 
pro: Citric Acid 20%

20× kanyla 
25 mm

1930,- 1740,-

NaviTip kanyly 29G, 30G
Tenké rigidní kanyly z nerezové oceli s pružnou špičkou – dopraví 
endodontický materiál do každého kanálku. Přesné dávkování materiálu 
k apexu. Snadné zavedení kanyl do zakřivených kanálků. 
Délky: 17 mm (bílé), 21 mm (žluté), 25 mm (modré) a 27 mm (zelené)

50 kanyl

20 kanyl

29G - optimální pro MTA 
Flow, EndoRez, UltraCal XS, 
File-Eze. 
30G - optimální pro 
hypochlorid sodný, roztok 
EDTA18%, Citric Acid 20%, 
roztok chlorhexidinu, 
UltraEtch.

1830,-

NaviTip Sideport 31G

50 kanyl

20 kanyl

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

1740,-1930,-

20 kanyl

Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS, MTAFlow.
1 otvor po straně brání protlačení materiálu přes apex 17, 
21, 25 nebo 27 mm.

File-Eze EDTA

Refil – 4x1,2ml

19% EDTA viskózní gel - efektivně lubrikuje nástroje pro 
opracování kanálků, napomáhá chelataci. 
NEOBSAHUJE peroxid vodíku – vhodný při následném použití 
světlem tuhnoucích pryskyřičných plniv (např. Endo-REZ). 
Rozpustný ve vodě - snadno se vyplachuje. 
Geniálně přesná a jednoduchá aplikace v kombinaci s NaviTip
kanylou. 
Balení Intro kit obsahuje:
4 x 1,2 ml File-Eze, 
20 kanyl NaviTip.

IndiSpense 30ml

Intro kit

2820,- 2540,-

EDTA 18%

30ml

Účinně odstraní smear layer, redukuje biofilm.
18% EDTA roztok - otevírá dentinové tubuly. 
Přesná a cílená aplikace pomocí kanyl NaviTip.

Opravný mineral - trioxid -
agregate cement. Ultrajemný
zrnitý prášek a proprietární 
gelové medium. Přesné 
dávkování až k apexu pomocí 
kanyly. Bioaktivní, podporuje 
hojení, obsahuje oxid 
bismuthu. 
Kit obsahuje: 8-10 aplikací - 1x 
MTAFlow prášek (2 g), 1x 
MTAFlow gel (2 ml), 1x 
odměrky s 2 odměrnými konci, 
1x míchací podložka, 20x 
kanyla Black Micro, 10x 
stříkačka Skini, 10x uzávěr 
Luer Lock,

kit

Opravný mineral-trioxid -
agregate cement pro 
endodontická ošetření nad 
klinickou linií. Nezabarvuje. 
Vhodný zejména do estetické 
zóny. 
Kit obsahuje: 8-10 aplikací • 
1x MTAFlow White prášek (2 
g), 1x MTAFlow White gel (2 
ml), 1x odměrka s 2 
odměrnými konci, 20x kanyla 
Black Micro, 10x stříkačka 
Skini, 10x uzávěr Luer Lock

5770,-

5180,-

Porcelain Repair Kit

Porcelain Etch + Silane 
2x1,2ml + kanyly

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.

Porcelain Repair Kit

Rychlé a kvalitní opravy poškozené keramiky.

4710,-6270,- 3,5g 414,- 383,-







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! 

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,

Kalcium hydroxid na přímé překrytí pulpy a dočasné plnění 
kořenových kanálků.

670,- 549,-219,- 790,- 589,-259,-

8690,-
8690,- 6990,-

7790,-835,-939,-

1030,- 2240,-

2495,-900,-

2907,-2490,-

2645,- 2070,-

1140,- 3230,-

580,-

1895,-

2630,- 2390,-

549,-

Endo Clean stojánek

houbičky 50ks

Stojánky na nástroje s 
houbičkou pro odstranění 
nečistot během preparace 
kořenového kanálku.
Stojánek se naplní prostředkem 
pro dezinfekci kořenového 
kanálku.
Kulaté - modrý z odolného 
plastu nebo hliníkový vhodný do 
sterilizátoru

1000,-

Barevné stříkačky

stříkačky 10ml, 50ks

Calcicur

3x2,5g
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Barevně označené stříkačky pro výplachové a jiné roztoky.
Standardní luer-lock zakončení. 
Neobsahují latex, objem 5 ml a 10 ml. 
Barvy: červená, modrá, žlutá a bílá.

