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XXX
ADHEZÍVA
ADHESE UNIVERSAL

EXCITE F

Univerzálne adhezívum pre použitie s
etching gélom alebo ako samoleptacie
adhezívum. Po preparácii ošetruje
dentín a nevzniká senzibilita. Dostupné v
praktickom pere, alebo 5g fľaštičke.

Svetlom tuhnúce, fluoridy
uvolňujúce jednozložkové
adhezívum v 5g fľaštičke.

Vivapen 2ml
Flaštička 5g

51 €
56 €

Flaštička 5g

116 €

SYNTAC

HELIOBOND 11g

Adhezívny systém obsahujúci Primer 3g,
Adhezívum 3g, Heliobond 6g a príslušenstvo. Možnosť objednať aj samostatne
jednotlivé položky zo setu.

Adhezívum s výbornou väzbou na
dentín aj sklovinu.

Syntac set
Primer 3g

198 €
71 €

FUTURABOND M 5ML
Jednozložkové univerzálne
samoleptacie adhezívum
na dentín
aj sklovinu.

SD 50ks
SD 200ks

91 €

124 €

Duálne tuhnúce samoleptacie
adhezívum zosilnené nano-plnidlami v
praktických blistroch alebo ako primer
a adhezívum vo fľaštičkách.

DC 2x4ml
DC 50ks
DC 200ks

133 €
102 €
388 €

FUTURABOND NR

OPTIBOND FL

Samoleptacie adhezívum s výbornou
väzbou na dentín aj sklovinu. Dostupné
v praktických blistroch, alebo ako
primer a adhezívum vo fľaštičkáh.

Dvojzložkové adhezívum s 48%
plnivom. Vysoko rtg kontrastné. Účinný
tok behom aplikácie = jedna vrstva
primeru, jedna vrstva adhezíva.

NR 2x4ml
NR 50ks
NR 200ks

135 €
110 €
388 €

Adhesive 8ml
Prime 8ml
Set

73 €
73 €
139 €

OPTIBOND UNIVERSAL

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Univerzálne jednokrokové svetlom tuhnúce adhezívum.
Poskytuje excelentnú adhéziu k rôznym
povrchom. Vhodný pre leptaciu aj samoleptaciu aplikáciu.

Univerzálne svetlom tuhnúce adhezívum
od firmy Coltene pre všetky techniky
bondovania (total etch, self-etch, selective etch). Až 300 aplikácii.

Flaštička 5ml
94 €
Flaštičkový kit
120 €
Unidose (100ks) kit 239 €

108 €
395 €

FUTURABOND M+ 5ML FUTURABOND DC
Univerzálne adhezívum
pre použitie
s etching
gélom alebo
ako samoleptacie
adhezívum.

142 €

FUTURABOND U
Duálne tuhnúce,
samoleptacie
univerzálne adhezívum v pratických
blistroch.

Flaštička 5ml
Single dose (50ks)
Intro kit

88 €
137 €
143 €
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LEPTACIE GÉLY
XXX
BLUE ETCH FLOW

BLUE ETCH

36% kyselina ortofosforečná fialovej
farby (superzatekavý leptací gél).
Balenie: 2ml + koncovky;
10ml + adaptér + koncovky;
50ml + adaptér + koncovky;
10x2ml + koncovky (Monster pack).

36% kyselina ortofosforečná
(leptací gél).
Balenie: 2ml + koncovky;
10ml + adaptér + koncovky;
50ml + adaptér + koncovky;
3x10ml + koncovky (Mega pack);
10x2ml (Monster pack)

2 ml
10 ml
50 ml
10x2 ml

VOCOCID

5ml
5x2ml
60ml

36,1 % kyselina fosforečná. Modrá farba
pre lepšie rozpoznanie počas aplikácie.
Balenie = 5ml; 5 x 2ml; 60ml.

2,50 €
9,50 €
33 €
19 €

22,50 €
46 €
83 €

Prvý jednozložkový keramický
primer, ktorý leptá a silanizuje
sklokeramické povrchy v
jednom kroku.
Bal. = 5g.

142 €

TOTAL ETCH JUMBO

CERAMIC ETCH
5ml kyseliny fluorovodíkovej
na opravu odprsknutých keramických
faziet a na leptanie
keramiky.

98 €
22 €

40 €

MONOBOND PLUS

YELLOW PORCELAIN ETCH

Jednozložkový primer na úpravu všetkých typov povrchov reštaurovaných
prác. Vytvára pevnú väzbu medzi
náhradou a
cementom.
Balenie 5g.

9,5 % kyselina fluorovodíková určená
na leptanie keramiky.
Balenie =2ml striekačka
+ 2ml silan; 2 ml striekačka.

80 €

2,50 €
9,50 €
32 €
27 €
19 €

37% kyselina fosforečná.
Bal. = x30g,
2x2g.

30g+2x2g
2x2g

MONOBOND ETCH
& PRIME

2ml
10ml
50ml
3x10ml
10x2ml

2ml+2ml
2ml

35 €
18 €

GEL ETCHANT JUMBO 30G

DIA ECO ETCH 5X5ml

37% kyselina fosforečná na leptanie
skloviny a detninu.
Balenie: 1 x 30 g striekačka Jumbo, 2x
prázdna striekačka, 30 aplikačných
koncoviek.

37% kyselina fosforečná na leptanie
skloviny a dentinu.

61 €
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27,50 €

MATRICOVÝ SYSTÉM
XXX
KOVOVÉ PÁSKY

SEPARAČNÉ PÁSKY

Veľkosti:

kovové
5mm 0,045 mm 6mm 0,045 mm
7mm 0,045 mm 8mm 0,045 mm

6 x 0,025
8 x 0,025
5 x 0,03
6 x 0,03

7 x 0,03
5 x 0,05
6 x 0,05
7 x 0,05

24 €

celuloidové
6 mm 0,05 mm 8 mm 0,05 mm
8 mm 0,075 mm 10mm 0,05 mm
10mm 0,075 mm

6€

MY CLIP 2.0

MY TINES

Univerzálna matrica s integrovanou sponou, ktorá
umožňuje umiestnenie matrice jednou rukou.

Protišmykové gumičky pre
myClip 2.0 a myRing Forte.
Dostupné sú vo veľkosti: Small,
Medium, Large, assortment.
Balenie = 6ks.

181 €

83 €

MY JUNIOR KIT
myJunior kit je prvý systém matríc
pre pediatrické zubárstvo, špeciálne
vyvinutý aby sedel na menšie a detské
zuby.

270 €

MY QUICKMAT FORTE KIT
Kompletný matricový systém vyvinutý
pre separáciu zubu a vytvorenie
excelentných kontaktných bodov pre
výlpne kavít.

kit
krúžky (2ks)

430 €
164 €

NAPÍNAČ MATRÍC
KERR

Junior
Senior
Universal

43 €
43 €
43 €

NAPÍNAČ MATRÍC
IVORY
Veľkosť 7 cm

48 €

MAXIMAT PLUS KIT
Rýchly, spoľahlivý a jednoduchý napínač
matríc vrátane príslušenstva.

217 €
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MATRICOVÝ SYSTÉM
HAWE TRANSPARENTNÉ
CERVIKÁLNE MATRICE

set
94 €
refill od 49 €

HAWE ADAPT SEKČNÉ
MATRICE
Matricový systém pre mikro
rekonštrukcie. Matrice sú
dokonale vytvarované,
ako skutočný zub.
Bal. = 200ks
set + kliešte.

Anatomicky tvarované transparentné cervikálne matrice.
Set = 35 matríc v tvaroch 851 S - 855 S, gingiválny retraktor, držiak. Refill = 150 ks.

850 S

750 S

290 €

SUPERMAT

BARMANS KLINKY

Univerzálny matricový systém vhodny pre kovové ako aj celuloidové pásky. Umožňuje rýchle a jednoduché aplikovanie
matrice. Set = SuperLock inštrument na uťahovanie, 14 kovových matríc, 6 transparentných matríc.
Refill matrice = 50ks. Refill špúlka = 100ks.

set
refill matrica
refill špúlka

DREVENÉ KLINKY

5017

5012

5011

Klinky, ktoré ponúkajú
transparenciu a elasticitu.
Anatomický tvar a perfektne
tvarovaná hlavica umožňujú
ľahké vloženie do medzizubného
priestoru. Bal. = 100ks.
Veľkosti: XS, S, M, L.

18 €
39 €

7001

Klinky 100ks
13 €
Klinky ružové 200ks 23 €

HAWE SYCAMORE KLINKY FENDERWEDGE
Anatomicky tvarované medzizubné klinky.
Sortiment 500ks.

212 €
64 €
48 €

TRANSPARENTNÉ KLINKY

Anatomické klinky v rôznych veľkostiach. Samozrejmosťou je farebná kolorácia
pre zjednodušenú orientáciu. Veľkosti: XS, S, M L.

5015

Anatomické drevené klinky v
dvoch veľkostiach: S a L.
Bal. = 200ks

Kombinácia oceľového plátu a plastovej
klinky. Dostupné v štyroch veľkostiach:
XS, S, M, L.
Bal. = 36ks.

FENDERMATE

Klinky s integrovanou tvarovanou matricou so zvýrazneným a
stenšeným miestom pre lepší bod kontaktu so susedným zubom.
Veľkosti: ľavá stredná, ľavá malá, pravá stredná, pravá malá.

826

set 500ks
46 €
refill 1000ks 88 €

4x18ks
18ks

31 €

LUCIWEDGES CLASSIC

HEMO-WEDGE

QUICKMAT DELUXE

Transparentné klinky s ergonomickým
dizajnom, podporujú viditeľnosť v
pracovnom poli, znižujú riziko gingiválnej
traumy a vedú svetlo.
Set = 200ks. Refill = 100ks.

Klinky vyrobené s javorového dreva s
hemostatickým efektom.

Rozšírená verzia Quickmat systému. Viac matríc a klinkov.

set 106 €
refill 51 €
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set 400ks
refill 100ks

70 €
25 €

set
100ks matrice

172 €
50 €

159 €
66 €

VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
IPS EMPRESS DIRECT

IPS EMPRESS DIRECT
OPAQUE

Svetlom tuhnúci kompozit pre priame
estetické výplne. Veľmi dobrá spracovateľ- Svetlom tuhnúci opákny flow
nosť a vysoký povrchový lesk. Prirodzená materiál vhodný pre krytie
fluorescencia.
odhaleného kovového povrchu a
diskolorovaného povrchu zubu.
Bal. =1,8g.

3g
62 €
10x0,2g 49 €

3g

41 €

TETRIC POWERFILL & TETRIC POWERFLOW
Tetric PowerFill je tvarovateľný a Tetric PowerFlow tekutý kompozit vhodný do
distálneho úseku vo vrstve 4-mm s časom tuhnutia od 3 sekúnd.

TETRIC EVOCERAM

TETRIC EVOFLOW

Svetlom tuhnúci, univerzálny kompozit
pre vysoko kvalitné výplne vo frontálnom a distálnom úseku.

Tekutý, rádio-opákny svetlom tuhnúci kompozit pre priame výplne a cementovanie
keramických a kompozitných výplní.

2g
20x0,2g

3x3g
171 €
20x0,2g 87 €

37 €
83 €

TE-ECONOM PLUS

EVETRIC

Jednoducho spracovateľný a kvalitný
mikrohybridný fotokompozit. 4x4g +
bond + etch + príslušenstvo.

Nanohybridný vysokoestetický
fotokompozit, ľahko modelovateľný.

TETRIC PRIME
Tetric Prime je nový svetlom tuhnúci a rádio-opákny
kompozit pre frontálny a distálny úsek. Vyznačuje sa
krémovou konzistenciou, dobrou adaptabilitou, ľahkým tvarovaním, lesklým povrchom a jednoduchou
aplikáciou.

set 8x3,5g
194 €
set 4x3,5g+bond 129 €
striekačka 3,5g 32 €

set 4x4g 67 €
4g
19 €

Tetric PowerFill 3g
Tetric PowerFill 20x0,2g
Tetric PowerFlow 3g
Tetric PowerFlow 20x0,2g

56 €
83 €
38 €
83 €

Tetric Prime 3g		
Tetric Prime 20x0,25g

53 €
106 €

TETRIC LINE SYSTEM KIT
Obsahuje všetky 4 kompozitné materiály v
najžiadanejších odtieňoch pre kompletné pokrytie
každodennej práce s výplňami:
Tetric Prime A2, A2 Dentin, A3;
Tetric EvoFlow A3;
Tetric PowerFill IVA;
Tetric PowerFlow IVA.

260 €
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VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
X-TRA BASE

X-TRA FIL

GRANDIOSO

GRANDIOSO FLOW

Zatekavý svetlom tuhnúci
podkladový kompozit. 4mm
základ výplne v jednom kroku.
Farby: Universal alebo A2.

Svetlom tuhnúci výplňový materiál
pre distálny úsek, dostavby pahýľov
pod korunky.

Univerzálny nanohybridný výplňový
materiál. Vysoký obsah plniva: 89%
hmotnosti.

Stredne viskózny univerzálny nanohybridný
výplňový materiál. Univerzálne použitie.
Obsah plniva: 80 % hmotnosti.

2x2g
74 €
16x0,25g 74 €

striekačka 5g
caps 20x0,25g

striekačka 4g 84 €
caps 16x0,25g 84 €

63 €
63 €

GRANDIOSO HEAVY FLOW

GRANDIO

Zatekavý univerzálny nanohybridný výplňový materiál s vysokou
viskozitou. Ošetrenie kavít všetkých tried.

striekačka 2x2g
caps 16x0,25g

Univerzálny nanohybridný výplňový
materiál. Vysoký obsah plniva: 87%
hmotnosti.

75 €
75 €

striekačka 4g 90 €
caps 20x0,25g 95 €

striekačka 2x2g 75 €
caps 16x0,25g 75 €

GRANDIO FLOW

Zatekavý univerzálny nanohybridný výplňový materiál. NDT technológia zabraňuje
nechcenému kvapkaniu kompozitu.

striekačka 2x2g 79 €
caps 20x0,25g 87 €

AMARIS / AMARIS FLOW

ADMIRA FUSION

Vysoko estetický svetlom tuhnúci výplňový materiál. Automatický prirodzený prechod medzi odtieňmi. Bal. = 4g alebo
16x0,25g.

Univerzálny nanohybridný výplňový materiál typu ORMOCER.Celosvetovo prvý výplňový
materiál čisto na báze keramiky. Najnižšia polymerizačná kontrakcia. Vhodný pre
frontálny ako aj distálny úsek.

striekačka 3g
caps 15x0,2g

striekačka 4g
85 €
caps 16x0,25g
85 €
set + bond 8x4g 635 €
set 128x0,25g
555 €

ADMIRA FUSION
FLOW

ADMIRA FUSION
X-TRA

Zatekavý svetlom tuhnúci nanohybridný výplňový materiál
typu ORMOCER.

Nanohybridný výplňový materiál typu
ORMOCER. Univerzálna farba s
chameleónovým efektom.

striekačka 2x2g 81 €
set 5x2g
163 €

VERTISE FLOW
Samoleptací tekutý kompozit
doplnený o OptiBond, čo zjednodušuje celý proces
rekonštrukcie a skracuje čas
práce. Bal. = 2x2g.
Set obsahuje 4x 2g striekačky A2,
A3, A3,5, UO + príslušenstvo.

3g
15x0,2g

set + bond 75x0,2g
set + bond 5x3g

268 €
268 €

HARMONIZE
Nanohybridný univerzálny kompozit s technológiou adaptívneho
prispôsobenia zabezpečuje prirodzený vzhľad výplne ešte ľahšie
a rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

4g
20x0,25g

70 €
70 €

set 122 €
2x2g 68 €

SONICFILL 3

Nový vylepšený kompozitný
systém. Excelentné spracovanie
a modelácia. Veľká hĺbka polymerizácie kompozitu 5mm. Vysoká
estetika, trvácnosť.

20x0,25g 94 €
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70 €
70 €

69 €
99 €

VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY
HERCULITE XRV

IONOLUX

Mikrohybridný fotokompozit,
ktorý disponuje excelentnými
vlastnosťami spracovania a anatomickým tvarovaním. Vysoká
odolnosť voči opotrebeniu, dlhotrvajúci lesk a hladký povrch.

