
Mikrozid AF 

liquid

Mýdlo 

Arco/Arco Deo
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Ručníky Tork Papírové čepy 

kalibrované

Stříkačky

FibreKleerSeptoject

Papírové čepy 

kalibrované Pro-R

Papírové čepy 

kalibrované s 

kónocitou .04 a .06

Gutaperčové čepy 

kalibrované s 

kónocitou .04 a .06

Gutaperčové čepy 

kalibrované

399,-454,-

199,-

60,- 150,-

1069,-400,- 968,- 662,-776,-

259,- 204,- 175,-229,-229,-

340,-

Dezinfekční prostředek k rychlé 
dezinfekci ploch, bez aldehydu, dobrá 
snášenlivost s materiály, široká 
účinnost proti bakteriím (včetně TbB), 
plísním a virům (včetně HBV, HIV, 
adenovirům, rotavirům, SV 40 a 
poliovirům).

139,- 125,-

259,-

Volejte na tel. č. 777 222 242LISTOPAD 2019

179,-

Arco: Jemně parfémované tekuté 
mýdlo.

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

Gutaperčové čepy 

kalibrované Pro-R

Arco Deo

kón.: .04 nebo .06, 100ks, 
sada nebo jednotlivé 
velikosti 204,- 175,-

300ks 67,- 5ml 134,-

100ks
předvrtávač
dle výběru

5l

Vynikající jehly pro karpulové stříkačky 
nebo intraligamentární anestezii.

Rozměry: 27G - 21, 25 a 35 mm, 30G -
10, 12, 16, 21 a 25 mm.

60ks, sada nebo 
jednotlivé velikosti

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

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

speciální milimetrově značené 
gutaperčové čepy pro použití s 

nástrojem Reciproc

speciální milimetrově značené papírové 

čepy pro použití s nástrojem Reciproc

100ks, sada 
nebo jednotlivé 
velikosti

1l 259,- 234,- čepy,10ks 828,- 745,-

Kompozitní čepy ze skelných vláken s 
minimálním rizikem zlomení kořene.

Propouští světlo a umožňují tak 
okamžité vytvrzování.

Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 
1,375mm a 1,50mm.

Předvrtávače v odpovídajících 
velikostech: 1,25 mm, 1,375mm a 

1,50mm.

2ml 91,- 81,-

Arco Deo: Jemně parfémované tekuté 
mýdlo a s antimikrobiální přísadou.

Arco 353,- 299,-



1555,-

G-aenial

DiaPolisher PasteG-aenial Universal

377 455 574

Edvarda Beneše 70, Plzeň www.westmedical.cz 777 222 242

Dry Mouth Gel

GC Repair Kit

G-aenial Bond G-Bond Started

Kit

GC MI Paste 

Plus nebo 

Tooth Mousse

G-Premio Bond

GC Tooth

Mousse
MI Varnish

960,-

2275,-
Refil balení: 35x unidose –máta nebo 
jahoda

1251,- 2576,-

1640,-

2475,- 1978,-

2178,-4678,-

1ml, odstín 
dle výběru

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

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

5ml

Tuba 2g, 
kovová 
koncovka a 
kryt koncovky

G-aenial tuba

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

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

706,-

G-Multi Primer

5ml 1756,-

G-aenial
Univerzal Flo

G-aenial Flo X 1489,-
1489,-

akční 
cena:

akční cena za 
lahvičku při 
využití akce 2+1:

1 lahvička: 5ml 
při 2+1

akční 
cena:

akční 
cena:

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

2125,-

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

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

Diamantová leštící pasta pro další 
vylepšení estetiky kompozitních výplní.

777 222 242

Speciální gel pro odstranění pocitu 
suchých úst

10x malina 2178,-

LISTOPAD 2019 tel. č.:

sortiment

1 lahvička: 5ml 
běžná cena 2500,-3630,-

1370,-

1970,-

1890,-

990,-

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

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

2820,-

1 tuba – máta 
nebo jahoda

520,- 469,-
5200,-

2810,-

2810,-

akční 
cena:

1890,-

3100,-



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

EQUIA Forte 

Coat
EQUIA Forte HT - uvedena na trh v roce 2019 

Ceramic

Primer II

Fuji Cem Evolte

everX PosterioreverX Flow

3879,-5040,-

1490,-

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

18376,-

8388,-

15530,-

15530,-5040,- 13085,- 1998,-2370,-

2520,-
2690,- 1990,-2165,-

3685,-

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

5040,- 3888,-

Volejte na tel. č. 777 222 242

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

LISTOPAD 2019

3ml1385,-

everStick Perio

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

Single Pack: 
9,2g + 
koncovky

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

Triple Pack
3x9,2g + 
koncovky

4990,- 4850,-

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

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

materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ 
technologií s vysokou odolností proti 

prasklinám a opotřebení s 
uvolňováním fluoridu. Díky využití 

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

bondu.

21340,-

Pryskyřicí modifikovaný skloionomerní
cement, tolerantní vůči vlhkosti a 

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

zajímavým zejména pro fixace vysoce 
pevných celokeramických zirkonových 

náhrad. Jednoduchá aplikace v 
automixové verzi.