stříkačky 5ml, 100ks 519,- 449,-

Endostar ReEndo set

sada

Skvělé v odstraňování starých výplní v 
kořenovém kanálku. 
Balení obsahuje po jednom nástroji ve 
velikostech: č. 1 - 12/30, č. 2 - 08/30, č. 
3 - 6/30 a č. 4 04/30
Délka: 23, 25 a 28mm

plastový stojánek 239,- 209,-

3390,- 2990,-

Endomethasone N

tekutina 10ml

Oblíbená RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu 
a dexametasonu.

prášek 14g

set

Root Canal Sealer

sada

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

Parcan N

250ml

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.

File Care EDTA

5x3ml (1ks = 438Kč)

3ml

Chelatační činidlo, které redukuje napětí kořenových nástrojů a 
umožňuje účinější čištění kanálků a snadnější preparaci. 
Odstraňuje smear vrstvu, zdokonaluje penetraci endodontických 
léčiv a výplňových materiálů do tubulů. 
Obashuje 15% EDTA a 10% urea peroxid gel.

Forendo Paste

2,2 g + 20 kanyl 

Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi silikonového oleje. 
Baktericidní - bakteriostatická - pH >12 - rentgenokontrastní - netuhnoucí. 
Pro dočasnou a střednědobou léčbu kořenového kanálku. Pro zabránění 
vzniku zánětů a pro léčbu infikovaných kořenových kanálků, abscesů, 
periapikálních lézí, perforaci, exsudaci, kořenových resorbcí, 
traumatických zranění, stimuluje apexifikaci a apexogenezi.

Fibre Kleer 4 Tapered
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).

Čepy 10ks

Biodentine

5 x 0,7g

15 x 0,7g

2850,-3360,-

BioRoot RCS + Parcan N

BioRoot RCS + Parcan N

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

Základní balení obsahuje 4 x 1 g materiálu ve stříkačce, 15 
aplikačních kanyl 22G, 50 kanyl 19G.

Zkušební balení obsahuje 1 g materiálu ve stříkačce, 15 
aplikačních kanyl 19G

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

Rubber fólie

119,-130,-

2143,-2345,-1953,-

1370,- 275,-

2530,-3440,-

138,-

1220,-

2810,- 4300,-

1830,- 158,-

3870,-

1099,-

3820,-

Calasept Plus

4 x 1,5ml + 20 
aplikátorů

Hydroxid vápenatý ve stříkačce s vysokým obsahem 
kalcia >41 % (pH 12,4). 
Balení obsahuje 4x 1,5 ml a 20 elastických plastových 
aplikátorů.

tel. č.: 777 222 242
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389,- 499,-429,-

459,- 409,-

Mimořádně pružné a elastické 
kofferdamové fólie. 
Vyrobeny ze 100% přírodního 
latexu.

519,- 469,-Silná – 36ks

Střední – 36ks

Slabá – 36ks

Kofferdamové spony

1ks

č. 206 č. 207č. 2

č. 210 č. 5 č. 7

sleva více než:

25%

Cognoscin mátový

75ml

Oblíbený produkt nyní s mátovou 
příchutí pro příjemnější pocit 
během ošetření. 
Přípravek je určen pro orientační 
zkoušku vitality zubu. 
Pomocí trysky je možné 
aplikovat sprej přímo na zub, 
případně na vatovou peletku, 
kterou následně přitisknete na 
vyšetřovaný zub.

DC Kältespray

200ml

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

ORBI-Kalte sprej

200ml

Chladicí sprej pro lékařské použití, ochlazuje až do -45 °C.
Pomerančová příchuť

TheraCal PT

4g + 15 
kanyl

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

TheraBase

8g + 15 
kanyl

Samoadhezivní báze/podložka uvolňující vápník.
S využitím technologie THERA se TheraBaseCa chemicky váže na strukturu 
zubu a uvolňuje a dobíjí ionty vápníku. 
Uvolňování vápníku v TheraBase vytváří alkalické pH, které podporuje 
vitalitu zubní dřeně. 
Jedná se o duálně vytvrzovaný materiál, který polymeruje i v hlubokých 
výplních, kam světlo nedosáhne. TheraBase je pevnější a odolnější než jiné 
podložkové materiály, skloionomery a pryskyřicí modifi kované 
skloionomery.
Je radioopákní, což umožňuje snadnou identifi kaci na rentgenových 
snímcích a poskytuje rychlou a efektivní diagnostiku. 