Svetlom tuhnúci skloionomérny výplňový materiál. Vynikajúca doba spracovania, doba tuhnutia individuálne upraviteľná svetleným vytvrdením. Vďaka
kombinácii výhod skloionomérnych materiálov a kompozitov sa ľahko používa:
výplň sa zhotoví, spolymerizuje, dokončí a je hotová. Bal. = caps 20ks; caps
150ks; set 50 caps; plv + liq.

Striekačka 5g
Unidose 20x0,25g

45 €
53 €

GLASIOSITE
Svetlom tuhnúci výplňový materiál - kompomer. Odolnosť voči abrazii, pevnosť
v tlaku a znížená citlivosť na vlhké prostredie.
Bal. = caps 25x0,25g.

caps 20ks		
caps 150ks
set 50 caps
plv+liq.

90 €
576 €
219 €
98 €

IONOSTAR PLUS
Rýchle tuhnúci skloionomérny výplňový materiál v kapsliach. Rýchla
doba tuhnutia, iba 2 minúty od zhotovenia výplne. Bal. = caps 20ks (A1;
A2; A3; A3,5); caps 150ks (A2; A3); set 50 caps (10xA2 + 30xA3 + 10xA3,5).

89 €

IONOSTAR MOLAR

Skloionomerný výplňový materiál v kapsliach. Variabilná doba miešania za účeľom
úpravy konzistencie. Modelácia možná ihneď po nanesení - materiál
sa nelepí k nástroju.
Bal. = caps 20ks (A1; A2; A3); caps 150ks (A2; A3);
set 50 caps (10xA1 + 10xA2 + 30xA3).

caps 150ks
caps 20ks
set 50ks caps

389 €
59 €
148 €

RAINBOW FLOW
Set zatekavých, farebných, kompozitných výplní pre deti. Balenie obsahuje 6 x 1g
striekačka rôznych farieb + farebná paletka a 3D nálepky.

caps 150ks
caps 20ks
set 50ks caps

389 €
59 €
148 €

AQUA IONOFIL PLUS

TWINKY STAR / TWINKY STAR FLOW

Skloionomérny výplňový materiál miešateľný s vodou.

Farebný, svetlom tuhnúci,
kompomer s trblietavým
efektom. Určený pre výplne
v mliečnych zuboch.
Výborný produkt pre motiváciu detského pacienta k
návšteve zubného lekára.

15g plv. 81 €

jednotlivá farba 70 €

Twinky Star
caps 25x0,25g 104 €
set 40x0,25g 160 €
Twinky Star Flow
striekačka 2g
36 €
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BRILLIANT COMPONEER
Brilliant Componeer sú prefabrikované kompozitné fazety
pre estetické rekonštrukcie vo frontálnom úseku. Tento
inteligentný systém kombinuje výhody priamej náhrady
s výhodami nepriamych faziet. Tým pádom je možná
individuálna korekcia veľmi jednoducho a efektívne.
Fazety sú dostupné v rôznych veľkostiach a enamelových
odtieňoch, a teda môžu byť individuálne upravené. Pre
pacienta to znamená briliantný úsmev dosiahnutý iba
počas jednej návštevy u stomatológa.

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu
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PROVIZÓRNE MATERIÁLY
STRUCTUR
PREMIUM

STRUCTUR 3

Vysoko estetický kompozitný materiál
na provizórne korunky a mostíky. Bal
75g kartuša.

Samo-tuhnúci kompozitný materiál na
provizórne korunky a mostíky. Lesk aj bez
leštenia.

50ml kartuša
5ml striek.

125 €

PROVICOL QM
PROVICOL QM PLUS
Provizorný upevňovací cement bez
eugenolu s hydroxidom vápenatým. Vhodné pre inlay, onlay, korunky
aj mostíky. Bal 5ml.

QM
QM Plus

118 €
32 €

BIFIX TEMP
Duálne tuhnúci provizórny upevňovací materiál na báze kompozitu.
Translucentný odtieň podobný zubu.

5ml

51 €

PROVICOL C

PROVICOL

TEMP BOND NE

Provizórny upevňovací cement
v kartušiach. Bal 2x65g.

Provizórny upevňovací cement
vo verzii pre ručné miešanie.
Bal 2x25g.

Provizórny fixačný cement na báze zink
oxidu. Balenie = báza 50g, katalyzátor 15g.

39 €

29 €

39 €
44 €

141 €

DUOTEMP

COLTOSOL F

Duálne tuhnúci dočasný výplňový materiál,
rádio-opákny, bez eugenolu. Obsahuje oxid
zinočnatý a fluoridy pre dodatočnú ochranu.
Môže sa použiť ako dočasná výplň pre endodontickú aplikáciu a pre inlay a onlay preparáciu.
Bal. = 5g.

Provizórny materiál s obsahom fluoridov.
RTG-kontrastný, bez eugenolu. Nie je
potrebné miešanie. Jednoducho sa
odstraňuje vo väčších porciách.
Krémová konzistencia pre ľahkú
adaptáciu v kavite.
Balenie = 38g.

16 €

E-TEMP

PROVIT

Provizórny cement na dočasné výplne. Bal Provizórny cement na dočasné výplňe.
30g.
Bal 28g.

11,50 €

7€

15 €

CLIP

CLIP F

CLIP FLOW

TELIO CS INLAY / ONLAY

Svetlom tuhnúci výplňový
materiál na provizórne výplne.
Bal 2x4g.

Svetlom tuhnúci výplňový
materiál s fluoridom na
provizórne výplne. Bal 3x4g.

Zatekavý, svetlom tuhnúci
výplňový materiál na
provizórne výplne.
Bal 2x1,8g.

Svetlom tuhnúci jednozložkový materiál pre
provizórne výplne.

51 €

68 €

35 €

53 €
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FIXAČNÉ CEMENTY
VARIOLINK ESTHETIC DC
Estetický, duálne tuhnúci fixačný, kompozitný cement na
fixáciu keramických a kompozitných rekonštrukcií.
Vynikajúca spracovateľnosť a estetický vzhľad. Materiál
sa vyznačuje prirodzenou fluorescenciou a odtieňovou
stabilitou. Dostupný ako kompletný set, alebo ako náhradné
balenie (5g alebo 9g).

System kit 666125
5g striekačka
9g striekačka		

Light+

Light

Neutral

Warm

Warm+

Variolink DC 5g
Variolink DC 9g

421 €
108 €
188 €

VARIOLINK ESTHETIC LC
Estetický, svetlom tuhnúci fixačný, kompozitný cement na
fixáciu keramických a kompozitných rekonštrukcií.
Vynikajúca spracovateľnosť a estetický vzhľad. Materiál
sa vyznačuje prirodzenou fluorescenciou a odtieňovou
stabilitou. Dostupný ako kompletný set, alebo ako náhradné
balenie 2g.

System kit 666065		
2g striekačka		

Light+

Glycerínová skúšobná pasta
rozpustná vo vode. Slúži na
simuláciu finálneho odtieňu
Variolink cementu pre definitívnu fixáciu. Bal 1,7g.

MULTILINK HYBRID
ABUTMENT

Warm

Samoadhezívny, samotuhnúci živicový
kompozit na cementovanie. Bal 9g. Farba:
transparent, yellow, opaque.

191 €

ZIRCAD CEMENT

123 €

BIFIX SET 3x5g

Duálne tuhnúci, samoadhezívny upevňovací materiál na báze
kompozitu. Balenie = 5g.

Samoadhezívny fixačný cement v samozmiešavacom prevedení k cementovaniu
zikonových koruniek a mostíkov.

74 €

83 €

MAXCEM ELITE STANDARD KIT

AQUA MERON

Samo-adhezívny a samo-leptací živicový cement.
Kompatibilný so všetkými nepriamymi náhradami,
keramickými náhradami vo frontálnom aj distálnom
úseku, CAD/CAM materiálmi. 90% vyššia pevnosť väzby
k dentínu ako pri pôvodnej formule Maxcem Elite. Veľmi
jednoduché odstránenie prebytkov. Bal. 5x5g.

Vodou miešateľný
skloionomérny cement na
fixáciu. Znížená rozpustnosť
v ústach a odolnosť proti
kyselinám. Bal. = 35g.

168 €
104 €

Warm+

SPEEDCEM PLUS

Samotuhnúci adhezívny kompozit na
permanentné cementovanie lítium-disilikátov, sklokeramiky a zirkónových prác na
implantáty vyrobené z titánu a zirkónu. Bal
9g, farba HO 0.

27 €
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Neutral

336 €
47 €

VARIOLINK ESTHETIC TRY-IN

set
2x5g

Light

76 €

FIXAČNÉ CEMENTY
SOLOCEM

DUOCEM

MERON CAPS

Samo-adhezívny živicový cement s antibaktriálnym zink oxidom, ktorý zabezpečuje
spoľahlivú fixáciu s nízkou kontrakciou.
Duálne tuhnúci cement dosahuje vynikajúce
hodnoty väzby na enamel a dentin bez
bondovania. Použitý môže byť na celú
škálu indikácii ako cementovanie koruniek,
mostíkov, koreňových čapov, inlají, onlají, ale
aj abutmenty na implantátoch.
Dostupný je vo farbách: Dentin, Translucent,
White opaque. 5ml.

Duálne tuhnúci živicový cement v 5ml
automix striekačkách dostupný vo farbách:
Dentin, Trans a White Opaque. Vďaka excelentným technickým parametrom a ľahkému
spracovaniu je perfektný pre permanentné
cementovanie koruniek, mostíkov, inlají, onlají (keramických, kovových, kompozitných),
ako aj permanentná cementácia koreňových
čapov všetkých typov. Materiál je fluorescentný a má optimálnu tuhosť.

RTG-kontrastný skloionomerný upevňovací cement.
Balenie 50ks a 150ks aplikačných capslí.

50ks 111 €
150ks 223 €

MERON PLUS QM

Intro Kit
Refill

215 €
125 €

Intro Kit 295 €
Refill
180 €

173 €

Živicou zosilnený
skloionomérny upevňovací cement vo forme
striekačky
QuickMix, ktorá zaisťuje
optimálne nanášanie
a spoľahlivý miešací
pomer. Balenie 3x8,5g.

REBAZAČNÉ MATERIÁLY
UFI GEL HARD
UFI GEL HARD C
Tvrdý materiál k priamemu podkladaniu protéz. Pevné, dlhodobé, celkové
alebo čiastočné podkladanie za účelom obnovenia funkcie čiastočných
alebo celkových snímateľných náhrad.
Bal. = Ufi Gel Hard set (60g plv + 40ml liq. + 20ml kondicionér);
Ufi Gel Hard C set (80g kartuša + 10ml adhezívum).

UFI GEL SC
UFI GEL P
Trvalo mäkký, za studena tuhnúci podkladový materiál na báze silikónu. Špeciálne adhezívum pre extrémne pevnú väzbu medzi silikónom a protézou.
Bal. = Ufi Gel SC set (50ml kartuša + 10ml adhezívum + 2x glazúra); Ufi Gel P set
(50ml báza + 50ml katalalyzátor + 10ml adhezívum + 2x glazúra).

Ufi Gel SC 197 €
Ufi Gel P 164 €

Ufi Gel Hard
139 €
Ufi Gel Hard C 173 €

ELITE SOFT
RELINING

ELITE HARD RELINING
Tvrdý rebazačný materiál perfektne tolerovaný pacientmi. Ľahké a rýchle
spracovanie. Bez chuti a vône.
Bal. = 60g plv + 40ml liq. + 10ml kondicionér.

Špeciálny A-silikón pre podkladanie čiastočných alebo kompletných
protéz. Neabsorbuje vodu, elastická pamäť robí protézu stabilnú.
Bal. = 50ml kartuša + primer + lak.

108 €

59 €
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DOSTAVBOVÝ MATERIÁL
REBILDA POST II

REBILDA DC

Overená, ucelená sada pre post-endodontické ošetrenie a koreňové dostavby.
Možnosť kúpiť aj jednotlivé veľkosti čapov.
Prednosti: elasticita podobná dentínu, vysoká pevnosť v ohybe, vysoká RTG
kontrastnosť (350% AI), anatomický tvar, všetky materiály v sete sú vzájomne
kompatibilné, vloženie čapov a vytvorenie korunky v jednom kroku.

Duálne tuhnúci zatekavý upevňovací
systém korunkových dostavieb a čapov.
Rýchle spracovanie vďaka vytvrdzovaniu
svetlom. Dodatočná chemická polymerizácia pre spoľahlivé spracovanie.
Dostupné ako 10g quickmix striekačka
alebo 50g kartuša.

striekačka QM 10g
kartuša 50g

81 €
195 €

REBILDA POST GT

Set II
Čapy 5ks
vrtáky

Komplexná sada pre koreňové dostavby
obsahujúca nové kompozitné koreňové
čapy vystužené zväzkom sklených vlákien.
Možnosť kúpiť aj jednotlivé veľkosti čapov.

504 €
71 €
29 €

536 €

MULTICORE FLOW

GLASSIX+ ČAPY

Zatekavý, duálne tuhnúci,
dostavbový, kompozitný
materiál. Bal. 10g.

Sklené dostavbové čapy v štyroch
veľkostiach s predvrtávakmi a jedným
penetračným vrtákom. Čapy majú
pozdĺžnu špirálovitú ryhu pre zvýšenie
retencie s fixačným cementom. Bal
4x6ks. Možnosť kúpiť aj jednotlivé
veľkosti čapov (10ks/bal.).

Set
Čapy refill

200 €
70 €

73 €

PARACORE

PRECI POST M

Duálne tuhnúci rádioopákny kompozitný
materiál dostupný v troch odtieňoch:
dentin, biela, translucentná. Je ideálny na
dostavby a fixáciu sklenných čapov.
Takisto automix striekačka je vhodná na
cementovanie nepriamych rekonštrukcii. Dosahuje optimálnu väzbu medzi
dentínom, čapom a korunkou. Obsahuje
fluoridy. Vo verzii ParaCore SLOW je pracovný čas predĺžený na 60 sekúnd pri teplote
37 °C, čo dovoľuje dokončenie časovo
náročných úkonov ako je cementovanie
veľkých rekonštrukcii alebo cementovanie
čapov.

Spáliteľné plastové čapy pre
najpresnejší dostavbový systém.
Ambulancia - zubná technika.
2x50 čapov + 2 x vrták

Set
Refill čapy

ParaCore 4x5ml Intro kit
ParaCore SLOW 4x5ml Intro kit
ParaCore 25ml Intro Kit

215 €
215 €
398 €

ParaCore 2x5ml refill
ParaCore SLOW 2x5ml refill
ParaCore 25ml refill

114 €
114 €
234 €
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68 €
od 19 €

DOKONČOVANIE A LEŠTENIE
KENDA LEŠTIACE GUMIČKY

AMALGAM SET

KOMPOZIT SET

Set leštiacich gumičiek s rôznymi tvarmi a
abraziami. Možnosť kúpiť aj jednotlivé tvary.

Set leštiacich gumičiek na amalgámové výplne.

Leštiace gumičky na
kompozitné výplne.

900ass
300.006
700.012

3 KROKOVÉ
LEŠTENIE

Set 12ks
Set 25ks		
1ks gumičky

17,50 €
32 €
1,50 €

23 €

23 €

LEŠTIACI SET SF 14
Dokončovacie a leštiace disky s dlhou životnosťou. Set obsahuje 4x25ks diskov rôznej abrazie
+ 1ks mandrel. Možné objednať aj samostatné typy diskov.

Set
Bal 100ks

32 €
27 €

PLASTOVÉ PÁSKY

CLEAN JOY PASTA

CCS LEŠTIACA PASTA

Plastové pásky na finálne úpravy.
Abrazia: 30, 40, 60 my

Kvalitné leštiace pasty rôznych abrazií.
Abrazia: jemná, stredná, hrubá

Leštiace pasty s rôznou
abraziou.
Abrazia: 40, 120, 170,
250, PRO - abrazia
pasty sa mení počas
práce od najhrubšej po
najjemnejšiu

21,10 €

30 €

KOVOVÉ PÁSKY

CCS
CCS Pro

19 €
22 €

Sunshine pásky

Kovové abrazívne pásky jednostranne aj obojstranne sypané. 12ks/bal

Výška
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
Hrúbka

F - veľmi jemné C - jemné G - abrazívne

Jednostranné
C 302
302
F 303
C 303
303
F 304
C 304
304
F 306
C 306
306
308
0,07 mm 0,09 mm 0,1 mm

Obojstranné

G 304
G 306
G 308
0,15 mm

314
316
318
0,2 mm

cena od 5 €

DIAMANTOVÁ LEŠTIACA PASTA 2G

CLEANIC

Pasta excelentne leští a zosvetluje všetky výplňové materiály, kompozity, keramiku, zlato
a sklovinu. Šedá bezpríchuťová pasta je určená na intraorálne a extraorálne použitie. Je
rozpustná vo vode, ľahko čistí. Bal. = 2g.