Promo balení: 2x50 kapslí A2-A2, 

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

9690,-

14388,-

1×8 cm

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

4ml

Promo balení: 2x50 kapslí A2-A2, 

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

Opravdový bulkový materiál
Tolerantní vůči vlhkosti
Široké použití
Prokázaná trvanlivost

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

15 unitipů ×
0,13 ml 

50 unitipů
× 0,13 ml 

2280,-

6950,-

2020,-

5850,-

Klinické balení: 200 kapslí A2, A3 

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

9690,- 7585,-

Klinické balení: 200 kapslí A2 nebo A3, 

EQUIQ Forte Coat 4ml + 25 aplikačních 
štětečků

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

Klinické balení: 250 kapslí A2, A3 

nebo B2, EQUIQ Coat 6ml + 
příslušenství

Promo balení: 2x50 kapslí A2-A2, 

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

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

everStick C&B

2390,- 2240,-

2320,-

6540,-

1985,-
6440,-1x12cm

1x8cm

Estetické řešení pro šetrné parodontální
dlahování 

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

bázi pryskyřice, nebo při opravách 
přímých kompozitních náhrad.



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

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

Fuji IX GP 3-2

851,-

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

1298,-

Modeling LiquidEssentia

Universal 

HiFlo/LoFlo

777 222 242

Essentia Universal 

Promo Pack

Essentia

Gradia Direct 

Flo/LoFlo

Gradia CoreGradia Direct GC Composite 

Primer

Fuji IX GP 1-1

2188,-

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

3940,- 4675,-

1138,-

2498,-5388,-

1 tuba 
(3,4g)

3ml
balení:
2 tuby

6mlModifier
Kit

698,-

1090,-

1 tuba 4g

Intro kit + 
aplikační 
pistole

4886,-

2730,- 2980,-

777 222 242

1-1

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

1-1

Fuji IX GP Extra 

1-1

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

1-1 1498,-

Intro kit 4686,-

4x3,4g (4 tuby) Essentia Universal

Essentia Universal - Univerzální 
světlem polymerující kompozit s 
kondenzovatelnou konzistencí

Edvarda Beneše 70, Plzeň www.westmedical.cz

Fuji VIII 1-1

LISTOPAD 2019 tel. č.:

Odstín: A3

6555,-3-2

Barvy: A2, A3

2480,-

820,-1590,-1600,-

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

5790,-

5480,-

1530,- 6120,-

1530,- 1298,-
11160,-

5970,-

9088,-Starter
Kit

1 tuba, libovolný 
odstín

1120,-



GC Fuji IX 

GP/FAST kapsle
GC Fuji II LC

Improved kapsle

3588,-

Fuji Plus plv./liq.GC Fuji II LC 

Improved plv./liq.
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Fuji I 1-1 Fuji Triage 1-1

GC G-CEM 

kapsle

GC Fuji IX GP 

Extra kapsle

Fuji I kapsleGC Fuji Plus 

kapsle

1-1 
(plv.+ liq.)

50 kapslí 50 kapslí 50 kapslí 50 kapslí

50 kapslí 50 kapslí 50 kapslí 50 kapslí

4640,-

5080,- 7200,- 4980,-

4520,- 4440,-

9180,-

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

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

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

GC Fuji VIII GP 

kapsle
GC Fuji Triage

kapsle

3940,- 2690,-

777 222 242LISTOPAD 2019 tel. č.:

Odstíny: růžová, bíláOdstín: A3

Odstíny: A2, A3, B3

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

Odstín: světle žlutá

3410,-

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

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

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

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

3830,-



NaviTip kanyly 

29G, 30G
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Parcan Unicone PlusBioRoot RSC

NaviTip FX 

kanyly 30G

Biodentine

Protemp 4 Garant

NaviTip Sideport

31G

TheraCem CaAspirační 

stříkačka ASA

435,-

779,-

849,- 424,-

1680,-2570,- 1260,- 1325,-

1836,-
3294,- 2998,-

1455,-

2298,-

Bulkfilový biokompatibilní a 
bioaktivní náhrada dentinu v 
korunkové i kořenové části zubu.
Remineralizuje dentin a má unikátní 
léčivý vliv na pulpu

Volejte na tel. č. 777 222 242

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

LISTOPAD 2019

50ml + 
16 kanyl629,-

Dyract XP

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

Bis-akrylátové kompozitum pro 
výrobu přesných provizorních inlejí, 
korunek a můstků. 
Vysoká estetika, hladký povrch 
brání vzniku plaku, barevná stálost 
a fluorescence. 
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5 a B3.

20 kanyl 1770,- 1325,-

Celokovová aplikační stříkačka 
anestezie italského výrobce ASA 
Dental. 
Styl harpuna pro dokonalou aspiraci 
karpulí Septanest.

382,-

1ks

20 x 0,25 g 

5x0,7g

3620,-

20 kanyl

50 kanyl

20 kanyl

2709,-

Systém pro opracování kořenových 
kanálků reciprokačním pohybem. 
Nástroje jsou vylepšeny o tepelnou 
úpravu, která umožňuje předehnutí
nástroje. 
Možnost preparace složitějších kanálků 
při dodržení bezpečné a rychlé 
preparace. Snadné přizpůsobení se 
nástroje anatomii kořenového kanálku.