ProTaper Next
Nová generace Protaperů určená pro endo-odborníky hledající 
všestranný, flexibilní systém pro ošetření většiny kořenových kanálků. 
Riziko poškození nástroje je výrazně nižší a ještě lépe zachovávají 
původní anatomii kanálku.

3ks

Kupte 3 balení ProTaper Next (3ks) podle 
svého výběru a získáte 1 Set X1-X3 délky 
25mm  ZDARMA

ProTaper Gold
Jednoduché a plynulé opracování kořenových kanálků. 
Skvělá řezná schopnost nástroje a nízké rotační tření mezi břitem 
a dentinem, neaktivní hrot. 
Výborné mechanické vlastnosti, úžasná pružnost, zvýšená 
odolnost proti cyklické únavě.
Nástroje ProTaper Gold "shaping" (SX, S1 a S2) rozšiřují kořenové 
kanálky a jsou určeny pro techniku "brushing". 
Nástroje ProTaper Gold "finishing" (F1-F5) jsou pružnější a slouží 
pro opracování a dokončení kořenových kanálků.

6ks

Kupte 3 balení ProTaper Gold (6ks) podle 
svého výběru a získáte 1 Set SX/F3 délky 
25mm  ZDARMA

ProTaper Ultimate
Nejnovější systém kořenových nástrojů z rodiny ProTaper. 
Sekvence strojových nástrojů - 21, 25 nebo 31 cm

5ks

Kupte 3 balení ProTaper Ultimate (5ks) 
podle svého výběru a získáte 1 sekvenci 
délky 25mm  ZDARMA
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Filtek Z250

CleanPolishSuperPolishDepural neo
Osvědčená pasta pro vysoký lesk se používá pro leštění 
přirozených zubů, kompozit, amalgámů, skloinomerů a zlata.

45g75g

Depuralizační pasta k očištění povrchu zubů po odstranění 
zubního kamene a před zhotovováním výplně.
Vhodná také k odstranění barevných pigmentací na povrchu 
zubu a při konečné úpravě kompozitních výplní.

50g

Čistící a leštící pasta (Clean) a pasta na vysoký lesk (Super).
Vynikající na leštění přirozených zubů, amalgámů, kompozit, 
skloionomerů a zlata.

1781,- 1750,-1540,- 1950,-

420,- 420,- 388,-388,-166,-184,-

2062,- 6236,-

2018,-1104,-

5855,-6888,-

4857,-

2062,-

SDR Plus

15x0,25g

Zatékavý materiál 
typu bulk-fill. 
Odstíny: Universal, 
A1, A2 a A3.

Relyx Universal

Zkušební balení

Duálně tuhnoucí kompozitní cement 
mikromix v stříkačce. 
Dostupné odstíny: fluorescentní, A1, A3 
opákní, bílý opákní. 
Zkušební balení obsahuje: 3,4 g RelyX
™Universal pryskyřičný cement stříkačka, 
15 RelyX ™Universal Mikro míchacích 
kanyl, 5 prodlužovacích endo koncovek, 
1,5 ml lahvička 3M ™Scotchbond
™Universal Plus adhezivum, 3 ml 
Scotchbond™ Universal leptadlo, 25 
modrých aplikačních špiček a 50 
oranžových mikrokartáčků.

Scotchbond
Universal Plus

5ml

Rentgen kontrastní, 
univerzální adhezivum 
pro všechny přímé a 
nepřímé indikace lepení.
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Neo Spectra ST

stříkačka: 2x1,8g, 
ST Flow

Neo Spectra ST je univerzální výplňový materiál. Užijte si jednoduchou a 
snadnou manipulaci při použití viskozity dle vašeho výběru. 
Odstíny: A1 (odpovídá A1, B1, C1), A2 (pro A2, B2, D2), A3 (pro A3, C2, 
D3, D4), A3.5 (pro A3.5, B3, B4, C3), A4 (pro A4, C4), BW (pro bělené 
zuby), D1 (opákní dentin), D3 (opákní dentin) a E1 (translucentní
sklovina).

kompule 16x0,25g, LV/HV

stříkačka: 3g, LV/HV 1241,-
1655,-

Kupte 3 balení a získáte odstín Universal 
ZDARMA

Kupte 3 balení a získáte odstín A2 ZDARMA

Core-Flo DC/Core-Flo
DC Lite

Duálně tuhnoucí materiál, obsahující fluorid, ideální pro dostavby, 
cementaci čepů a také jako materiál pro náhradu dentinu. 
Core-Flo DC: aplikuje se pomocí pistole, skvěle zatéká, drží tvar, odstíny: 
Natural/A1 (A) a Opaque bílý (O) a kontrastním Modrém odstínu (B). 
Core-Flo DC Lite: aplikuje se přímo z duální stříkačky, má samonivelační 
schopnost a vynikající manipulační vlastnosti, odstíny: Natural/A1 a 
Opaque bílý.