Univerzálna profylaktická pasta s integrovanou čistiacou variabilitou,
dostupná v tube. Balenie = 100g.
Príchute: mäta, mäta bez fluoridov, zelené jablko, ovocná, bez príchute.

17 €

20 €
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ODTLAČKOVÉ HMOTY

AFFINIS

Prémiový A-silikón od firmy Coltene.
Výborné zatekavé vlastnosti vo vlhkom prostredí.
Ideálny pracovný čas, optimálne intraorálne
tuhnutie.
Excelentná reprodukcia, minimálne riziko tvorby
vzduchových bublín a poškodenia okrajov. 98,4%
reprodukcia marginálnych kontúr. Prvý autoklávovateľný odtlačok. Maximálna precíznosť počas
tvorby modelu.

PRESIDENT
Prvý A-silikón na trhu, ktorý je považovaný za
milník vo vývoji vysoko precíznych odtlačkových
materiálov.
Materiál poskytuje dokonalú rozmerovú stabilitu a precíznosť. President zastupuje tradičnú
produktovú líniu so suverénnou kvalitou, ktorá
bola pravidelne optimalizovaná a vylepšovaná.
Materiál má pefektné zatekavé vlastnosti vo
vlhkom prostredí.
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Light Body 2x50ml
Fast Light body 2x50ml
Regular body 2x50ml
Fast Regular body 2x50ml
Precious Light body 2x50ml
Precious Regular body 2x50ml
Monobody 2x75ml
Monobody system 360 starter kit 1x380ml
Putty system 360 Starter kit 1x380ml

Xtra Light body 2x50ml
Light body 2x50ml
Regular body 2x50ml
MonoBody System 360 starter kit
1x380ml
Heavy body 2x50ml
Heavy body System 360 Starter kit
1x380ml
Putty 2x300ml
Putty soft 2x300ml
Putty super soft 2x300ml

62,50 €
62,50 €
62,50 €
62,50 €
62,50 €
62,50 €
56,20 €
213,50 €
213,50 €

52,80 €
52,80 €
52,80 €
210 €
60 €
169 €
80,50 €
80,50 €
80,50 €

ODTLAČKOVÉ HMOTY
BETASIL VARIO PUTTY / PUTTY SOFT
BETASIL VARIO PUTTY SOFT 5:1

BETASIL VARIO IMPLANT
BETASIL VARIO IMPLANT 5:1

A-silikónová odtlačková hmota pre presné zachytenie detailov.
Prevedenie 5:1 vhodné do Pentamixu. Veľmi presné odtlačky.
Balenie = 2x380ml + zmiešavacie kanyly; 2x300ml - ručné miešanie.

A-silikónová monofázická odtlačková hmota. Vynikajúca presnosť v jednokrokovom
odtlačku. Dodávaná v prevedení 2x 50 ml. alebo do Penamixu 5:1 = bal. 1x380ml.

Vario Putty
Putty soft
Putty Soft 5:1

51,20 €
51 €
149 €

BETASIL VARIO LIGHT / MEDIUM
Korekčný A silikón vhodný pre metódu dvojkrokového a jednokrokového
odtlačku. 2x50ml.

Light
Medium

Implant
Implant 5:1

VIRTUAL PUTTY FAST /
REGULAR

VIRTUAL LIGHT BODY /
EXTRA LIGHT BODY

Hydrofilný vysokopresný A-silikón.
2x300ml.

Vysokopresný hydrofilný korekčný
materiál s vynikajúcou zatekavosťou pre
odtlačenie všetkých detailov. 2x50ml.
V prevedení Fast a Regular.

31,50 €
31,50 €

VIRTUAL 380 MONO HYDRORISE LIGHT
FAST / 380 HEAVY
Veľmi nízko viskózny hydrofilný A silikón
pre fixné protézy. Maximálna precíznosť,
BODY FAST /
vysoká odolnosť voči pretrhnutiu.
380 HEAVY BODY
Bal. = 2x50ml.
REGULAR

52 €
80 €

52,50 €

91,80 €

HYDRORISE EXTRA LIGHT HYDRORISE REGULAR
Veľmi nízko viskózny hydrofilný A silikón pre
fixné protézy. Maximálna precíznosť, vysoká
odolnosť voči pretrhnutiu. Bal. = 2x50ml.

Stredne viskózny hydrofilný A silikón
pre fixné a snímateľné náhrady.
Vysoká odolnosť voči
pretrhnutiu. Bal. = 2x50ml.

Hydrofilný vysokopresný
A-silikón vhodný do Pentamixu.
Balenie 5:1 2x380ml.

46,50 €

173 €

HYDRORISE MONOPHASE
HYDRORISE MAXI MONOPHASE
Stredne viskózny hydrofilný A silikón. Určený
pre fixné a snímateľné náhrady,
implantológiu a monofáznu techniku. 5:1 je
vhodný pre automatické miešacie prístroje.

Monoph. 2x50ml
45 €
Maxi Monoph. 2x380ml 128 €

46 €

46 €

HYDRORISE PUTTY
HYDRORISE MAXI
PUTTY
Hydrofilný A silikón
najvyššej viskozity pre
fixné protézy. 5:1 je vhodný
pre automatické miešacie
prístroje.

Putty 2x300ml
Maxi Putty 2x380ml

75,50 €
114,50 €

HYDRORISE HEAVY
HYDRORISE MAXI HEAVY

ELITE HD+ LIGHT
BODY FAST SET

ELITE HD+ SUPER
LIGHT BODY FAST SET

Veľmi viskózny hydrofilný A silikón pre fixné
protézy. Ideálna konzistencia pre
jednokrokovú techniku. 5:1 je vhodný pre
automatické miešacie prístroje.

Veľmi tekutý A silikón pre fixnú protetiku.
Bal. = 2x50ml.

Extra tekutý A silikón pre fixnú protetiku.
Bal. = 2x50ml.

Heavy 2x50ml
46 €
Maxi Heavy 2x380ml 135,50 €

40 €

40 €
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ODTLAČKOVÉ HMOTY
ELITE HD+ LIGHT
BODY NORMAL SET

ELITE HD+ REGULAR
BODY NORMAL SET

ELITE HD+ MONOPHASE
NORMAL BODY

ELITE HD+ MAXI
MONOPHASE

Veľmi tekutý A silikón pre fixnú protetiku. Bal. = 2x50ml.

Stredne tekutý A silikón pre fixnú protetiku. Bal. = 2x50ml.

Stredne tekutý A silikón.
Monofázická technika s jednou viskozitou.
Bal. = 2x50ml.

Stredne tekutý A silikón určený
pre automatické miešacie
prístroje 5:1. Bal. = 2x380ml.

39,50 €

39,50 €

39,50 €

ELITE HD+ PUTTY SOFT NORMAL SET
MAXI PUTTY SOFT NORMAL

ELITE HD+ PUTTY
SOFT FAST SET

Presný putty A silikón pre fixnú protetiku. Balenie 5:1 určené pre
automatické miešacie prístroje.

Presný putty A silikón pre fixnú
protetiku. Bal. = 2x250ml.

Putty Soft 2x250ml
53,50 €
Maxi Putty Soft 2x380ml
119 €

119 €

ELITE HD+ MAXI
PUTTY SOFT FAST

Presný putty A silikón určený pre
automatické miešacie prístroje
5:1. Bal. = 2x380ml.

53,50 €

119 €

OCCLUFAST ROCK

OCCLUFAST CAD

COLORBITE D

COLORBITE ROCK

A silikón určený pre registráciu
zhryzu. Tvrdosť 95A.Bal.=2x50ml

A silikón určený pre registráciu zhryzu,
vyvinutý na použitie so všetkými CAD
CAM systémami. Tvrdosť 95 A.
Bal. = 2x50ml.

Termochromatický A silikón pre registráciu zhryzu. Farebná zmena silikónu
indikuje jeho tuhnutie. Tvrdosť 45 D.
Bal. = 2x50ml.

Extrémne rýchly termochromatický A silikón pre registráciu zhryzu.
Farebná zmena silikónu indikuje
jeho tuhnutie. Tvrdosť 95 A. Bal.
= 2x50ml.

39,50 €

41 €

45 €

V-POSIL HEAVY SOFT FAST2X380ML
V-POSIL PUTTY FAST 2x450ml

V-POSIL LIGHT FAST
V-POSIL X-LIGHT FAST

Presný odtlačkový materiál. Silne hydrofilný A silikón pre najvyššiu presnosť.
Dlhá doba spracovateľnosti a zároveň krátka doba tuhnutia v ústach.

Presný odtlačkový
materiál. Silne
hydrofilný A silikón
pre najvyššiu
presnosť. Dlhá doba
spracovateľnosti a
zároveň krátka doba
tuhnutia v ústach.
Bal. = 2x50ml.

Heavy Soft Fast
Putty Fast

212,50 €
129,50 €

61,50 €

AQIUM 3D

Skenovateľný 3D odtlačkový silikón. Prvý silikón s vynikajúcou viskozitou aj vo vlhkom prostredí.

Aqium 3D Light+
Aqium 3D Putty soft
2-kroková technika
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41 €

Aqium 3D Medium+
Aqium 3D Putty soft
2-kroková technika

Putty Soft 2x300ml
Heavy 2x50ml
Light 2x50ml
Medium 2x50ml

68 €
45 €
45 €
45 €

Aqium 3D Light+
Aqium 3D Heavy
1-kroková technika

ODTLAČKOVÉ HMOTY
V-POSIL ADHESIVE

ZETAPLUS

Adhezívum pre A silikónové materiály.
Balenie 10ml.

Vysoko viskózny C silikón pre dvojkrokovú techniku
alebo jednokrokovú techniku.

23 €

Putty 900ml
Oranwash L 140ml
Indurent gel 60ml
Set 		

25,50 €
11,50 €
12,50 €
34,50 €

ALPHASIL PERFECT PUTTY SOFT / AKTIVÁTOR

ALPHASIL PERFECT LIGHT/MEDIUM/HEAVY

Vysokoelastický silikón typu C s jemnou konzistenciou, bal. 900ml. Univerzálny
aktivátor (60ml) pre silikóny typu C.

Odtlačkový materiál typu C pre korekčné odtlačky pre fixnú protetiku a pre
čiastočne ozubenú a neozubenú čeľusť. Bal. =150ml.

Light
Medium
Heavy

Putty Soft
Activator
Set

27,50 €
15 €
47,50 €

15 €
13,50 €
16,20 €

REGISTRADO X-TRA
2X50ML/CLEAR
1X50ML

VIRTUAL CADBITE
Skenovateľná hmota na registráciu
zhryzu. 2x50ml.

Tvrdá hmota fialovo opáknej/
transparentnej farby na registráciu zhryzu.

SPEEDEX
C-silikón s vlastnosťami
A-silikónu. Speedex
ponúka dimenzionálnu
stabilitu, kontrolovateľný
pracovný čas, excelentná
zatekavosť.

X-tra
Clear

59 €
32 €

52,50 €

KRISTALL A50 / A70
Transparentná hmota v kartuši 1:1 pre registráciu zhryzu.
Tvrdosť - shore 50 alebo 70. 2x50ml.

Putty
Medium
Light body
Aktivátor

49,50 €
15,50 €
15,50 €
16,50 €

2x50ml

42 €

ALGISTAR CLASSIC
Alginátové bezprašné odtlačkové
hmoty. Balenie = 453g. Classic je
oranžovej farby a tutti frutti príchute. Čas tuhnutia je 2 minúty.

7€
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HYDROCOLOR 5

HYDROGUM

Alginát s chromaticku zmenou farby a vysokou stabilitou 5 dní.
Bal. = 500g.

HYDROGUM 5

Elastický bezprašný alginát.
Bal. = 500g.

11,50 €

Rýchlo tuhnúci aglinát s 5
dňovou stabilitou. Bal. = 453g.

10,50 €

11,50 €

NEOCOLLOID

ORTHOPRINT

TROPICALGIN

Vysoko precízny, normálne tuhnúci
bezprašný alginát.
Bal. = 500g.

Extra rýchly bezprašný ortodontický
alginát. Bal. = 500g.

Rýchlo tuhnúci chromatický
alginát s mango príchuťou.
Bal. = 453g.

13,50 €

9,50 €

9,50 €

KROMOPAN

RACEGEL

historický prvý alginát, ktorý zmenou
farby indikuje tuhnutie.
Bal. = 450g.

Retrakčný gel pre jednoduchšiu
aplikáciu pri retrakcii gingivy.
Obsahuje oxid hlinitý, zastavuje krvácanie. Pri kontakte s
gingívou zväčší svoj objem. Po
opláchnutí vodou vytečie. Bal. =
3 striekačky x 1,4g.

7,20 €

95 €

ELITE CORD

EASY CORD

RACESTYPTINE

Neimpregnované retrakčné
vlákno v rôznych veľkostiach: 000, 00, 0, 1, 2.
Dĺžka 275cm.

Retrakčné neimpregnované vlákno v šiestich veľkostiach.

Tekutina vhodná na impregnáciu
retrakčných vlákien. 13 ml.

15 €

19 €

ZMIEŠAVACIE A APLIKAČNÉ KONCOVKY

d/
80096

b/ 811502
c/
811511
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ODTLAČKOVÉ LYŽICE
Perforované plastové lyžice.
Veľkosti: malá, stredná a veľká.
Horné alebo dolné. Bal. = 1ks.

a/ 51401

811503

33 €

474196

a/ 32,50 €
b/ 25,50 €
c/ 33 €
d/ 32 €

0,75 €

ODTLAČKOVÉ LYŽICE
Perforované nerezové lyžice od
renomovaného výrobcu MEDIN.
Horné alebo dolné. Bal. = 1ks.
Veľkosti č.1,2,3.

7€

CHIRURGIA A IMPLANTOLÓGIA
BIODENTINE

BIOROOT

ALVEOGYL

Bioaktívna dentínová náhrada na
báze biosilikátovej
technológie. Set
obsahuje prášok
aj tekutinu. Rýchle
tuhnutie. Bal. 15ks
a 5ks.

Bioaktívny, hydrofilný, definitívny
výplňový materiál do koreňových
kanálikov. Výborne zateká do
laterálnych kanálikov.
Bal 15g plv + 35x0,2ml liq

Prípravok na ošetrenie suchých lôžok.
Zmierňuje bolesť a urýchľuje hojenie.
Obsahuje eugenol a iodoform. Bal 10g.

15ks
5ks

197,50 €
80 €

177,50 €

36,50 €

ENDOMETHASONE N

HEMOCOLLAGENE

OCTOCOLAGEN

GELATAMP

Antiseptický, nedráždivý, nevstrebatelný
koreňový výplňový
mateiál obsahujúci
Hydrocortison acetát.
Set 14g + 10ml.

Vysokokvalitné hemostatikum. Balenie 24ks. Každá kocka je samostatne
sterilne balená.

Sterilne balený hemostatický
materiál vo forme kociek.
Bal 40ks.

Resorbovateľné tampóny na
ošetrenie rany po extrakcii s
obsahom koloidného striebra.
Bal 50ks

Set
Plv 14g
Liq. 10ml

78 €
60 €
26 €

30 €

58,50 €

EXPERTSURG / MASTERSURG

N2

ExpertSURG

Finančne výhodný cement pre koreňové
kanáliky. Možné použiť samostatne alebo
ako sealer spolu s gutta perčou.

Chirurgický motor s výnimočným dizajnom a overenou kvalitou. Veľký 4,3“ display pre prehľadné a jednoduché
ovládanie. Integrovaná pumpa chladenia. Súprava hadičiek súčasťou balenia.
Max. krútiaci moment 80 Ncm. Súčasťou prístroja je motor INTRA LUX S600 LED (rýchlosť 0 - 40 000 ot./min spolu
s káblom - autoklávovateľné a dezinfikovateľné. Multifunkčné šlapátko s 2,5m prívodným káblom pre ovládanie
motora.