Samoleptací, samoadhezivní, 
radioopákní, duálně tuhnoucí, 
THERApeutický pryskyřičný cement, 
uvolňující vápník. Je dodáván v automix
stříkačce s aplikačními špičkami. Jeho 
použití nevyžaduje leptání, primování
ani bondování preparovaného povrchu, 
přesto poskytuje silnou vazbu k zirkonu. 

8g + 15 kanyl 2590,- 2330,-

FileCare EDTA
Chelatační činidlo, které redukuje 
napětí kořenových nástrojů a 
umožňuje účinější čištění kanálků a 
snadnější preparaci.
Obsahuje 15% EDTA a 10% urea 
peroxid gel.

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

940,-

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

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

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

50 kanyl 3780,- 2815,-50 kanyl

1770,-

3780,- 2815,-

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

15x0,7g 6590,- 5919,-

460,-3ml

5 x 3ml 2300,- 2085,-
250ml

Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové 
výplně. 
Vynikající přilnavost k dentinu a 
gutaperčovým čepům.

prášek - 15g 
+35 ks
tekutin

5890,- 5290,- 1ks 
(6ks v balení)

Kompomerní výplňový materiál pro 
všechny třídy kavit ve frontálním i 

postranním úseku. 
Vyniká rychlostí polymerace (stačí 10 

sekundový osvit) s minimální 
polymerační kontrakcí. 

Snadno se zpracovává a je výborně 
leštitelný a zároveň má vysokou 

odolnost proti oděru 
Odstíny: A2, A3, A3,5 a B1



Filtek Z250

SonicFill 2
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Clinpro White

Varnish

UltraCal XSCleanic

Filtek OneFiltek Ultimate

Flowable

Photac Fil Quick

Aplicap

Filtek Universal

Relyx U200 

Clicker
MaxCem Elite

1809,-

4984,-

3358,-
928,-

870,-

1159,-
1004,- 979,- 1685,-1988,-

3043,- 4485,- 3798,-2578,-

799,-

Světlem tuhnoucí, rentgenokontrastní
zatékavý nanokompozit s nízkou 
viskozitou.
Využívá stejnou nanotechnologii jako 
univerzální kompozit Filtek Ultimate, 
díky níž vyniká výbornými estetickými 
vlastnostmi, zachováním naleštění a 
nízkou abrazí.

613,- 478,-

Volejte na tel. č. 777 222 242

Vylepšená verze SonicFill 2 pro 
zhotovování kompozitních výplní v 
laterálním úseku.
– vylepšená leštitelnost,
– nižší hustota a hmotnost kompozita,
– vylepšená odolnost proti opotřebení,
– delší čas na zpracování (až o 35%),
– nižší objemové smrštěn

LISTOPAD 2019

50 kapslí, odstín: A2/A3/B3/A3.5/B2 
nebo sortiment3984,-

Relyx U200 

Automix

- Univerzální pasta pro profylaxi s 
perlivou technologií pro účinné 
počáteční leštění i leštění do vysokého 
lesku v jednom kroku.
Její abrazivní částice se během práce 
přeměňují z hrubých na jemné.
Příchutě: Berry Burst, zelené jablko, 
máta bez fluoru nebo s fluorem a light

Tuba 4g nebo 
kompule 20x 
0,2g

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

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

2321,-

1717,-

Dvousložkový, samoleptací, duálně 
tuhnoucí kompozitní fixační cement 
typu pasta-pasta.
Pro fixaci keramických, kompozitních a 
kovových náhrad.
Vše v jednom: leptání - priming -
bonding a cementace.

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

4204,-

různé 
příchutě, 
100g

kit

1240,-

648,-

Standardní kit obsahuje: 5 x 5 g 
stříkaček (2x čirá, bílá, bílá opakní, 
žlutá) a kanyly.

1x tuba 2g, odstín: B1/B2/C2/D2/
OA3/W nebo XW, 20 koncovek

1853,-

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

4g

1475,-

Unidose 20x0,3g, barvy: A1, A2, A3 
nebo B1 

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

clicker 11g, 
odstín dle 
výběru

4277,- 3626,-

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

Pasta s obsahem 35% Ca(OH)2.
Léčba kořenových kanálků (mokvání, 
krvácení - vždy, když kanálek nelze vysušit 
a následně ani plnit).
Antibakteriální účinek.
RTG kontrastní, podporuje hojení kosti.
Dokonale přesná aplikace pomocí kanyly 
NaviTip - jediný Ca(OH)2, který kanylou 
proteče.
Kit: 4 x 1,2 ml stříkačku a 20 x kanyly 
NaviTip sortiment.

2x1,2ml + 
4kanyl

4x1,2ml

2480,- 1856,-

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

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

Univerzální mikrohybridní světlem 
tuhnoucí kompozitum pro všechny 
rekonstrukce.
Snížená kontrakce (2 %) díky novému 
složení patentovaného plniva (60% 
plniva tvoří částečky 0,6 µm). 
Vynikající celková pevnost a 
trvanlivost a výborná estetika (15 
odstínů). 
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B0.5, B1, 
B2, B3, C2, C3, C4, D3, Incisal, Multiple
Shades a Universal Dentin.

Pouze 8 odstínů a jeden extra bílý (XW -
Extra W hite) pokrývají klasických 19 
VITA odstínů a odstíny pro vybělené
zuby. Navíc odstíny mají univerzální 
opacitu, takže splňují většinu klinických 
potřeb. 3M nanotechnologie zajišťuje 
odolnost proti otěru, skvělou leštitelnost 
a dlouhodobou stálost naleštění.