8g + 15kanyl DC nebo 
DC lite

Filtek Universal
Vysoce estetický bulkfillový materiál pro 
většinu klinických situací díky zvýšené 
opacitě.
Rychlá a jednoduchá aplikace v jednom 
kroku - hloubka vytvrzení až 5 mm.
Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, D3, 
XW a PO.

stříkačka 4g

Při koupi 4 balení Filtek Universal 

získáte slevu 25%

kompule 20x0,2g

Při koupi 2 kusů Relyx Universal 

zkušební balení získáte slevu 15%
2x5ml

3444,-

Při koupi 2 kusů Scotchbond Universal 

Plus získáte slevu 15%

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.

4g

Filtek One

stříkačka 4g nebo 
kompule 20x0,2g 

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.

Při koupi 4 balení Filtek One získáte 

slevu 25%

Photac Fil Quick Aplicap
Světlem tuhnoucí skloionomerní cement pro výplně v postranním i 
frontálním úseku.
Rychlé a snadné použití zvláště u nespolupracujících dětí.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4, DBO a sortiment.

50 kapslí

Při koupi 3 balení Photac Fil Quick

Aplicap získáte slevu 33%
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Kartáčky k čištění a 
leštění 

ORBIS Fluoride varnishORBI-Prophy Powder
Zubní znecitlivující lak s 
obsahem fluoru pro 
ošetření povrchů skloviny 
a dentinu. Přilne k vlhkým 
povrchům a snáší zbytky 
vlhkosti a slin
Ethanolová suspenze 
kalafuny s umělou 
příchutí máty a sladícím 
účinkem xylitolu. 1 ml 
laku obsahuje 50 mg 
fluoridu sodného, což 
odpovídá 22,6 mg 
fluoridu. 
Mátová příchuť

10ml300g

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder classic na bázi 
hydrogenuhličitanu sodného je klasický profylaktický prášek. Je ideální 
pro supragingivální čištění zubů a spolehlivě odstraňuje biofilm (plak) a 
silné zabarvení způsobené kouřením, velkou konzumací kávy nebo 
červeného vína. Skvěle odstraňuje předstupeň zubního kamene i mladý 
zubní kámen. Neabrazivní, velikost zrn 40 μm.
Příchutě: černý rybíz, třešeň, citron, mentol

100ks, 
měkký

Rotační kartáčky pro profesionální čištění a leštění 
povrchu zubů. Pro jednorázové použití. Kolénkový 
násadec RA.

ORBI-Prophy Paste

95g

Lešticí pasty pro profesionální čištění zubů.  obsahují 
0,2 % fluoridu sodného 
mátová příchuť
neobsahují kalafunu Varianty:
RDA 40, žlutá
RDA 120, růžová
RDA 170, zelená
RDA 250, modrá

1494,- 1550,-369,- 1794,- 2310,-410,-

1092,- 1140,- 995,-993,-736,-807,-

3130,- 719,-

2360,-990,-

550,-949,-

2620,- 312,-

4119,- 719,-

2870,-

285,-

2590,-

Xyntrus

6 x 500ml 
(1ks=249)

1320,-

Redukuje až 99,99 % virů a 
bakterií v ústech. 
Účinný proti chřipkovým virům 
vč. H1N1, SARS-CoV-2 a také 
proti Herpes Simplex typu 1. 
Praktické použití, nízké náklady. 
Snižuje virovou nálož v ústech 
na dobu 3 až 5 hodin, má 
schopnost vázat se na různá 
místa v ústech, pomalu se 
uvolňovat a udržovat 
terapeutickou hladinu účinných 
látek.