MasterSURG

Bezdrôtový chirurgický motor s výnimočným dizajnom a overenou kvalitou. Veľký 4,3“ display pre prehľadné a
jednoduché ovládanie. Integrovaná pumpa chladenia. Súprava hadičiek súčasťou balenia. Max. krútiaci moment 80
Ncm. Súčasťou prístroja je motor INTRA LUX S600 LED (rýchlosť 0 - 40 000 ot./min spolu s káblom - autoklávovateľné a
dezinfikovateľné. Dátová dokumentácia sa ukladá na SD kartu. Viac druhov programov.

57,20 €

HERMETIC

31,50 €

Materiál na plnenie koreňových kanálikov na
zinkoxidovej báze.RTG kontrastný.
14g prášok, 8ml tekutina.

72,80 €

SERVOTOME
Vysokofrekvenčný prúd /
elektrokauter pre rezanie
mäkkého tkaniva / koaguláciu
/gingivektómiu / a pod.
Elektróda pre pacienta vo
forme náramku. Výkon 30W.
Balenie obsahuje 10 rôznych
elektród.

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

PIEZOTOME CUBE
Vysoko výkonná, spoľahlivá a intuitívna implantologická stanica. Systém DPSI automaticky prispôsobuje výkon, čím zvyšuje komfort
pacienta.
Zariadenie obsahuje prednastavené programy
podľa príslušnej ústnej dutiny.

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu
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CHIRURGIA A IMPLANTOLÓGIA
IHLY NA ŠITIE V ÚSTNEJ DUTINE
Všetky druhy resorbovateľných aj neresorbovateľných šicích
materiálov vrátane ihiel a nití od renomovaného českého výrobcu.
Katalóg produktov a cien si vyžiadajte u nášho obchodného zástupcu.
Chirlac rapid braided je syntetický, vstrebateľný, pletený
chirurgický šicí materiál z polyméru glykolovej kyseliny. Materiál má povrchovú úpravu,
ktorá je neantigénna a nie je fibroproduktívna. Je určený pre spojenie mäkkých tkanív
všade tam, kde je vhodná krátkodobá podpora rany a kde je vhodná rýchla obsorpcia
šicieho materiálu.
Chiralen monofil blue je syntetické, monofilné, nevstrebateľné polypropylenové vlákno
hydrofóbneho charakteru, ktoré nepodlieha hydrolytickému rozkladu. Chiralen má hladký neporézny povrch, ktorý zaručuje čistý a hladký prienik tkanivom.
Silon monofil je monofilné nevstrebateľné vlákno vyrobené z polyamidu a má hladký neporézny povrch.
Silon braided je pletený nevstrebateľný šicí materiál bielej farby vyrobený z polyamidových vlákien. Materiál je dobre tolerovaný vo všetkých tkanivách a ľahko sa uzlí.

cena šitia (24ks/bal.) od 70 €

cena ihiel (12ks/bal.) od 14 €
Názov/
Farba

Štruktúra

Použitie

Vlastnosti, Absorpcia

Chiraﬂon
modrá

Monoﬁl z PVDF
(podobn
Teﬂonu)

Vo v etk ch chirurgick ch odvetviach, kardiovaskulárnej
chirurgii, ortopédii, traumatológii ( achy), plastickej a
o nej chirurgii (optimálne do asné odstránite né itie).
Fyziologicky stály. Ve mi hladk , najlep ie viazacie
vlastnosti. Jednoduch na pou ívanie. Bez kapilárneho
efektu.

Fyziologicky stály. Ve mi
hladk , najlep ie
viazacie vlastnosti.
Jednoduch na
pou ívanie. Bez
kapilárneho efektu.

Chiralen
modrá,
ierna

Monoﬁl z
polypropylénu

Vo v etk ch chirurgick ch odvetviach, najmä v
kardiovaskulárnej chirurgii, ortopédii, traumatológii
( achy), plastickej a o nej chirurgii (optimálne do asné
odstránite né itie).

Hladk , neporézny
povrch. Bez kapilárneho
efektu. Vhodn na itie
v inﬁkovan ch ranách.

Silon
monoﬁl
modrá,
čierna

Monoﬁl z
polyamidu – 6

Silónov monoﬁl je vhodn pri plastickej a v eobecnej
chirurgii a pri akomko vek ití ko e. V závislosti na mieste
implantácie a stave rany je itie z rany zvy ajne
odstra ovan do 30 dní.

Ve mi hladk , najlep ie
viazacie vlastnosti.
Jednoduch na
pou ívanie. Strata
pevnosti v ahu pri
dlhotrvajúcej
implantácii.

Tervalon
zelená

Pletené itie z
polyesterového
vlákna,
po ahované

Tervalon je pou ite n v prípade, e si itie vy aduje
nevstrebate nos a prechod tkanivami s mal m trením. Je
u ito né pre mnohé aplikácie, vrátanie
kardiovaskulárneho vyu itia. Tervalon je vhodn na
permanentné nepreru ované itie a na dlhodobé
vnútroko né itie.

Vysoká pevnos v ahu,
dobrá tolerancia
tkanivami. Bez
kapilárneho efektu.
Malé trenie.

Tervalon
Plus
zelená,
biela

Pletené
polyesterové
itie,
potiahnuté
PTFE

peciálne navrhnuté na pou itie v kardiovaskulárnej
chirurgii. PTFE vrstva redukuje m tvy priestor.

Vysoká pevnos v ahu,
bez kapilárneho efektu
a ve mi malé trenie.

Silon
braided
Biela

Pletené
chirurgické
itie z
polyamidu

Silon/ Orsilon pleten je vhodn na itie ko e,
podko ného tkaniva, prie ne narezan ch svalov, fascií,
peritonea, orgánov tráviaceho traktu a podväzovanie ciev.

Vysoká pevnos v ahu,
vlastnosti podporujúce
bezpe né viazanie.
Strata pevnosti v ahu
pri dlhotrvajúcej
implantácii.

Orsilon
braided
Biela

Pletené
chirurgické
itie z
polyamidu

Silon/ Orsilon pleten je vhodn na itie ko e,
podko ného tkaniva, prie ne narezan ch svalov, fascií,
peritonea, orgánov tráviaceho traktu a podväzovanie ciev.

Vysoká pevnos v ahu,
vlastnosti podporujúce
bezpe né viazanie.
Strata pevnosti v ahu
pri dlhotrvajúcej
implantácii.

Silk
braided
modrá,
čierna

Pletené
hodvábne itie

Pleten hodváb je vhodn na itie ko e, podko ného
tkaniva, fascií, peritonea a orgánov tráviaceho traktu.

Potiahnut
hydrofóbnou vrstvou,
bez kapilárneho efektu.
Strata pevnosti v ahu
pri dlhotrvajúcej
implantáci.

Pleten hodváb je vhodn na itie ko e, podko ného
tkaniva, fascií, peritonea a orgánov tráviaceho traktu..

Potiahnut
hydrofóbnou vrstvou,
bez kapilárneho efektu.
Strata pevnosti v ahu
pri dlhotrvajúcej
implantácii.

Silk
twisted
modrá,
čierna,
biela
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Pletené
hodvábne itie

ANESTETIKÁ
SEPTANEST

Veľmi kvalitné anestetikum na báze
artikaínu s obsahom adrenalínu. Balenie
obsahuje 50ks.

SEPTANEST FORTE

Veľmi kvalitné anestetikum na
báze artikaínu s vyšším obsahom
adrenalínu pre dlhšie trvajúci účinok.
50ks/bal

30,90 €

LIDOCAIN SPRAY
Anestetický 10% roztok
v spreji.

Čisté a kvalitné anestetikum
na báze 3% mepivakainu bez
obsahu adrenalínu. 50ks/bal

30,90 €

ERGOJECT

Aplikačná pištoľ na intraligamentálnu
anestézu. Autoklávovateľná.

7,30 €

SCANDONEST

Anestetikum na báze 4%
artikaínu v injekčnej forme.
10ks/bal

30,90 €

11,40 €

SIRIO IHLY

Ihly pre intraligamentálnu anestéziu v sterilnom balení. 100ks/bal.
Rozmery: 0,3x12; 0,3x16;0,3x21; 0,3x25; 0,4x16;0,4x25

215 €

9,60 €

SEPTOJECT IHLY

ULTRA SAFETY PLUS

Sterilne balené ihly na intraligamentálnu anestéziu so silikónovou
povrchovou úpravou. 100ks/bal
Rozmery:
0,3x10; 0,3x12; 0,3x16;
0,3x21; 0,3x25; 0,4x21;
0,4x24; 0,4x35

Jednorazové sterilné
striekačky na anestézu
s autoklávovateľnou
rúčkou. Bal 100ks
náhradných striekačiek
+1 rukoväť.

Septoject ihly
Septoject evolution

SUPRACAIN

40 €

12,50 €
15,60 €

DENTAPEN KIT
Bezdrôtová nabíjateľná pišťoľ na aplikáciu anestézy v karpuliach. Pohodlné ovládanie, ergonomický dizajn, bezbolestná aplikácia.

2 900 €
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JEDNORAZOVÝ PROGRAM
PVC POHÁRIKY

MASKY NA GUMIČKU

Jednorazové poháriky rôznych farieb.
Bal 100ks

Jednorazové masky na gumičku
v modrej farbe. Bal 50ks.

Classic 2,40 €
Floral 3,60 €

PODBRADNÍKY
SKLADANÉ
Skladané podbradníky s rozmerom
33x45cm. Bal 500ks

Podbradníky v rolke 61x53cm a
81x53cm. Materiál papier/igelit.
Bal 80ks a 60ks.

61x53cm 14 €
81x53cm 14 €

21 €

30 €

JEDNORAZOVÉ ODSÁVAČKY

PODBRADNÍKY V ROLKE

VEĽKÉ ODSÁVAČKY

Flexibilné PVC odsávačky v rôznych farbách. Bal 100ks

Chirurgické odsávačky s protišmykovou povrchovou úpravou. Autoklávovateľné. Bal 10ks

3,10 €

CHIRURGICKÉ
ODSÁVAČKY

HYGOFORMIC BIO

Univerzálne chirurgické bodové odsávačky. Dĺžka 200mm.
Bal 10ks

Flexibilné jednorazové
odsávačky v tvare slimáka.

100ks
2000ks

14,50 €

14,50 €

3-DIELNY NÁVLEK
NA KRESLO
Univerzálny, hypoalergický návlek na
kreslo. Bal 25ks.

11,50 €
16,60 €

VATOVÉ VALČEKY
Valčeky zo 100% bavlny bez
pridanej celulózy.
Veľkosť: 1, 2, 3

62 €

7,40 €

BUNIČITÁ VATA

CELLIN

PUR-ZELLIN

TAMPÓNY STÁČANÉ

Buničitá vata
bielená s vysokou
absorbčnou schopnosťou. Bal 1kg

Vrstvená, obväzová
buničina s vysokou
belosťou. Tampóny
40x50mm. 8 vrstiev.
Bal 2x500g.

Buničitá bielená vata, delená,
stáčaná do kotúča. 4x5cm
po 500ks.

Tampóny z gázy stáčané.
Bal 200ks

5,50 €

KOMPRESY
Nesterilné kompresy
vyrobené zo 100%
bavlny. Bal 100ks.

5x5cm
7,5x7,5cm
10x10cm
20x10cm
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2,20 €

2,50 €

1,80 €
2,70 €
4,70 €
9,80 €

JEDNORAZOVÉ
STRIEKAČKY
Jednorazové
striekačky v
sterilnom balení.
Bal 100ks

2ml
5ml
10ml

5€
7€
9€

20/19 5,90 €
15/15
4€

ÚSTNE LOPATKY

MIEŠACIE PODLOŽKY

Vyšetrovacie, drevené,
ústne lopatky.
Bal 100ks

Voskované
papieriky na
miešanie
materiálov.

2,10 €

3,5x4,5
7x8
12,5x18

3€
4€
5€

JEDNORAZOVÝ PROGRAM
JEDNORAZOVÉ IHLY

STERILIZAČNÉ ROLKY

Jednotlivo balené, jednorazové ihly s kvalitným ostrím, ktoré znižuje pocit
bolesti pri vpichu. Hlavička z transparentného materiálu. Balenie 100ks.
Rôzne veľkosti. Veľkosti: 0,5x16; 0,5x25; 0,6x30; 0,7x30; 0,8x40; 0,9x40;
1,2x40

Sterilizačné rolky vyrobené z bieleho zdravotného papiera
a polyesteru.

5x200
7,5x200
10x200
15x200
20x200
25x200
30x200

4,80 €

SAMOLEPIACE
STERILIZAČNÉ
VRECKÁ

TRAY PAPIER
Papierové obrúsky pod inštrumenty na
tácku. Bal 250ks

Vrecká papier/polyester na
inštrumenty. Bal 200ks

9x25
14x26
19x33

14 €
22 €
38 €

PVC NÁVLEKY
NA OBUV

MICROBRUSH ŠTETČEKY
Aplikačné štetčeky na bond.
Veľkosť: regular, fine, super fine
Bal 100ks

Návleky z PVC materiálu pre
pacientov. Bal 100ks

5€

6,60 €

11,50 €

RUBBER-DAM

OPTRAGATE

OPTRADAM

PVC TÁCKY

Kofferdamové blany. Bal 36ks
Hrúbka: medium, heavy
Príchuť: neutral, mentol, black mint

Retrakčná pomôcka do ústnej dutiny.
Bal 80ks, Veľkosť: regular, small,
sortiment, junior. Pri odbere 4 balení
zvýhodnená cena.

Latexová membrána. Bal 50ks
Veľkosť: regular, small,
sortiment

Jednorazové tácky na
inštrumenty vyrobené z PVC.
Bal 100ks

13 €

148 €

13,80 €
19,80 €
26 €
44 €
60 €
78,40 €
79,80 €

12,90 €

109 €

HEMOSTATIKÁ
HEMOCOLLAGENE

TRAUMACEL DENT

Vysokokvalitné hemostatikum
v sterilne balených kockách.
Bal 24ks

Sterilné hemostatické vstrebateľné
kocky k zastaveniu kapilárneho
krvácania. Bal 50ks

54 €

50 €

TRAUMACEL
PULVIS

OCTOCOLAGEN
Sterilne balený hemostatický materiál
vo forme kociek.
Balenie 40ks.

Sterilné hemostatikum v
práškovej forme. Bal 2g.

11,90 €

29,70 €

ALUSTAT LIQUID

ALUSTAT GEL

GELATAMP 50KS

RACEGEL

Roztok 25%
chloridu
hlinitého na
zastavenie
krvácania.
Bal 10g

Preparát na zastavenie
krvácania vo forme gélu.

Vstrebateľné sterilné tampóny s obsahom koloidného
striebra.

Adstringentný gél na rýchlu retrakciu gingívy s hemostatickým účinkom. Efektívne
otvára sulkus. Bal 3x1,4ml + 30 tips

7,90 €

ALUSTAT FOAM

95 €

Hemostatická pena na
zastavenie krvácajúcej rany.
5ml
10ml
3x10ml

11 €
20 €
45 €

0,8g
4x0,8g

9€
31 €

36 €
25

ORTODONCIA
KRABIČKY NA STROJČEKY
Vyrobené z netoxického, nerozbitného plastu.
Dve veľkosti.

Veľkosť S
Veľkosť L

STRAIGHT TWIST DRÔT

14 €

Rovný zatočený drôt dodávaný v balení 10 kusov

STRAIGHT FLEX DRÔT

2€
2€
18 €

Rovný zatočený drôt dodávaný v balení 10 kusov.

RAPID EXPANDER

26 €

Rozširovač vytvorený z biomedicínskej nehrdzavejúcej ocele.
Dodávaný s kľúčom pre endorálnu aktiváciu.

THERMOMEMORIA OBLÚKOVÉ DRÔTY
Drôty môžu byť permanentne ohnuté s kliešťami v izbovej teplote, ale po vložení do pacientových úsť pri teplote 370C sa vrátia do ich prvotného tvaru. Balenie obsahuje 10 ks.

48 €

MEMORIA ANATOMICKÉ OBLÚKOVÉ DRÔTY

F1000 SAMOLIGOVACIE BREKETY

Superelastický nikel titánový drôt. Dostupný v piatich tvaroch.
Balenie obsahuje 10 ks.

Pasívne samoligovacie brekety, ľahko sa otvoria a zatvoria.
Laserové značenie brekety. Set = 20ks brekiet/1 pacient.

od 22 €

190 €

STEP 2.0 AESTHETIC SYSTEM SET
Estetické brekety vytvorené z kopolymeru zabezpečujú rýchlu a pohodlnú
ortodontickú liečbu. Set = 20ks brekiet/1 pacient.