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

1988,- 1685,-stříkačka 4g

kompule
20x0,2g



OptiBond eXTRa

Universal 

Adper Single

Bond 2
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All-Bond Universal Ultra-EtchPeak Universal 

Bond

ORBI-Bond AFOptiBond

Universal

ORBI-Flow

Leptací gel 

(Orbis)

ORBI-HiFil easyFuturaBond U

1634,-2185,-

13850,- stříkačka 
2x2g

2685,- 3020,-

4336,-2150,- 2990,- 720,-800,-

898,- 777,- 699,-810,-

1765,-

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

2080,- 1770,-

Volejte na tel. č. 777 222 242

Zlepšená adheze k dentinu poskytuje 
vyšší vazebnou sílu, která zajistí 
vysokou spolehlivost a pevnost vazby

LISTOPAD 2019

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

10979,-

ORBI-HiFil supreme

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

6g

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

50ml gelu, 10 
stříkaček, 25 
kanyl

1579,- 1419,-

Duálně tuhnoucí univerzální 
adhezivum v jednotlivých dávkách -
vždy čerstvá směs pro spolehlivé 
bondování.

6ml 3050,-

Roztok 35% kyseliny fosforečné pro 
ideální leptání

intro kit

2570,-

stříkačka 
4g, odstíny 
dle výběru 701,- 629,-
kompule
20x0,25g, odstín 
dle výběru

OptiBond eXTRa Universal je 
nejnovější inovací v dentální 
adhezi – extra vazebná pevnost, 
extra pracovní konzistence a extra 
materiálová kompatibilita 
v podobě unikátního systému dvou 
lahviček.

5ml
5ml

Balení: 5 ml Primer,5 ml Adhesivum, 
50 aplikačních koncovek, 25 misek,

Jediný bond s chlorhexidinem (0,2%) 
Jednoduchý. Spolehlivý. Univerzální. 
Pro všechny materiály (dentin, sklovina, 
kov, keramika, kompozit i zirkon). 
Pro techniku Total-Etch i Self-Etch..

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

Stříkačka 4,5g, odstíny: A2, A3 nebo 
A3.5

409,- 369,-

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

9x1,4ml gelu, 
25 kanyl

2x1,4ml gelu, 
3 kanyly

1052,- 947,-

323,- 291,-

lahvička 
- 4 ml 

stříkačky -
4 x 1,2 ml 2470,- 2100,- refill –

4 x 1,2 ml

Intro kit obsahuje: 4 x 1,2 ml 
stříkačku a 20 kanyl Blue Micro Tip.

IndiSpense
- 30 ml 

refill –
20 x 1,2 ml

2600,-

1410,-

980,-

1200,-
840,-

200 ks 

50 ks 3150,- 2999,-

Univerzální světlem tuhnoucí 
hybridní nanokompozit. 

Optimalizované chemické složení 
vhodné pro všechny klinické 

indikace (i opravy porcelánu a 
kompozitu). Vysoká variabilita a 

velmi dobré barevné přizpůsobení

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2, C3

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

2210,-



FenderWedge

Diamantové 

pásky s pilkou
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Diamantové pásky 

perforované

Dam-It 

kofferdamové blány

Spot-It

Flexi SnapFenderMate

DryDent

Composite

finishing kit

OptiDiscSoflex

787,-50ks

1490,- 1185,- 319,-399,-

3150,-1460,- 2355,- 315,-399,-

672,- 2760,- 2063,-533,-

985,-refill – 18ks

900,- 598,-

Volejte na tel. č. 777 222 242

Leštící disky, se kterými dosáhnete 
excelentního lesku bez zbytečně 
velkého odebrání hmoty. 
Dostupné ve dvou průměrech: 12 mm 
nebo 8 mm. 
Hrubosti: extra jemné (bílé) pro leštění 
do vysokého lesku, jemné (červené) 
pro předleštění, střední (modré) pro 
vyhlazení a hrubé (zelené) pro úpravu. 

LISTOPAD 2019

krátký, 5ks pod jazyk 
- 4 x 50 ks

585,-

10ks

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

36 ks - latexové zelené / modré

4950,- 2975,-

Skvělý dokončovací systém

OptiDisc Mandrel

1319,-

Speciální klínkové matrice pro 
zajištění dokonalého bodu kontaktu u 
výplní II. třídy.
Snadné zavádění - stejně jako klínek.  
Flexibilní křidélka využívají tlak pro 
udržení separace a cervikální 
adaptaci. 
Ve dvou tloušťkách - střední a úzká, 
provedení levé nebo pravé.

18ks

1979,- 1695,-

Sada obsahuje: 
6 nástrojů TopGloss do kolénka -
diamantové nástroje pro leštění 
pomocí zvýšeného tlaku bez leštící 
pasty. Při leštění používejte chladící 
sprej. 
6 dokončovacích vrtáčků do turbínky -
nástroj TC135UF-014 je opatřen tupou 
špičkou, aby nemohlo dojít k poškození 
měkkých tkání.