Lunos prophylaktické
prášky

Prášek 4x 180g
v jedné příchuti

Účinné pro jemné ošetření, zároveň 
chrání citlivé zubní tkáně. Vhodné pro 
pravidelné opakované použití. 
Abrazivní částečky trehalózy se výborně 
rozpouštějí ve vodě a díky tomu zvyšují 
komfort pacienta a šetří odsávací 
zařízení. 
Ideální pro supragingivální čištění a 
odstranění povrchového zabarvení. 
Zrnitost cca 65 µm 
Chrání sliznici úst 
K dostání s příchutěmi neutrální, 
pomeranč, máta a lesní plody

Lunos fluoridační gel

250ml

Ochrana a posílení Fluoridace je součást 
profesionálního čištění zubů, která 
významnou měrou přispívá k ochraně 
před zubním kazem. Lunos® Fluoridový gel 
- k intenzivní profylaxi zubního kamene 
s fluoridem sodným. Zvlášť vhodný k 
použití po profesionálním čištění zubů. 
Chrání a zesiluje zubní sklovinu 
Podporuje remineralizaci
Brání tvorbě nového plaku 
Jednoduše a rychle se nanáší 
Obsahuje 12 300 ppm fl uoridu

Lunos prophylaktické
pasty

Super Soft 50g

SUPER SOFT 
Může se používat univerzálně, také na implantáty, 
ortodontické aparátky a protetickou péči. 
Hydroxylapatit čistí a leští jemně a podporuje 
remineralizaci. 
2 příchutě: neutrální a pomeranč. 

TWO IN ONE 
Odstraňuje zabarvení a současně leští.  Účinné 
čištění a leštění díky inovačnímu abrazivnímu 
systému lešticích částeček. 
Šetrná k zubní hmotě, RDA 28 (dodržujte pokyny v 
návodu k použití) Hydroxylapatit podporuje 
remineralizaci. 
3 příchutě: neutrální, pomeranč a máta.

tel. č.: 777 222 242
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Prophytex

40ks, bílá 
nebo modrá

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

500ml 299,-

CleanJoy

Sada – 3x100ml

Profylaktická pasta pro odborné 
čištění a leštění zubů. 
Obsahuje fluorid a xylitol, 
vhodná rovněž na implantáty. 
Hrubosti: hrubá, střední a jemná. 
Příchutě: karamel, máta nebo 
třešeň.
Sada obsahuje 3x100g ve 3 
hrubostech ve zvolené příchuti.

sleva: 33%

100g 780,-

Two in One 100g 1119,- 850,-

Opalescence Go

Mini kit -
máta

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

pacient kit - máta 
nebo meloun 2500,- 1880,-

sleva:

25%

Opalescence Endo

refil – 2x1,2ml

Rychlejší, bezpečné bělení nevitálních zubů.
Viskózní lepkavý gel s 35% peroxidu vodíku se zaručenou koncentrací, 
nestéká.
Kit obsahuje: 2 x 1,2 ml bělícího gelu ve stříkačce a 20 kanyl Black Mini.

kit
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Gutta Cutter R1 Plus 
Praktická endoměrka a zkracovač 
gutaperčových čepů v jednom. 
Zajistí čistý řez všech průměrů a 
délek gutaperčových čepů na trhu. 
Antikorozní, oboustranný řezací 
kotouč umožňuje řezání v obou 
směrech. 
Posuvné měřítko v délce 30 mm. 
Laserové značení zaručuje trvanlivost 
a dlouhou životnost. 
Vyrobeno z hliníku, 
autoklávovatelné.

23590,-
1850,-

11690,-
599,- 1990,-

12690,-

376,- 209,- 195,-336,-1767,-1963,-

3690,- 2700,-

359,-399,-

3700,-3590,-

399,- 250,-

4590,- 4930,-

225,-459,-

Gutta Cutter R1 Plus

1ks

Gutta Cut GP

1ks

Bezdrátový guttacutter v 
moderním ergonomic kém
designu 
Flexibilní design hrotu pro hladký 
řez. 
Jednoduché ovládání pouze 
pomocí jediného tlačítka. 
Bezpečný - okamžité zahřátí a 
schlazení řezacího hrotu během 
méně než 1 sekundy. 
K dispozici tři velikosti hrotu -
velký 2,0 mm; střední 1,2 mm a 
malý 0,5 mm. 
Napájen dvěma AA bateriemi.
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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-P

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

Fi-G

Obturační
systém: FiP + Fi-G

Guttaperčové tyčinky 
pro Fi-G 100ks18490,- 16990,-

24990,-

559,-

Luxator Luxator Titanium

DE3 – 1ks

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

Ostatní 1 kus

S1, DE3 a DE5 4040,- 3030,-

Únor 2023

Hydrogum 5 

453g

Vynikající bezprašný alginát s 
vysokou objemovou stálostí 5 
dnů.  Ovocná chuť, fialová 
barva, antidávivá složka.