35 €

EXTREMO BREKETY
Bezniklové brekety vytvorené CAD technológiou v
jednom kuse
bez zvárania pre dosiahnutie
anatomického tvaru.
Set = 20ks brekiet/1 pacient.

36,90 €
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ORTODONCIA
SLIDE LOW FRICTION LIGATÚRY

34 €

Ligatúry vyrobené z polyuretánovej zmesi. Po nasadení na breketu
vytvorí pasívnu ligatúru na slote, čo zabezpečí aby sa oblúkový drôt
mohol voľne posúvať. Bal. = 60ks.

ELASTICKÉ LIGATÚRY

17,20 €

Vyrobené z vysoko elastického materiálu vstrekovacím procesom.
Použitím mini modulov zabezpečíte lepšiu kontrolu šírenia infekcie.
Bal. = 200ks.

INTRAORÁLNE
LIGATÚRY
Vyrobené z čistého latexu.
Balenie obsahuje približne
100 ligatúr.

1,90 €

KLIEŠTE P1916-00

KLIEŠTE P1915-00

KLIEŠTE P1917-00

KLIEŠTE P1919-00

Kliešte dizajnované pre strihanie distálneho konca oblúkových drôtov.

Zmenšené rozmery klieští
určených pre strihanie
oblúkových drôtov.

Kliešte pre strihanie ortodontických drôtov pre fixnú techniku
akejkoľvek veľkosti.

Kliešte pre mäkké drôty.

159 €

159 €

139 €

169 €

27

UOZK KONCOVKY
Profylaktické ošetrenie

KONCOVKA Č.1
ref. F00246

TIETO A VEĽA INÝCH KONCOVIEK NÁJDETE V NAŠOM PORTFÓLIU. VYŽIADAJTE SI KATALÓG OD NÁŠHO OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU

79 €

			

KONCOVKA 10X

KONCOVKA Č.2
ref. F00247

109 €

			

89 €

ref. F00359

KONCOVKA 10Z

ref. F00245

89 €

			

116 €

KONCOVKA EX1

135 €

ref. F02040

ref. F00254		

			

KONCOVKA 1S

		

			

Parodontologické ošetrenie

KONCOVKA H3

133 €

ref. F00369

KONCOVKA TK1-1S
ref. F01001

133 €

KONCOVKA TK2-1L

133 €

ref. F02162

		

		

Implantologické ošetrenie

KONCOVKA PH1
ref. F00702
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129 €

KONCOVKA IP2L
ref. F02122

			

133 €

KONCOVKA IP2R
ref. F02123

		

133 €

PROFYLAXIA
MEDZIZUBNÉ KEFKY

BABY ZUBNÁ KEFKA

BLINKY DETSKÁ KEFKA

Medzizubné kefky rôznych hrúbok.

Detská zubná kefka pre deti do 2 rokov.
Zdravotne nezávadné hryzadlo ako
rukoväť.

Blikajúca, detská kefka. Integrovaný časovač meria 1 minútu trvajúce blikanie
LED svetla, ktoré indikuje správnu dĺžku
umývania zubov.

6ks 2,90 €
25ks 10 €

3,30 €

ZUBNÁ KEFKA
SOFT NORMAL

MEDZIZUBNÁ NIŤ
THORNTON 3V1

Zubná kefka pre dospelých.
4 rady štetôčok. Ergonomická
rukoväť. Rôzne farby.

Všestranná medzizubná niť.
Vhodná na mostíky. Bal 100ks.

1,70 €

3,30 €

SOLO kefka
soft/medium
Jednozväzková kefka vhodná na
čistenie ťažko dostupných priestorov.
Rôzne farby.

2,70 €

SKINSEPT MUCOSA
Roztok k profylaktickému a liečebnému
použitiu na sliznicu dutiny ústnej a
hltanu. 500ml.

9,90 €

18,60 €

CLEAN JOY

Profylaktická pasta na dokončovanie a leštenie. Bal 100g. Zrnitosť: 16, 127, 195

CCS PASTA

Leštiaca profylaktická pasta 60ml.
Zrnitosť: 40, 120, 170, 250
Pro - mení abrazitu počas práce.

CCS
18,50 €
CCS Pro 18,50 €

26.50 €

FLUOR PROTECTOR S

REMIN PRO

Ochranný lak obsahujúci
fluorid. Znižuje hypersenzitivitu a chráni proti
kazu a erózii. Bal 7g.

Prípravok pre ochranu chrupu s fluoridom a hydroxyapatitom. Balenie 40g alebo
12x40g. Príchuť: melón, mäta, jahoda

73 €

40g
19 €
12x40g 179.90 €
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PROFYLAXIA
FLUOR DEFENDER

GLUCOSITE

GLUCOSITE GEL

BIFLUORID 10

Prostriedok na remineralizáciu zubnej
skloviny. Vytvára ochrannú vrstvu.
Zosilňuje sklovinu.

2% chlórhexidín diglukonát na vyplachovanie parodontologických vačkov.

2% chlórhexidín diglukonát na vyplachovanie parodontologických vačkov
vo forme gélu.

Lak s obsahom fluoridu pre
ošetrenie abradovaných
zubov a hypersenzitivitu
dentinu. Bal 4g+10ml
rozpúšťadla.

3x1ml
6x1ml
10x1ml

10 €
16 €
27 €

2ml
50ml

2ml
4,50 €
50ml
40 €
10x2ml
26 €

4€
26 €

88 €

GRANDIO SEAL

FISSURIT FX

PROFLUORID VARNISH

Svetlom tuhnúce nano-hybridné pečatidlo
fisúr.

Biele svetlom tuhnúce pečatidlo fisúr
s fluoridom. Bal 2x2,5g.

Lak s obsahom
fluoridov k desensibilizácii zubov. Ľahké
nanášanie, tolerantný
voči vlhkosti. Príchuť:
mäta, melón, karamel,
čerešňa, žuvačka, Cola
lime.

2x2g 58 €
5x2g
140 €

53 €

FLUORIDAČNÝ GÉL

FLUORIDAČNÉ LYŽICE

Fluoridačný gél. Doba aplikácie 60 sekúnd.
Bal 500ml. Príchuť: mäta, jahoda, čerešňa

Penové lyžice pre aplikáciu fluoridačného gélu. Bal 50ks.
Veľkosť: S, M, L

19 €

22 €

10ml
50x0,40ml
200x0,40ml

31 €
119 €
389 €

DEPURALIZAČNÉ KEFKY
KEW 08 000

VIVASTYLE
PAINT ON PLUS

Kefky na depuralizáciu vyrobené z nylonu
prípadne z prírodnej srsti. Balenie = 12ks.

6% peroxid vodíka na
domáce bielenie zubov.
Bal 20ml+aplikačné
štetčeky

1ks 1,40 €

115 €

PERFECT BLEACH OFFICE+ PERFECT BLEACH

PROTECTIVE PADS

Profesionálne ambulantné bielenie. 35% peroxid vodíka. Vhodný aj na vnútorné bielenie.

Ochranné rúška pre pacienta na tvár pri
pieskovaní. Bal 20ks.

Set
4ml

289 €
102 €

Bieliaci gel pre
diskolorované vitálne
aj nevitálne zuby na
domáce bielenie.
Pozorovateľný účinok
už po krátkej dobe.
Príjemná mentolová
príchuť. Verzia: 10%,
16% karbamid.

10% 3x2,4ml
16% 3x2,4ml
16% 6x2,4ml

58 €
58 €
116 €

10,50 €

LC DAM

RUBBER DAM LIQUID

RONDELLS PELETKY

Gingiválna bariéra na použitie
pri bielení zubov v ambulancii.
Bal 2g.

Gingiválna bariéra pri bielení zubov.

Peletky na zvýraznenie plaku.
Farby: modrá, červená

39 €
30

1,2ml
4x1,2ml

7,60 €
26 €

21 €

PROFYLAXIA
AIR N GO CLASSIC
Profylaktický prášok na pieskovanie zubov pri dentálnej hygiene. Štruktúra zrniek prášku je špecificky zvolená, aby poskytoval bezbolestné leštenie a čistenie, ktoré
nespôsobuje poškodenie zubov, alebo implantátov. Balenie flaška = 250g, sáčky = 50x20g. Príchuť: mentol, malina, cola, neutral, citrón.

250g		
Sortiment 4x250g
50x20g		

30 €
30 €
87 €

KAVO PERIO PLV

WHITE NYLON KEFKY

SICA OCCLUSAL KEFKY

Glicínový prášok pre subgingiválne
ošetrenie. Bal 4x100g.

Biele nylonové
kefky určené na
čistenie a leštenie zubov, zlatých
a amalgámových
výplní.
Bal. = 100ks

Kefky poskytujú jednokrokové, rýchle a efektívne leštenie výplní a prirodzených zubov. Leštiaca pasta nie je potrebná, keďže špeciálne vlákna sú
naplnené jemnými silikónovými čiastočkami, ktoré zabezpečia dokonale
lesklý povrch. Bal. = 9ks.

109 €

55 €

1bal 23 €

SMART PROPHY KEFKY STODDARD

1ks 0,80 €

Nylonové kefky, ktoré sú určené na čistenie plaku a škvŕn spôsobených kávou, čajom, nikotínom, červeným vínom a pod.
Ružové = jemná abrazia, fialové = stredná abrazia, modré = tvrdá abrazia.

LUNOS
Lunos Prophy Paste 2in1: odstraňuje diskoloráciu a leští v jednom sedení. 100g.
Lunos Prophy Paste Super Soft: vhodná
na jemné čistenie, dokonca aj na citlivé
miesta. 50g.
Lunos Prophy Powder Gentle Clean: pre
supragingiválne čistenie a odstránenie
vonkajšej diskolorácie. 180g.
Lunos Prophy Powder Perio Combi: pre
subgingiválne odstránenie biofilmu a
supragingiválne čistenie. 100g.
Lunos Fluoride Gel: pre intenzívnu
profylaxiu proti kazom s obsahom fluoridu
sodného. 250ml.

Powder Gentle Clean
Powder Perio Combi
Paste 2in1
Paste Super Soft
Fluoride Gel

23
19,80
31
19,80
21

€
€
€
€
€
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DEZINFEKČNÝ PROGRAM
XXX
ID 212 / FORTE

ID 213

ID 220

OROTOL PLUS

Dezinfekcia na
inštrumenty. Riedi
sa vodou.

Dezinfekčný
koncentrát na
inštrumenty.
Zarobený roztok je
použiteľný 14 dní.
Bal 2,5l.

Dezinfekcia na
inštrumenty.
Riedi sa vodou.

Dezinfekčný
prípravok pre
všetky typy
odsávacích
zariadení a
pľuvátok.
Bal 2,5l.

2,5l koncentrátu =
125L roztoku

212
66,50 €
212 Forte 59,50 €

63,50 €

DENTALRAPID SD
LIQUID

Dezinfekčný
roztok na rýchlu
dezinfekciu
rôznych povrchov
a zariadení. Bez
alkoholu. Bal 5l.

Dezinfekčný
roztok na
všetky povrchy
a zariadenia
s obsahom
alkoholu. Vôňa:
citrón, kvety,
neutral, tropické
ovocie

DENTASEPT ID PUR

DENTODRILL ID

Dezinfekčný
koncentrát na
inštrumenty a
rotačné predmety. Bal 5l.

Dezinfekčný
roztok pre
všetky
rotačné
inštrumenty.
Bal 5l.

1L
5L

28 €
85 €

2L
5L

54,50 €

37,50 €

DENTALRAPID SOFT SD
PUR

62 €

2,5l koncentrátu
= 125L roztoku

500ml
5L

10 €
od 45 €

Dezinfekčný roztok
bez obsahu alkoholu
na citlivé povrchy.
Neutrálna vôňa.

500ml
5L

DENTOSUC DAILY
AD PUR
Koncentrát na
dezinfekciu odsávacích zariadení
a pľuvátok. Bal 5l.

17 €
38 €

1L
5L

16 €
56 €

DERMAPON SENSITIVE

ROTASEPT

ASPIRMATIC

Dermatologicky testované tekuté
mydlo pre citlivú pokožku. Zmýva sa.
Bal 5l.

Dezinfekcia na
dentálne rotačné
nástroje. Neriedi
sa. Bal 2l.

Tekutý prípravok
určený na
dezinfekciu
odsávacích systémov a pľuvátok.
Bal 2l.

34 €

1L
10L
32

9€
60 €

52 €

ESEMTAM

GIGASEPT AF FORTE

Tekutý prípravok
na umývanie
rúk s výbornými
dermatologickými vlastnosťami.
Bal 500ml

Koncentrovaný čistiaci
prostriedok na
dezinfekciu
nástrojov.
Bal 5l.

4,50 €

Dentalrapid
Soft SD liquid

82 €

10 €
45 €

DENTODERM HD GEL
Dermatologicky
testovaný
dezinfekčný
gél pre citlivú
pokožku a časté
používanie.

500ml
1L
5L

9,50 €
15 €
55 €

ASPIRMATIC
CLEANER
Dezinfekčný prostriedok na pľuvátka
a odsávacie systémy ako posledná
dezinfekcia. 2l.

37 €

GIGASEPT
INSTRU AF
Tekutý dezinfekčný prípravok
na dezinfekciu
a čistenie
nástrojov bez
aldehydov.
Bal 2l.

46 €

DEZINFEKČNÝ PROGRAM
MIKROZID AF LIQUID

MIKROZID SENSITIVE

MIKROZID UNIVERSAL WIPES PREMIUM

Rýchla alkoholová
dezinfekcia na
povrchy a plochy.
Nezanecháva škrvny.

Rýchla
postreková dezinfekcia plôch
bez obsahu
alkoholu. Bal 5l.

Dezinfekčné utierky s nízkym obsahom
alkoholu. Bal 100ks.

1L
5L
10L

10 €
39 €
71 €

36 €

14 €

MIKROZID AF WIPES

MIKROZID AF JUMBO

OPTIM BLUE

Dezinfekčné utierky s alkoholom na
rýchlu dezinfekciu povrchov a malých
plôch. Bal 150ks.

Dezinfekčné
utierky s alkoholom na rýchlu
dezinfekciu JUMBO. Rozmer
20x20cm.
Bal 200ks.

Utierky s 0,5%
obsahom peroxidu vodíka.
Bez alkoholu.
Bal 160ks.

11 €

14 €

16 €

CAVI WIPES
Dezinfekčné utierky 3v1
- čistia, dezinfikujú a dekontaminujú povrchy a prístroje bez poškodenia
- nízky obsah alkoholu (17%)
- vysoko napustené - menšia spotreba utierok
- tuberkulocídny, baktericídny a fungicídny účinok
- bez pridaných parfumov a farbív
- vysoká účinnosť: do 3 minút zničí mikroorganizmy
- veľkosť obrúskov: 15,2 x 17,1 cm
- balenie obsahuje 160ks obrúskov
- praktické balenie v dóze

10 €
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DOPLNKY
XXX
CAVIFIL INJECTOR

DISPENZER D2

AC APPLICATOR

AC APPLICATOR 2

Aplikačná pištoľ na výplňové materiály v prevedení cavifil.

Praktická dávkovacia pištoľ 1:1 na
odtlačkové hmoty a iné materiály.

Kovový aplikátor pre priame nanášanie
z aplikačných kapsí (AC) do kavity.

Keramický aplikátor na aplikačné
kapsle (AC)
2334

2331

32 €

74 €

MIRACOLD PLUS

EURONDA - ESKIMO
SPRAY 200ml
CHLADIACI

Netoxický chladiaci sprej,
pomarančová príchuť.
Bal. = 200 ml.

186 €

ENDO STATION GO EASY 3
Praktický organizér na výplachové roztoky, ihly, striekačky a iné.
Balenie obsahuje samotný stojan bez roztokov.

Sprej na zistenie vitality zuba.
Bal. = 200ml aerosol.

12,90 €

MIEŠACIE MISKY

9,60 €

HYGOBOX

Misky na miešanie odtlačkových hmôt. Miska na dezinfekciu inštrumentov s
objemom 3L. Farby: modrá, žltá, antracit,
tyrkys, ružová

č.1
č.2
č.3
č.4

97 €

3,60 €
4,60 €
6,60 €
8,60 €

37 €

RETIAZKA
NA PODBRADNÍKY

ANTISTRESS ZUB
Antistresový zub pre pacienta
počas ošetrenia.

Retiazka na podbradníky pre pacientov.