1390,- 1185,-

Praktický identifikátor bodu kontaktu na 
provizorních a dlouhodobých náhradách 
z pryskyřic a keramiky. 
Bod kontaktu zbarví do modra, čímž 
vyznačí místo, které je nutné upravit, aby 
práce perfektně seděla. 
Díky rovnému nebo zahnutému tvaru 
umožňuje optimální přístup na jakékoliv 
místo v ústech. 
Dostupný ve dvou provedeních: rovný, 
zahnutý nebo sortiment obou provedení

Speciální plastové klínky s integrovaným 
ocelovým plíškem.  
Snadno se vkládají, lehce vklouznou a 
zůstanou na místě. 
Dostupné ve 4 velikostech klínku: XS 
(fialové), S (oranžové), M (zelené) a L 
(žluté). 

sada –
4 x 36 ks

Ideální ochrana při endodontických a 
subgingiválních zákrocích a také na 
výplně a bondování. 
Zelená nebo modrá barva poskytuje 
vynikající přehlednost v pracovním 
poli.
Varianty: silná, střední, tenká.

sada - 4 x 18ks

refill -
36 ks

920,- 685,-
sada - 8 x 20 ks 
+ 2 mandrely

refil - 50 ks

1115,-

standardní, 
5ks 666,- 528,-

Diamantové pásky a separační pilka v 
jednom pro anatomickou konturaci
aproximálních oblastí. 
Vhodné na kompozitní, skloionomerní i 
amalgámové výplně.
Na odstranění přebytečného cementu 
Opakovaně použitelné, lze 
autoklávovat. 
2 hrubosti: jemné a superjemné

10ks

Udržuje kontrolu nad vlhkostí v ústech, 
i když je zcela nasycený.  Vyrobený ze 
savého materiálu, který poskytuje 
maximální komfort pro pacienta v 
průběhu jakékoliv léčby. 
Balení: Na tvář - vel. S i L - 50 ks. Pod 
jazyk - vel. M - 50 ks a vel. L - 40 ks.

Disky pro tvarování, dokončování, 
leštění a leštění do vysokého lesku.
Vhodné pro kompozity, keramiku, 
pryskyřice, skloionomery, amalgámy, 
náhradní a ušlechtilé kovy.
Disky jsou baleny 
po 100 ks, pouze
velmi hrubé 
po 80 ks.

Hrubý, střední, jemný nebo velmi 
jemný v průměru 9,6mm, 12,6mm 
nebo 15,9mm 901,- 708,-

na tvář - 50 ks

pod jazyk -
40/50 ks 
na tvář -
4 x 50 ks 1520,-

690,-

297,-
545,-

1135,-

380,-

kit



Elipar Deep Cure L

VALO LED lampa
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Woodpecker-DTE 

B-Cure lampa

New SealWoodpecker-DTE 

iLED lampa

D-Light DuoBluephase Style

Steribox

nádobka

Capmix

Pentamix 3Gutta Cut

47360,-52620,-

4590,-

8490,- 13990,-

22381,-

1995,- 199,- 155,-1695,-41220,-

37690,-

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

5990,-

Volejte na tel. č. 777 222 242

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

LISTOPAD 2019

nádobka3675,-

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

Helix Test

VALO Grand

20679,-

VALO 
s kabelem 43190,-

38880,-

1ks 12990,-

100ks + 
nosič

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

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

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

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

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

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

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

Sterilizační box pro malé předměty.
Praktický pro brousky, diamanty atd. 
Víčko s otvorem. 
Vyjímatelný koš pro snadné opláchnutí 
obsahu.

VALO 
bezdrátová 43190,-

38880,-

ZA TU CENU PŘEKVAPIVĚ DOBRÁ

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

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

Cena bez materiálů: Cena bez materiálů:

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

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

Bezdrátový guttacutter v moderním 
ergonomickém designu. 
Flexibilní design hrotu pro hládký řez. 
Jednoduché ovládání pouze pomocí 
jediného tlačítka.
K dispozici tři velikosti hrotu - velký 2,0 
mm; střední 1,2 mm a malý 0,5 mm. 
Napájen dvěma AA bateriemi.

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



Safargam NG2

Amalgam reducer
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Amalgam 

polishing kit

Amalgamátor

GM-50

Kelímek na 

amalgam Asa

Kapslový 

amalgam

Safargam Plus Spherodon Duett

569,- 488,- 7788,-8690,-

1885,-2935,- 1425,- 1495,-1770,-1513,-kapsle č. 3

559,- 549,-

Volejte na tel. č. 777 222 242

Ag - 43%, Sn - 25%, Cu - 30 %, 

LISTOPAD 2019

sada

Smíšený non gama-2 amalgám se 40% 
obsahem stříbra v balení typu Duett. 
Má vynikající stabilitu a zvýšenou 
odolnost proti korozi. 

Ag 40%, Sn 32%, Cu 28%. 

Balení: 100 tablet á 390 mg, 100 
rtuťových sáčků á 400 mg, kapsle pro 
opakované použití a pinzetku.

balení

50 kapslí

1796,- 1363,- 1400,-

Ag - 50%, Sn - 30 %, Cu - 20 %, 
bez obsahu Zn

1 ks

1490,- 1335,-

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. 
Rozměry: 210 x 165 x 190 mm; 
hmotnost: 3 kg.

589,- 499,-

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.