Alginátová hmota s vanilkovou příchutí vhodná pro děti i dospělé.

Orthoprint

500g

Kromopan

450g

Alginátová 
otiskovací 
hmota s 
fázovým 
barevným 
indikátorem 
a možností 
odlití modelu 
až za 100 
hodin.

Repin

425g

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

Elastic Cromo

450g

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

Correct Plus

Putty berry, 
2x230ml

A-silikonový 
otiskovací materiál 
s vynikajícími 
vlastnostmi a 
příznivou cenou.



5695,-

GC Fuji Triage 1-1

GC Fuji Plus plv./liq.GC Fuji Plus kapsleGC Fuji II LC 
Improved kapsle

GC Fuji IX GP Extra 
kapsle

GC Fuji IX GP FAST 
kapsle

GC Fuji IX GP kapsle

GC Fuji Triage kapsleGC Fuji I kapsle GC G-CEM kapsle

Fuji I 1-1GC Fuji II LC 
Improved plv./liq.

3680,-3075,-

4030,-

3495,-3445,-

3225,-8565,-

4075,- 3688,-

3985,-

2565,-

50 kapslí

50 kapslí

50 kapslí50 kapslí

50 kapslí

50 kapslí 50 kapslí

50 kapslí

Odstín: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.)

1-1

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

1-1

sleva více 
než:

20%

Odstín: A3

Odstín: růžová, bílá

Odstín: světle žlutá Odstín: růžová, bílá
Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

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

Odstín: A2, A3, B3 Odstín: A3, žlutá

Prášek 15g 2095,-
Tekutina 6,8g 1795,-

4238,- 7853,- 4890,-

4685,- 4757,- 5483,-

5570,- 5676,- 4434,-

2093,-

2450,-

9871,- 3776,- 2962,-
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GC Fuji IX GP Extra 
1-1

Gradia CoreGradia Direct 
Flo/LoFlo

Gradia Direct

Essentia HiFlo/LoFloEssentiaEssentia Universal

G-CEM VeneerTempsmart DC G-CEM LinkForce

GC Fuji IX GP 3-2GC Fuji IX GP 1-1

925,-
2875,-

998,-

5285,-

6135,-2495,-

1295,- 2675,-

1525,-

2775,-

2026,-

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).

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

Modifier Kit

Refill A2 / 
Translucent; 8,7 g

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

Starter Kit: A2 / Translucent

1 tuba – 3,4g

Duálně tuhnoucí kompozit 
pro estetické dostavby a 
fixaci kořenových čepů.

3-21-1

Refill: kartuše 
10ml, 

1-1

1 tuba 3,4g 1245,-

1245,-1 tuba, 
libovolný odstín

Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit 
s kondenzovatelnou konzistencí

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)

Světlem tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.

Stříkačka 10ml

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

5535,-6263,-

4943,- 4375,-

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

Starter Kit: 2× G-CEM Veneer Refi l (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2× Try-
in 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

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, P-
NT 
X Syringe; 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3,5, X-AO2, X-
WT

Refill: 1,7g (A2, Translucent, 
Opaque, Bleach) 1171,-

8148,- 6485,-

5893,- 1702,-

1702,-

1702,-

1779,- 1748,-

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

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). 6085,-

5875,-6651,-

3319,-

3276,-

6899,-

7048,-2947,-

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

Kartuše 48ml 3398,-

1695,-

sleva více než: 26% sleva více než:

26%
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1585,-

everStick C&B

everStick PerioExaclearFuji Cem Evolve

EQUIA Forte CoatEQUIA Forte HT

DiaPolisher Paste Ceramic Primer II

everX PosterioreverX Flow

1281,-

2575,-

2485,-

4195,-

6685,-1665,-

2035,- 2785,-

2075,-

2785,-

kartuše
2x51g

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.

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

3ml2g

4ml

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.

50 unitipů ×
0,13 ml

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

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

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.