72 €

7€

7,80 €

ZÁSOBNÍK NA VALČEKY

RED DETECTOR

MODEL ZUBOV

Plastový zásobník na vatové valčeky.

Materiál na detekciu kazu. Po nanesení
sfarbí karézne tkanivo do červena. Chráni
zdravý dentín. Bal 2ml.

Model na demonštráciu správneho čistenia zubov.
Veľká kefka (21,5cm) v balení

12 €

12 €

55 €

TRAYPUROL TABS

TRAYPUROL LIQUID

FLUO ŠPACHTLE

Aktívne tablety na čistenie odtlačkových lyžíc a nástrojov. Vhodné
do ultrazvukovej čističky. Bal 50ks.

Koncentrovaný čistiaci
prostriedok
na nástroje a
inštrumenty.
Bal 1l

Plastové lopatky na miešanie alginátových hmôt. Bal 6ks

89 €
34

51 €

10 €

DOPLNKY
XXX
ODMENA PRE PACIENTA

Maňuška
Plyšák 25x38x18cm
ZOO set 100ks
Farm set 100ks
Loptičky 100ks
Hodinky 22ks
Skateboardy 50ks
Poníky 50ks
Prstene 100ks
Autá/lode 100ks
Truhličky 100ks
Medaily a Certifikáty 50ks

XYLITOL ŽUVAČKY
Sortiment xylitolových
žuvačiek rôznych príchutí. Bal 200 balíčkov
po 2ks. Bez obsahu
aspartamu, sorbitolu,
laktózy a gluténu. Možné
kúpiť aj v praktickej
30ks dóze jednotlivé
príchute.

Sortiment
Dóza 30ks

123 €
155 €
22 €
22 €
31 €
22 €
29 €
44 €
19 €
26 €
31 €
54 €

XYLITOL ŽUVAČKY PRE DETI
Žuvačky ochutené 100% xylitolom,
bez aspartamu, sorbitolu, laktózy a
gluténu. Pôsobia preventívne pred
vznikom kazu. Príchute:
jablko a jahoda.

635069
sortiment

Set 12 dóz/30ks
Dóza 30ks

28 €
5€

40 €
5€

MIRADONT - GEL

PAROGUARD

Gel pre liečbu podráždenej a namáhanej
ústnej sliznice.
Bez alkoholu,
sacharínu, mentolu a
konzervačných látok.
Balenie = 15ml.

Ústna voda vhodná pred profylaktickým
ošetrením. Bez alkoholu a s obsahom
xylitolu.
Balenie = 5l. Možnosť objednať aj pumpu.

9€

5l
Pumpa

44 €
16 €
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ENDODONCIA
XXX
APEXIT PLUS

APEXCAL

CALCIPAST

CALCIPAST FORTE

Calcium-hydroxidový preparát
pre permanentné vyplnenie
koreňových kanálikov.
Bal 2x6g + kanyly

RTG-kontrastná, krémová, calcium-hydroxidová pasta pre dočasnú dezinfekciu
koreňového kanálika počas endodontického ošetrenia. 2x2,5g.

RTG-kontrastná calcium hydroxidová
pasta na plnenie koreňových kanálikov.
Bal. 2,1g.

RTG-kontrastná calcium hydroxidová pasta s iodoformom a
chlórfenolom. Bal. 2,1g.

89,40 €

19 €

14,50 €

61 €

HYDROCAL

ZINC OXIDE

ZINC OXIDE FAST

Calcium hydroxid v práškovej forme pre výrobu pasty.
Bal 10g

Zinc oxid v práškovej forme pre výrobu
pasty. Bal 50g

Zinc oxid v práškovej forme so
zrýchleným tuhnutím.
Bal 50g

6,70 €

4,50 €

5€

SYNTEX

MATRIX MTA+

MTA+ APPLICATOR

IODOFORM

Materiál na báze
epoxidovej živice určený
na plnenie a pečatenie
koreňových kanálikov.
Bal 10g

Praktický dávkovač na
MTA+

Kovový aplikátor na MTA+.
Priemer koncovky: 0,8 alebo 1,2mm

Čistý iodoform využiteľný ako
dočasná výplň. Bal 30g

44 €

28 €

25 €

43 €

MTA +

BIO MTA +

Materiál pre plnenie koreňových kanálikov a prekrytie pulpy. Balenie
obsahuje prášok aj tekutinu.

Bioaktívny materiál pre plnenie koreňových kanálikov a pre prekrytie pulpy.
Balenie obsahuje prášok aj tekutinu.

3x0,14g
10x0,14g
10x0,14g+dávkovač
36

21 €
46 €
62 €

3x0,14g
6x0,14g
10x0,14g

26 €
37 €
49 €

ENDODONCIA
XXX
ELEMENTS IC

ELEMENTS E-MOTION

Bezdrôtová obturačná jednotka, vynikajúca pre
techniku kontinuálnej kondenzácie nahriatou guttaperčou a obturáciu jedným pohybom. Elektrický
plugger sa zohreje na 200°C za menej ako 0,5 sek a
má teplotný rozsah 100-400°C. Prstencový 360° spínač na zlepšenie práce. Predvídateľné výsledky: 3D
výplň vysokej kvality.

Spoľahlivý a výkonný endomotor s
technológiou adaptívneho pohonu novej
generácie vyrobený v Nemecku. Intuitívny
farebný displej, 24 systémov v databáze
prístroja. Menšia hlavička pre lepšiu viditeľnosť a ľahší prístup v distálnom úseku.

APEX ID

CANALPRO JENI

Kompaktný, moderný, digitálny
apexlokátor s unikátnymi funkciami,
ktoré Vám umožňujú zamerať sa nato,
čo je skutočne dôležité - poskytovanie
najlepšej starostlivosti pacientovi.
Nulový bod nastaviteľný užívateľom,
priebežná kalibrácia.

Nový endomotor s patentovanou digitálnou asistenciou pre preparáciu koreňového
kanálika, ktorý používa algoritmi pre kontrolu pohybov nástroja v milisekundových
intervaloch. Systém sa automaticky prispôsobí individuálnej anatómiu koreňového
kanálika.

vyžiadajte si ceny u nášho
obchodného zástupcu

ENDO A CLASS

WOODPEX III

Endodontický bezdrôtový mikromotor s LED svetlom.
Možnosť nastaviť recipročný aj rotačný pohyb. Otáčky
200 - 600 ot./min, torzia 0,5 - 3,0 Ncm.

Apexlokátor s presnosťou 98%.
Prehľadný 4,5´ display.
Zvuková signalizácia a užívateľsky atraktívny dizajn.
Vlnová dĺžka 420 - 480 nm.

DUAL MOVE

DUAL PEX

Bezkáblový motor, dobre vyvážený
v ruke a obojručný. Miniatúrna
hlavička, 340° rotačné kolienko.
Kontinuálna rotácia a reciprokačný pohyb. Plne prispôsobiteľný.
Presná lokalizácia apexu.

Kompaktný a robustný apexlokátor s atraktívnym dizajnom
a 3,5“ farebným displayom. Možnosť použiť samostatne ale aj s Dual Move.
Dobíjateľná baterka.
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ENDODONCIA
XXX
Výplachový protokol

GLUCO-CHEX 2%

CHLORAXID 2%

CHLORAXID 5,25%

Roztok 2%
chlórhexidínu
s praktickým
adaptérom
pre naberanie
striekačkou.

Roztok 2% hypochloridu s adaptérom
a dávkovacou
striekačkou.

Roztok 5,25% hypochloridu s adaptérom a dávkovacou
striekačkou.

200g
Gel 5ml
Gel 10ml

10 €
8€
10 €

CHLORAXID EXTRA 2%
Stabilizovaný roztok 2% chlórhexidínu s
praktickým adaptérom pre naberanie
striekačkou.

200g
400g
Gel 2ml

4€
7€
5€

200g
400g
Gel 2ml

CHLORAXID EXTRA 5,25%
Stabilizovaný roztok
5,25% hypochloridu
s adaptérom a
dávkovacou striekačkou.

200g
400g
Gel 2ml

Tekutina pre výplach koreňových kanálikov s adaptérom
a dávkovacou striekačkou.

200g
400g

17% EDTA roztok určený na použitie pri
rozširovaní koreňových kanálikov. Bal.
= 120ml.

200g
400g
Gel 2ml

CITRIC ACID 40%

7€
11 €
6,50 €

ENDO-SOLUTION

6€
10 €
6€

5,10 €
9,40 €
5,10 €

7,50 €
13,50 €

ENDO-SOLUTION PREMIUM

17% EDTA roztok obohatený o povrchovo aktívne látky.
Bal. = 120ml.

17 €

12 €

CANAL CLEAN

ISOPROPHYL ALCOHOL

STERI IRRIGATION TIPS

Preparát na
preplachovanie a
sušenie koreňových kanálikov.
Bal. = 45ml.

Prípravok určený na
odmastenie stien
koreňového kanálika. Bal. = 200g.

Ihly na preplachovanie koreňových kanálikov s bočným otvorom
pre väčší komfort pacienta. Balenie obsahuje 50ks ihiel.
Veľkosť: 0,25x25; 0,3x25; 0,36x25mm

11,60 €

9€

METHYLENE CHLORIDE

ENDO ASPIRATOR

Rýchle rozpúšťadlo na všetky
koreňové výplne. Bal. = 10ml.

Odsávačka na
roztoky pri preplachovaní
kanálikov.

12,80 €
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3,50 €

27 €

ENDODONCIA
XXX
ENDO-TOP
Preplachové ihly s bočným
otvorom. Rozmer 0,3x25mm

50ks
100ks

ENDO-PACK

ENDO-TIM

Štetček na aplikáciu preparátov do
koreňových kanálikov.
Bal. = 50ks

Jednorazové striekačky so
závitom na všetky roztoky.
Bal. = 20ks. Objem 5ml.

26 €
42 €

7,50 €

ENDO-PREP CREAM ENDO-PREP GEL
15% EDTA krém na preparáciu koreňových kanálikov.

5ml
10ml
3x10ml

Gélová forma 17% EDTA pre preparáciu
kanálikov.

2ml
5ml
10ml

13,50 €
25 €
64 €

MICROBRUSH X

Aplikátory s ohybnou
hlavičkou do ťažko
prístupných miest. Bal.= 100 ks

21 €

28 €

DIAPREP PRO

EDTA krém pre chemicko-mechanickú preparáciu.
Bal. = 2x6g

4,50 €
10 €
16 €

18 €

PAPIEROVÉ ČAPY
GUTTAPERČOVÉ ČAPY

GUTTAPERČOVÉ ČAPY PRO
PAPIEROVÉ ČAPY PRO

Ciachované papierové a
ciachované guttapečové
čapy v rôznych konicitách
(.02; .04; .06) a veľkostiach, dostupné aj ako
sortiment.

Guttaperčové a papierové čapy, ktoré sú kompatibilné s najpoužívanejšími
endodontickými inštrumentami.

Papierové čapy 02
5,70 €
Papierové čapy 04 a 06
6€
Guttaperča čapy 02
6,60 €
Guttaperča čapy 04 a 06 6,60 €

RUČNÉ NÁSTROJE
KERR
Ručné koreňové
inštrumenty na
preparáciu koreňových kanálikov.
Rôzne veľkosti a
dĺžky (21,25,30), prípadne sortimenty.
Bal.=6ks

H-file
K-File

RUČNÉ NÁSTROJE DIADENT
Ručné koreňové NiTi inštrumenty na preparáciu koreňových kanálikov. Rôzne veľkosti a
dĺžky (21, 25mm) a sortimenty. Bal. = 6ks

11,20 €
10 €

H-file
K-File
Reamer

7,10 €
7,10 €
7,10 €

GUTTA:
Pro T (Protaper)
6,60 €
Pro T Next (Protaper Next) 6,60 €
Pro R (Reciproc)
6,60 €
Pro W (Wave One)
6,60 €
Pro W Gold (Wave One Gold) 6,60 €

RUČNÉ NÁSTROJE MICRO MEGA

RUČNÉ NÁSTROJE MEDIN

Ručné, koreňové inštrumenty na preparáciu koreňových kanálikov.
Rôzne veľkosti a dĺžky (21, 25 a 29mm). Bal 6ks

Ručné, rotačné inštrumenty na preparáciu
koreňových kanálikov.
Rôzne veľkosti a dĺžky
(21, 25 a 31mm).
Bal 6ks

H-file
12,90 €
K-File
6€
Reamer
6€

PAPIER:
Pro T (Protaper)
5,70 €
Pro T Next (Protaper Next) 5,70 €
Pro R (Reciproc)
5,70 €
Pro W (Wave One)
5,70 €
Pro W Gold (Wave One Gold) 5,70 €

H-file
K-File
Reamer

7,20 €
7,20 €
8€
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ENDODONCIA
XXX
UNICONE

NAVIGATOR EVO

Ucelený NiTi systém na opracovanie
koreňových kanálikov.
Dĺžky: 21, 25 alebo 31mm
Bal 6ks

6ks/bal
Set I

Systém na opracovanie koreňových kanálikov s recipročným pohybom.
Veľkosť: 20, 25, 40 Dĺžky: 21, 25 alebo 31mm
Bal 6ks alebo sortiment

6ks/bal
Set II 3x2ks

39,60 €
39,60 €

57 €
57 €

2SHAPE

ONECURVE

Dvojkrokový systém na
opracovanie koreňových kanálikov. Vyššia
flexibilita.
Dĺžky: 21,25 alebo 31mm
Bal 5ks

Jednonástrojový NiTi rotačný systém,
pomocou ktorého sa preparuje kanálik až po apex. Vyššia flexibilita.
Dĺžky: 21,25 alebo 31mm
Bal 5ks

64 €

57 €

HYFLEX CM

HYFLEX EDM

Hyflex CM inštrumenty od
COLTENE sú extrémne flexibilné a bez tvarovej pamäti
konvenčných NiTi inštrumentov. To umožňuje sledovať anatómiu koreňového
kanálika a eliminuje riziko
perforácie. Inštrument môže
byť dokonca aj preohnutý
ako pri klasických kovových
inštrumentoch. Dĺžky: 21,25
alebo 31mm. Bal 6ks.

Hyflex EDM inštrumenty sú extrémne flexibilné a
bez tvarovej pamäti konvenčných NiTi inštrumentov. To umožňuje sledovať anatómiu koreňového
kanálika a eliminuje riziko perforácie. Inštrument
môže byť dokonca aj preohnutý ako pri klasických
kovových inštrumentoch.
Dĺžky: 21,25 alebo 31mm. Bal 3ks.

84 €

ENDORING

50 €

TRAVERSE

Merač koreňových
inštrumentov na prst.

Rotačné NiTi inštrumenty od firmy KERR,
ktoré sú odolné voči stresu, poškodeniu.
Trojuholníkový prierez a rotačný pohyb pre
vysoko účinné prekonávanie prekážok v
koreňovom kanáliku.
Koncovka je neaktívna pre ešte väčšiu
kontrolu počas endodoncie. Bal 4ks.

63 €

15 €

ENDO STOPS

STOLOVÝ MERAČ

Farebné, silikónové zarážky na
endo-inštrumenty. Ako jednotlivé
farby alebo ako sortiment.

Merač dĺžky koreňových inštrumentov.

5€
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12 €

ENDODONCIA

UNICONE PLUS
Nová kompletná rada reciprokačných nástrojov, ktoré zaisťujú
neobmedzené možnosti. Vyššia úroveň tepelného spracovania nástrojov umožňuje predohnutie špičky pre preparáciu
zložitejších
kanálikov.

UNICONE GP
Jemný nástroj, ktorý sa používa pre prvotné spriechodnenie
kanálikov.

Set I
Set II
Set III
Unicone GP
Unicone Plus

25
48
35
11
10

€
€
€
€
€
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ENDODONCIA
XXX
DUAL MOVE

Bezkáblový motor, dobre vyvážený v ruke a obojručný. Miniatúrna hlavička, 340°
rotačné kolienko. Kontinuálna rotácia a reciprokačný pohyb. Plne prispôsobiteľný.
Presná lokalizácia apexu.

DUAL PEX

Kompaktný a robustný apexlokátor s
atraktívnym dizajnom a 3,5“ farebným
displayom. Dobíjateľná baterka.