Ag - 42%, Sn - 32 %, Cu - 26 %, 
bez obsahu Zn.

kapsle č. 3

kapsle č. 2 kapsle č. 2 1279,- 1185,-
50 kapslí

kapsle č. 2

kapsle č. 3

1185,-

50 kapslí

Kovový kelímek na amalgám 
umožňující rychlé naplnění 
amalgámové pistole.

kapsle č. 1/2 

kapsle č. 1

Nástroje pro dokončení a vyhlazení 
amalgámových výplní bez poškození 
skloviny

12 ks 
(1 ks - 42 Kč) 

820,-

1090,- 925,-
692,-

Kapsle č.1 jsou dlouhodobě 
nedostupné!!

KaVo Spray Červené kolénko 

KaVo

EXPERTmatic

LUX E25 L 1:5

Modré kolénko 

KaVo

EXPERTmatic

LUX E20 L 1:1

Světelná 

turbínka KaVo

SMARTtorque

S619L

1ks 1139,- 699,-
6ks (cena 
za 1kus)

1139,- 664,-
Nejlepší červené světelné kolénko

19990,-

Nejlepší modré světelné kolénko

14443,- 15900,-

0932         0933         0935         0939



Separační gumičky

MIMS zámky
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Polar Roth 

zámky

OrthoSpace

kartáček

Mouthguard

boxes

Euroform ocelovéElast-O-Loop

BisCover

Euroform Nikl-

Titan

Visalys CoreIntact Blue/Yellow

880,-1080,-

7349,-

4180,-

3980,-

3500,-
45,-

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

3390,-

1320,- 1190,-
2695,-

4390,-

849,-

210,- 174,-

5490,-

Volejte na tel. č. 777 222 242LISTOPAD 2019

3ml
5890,-

sada .018 – 20ks

kulaté 
oblouky, 
100ks

kartuše 25 ml

100ks

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

Core-Flo DC/DC Lite

999,-1259,-

sada – 20ks

Leštící lak pro zapečetění všech 
kompozit, provizorních i trvalých 
výplní a náhrad, který zanechává 
hladký, vyleštěný povrch.

obdélníkové 
oblouky, 10ks

479,- 399,-

8g + 15 kanyl DC 
nebo DC Lite

sada – 10ks 540,- 450,-
sada .022 – 20ks 4980,-

3380,- Běžné nebo 
perleťové, 
10ks

1ks

4500,-

39,-

yellow 200g

Duálně tuhnoucí pro dostavbu korunky 
a cementaci kořenových čepů. 
Nejvyšší síla bondu se všemi běžnými 
světlem i chemicky aktivovanými 
adhezivy bez přídavného aktivátoru.
Odstíny: dentin a bílá

1550,- 1392,-

1008ks

169,-

obdélníkové 
oblouky, 10ks

80ks

960ks

140,-

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

Duálně tuhnoucí, radioopákní materiál, 
obsahující fluorid, ideální pro dostavby, 
cementaci čepů a také jako výplňový 
materiál pro náhradu dentinu. Má 
nižší viskozitu a je dodáván v duálních 
stříkačkách
Odstíny DC- Natural/A1 a Opákní bílý a 
kontrastním modrý
Odstíny DC Lite - Natural/A1 a opákní 
bílý

stříkačky 
2x5ml

Kvalitní bezniklové zámky.
K dispozici jednotlivě nebo v sadách, 

ve velikostech .018, .022 nebo 
kombinované .018/.022.

EXTRA
SLEVA 13%
při odběru nad
1 000 ks zámků! 
Zámek za 39 Kč!

1ks 54,- 45,-

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

.022 249,- 199,-

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

Speciální kartáček kombinující 2 v 1 za 
super cenu.

Jeden konec kartáčku má štětiny do 
tvaru V.

Druhý konec tvoří polyamidová vlákna 
tvarovaná do špičky pro čištění pod 
oblouky a kolem zámků bez rizika 

poranění měkkých tkání.

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

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

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

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

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

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

.018 209,- 169,-

kulaté 
oblouky, 10ks

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

blue 200g 7449,- 5990,-

yellow nebo 
blue 30g 1469,- 1190,-



Speedex

Elite HD+
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Express XP 

Penta

Occlufast RockPanasil Putty/

Initial Contact

TropicalginZetaPlus

Ochranné brýle 

519 Hélio

Imprint 4 Penta

UltrapakAdstringentní 

pasta

989,-1129,-

2794,-

2143,-

1314,- 1179,-

659,-319,- 589,- 235,-269,-

407,- 399,- 299,-319,-1580,-

289,-

1520,- 1209,-

1980,-

Volejte na tel. č. 777 222 242LISTOPAD 2019

1ks2375,-

PUTTY • Vysoce kvalitní A-silikon,
Fast soft: rychle tuhnoucí, pro 
dvoukrokovou metodu otiskování. 
Normal soft: normální rychlost tuhnutí, 
pro metodu dvojího míchání.

KRÉM LIGHT • Korekční hmota pro Elite
HD+ putty pro dokonalou reprodukci 
detailů. K dispozici v rychlosti tuhnutí 
Fast a Normal.