2970,-

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

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

1490,-

5330,-

17500,-

10440,-

2962,-

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

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

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

14965,-

8685,-
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. 2574,-

1869,- 7461,-

15 unitipů ×
0,13 ml 1x8cm2487,- 2195,-

3610,-
everStick INTRO: everStick C&B 
8 cm, everStick PERIO 8 cm, 
silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

1x8cm 2570,-

2780,- 2165,-

1985,-

Skelnýni vlákny vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, 
extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky 
vyztužené vlákny

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty

Single Pack: 9,2g + 15x 
koncovka

7356,- 6575,-
2885,-

Skloionomerní
cementy jsou 
chloubou GC díky 
dokonalé kvalitě, 
kterou prokázaly 
nezávislé klinické 
studie po celém 
světě.

2369,-

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.

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1,
A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, 
sortiment.

EQUIA Coat

1985,-

Nový unikátní výplňový systém, 
který kombinuje novou generaci 
skleněných částeček (EQUIA Fil
kapsle) s vysoce naplněným 
pryskyřičným ochranným lakem 
(EQUIA Coat). Spojuje rychlou a 
snadnou manipulaci s dokonalými 
fyzikálními vlastnostmi a 
nepřekonatelnou estetikou.
Inteligentní řešení - lak je navržen 
tak, aby se po několika měsících 
rovnoměrně opotřeboval.

4ml 2434,-
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G2-BOND UniversalG-Cem ONE

4285,-

1775,-

1-PRIMER Refil
5ml

1315,-

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

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.

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

4575,-

G-aenial A´CHORD

7075,-

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.

1792,- 1535,-

D-Light Pro

Fuji TEMP LT

31995,-

2x13,3g kartuše

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

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

21650,-

Capsule Mixer CM-II

17995,-

5200,- 4995,- 634,- 595,-

1560,- 1495,-

D-Light DUO

Lampa + 10x GC kapsle

Lampa + 25x tuba Gradia
Direct (dle výběru)

Cena kapslí

35000,-

Gradia štětec

10 ks, plochý 
nebo kulatý

Caviton

dóza, 30g, bílá

Dočasný výplňový 
materiál pro 
standardní kavity a po 
endodontickém 
ošetření. Tuhnutí je 
inicializováno vodou a 
slinami. Snadno se 
odstraňuje.

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...

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.

Layering kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE 8054,-7075,-8054,-

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

Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL, 
8x GC Automix Tips Regular, 2x GC 
Automix Endo tips,Adhesive
enhancing Primer

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 1-
Primer a 2-BOND.

Systém Kit: stříkačky A2 a TL, 
15xGC Automix Tips Regular, 2x GC 
Automix Endo tips, Adhesive
Enhancing Primer a G-Multi Primer

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

3375,-

2075,-

držák štětců, 2ks 300,-

Lampa + 25x tuba G-aenial
(dle výběru) 41200,-

Lampa + 25x Essentia
(dle výběru) 33400,-

1-BOND Refil
5ml

3135,-

42190,-

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

2158,-

4720,-

3555,-

1863,-

4630,-

3391,-

1435,-
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2835,-

MI Paste Plus

G-Premio Bond G-Bond Starter Kit Cocoa Butter

G-aenial Universal 
Flo

G-aenial Universal 
Injectable

G-aenial Anterior / 
Posterior / Flo X 

G-Multi PrimerDry Mouth Gel GC Repair Kit

Tooth MousseMI Varnish

1985,-3030,-

360,-

995,-1489,-

4675,-2775,-

2375,-2555,-

1535,-

5275,-

10ks malina

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

tuba 1x1mltuba 

10g

balení 5ml

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

5x sortiment

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

1 lahvička 
5ml

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

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

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

2099,- 1202,-

3804,- 390,-

3117,-

4108,-

2261,-3217,-

Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)

Tuba: 3,4g

sleva více 
než:

29%

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

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

Gel na suchá ústa

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

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

2180,-

7672,-

3401,-

3-Bottle Pack: 
3x5ml 6495,-

3100,-

3030,-3100,-
10ks sortiment: 4x máta, 2x 
malina, 2x pomeranč, 2x citron

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

1029,- 845,-

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

5786,-
10-Pack: 10 ks sortiment 
nebo jedna příchuť

2690,-
10-Pack: 10 ks sortiment 
nebo jedna příchuť

5-Pack: 5 ks 
sortiment

6469,-

2785,-

2130,- 1499,-

3143,-

tel. č.: 777 222 242

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