1000 €

478 €

WOODPEX III

ENDO A CLASS

Apexlokátor s presnosťou
98%.
Prehľadný 4,5˝ displej.
zvuková signalizácia
Užívateľsky atraktívny
dizajn.
Vlnová dĺžka 420 - 480 nm

Endodontický bezdrôtový mikromotor s LED svetlom. Možnosť nastaviť
recipročný aj rotačný pohyb. Otáčky 200 - 600 ot./min, torzia 0,5 - 3,0
Ncm.

377 €
1031 €

APEX ID
Kompaktný, moderný, digitálny
apexlokátor s unikátnymi
funkciami, ktoré Vám umožňujú zamerať sa nato, čo je
skutočne dôležité - poskytovanie najlepšej starostlivosti
pacientovi.Nulový bod nastaviteľný užívateľom, priebežná
kalibrácia.

ELEMENTS IC

Bezdrôtová obturačná jednotka, vynikajúca pre techniku kontinuálnej kondenzácie
nahriatou guttaperčou a obturáciu jedným
pohybom. Elektrický plugger sa zohreje
na 200 °C za menej ako 0,5 sek a má teplotný rozsah 100-400 °C. Prstencový 360 °
spínač na zlepšenie práce. Predvídateľné
výsledky: 3D výplň vysokej kvality.

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

SOPRO CARE

SOPRO LIFE

Diagnostická intraorálna kamera s 3 módmi
snímania
PERIO - zvýrazňuje plak
CARIO - zvýrazňuje kariezne tkanivo do jasnej
červenej
DAYLIGHT - mód s manuálnym zoom

Kamera so špeciálnym fluorescentným
svetlom, ktoré umožňuje odlíšiť zdravé
tkanivo od kariezneho a vďaka MACRO módu
poskytuje excelentnú kvalitu obrazu aj
malých detailov.

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu
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vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu
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SME TU PRE VÁS

Ing. Jan Černý
Bc. Martin Beroušek
Beáta Szabová
Area Sales Manager Technical Product Specialist Product Consultant
pro ČR a SR
pro ČR a SR
+420 777 477 052
+420 777 333 414
+420 733 547 096

Mgr. Igor Kapusta
Area Sales Manager
pro SR
+421 919 488 435

Bezplatné webináre
registrácia na
www.duerrdental.cz/newsletter

Dezinfekčné školenie
pre Vašu prax, užitočné videá

Bezplatné zápožičky:
Pieskovačka MyLunos, Vector paro
pre ošetrenie parodontu,
intraorálna kamera VistaCam iX.

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

S M E
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www.duerrdental.cz
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V A M I

LEGE ARTIS
DURIMPLANT
Gél určený na starostlivosť o implantáty k prevencii periimplantitidy a zápalom v oblasti
implantátu, alebo k starostlivosti o ďasná a sliznicu ústnej dutiny. Podporuje hojenie rán a
regeneráciu tkaniva. Hydrofilný, priľnavý, chráni pred chemickým podráždením, redukuje
choroboplodné zárodky. Obsahuje výťažky z rastlín a CHX. Dlhotrvajúca ochrana zubného
implantátu. Bal.: 10ml gelu v tube.

21 €

PARODUR GEL

Parodur Gél k prevencii zápalu zubného lôžka a ďasien. Dá sa používať
dlhšiu dobu k podpore a doliečeniu parodontálnej terapii. Je vhodný aj k
sprievodnej liečbe pre pacientov s celkovo oslabeným zdravotným stavom
(DIA, rakovina, reumatizmus a fajčiari). Po aplikácii gél vytvorí príjemne
mäkkú , sviežu a dlhotrvajúcu ochrannú vrstvu. Okrem toho sa dá aplikovať
aj na mierne lokálne zápaly, podráždenie a otlaky v ústnej dutine a hltane.
Bal.: 10ml gélu v tube. Príchuť: limetka, mäta.

19 €

LEGASED
K ošetreniu zapálenej sliznice ústnej dutiny, áft a otlakov pri protézach. Viskózny,
sirupovitý roztok tvorí ochranný film podobný náplasti na rany, chráni poranené miesto
pred kyselinami, baktériami, zvyškami jedla a mechanickým dráždením a podporuje tak
hojenie. Prírodná živica chráni zuby a ďasná. Bal.: 5, 20ml.

5ml
20ml

19 €
28 €

REMOT IMPLANT

Pasta určená na profesionálne čistenie implantátov s veľmi nízkou hodnotou RDA (nízka abrazivita). RDA <7. Veľmi šetrná k biofilmu. Chráni ďasná
pred ochorením. Obsahuje chlórhexidín, xylitol a olej z mäty. Bez obsahu
fluoridov a pemzy. Čistí implantáty a zuby extrémne jemne a dodáva im
prirodzený lesk. Bal.: 27g.

42 €

REMOT

Profylaktická pasta bez fluoridov k profesionálnemu čisteniu zubov. K šetrnému odstráneniu zubného plaku a k prevencii zubného kazu. REMOT nestrieka pri aplikácii a má prirodzenú sviežu chuť. Obsahuje vyváženú kombináciu šetrných abrazívnych látok a obsahuje
chlórhexidín.
Bal.: 75g.

41 €
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LEGE ARTIS
CHX-ENDO 2%
2% roztok chlórhexidínu proti endo-baktériám.
Integrovaný odberný ESD systém na naberanie roztoku
priamo z fľašky do striekačky. (na trhu bežne dostupné ako
Luer, alebo Luer-Lock)
Bal.: 200ml, 500ml

200 ml
500 ml

53 €
104 €

200ml
500ml

39 €
53 €

HISTOLITH NAOCL 3%
3% Hypochlorid sodný k výplachu koreňových kanálikov
a k rozpúšťaniu tkaniva. Integrovaný systém ESD pre
priame naberanie roztoku z fľašky do striekačky. (na trhu
bežne dostupné ako Luer, alebo Luer-Lock). Trvanlivosť
produktu je 3 roky (neotvorený, skladovaný pri teplote
2 - 8 °C). Bal.: 200ml, 500ml.

HISTOLITH NAOCL 1%
1% Hypochlorid sodný k výplachu koreňových kanálikov
počas ich rozširovania. S integrovaným odberným ESD
systémom z fľašky rovno do striekačky. Bal.: 200ml,
500ml.

200ml
500ml

34 €
51 €

CALCINASE EDTA - ROZTOK
20% EDTA roztok k odstráneniu smear layer a k vyhľadaniu
a rozšíreniu koreňových kanálikov. S integrovaným ESD
odberným systémom pre ľahšiu manipuláciu.
Bal.: 50ml, 200ml, 500ml.

50ml
200ml
500ml

39 €
105 €
163 €

CALCINASE - SLIDE
EDTA gél k rozšíreniu koreňového kanáliku, k odstráneniu smear layer a ako lubrikant pre nástroje do
koreňových kanálikov. Bal.: 9ml.

33,50 €
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vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

ROTAČNÝ PROGRAM
ROYALROAD SDC1 / RÝCHLOSPOJKA LX503
Turbína s keramickými ložiskami od japonskeho výrobcu YOSHIDA. 59 dB, 61g.

vyžiadajte si ceny u nášho
obchodného zástupcu

MASTERMATIC LUX M20 L

MASTERMATIC LUX M25 L

Kolienkový násadec s prevodom 1:1 LUX. Maximálna flexibilita pri ošetrení.

Kolienkový násadec s prevodom 1:5 LUX. Veľmi tichá prevádzka
inštrumentu 55 dBa.

MASTERMATIC LUX M05 L MINI

MASTERMATIC LUX M10 L

Kolienkový násadec s prevodom 1:5 LUX. Malá hlavička pre väčší komfort
počas práce.

Rovný kolienkový násadec s prevodom 1:1 LUX.
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ROTAČNÝ PROGRAM
MASTERMATIC LUX M07 L
Kolienkový násadec s prevodom
2.7:1. Maximálna flexibilita
pri ošetrení, možnosť vymeniť 14
rôznych hlavíc.

EXPERTMATIC LUX
E20 L

Kolienkový násadec s prevodom 1:1.
Efektívna práca vďaka menšej hlavičke.
Svetlo 25000 LUX.

EXPERTMATIC LUX
E25 L

Kolienkový násadec s prevodom 1:5. Keramické ložiská, menšia hlavička. Svetelný
250000 LUX.

MASTERTORQUE
LUX M8700L

MASTERTORQUE
LUX M9000L

Prémiová turbína s extra malou hlavičkou. Nízka hlučnosť
59dBa, výkon 19 W.

Prémiová turbína s výkonom
23 W a hlučnosťou 57dBa.

EXPERTMATIC
LUX E15 L

EXPERTMATIC E10 C

Kolienkový násadec s prevodom
5.4:1. Svetelný 25000 LUX.

Rovný násadec s prevodom 1:1. Vnútorné
vedenie vody a vzduchu.

vyžiadajte si ceny u nášho
obchodného zástupcu

EXPERTTORQUE E680 L

Turbína so zvýšenou bezpečnosťou a
hygienou vďaka vylepšenému odsávaciemu efektu, keď sa turbína vypína.

STATMATIC

EXPERTTORQUE
MINI E677L

RÝCHLOSPOJKA KAVO MULTIFLEX
LED / BEZ SVETLA

Turbína pre ľahšiu prácu v
ťažšie dostupných miestach. Vylepšená hygiena
vďaka odsávaciemu mechanizmu.

Rýchlospojky pre všetky Kavo turbíny.

Automaticky čistí a maže až tri inštrumenty naraz. Unikátny systém
starostlivosti o klieštinu. Dôkladné dávkovanie mazacieho/čistiaceho spreja. Minimálne náklady na prevádzku prístroja. Čas cyklu
je iba 15 sekúnd / inštrument. Optimálne vyčistí a premaže celý inštrument. Ľahká výmena zásobníka čistiaceho/mazacieho spreja.
Telo prístroja z nehrdzavejúcej ocele.
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STATMATIC SMART

Automatický systém pre čistenie a údržbu dentálnych
inštrumentov. 4 rôzne programy čistenia a údržby.
Čas cyklu pre 3 inštrumenty približne 10 min. USB port pre dokumentáciu.
Statmatic Smart môže byť podľa typu vybavený jednou, dvoma alebo tromi
násadcami na čistenie inštrumentov. Adaptér na čistenie turbínok môže byť
objednaný samostatne. V balení 250ml dentálny olej, 500ml čistiaci spray,
absorbčné podložky. Rozmery 280 x 345 x 300.

PRÍSTROJE
XXX
EURONDA E10

EURONDA E9

Nová generácia B autoklávov od renomovaného výrobcu.
Moderný dizajn v kombinácii s rokmi overenou spoľahlivosťou uspokojí
aj najnáročnejších užívateľov. Farebné podsvietenie kľuky dverí indikuje
stav sterilizačného cyklu. Možnosť uložiť údaje o sterilizácii na SD kartu a
preniesť ich do E-Data softvéru.
E-Timer umožňuje plánovanie sterilizácie na ľubovolný čas. Veľký a
prehľadný display. Možnosť dokúpenia integrovanej tlačiarne alebo Wi-Fi
modulu na prepojenie PC s autoklávom. (max 10m dosah)
Objem komory: 18L
Rozmer: 460x 455x610 mm (Š x V x H)
Hmotnosť: 47,5kg

Model autoklávu vyznačujúci sa svojou spoľahlivosťou a jednoduchou obsluhou. Veľmi nízka hlučnosť. Možnosť napojiť prístroj
priamo na prívod vody, alebo dolievať destilovanú vodu manuálne.
Oproti vyššej rade E10 disponuje menším displayom a postráda farebnú indikáciu stavu sterilizácie, čo ho robí finančne dostupnejším.
Rovnako je možné dokúpiť integrovanú tlačiareň na štítky s
informáciami o sterilizačnom cykle.
Objem komory: 18L
Rozmer: 460x 455x610 mm (Š x V x H)
Hmotnosť: 47,5kg

5600 €

5200 €

STATIM 2000S

STATIM 5000S

Praktický, kazetový autokláv s vyberateľným zásobníkom na inštrumenty, čo umožňuje prenos už sterilných nástrojov priamo ku kreslu.
Na výber z 3 programov. Tento autokláv je plne automatický. Vďaka
technológii Dri-Tec zariadenie využíva zostávajúce teplo systému po
sterilizácii na sušenie inštrumentov (10min). Rýchly cyklus nebalených
inštrumentov trvá len 7 minút.
Rozmery: 480x415x150mm (H x Š x V)
Rozmery komory: 280x180x35mm
Hmotnosť: 21kg

Praktický, kazetový autokláv s vyberateľným zásobníkom na inštrumenty, čo umožňuje prenos už sterilných
nástrojov priamo ku kreslu. Na výber
z 3 programov. Tento autokláv je
plne automatický. Vďaka technológii
Dri-Tec zariadenie využíva zostávajúce teplo systému po sterilizácii
na sušenie inštrumentov (10min).
Rýchly cyklus nebalených inštrumentov trvá len 9 minút.
Rozmery: 555x415x190mm (H x Š x V)
Rozmery komory: 380x180x75mm
Hmotnosť: 33kg

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

STATIM 2000 G4

STATIM 5000 G4

Praktický, kazetový autokláv s vyberateľným zásobníkom na inštrumenty, čo umožňuje
prenos už sterilných nástrojov priamo ku kreslu. Na výber z 3 programov. Tento autokláv
je plne automatický. Vďaka technológii Dri-Tec zariadenie využíva zostávajúce teplo
systému po sterilizácii na sušenie inštrumentov (15min). Rýchly cyklus nebalených
inštrumentov trvá len 6 minút.
Zariadenie je vybavené aj dotykovým displayom a Wi-Fi.
Rozmery: 495x415x150mm (H x Š x V)
Rozmery komory: 280x180x35mm
Hmotnosť: 21kg

Praktický, kazetový autokláv s vyberateľným zásobníkom na inštrumenty,
čo umožňuje prenos už sterilných
nástrojov priamo ku kreslu. Na výber
z 3 programov. Tento autokláv je
plne automatický. Vďaka technológii
Dri-Tec zariadenie využíva zostávajúce teplo systému po sterilizácii na
sušenie inštrumentov (15min). Rýchly
cyklus nebalených inštrumentov trvá
len 9 minút.
Zariadenie je vybavené aj dotykovým
displayom a Wi-Fi.
Rozmery: 600x410x190mm (H x Š x V)
Rozmery komory: 380x180x75mm
Hmotnosť: 33kg

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu
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PRÍSTROJE
XXX
HYDRIM

EUROSONIC 3D/4D
Digitálna ultrazvuková čistička s konštantnou teplotou 60 °C a nastaviteľným časovačom od 0 do 30 minút. LED diódy indikujú odpočet času do konca čistenia.
Objem: 3L, 4L

Automatická umývačka inštrumentov. Stlačením jedného tlačidla
na dotykovej obrazovke sa spustí
program, ktorý umýva, oplachuje,
dezinfikuje a suší všetky dentálne
inštrumenty. Špeciálny roztok sa
rýchlo a kompletne odparí, čím
zvyšuje efektivitu umývania.

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

EUROSONIC ENERGY
Nerezová ultrazvuková
čistička s elektro-mechanickým ovládaním. Pracuje
v rôznych frekvenciách,
čo umožňuje homogénne
čistenie v každom mieste
nádoby. Pracovná teplota 60
°C s nastaviteľným časom od
0 do 30 minút.
Objem: 3L

3D
4D

720 €
960 €

600 €

EUROSONIC MICRO

AQUADIST

Kompaktná ultrazvuková čistička s
vaňou vyrobenou z nerezu s prednastaveným 10 min cyklom. Ideálne
pre čistenie malých inštrumentov
ako vrtáky, leštiace gumičky, endonástroje a pod.
Objem: 0,5L

Destilátor vody s kapacitou
4L, ktorý dokáže vyrobiť 0,7L
destilovanej vody za hodinu.
Stačí pripojiť do elektrickej siete
a naliať obyčajnú vodu zo siete.
Rozmery: 230x360mm
Hmotnosť: 3,5kg

350 €

318 €

EUROSEAL

HELIX TEST

BOWIE-DICK TEST

Tepelne zatavovacia balička inštrumentov v kompaktnom, ergonomickom
prevedení. Vďaka polykarbonátovému
priehľadnému krytu je práca ešte
presnejšia a jednoduchšia. Ochranný
systém proti ohoreniu sterilizačnej
rolky. Svetelná a zvuková signalizácia.
Rozmery: 440x390x315mm
Hmotnosť: 7,1kg

Test pre autoklávy typu B.
Bal 250ks indikátorov.

1ks test pre autoklávy typu B.