Vinylpolysiloxanová otiskovací hmota 
s vyváženým souborem klinicky 
potřebných vlastností.  
Tmely pro strojové míchání - Penta H, 
Penta H Quick a Penta Putty. 
Korekční krémy - Light Body, Light
Body Quick, Regular Body a Regular
Body Quick.

sada

tmel –
360 ml

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

Hawe klínky 

platanové

krém - 2 x 
50 ml + 12 
koncovek

zkušební 
balení

3884,- 3301,-

Umožňuje opravdu detailní otisk 
okraje preparace

putty - 2 x 
250 ml

1779,- 1589,-

krém –
2 x 50 ml 1655,-

1689,-

Velmi ekonomický A-silikon pro 
registraci skusu.
Vysoká tvrdost 95 škály Shore-A. 
Snadno se odstraňují přebytky, 
maximálně objemově stabilní, fialová 
barva.

2 x 50 ml + 12 kanyl 

1059,-

25 kapslí
1OOks, 
velikost dle 
výběru

indurent
gel - 60 ml

453gaktivátor 
– 60ml

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

Putty: univerzální pro všechny 
otiskovací techniky 
Putty fast: pro rychlé zhotovení 
otisku, ideální pro korekční technik. 
Putty soft: měkkčí varianta ideální pro 
parodontální případy. 
Panasil Initial Contact - velmi přesná 
korekční otiskovací hmota na bázi A-
silikonů ve třech stupních zatékavosti
(regular, light a x-light)

krém - 2 x 50 ml 
+ 12 míchacích 
kanyl 

Oranwash L/VL 
– 140ml

Putty/Putty
soft – 900ml

ZetaPlus
intro kit

1125,-

999,-

399,-

989,-

889,-

359,-

1499,- 1335,-

Retrakční vlákna vyrobená ze 100% bavlny 
spletená do tisíce oček.

č. 0, 1, 2 
nebo 3

500,- 399,-

Masivní ochranné brýle zajistí 
dokonalou ochranu očí i obočí. 
Zvýšená UV ochrana pro použití s 
polymeračními lampami - UV 525! 
S mikrometrickým nastavením délky 
rukojeti a praktickou boční ventilací.  
Lze je používat také s vlastními 
dioptrickými brýlemi.

putty - 900 ml 2920,- 2335,-

set

Promo set

putty -910ml

light / medium 
body - 140 ml 

1139,-

469,-

1015,-

415,-

1829,- 1635,-

C-silikonová otiskovací hmota vhodná 
pro obě metody otiskování.

12 x 453g
(1 ks - 228 Kč)

3108,- 2736,-

č. 00

č. 000

540,-

620,-

429,-

499,-

Sada: 4 vlákna č. 00, 0, 1, 2 a 
stojánek.

2ks 798,- 399,-



Lžičky z měkkého plastu pro aplikaci 
fluoridových gelů. 
Anatomicky tvarované s držadlem 
pro snadnou manipulaci. 
Lžička je oboustranná pro horní i 
dolní čelist současně. 
3 velikosti: S, M, a L

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

Fluoride gel

Listerine Total

Care

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

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

Opalescence PF 

10%/16%

1090,-

555,-

Listerine Teeth

Gum & Defence

LISTOPAD 2019

Prophytex
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Opalescence GO

Thienelino ZK

Polanight 16%

Buff prophy prášek

Thienelino dentální set

315,- 1264,-

790,- 698,-

7630,- 5730,- 515,-699,-

49,-

refill –
40 x 1,2 ml

12ks

Poladay 6%

1090,-

179,-

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

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

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

Poskytuje 3 násobně delší pocit 
čistých úst než při pouhém čištění 
zubním kartáčkem. 
Posiluje zuby a chrání tak před 
vznikem zubního kazu. 

Volejte na tel. č. 777 222 242

599,-

1264,-

fluoride gel –
450ml

45x1,3g

pacient kit 1800,- 1350,-
doktor kit 1940,- 1460,-

364g

152,- 50ks

bílá nebo 
modrá, 40ks 350,-

10x1,3g

4x1,3g

45x1,3g

10x1,3g

4x1,3g

5366,- 5366,-

2042,-2042,-

3950,-
1495,- 1495,-

3950,-

1000ml

1074,- 888,-

S motivem medvídka Otta, zakončen 
přísavkou. 
Barvy: modrá, zelená, červená a růžová.

Veselý set pro dětiobsahuje zubní kartáček, 
3D samolepku a přesýpací hodiny.
Dostupné v barvách: 
červená, růžová, 
zelená
a modrá.

140,- 130,-

set 56,-

Fluoridační lžíce

Jednorázové extra těsné nosiče 
předplněné gelem s 6% peroxidu vodíku 
k okamžitému použití.
Profesionální vybělení zubů.
Bělí i distální zuby.
Žádné otisky, modely ani další 
laboratorní práce. Máta nebo meloun

Pacient kit:
10× dolní + 
10× horní nosič

Mini kit:
4× dolní +
4× horní nosič

2240,- 1898,-

1240,-

6 x 1000 ml 912,-6 x 1000 ml 

1000ml

755,-

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



láhev - 1 l

Rotasept

Zeta 1 Ultra
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Zeta 3 Wipes Zeta 5 Power ActZeta 4 Wash

Gobble PlusGigasept

Instru AF

FD 350

ID 220

ORBI-Sept
dezinfekce nástrojů

ORBI-Sept
dezinfekce vrtáčků

735,-819,-

570,-

265,- 1069,-

760,-2489,- 685,- 795,-899,-

665,- 199,- 185,-625,-999,-

2345,-

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

629,- 565,-

1095,-

Volejte na tel. č. 777 222 242

Vysoce účinný přípravek na dezinfekci 
a čištění všech typů rotačních 
nástrojů. Používá se neředěný, po 
vyjmutí nástroje neoplachovat vodou, 
aby se zabránilo korozi.

LISTOPAD 2019

náplň 
110ks529,-

Bezaldehydové biocidní dezinfekční 
ubrousky s širokým spektrem účinnosti. 
TOTAL - s obsahem alkoholu, rychle 
zasychají, silný čistící účinek. 
POP-UP - téměř bez alkoholu, vhodné 
pro nejcitlivější povrchy (kůže, koženky, 
plexisklo), větší rozměr a pevnější 
materiál ubrousku.

Čistí všechny omyvatelné povrchy 
jako jsou umyvadla, kachličky a 
podlahy v nemocnicích, klinikách, 
dentálních ordinacích a laboratořích.

2,5l

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

ORBI-Sept
dezinfekce 

odsávacího zařízení

1l

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

2,5l 1099,- 1019,-

Bezaldehydový dezinfekční a čistící 
roztok ve formě koncentrátu 1% 
roztok - z 1l balení připravíte 100l 
roztoku.
Ideální pro chirurgické a rotační 
nástroje, vhodné také pro jemné 
nástroje jako jsou skalpely, kleště, 
jehelce, vrtáčky, zrcátka, sondy apod. 

pop-up 100ks 289,- 3l 965,-

2,5l 2,5l

2l

5l

1109,-

2l2l

1039,-

Bezaldehydový dezinfekční roztok 
(lázeň) pro přímé použití (neředí se) na 
dezinfekci a čištění vrtáčků.

Širokospektrální, nepěnivý čistící, 
deodorační a dezinfekční roztok pro sací 
zařízení. 
Bez aldehydů a bez phenolů

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

Dezinfekční ubrousky pro dezinfekci 
a čistění otřením povrchů 
zdravotnických prostředků.

Vůně: klasik, s vůní květin nebo s 
vůní citrónů.

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

5l 3749,- 3375,-

total dóza 
120ks

total refill
120ks

299,-

199,- 177,-

277,-

dóza 110ks 249,- 232,-



2.490,-

1.490,- 1.260,-



2.990,- 2.990,-



2.190,-

1.490,-

1.956,- 2.934,-

2.390,-

Extra 

zvýhodněná 

cena 

pouze 1.-14.10.





Tetric EvoCeram

Bulk Fill IVA

Tokuso Rebase
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Relyx Temp NE SDR PlusDuo Link Universal

Ketac Molar

Easymix
Tetric

EvoCeram A2

Cavit

3485,-3680,- 1057,- 1149,-

1464,-1464,- 1171,- 1249,-1496,-1171,-

Nanohybridní kompozitum
s vynikající leštitelností a estetikou.

Snadno a rychle zpracovatelné, 
s vysokou odolností proti otěru.

Volejte na tel. č. 777 222 242

Snadno tvarovatelné nanohybridní
kompozitum pro zhotovování výplní po 
velkých dávkách.
Distální úsek - jedna výplň, jeden 
materiál, jedna vrstva.
Rychlé ošetření - je možné nanášet je 
až do 4 mm vrstvy.

LISTOPAD 2019

Rychle tuhnoucí, rebazovací materiál 
pro tvrdé rebaze protéz přímo v ústech 
pacienta. 
Od namíchání do konečného vytvrzení 
jen 5,5 min. 
Balení obsahuje: 80 g prášku, 50 ml 
tekutiny, 30 ml bondu.

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

kit 945,-
8g, univerzální nebo mléčně 
bílý 1035,-

stříkačka 3g, 
barva A2

12,5 g + 
8,5 ml

stříkačka 3g, 
barva IVA

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

Rozšířená řada odstínů - kromě 
Universal ještě A1, A2 a A3

Kompozitní, radiokontrastní, duálně 
tuhnoucí fixační cement pro keramické
a kompozitní náhrady.
Cementování korunek, můstků, čepů, 
inlejí a onlejí z pryskyřice, keramiky, 
kovů, zirkonu a aluminia

Provizorní upevňovací cement na bázi 
zink oxidu bez obsahu eugenolu. 
Má extrémně tenkou tloušťku vrstvy 
pro přesně padnoucí provizorní 
náhrady.
Balení: 2 tuby - 36 g báze, 16 g 
katalyzátor

28g

balení 1890,- 1695,-

518,- 435,-

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

50x0,25g Universal + 15x0,25g dle 
výběru

Zoo nebo 
Farma, 100ks 529,- 475,- 50ks 699,- 655,- 100ks 839,- 755,-

Zvířátka ZOO nebo Farma

Xylitol žvýkačky

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

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

889,-

109,-

795,-

98,-

Reflexní náramky Barevné vysoko 

skákající kuličky

Xylitol Drops bonbony Xylitol žvýkačky pro děti

Zásobník se 
100 bonbony, 
různé 
příchutě 489,-

Mix jahoda/jablko 
2x200 dražé (400g)

Jablko nebo jahoda 
30 dražé (30g)445,-

889,-

109,-

795,-

98,-