595 €

PREMIUM CO2-D, C02-C
Ekonomická rada polymerizačných lámp s maximálnym
výkonom 2500mW/cm² (TURBO mód = C02-D); 1500mW/
cm² (TURBO mód = C02-C). Lampy sú dostupné v rôznych
farbách. Súčasťou lampy je aj merač intenzity lampy.
(polymerizácie).

C02-D
C02-C
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359 €
293 €

170 €

12 €

PRÍSTROJE
XXX
BLUEPHASE
POWERCURE

BLUEPHASE G4

Lampa s Polyvision technológiou, ktorá
aktívne podporuje svetelnú polymerizáciu
a automaticky detekuje pohyby počas polymerizácie a vibrovaním upozorní užívateľa
na zlú funkciu a predĺži čas výkonu o 10%.
Čas polymerizácie od 10 sekúnd.
Široký 10mm svetlovod, ktorý šetrí čas
počas práce na jednom zube. Dodatočný
program pre odstráňovanie zvyškového
materiálu.

Inovatívna Bluephase PowerCure je dizajnovaná pre intraorálnu polymerizáciu svetlom
tuhnúcich materiálov. Je to prvá Bluephase
lampa, ktorá aktívne podporuje svetelnú
polymerizáciu. Lampa disponuje Polyvision
technológiou automaticky detekuje pohyby
počas polymerizácie a vibrovaním upozorní
užívateľa na zlú funkciu a predĺži čas výkonu o 10%. V kombinácii s Tetric PowerFill,
Tetric PowerFlow a Adhese universal je
polymerizácia skrátená na 3 sekundy.

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

BLUEPHASE STYLE

CELALUX 3

Rokmi overená, praktická a dizajnovo atraktívna polymerizačná lampa s intenzitou svetla max. 1100 mW/cm².
Dostupná vo farbe: sivá, ružová, zelená

Vysoko výkonná LED polymerizačná lampa s výkonom 1300mW/cm². Vyniká
aj veľmi nízkou hmotnosťou, ktorá je približne 70g. To zaručuje maximálnu
ergonómiu počas každodennej práce.

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

SILAMAT S6

Automatický miešač kapslí
s nastaviteľným časom
miešania.
Kapsla kmitá elipsovito.
Frekvencia 4500kmit/min

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

GIC MIXER

TECHNOMIX

Miešač kapslí s časovačom miešania
od 1 do 99s.
Frekvencia 4300 kmit/min

630 €

Automatický miešač
alginátových hmôt s dvomi
rýchlosťami miešania.

312 €

618 €

350 €

SOPRO 617
SOPRO 717

MX-300

Nový automatický miešač alginátov, ktorý
signifikantne zvyšuje kvalitu miešania
oproti manuálnej metóde. Poskytuje konzistentné, reprodukovateľné výsledky. Digitálny
displej s ikonkami znázorňujúcimi priebeh
miešania. Kovové telo prístroja.
Moderný kompaktný dizajn s rozmermi: 300
x 205 x 245 Pamäť pre miešací čas (od 1 do
20 sekúnd).

ALGHAMIX II

Ekonomicky výhodný
miešač aplikačných kapslí.

Sopro 617 je základná rada intraorálnych kamier
s vysokou kvalitou obrazu a za prijateľnú cenu.
Vynikajúci pomer cena/kvalita. Sopro 717 je vyššia
rada intraorálnej kamery s vyšším rozlíšením a
troma stupňami digitálneho zoomu. Režim snímania
sa prepína pomocou prstenca. Pripojenie oboch
kamier je pomocou USB.

1058 €
+ 12 alginátov
zadarmo

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu
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PRÍSTROJE
XXX
PA-ON SONDA

EOS.20

Manuálny vákuový formovač fólií s
veľmi kompaktným a atraktívnym
dizajnom. Tichý chod. Obsluhujúci
personál musí nastaviť teplotu aj
polohu taviaceho disku.
Rozmery: 24x28x33cm
Hmotnosť: 5,1kg

Digitálna sonda určená na parodontické vyšetrenie a diagnostiku pacientovho statusu. Vďaka
unikátnemu hrotu je zaručená 100% presnosť
merania aj pri opakovanom meraní. Dokáže merať hĺbku vačku, recesiu, prípadne attachment
loss. Vyšetrenie je úplne bezbolestné. Výsledky
sa prenášajú do príslušného softvéru, vďaka
ktorému je možné viesť históriu, plán, prípadne
postup jeho liečby.

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

590 €

ECOVAC

EOS.20A

Automatický vákuový tvarovač
fólií v kompaktnom, tichom
a atraktívnom prevedení.
Obsluhujúci personál zvolí
typ fólie, ktorá sa má tvarovať
a zariadenie už automaticky
ovláda celý proces.

Kompaktný vákuový
formovač termofólií
pre bieliace lyžice,
pozicionéry, náhryzové dlahy a dlahy pri
liečbe bruxizmu.

1330 €

215 €

NEWTRON BOOSTER
Univerzálny piezoelektrický
UOZK so systémom farebného kódovania. Každá koncovka je označená farbou, ktorá
reprezentuje výkon prístroja,
ktorý treba nastaviť pre max.
účinok. Možnosť regulovať
prietok vody.

1080 €

NEWTRON P5XS B.LED
Univerzálny, svetelný, piezoelektrický UOZK so zásobníkom na vodu. Nastaviteľné
množstvo vody privedené ku
koncovke. Farebný kódovací
systém. Po pridaní tekutiny
F.L.A.G. do zásobníka sa zvýrazní plak na žlto, čím je čistenie
ešte ľahšie.

2300 €

AIR N GO EASY

PROPHYFLEX 4

Praktický, dizajnovo atraktívny pieskovač
pre dentálnu hygienu. Jednoduchá údržba vďaka ľahko rozoberateľnému telu. K
zmiešavaniu vody a piesku dochádza až
pri vyústení koncovky, vďaka čomu sa
pieskovač neupcháva.
Prevedenie:
W&H, Kavo, Sirona, BienAir

Pieskovač určený pre dentálnu
hygienu s otočnou hlavou pre
maximálne pohodlie pri práci.
Nízka hmotnosť, voliteľná dĺžka
a ergonomický tvar robia z tohto
pieskovača ideálneho pomocníka.
3 pracovné stupne. Vymeniteľný
zásobník na prášok.
Prevedenie:
Kavo
Sirona

1250 €

1235 €

AIRSONIC

LUNOS DURR

Mini pieskovač určený pre zubných
lekárov pre rôzne účely, ako napríklad
zdrsnenie povrchov pre korunky, mostíky,
brekety, čapy a pod.
Ideálne pre všetky kovy aj keramiku.
Rovnako sa dá použiť aj na odstránenie
zvyškov cementu.

Profesionálny pieskovací
prístroj pre supragingiválne aj subgingiválne
použitie.

268 €
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supra
1420 €
supra+sub 1753 €

DENTÁLNE SÚPRAVY
XXX

Nová prémiovokompaktná
trieda.
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DENTÁLNE SÚPRAVY
XXX

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

Vaše otázky ohľadom produktu
vám radi zodpovedia naši obchodní
zástupcovia a servisní technici.
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OPTIKA

spot-on cordfree
- ultraľahké bezdrôtové svetlo (18g)
- CRI 90
- ľahké ovládanie dotykovým tlačidlom
- 3 stupne intenzity 10000, 15000 a 20000 lux
- doba nabíjania 1h
- súčasťou: nabíjacia stanica + 2 batérie

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

OPT-ON 2.7/3.3 TTL
- štýlové ultraľahké lupové okuliare (32g)
- nastaviteľný, ergonomický rám
- zväčšenie 2.7x alebo 3.3x
- patentované skosenie šošoviek - nie je nutné okuliare snímať
- nastaviteľná pracovná vzdialenosť - Vario Clips od 25 do 50cm
- možnosť pripevniť LED svetlo za doplatok
- vhodné aj pre ľudí s dioptriami - dioptrické vložky za doplatok

SPOT-ON NXT
- LED svetlo s 3 stupňami intenzity 45 000 lx (3 hodiny), 30 000 lx (6 hodín), 20 000 lx (9 hodín)
- hmotnosť len 7g (okuliare + svetlo = 39g)
- CRI (index podania farieb) 90, denné svetlo = 100
- magnetické uchytenie
- dotykom ovládaná batéria s LED indikátormi intenzity a stavu batérie
- nabíjanie prostredníctvom USB pripojenia
- možnosť dokúpiť oranžový filter (prevencia nechcenej polymerizácie materiálov)
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RTG PROGRAM

Vista Vox S
Kombinovaný 3D a 2D röntgen se špičkovými panoramatickými
snímkami a jednoduchým 3D workflow. Voliteľne aj s CEPH.

Inštalácie VistaVox S

www.duerrdental.cz
www.vistavox.cz
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S M E

S

V A M I

RTG PROGRAM
PSPIX2

VISTA SCAN MINI PLUS

Skener intraorálnych snímkov.
Slúži na digitalizáciu a prenos RTG snímku do vášho PC prostredníctvom siete.
Platničku, ktorú najprv intraorálnym
RTG ožiarite následne vložíte do čítačky,
ktorá snímok zdigitalizuje a uloží v príslušnom softvéri. Tam je možné snímky
kedykoľvek zobraziť a pracovať s nimi.
Rozmery: 154x204x193 (dxhxv)
Hmotnosť: 2,6kg

Skener intraorálnych snímkov na
digitalizáciu a prenos snímkov do
príslušného softvéru, ktorý umožňuje
snímky spracovať, archivovať a prehliadať. Už žiadne vyvolávanie snímkov a
žiadne káble. Vysoká kvalita obrázkov.
Jednoduché a intuitívne ovládanie.
Rozmery: 275x226x243 (vxšxh)
Hmotnosť: 7kg
vyžiadajte si cenu u nášho

X-ON NXT

SOPIX²

RVG senzor na digitalizáciu RTG snímkov.
V cene aj softvér na spracovanie a
archiváciu snímkov. Veľkosť senzoru:
small, medium

obchodného zástupcu

RVG senzor v kvalitnom prevedení s ohľadom na komfort pacienta.
Veľkosť senzoru: 1, 2

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

X-MIND UNITY

SOPIX INSIDE

Intraorálne RTG s nastaviteľnými
parametrami ako je kV, mA,
expozičným časom kombinovaným s
0,4mm ohniskom. Hlavica vyrábaná
spoločnosťou Toshiba - záruka
kvality. Maximálny expozičný čas 2s.
Možnosť vybrať si horné, prípadne
dolné uchytenie ramena s dĺžkou
40, 80 alebo 110cm. Použitím s RVG
senzorom Sopix inside prístroj
automaticky meria dávku žiarenia,
čím chráni pacienta. (o 52% nižšia
radiácia)

RVG senzor, ktorý je určený pre intraorálny RTG X-mind Unity. Prípája sa priamo k
hlavici RTG a vďaka technológii ACE upravuje dávku žiarenia podľa potreby.

X-MIND DC
Intraorálne RTG s
veľmi vysokou kvalitou
snímkov. Minimálny
expozičný čas 0,02s.
Precízne a flexibilné
nastavenie, programovateľný časovač. Rýchly výber tradičného a
digitálneho režimu.
Vrchné alebo spodné
uchytenie. Toshiba
hlavica.
Dĺžka ramena: 40, 80,
110cm.

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

RTG ZÁSTERY

Operačné zástery navrhnuté pre ochranu operátora a pacienta.

Pacientská zástera
Doktorská zástera
Detská zástera

166 €
254 €
149 €
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RTG PROGRAM

OPG vyrábané japonskou spoločnosťou YOSHIDA, ktorá sa vyznačuje kvalitnými a spoľahlivými výrobkami. Vďaka svojim kompaktným rozmerom sa zmestí aj do najmenších
priestorov. Priamy CMOS senzor v kombinácii s unikátnym algorytmom prevádza RTG
žiarenie na elektrický signál s minimálnym rušením. Základný model dokáže vytvoriť
panoramatický snímok už za 8 sekúnd, čím sa redukuje dávka žiarenia na pacienta o
50% oproti bežným OPG na trhu.
Možnosť rožšírenia o cephalometrické rameno, prípadne 3D senzor s ktorým je možné
zhotoviť trojrozmerný snímok chrupu pacienta. S 3D senzorom je možné pracovať v
dvoch módoch. Dentálny mód snímkuje konkrétnu oblasť s detailami potrebnými pre
endodontickú a implantologickú liečbu. Snímkovanie v orálnom móde umožňuje snímkovanie a zobrazenie celého maxilárneho a mandibulárneho oblúka pri periodontickej
liečbe, prípadne širších implantologických zákrokoch. Cephalo rameno je výborným
nástrojom pri
zákrokoch a plánovaní liečby každého ortodonta.

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu
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NÁBYTOK
Štýlový, kvalitný, kovový nábytok od talianskeho výrobcu ASTRA vhodný do každej
ambulancie. Každá zostava sa skladá zo samostatných modulov, ktoré je možné
nakombinovať podľa priestoru, potrieb a požiadaviek zákazníka. Na výber je
z veľkého množstva materiálov, tvarov a farieb.
Bližšie informácie si vyžiadajte od nášho obchodného zástupcu.

|ASTRA

Vaše otázky ohľadom produktu
vám radi zodpovedia naši obchodní
zástupcovia a servisní technici.

FEET

PLINTH

Una composizione lineare in cui il bianco puro della struttura incornicia
frontali colorati, in un piacevole contrasto cromatico. L’acciaio a specch
del lavello e delle maniglie aggiunge un ulteriore, brillante elemento visiv

A straight composition in which the pure white of the structure frames
coloured front panels, in a nice colour contrast . The polished steel of s
and handles adds another brilliant visual element.
Laminato Bianco

N. 14862 M

RAL 9010

Cromo Lucido

ni senza tempo.
s feelings.
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Massima linearità per questa composizione monolitica, con ante e

NÁBYTOK

F

PLINTH

della composizione trova posto un mobile di servizio con ruote, mentre sul fianco della vetrina con ante in vetro temperato acidato, è
ssare un portabicchieri e un dispenser per guanti monouso.

e of the composition a mobile unit is placed, while on the side of the hanging unit with doors in tempered and acid etched glass, it is
fix a cup dispenser and a dispenser for disposable gloves.
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Una composizione gradevolmente essenziale, ravvivata dalla forza d
colore e dal decoro floreale. La base con zoccolo rientrante permett
avvicinare il corpo al piano di lavoro, garantendo una comoda opera
Il lavello in acciaio inox, di forma sferica, si inserisce piacevolmente n

FEET

H

2

DENTÁLNE STOLIČKY
Stoličky Kovonax pochádzajú od tradičného českého výrobcu kovového nábytku, ktorý začal s výrobou už v roku 1908.
Produkty sa vyznačujú bezpečnosťou a odolnosťou a sú dodávané do škôl, nemocníc a zdravotníckych zariadení.

CLINE K

DENTAL KVO

FORMEX

CLINE KL

CLINE F DENTAL

DENTAL PL - K

ceny od 300 €

ATA 2C

1

del
te di
atività.
nel

CLINE F

ATA 3D

9

ADA 3D

DENTAL CHKV

IVA 3 PLUS

CLINE FLP

CLINE FP

RTG STOLIČKA
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DENTÁLNE STOLIČKY
VYSKLADAJTE SI SVOJHO ERGO POMOCNÍKA
Dentálne stoličky od fínskej firmy Salli s maximálnym dôrazom na ergonomické požiadavky a
náročnosť Vášho povolania. Každá časť stoličky je navrhnutá tak, aby eliminovala problémy s
ramenami, krkom a chrbtom. Pomáha predchádzať zlému krvnému obehu v dolných končatinách, ktorý spôsobuje nedokysličenie.

vyžiadajte si cenu u nášho
obchodného zástupcu

30°
sploštenie
bedrovej
oblasti

60° ohnutie
bedrového kĺbu
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CAD CAM
PROGRAMILL PM3
Precízny 5-osý proces je kontrolovaný cez integrovaný počítač s dotykovým displejom. Plne automatický
manažment materiálu
kontroluje či nástroje korešpondujú
so zvoleným procesom. Nezávislý
a konzistentný proces pomocou
výmenníka nástrojov.
Automatické suché a mokré frézovanie.

vyžiadajte si ceny u nášho
obchodného zástupcu

PROGRAMILL PM5
5-osá fréza so zásobníkom na 8 diskov a
výmenníkom na 12 nástrojov poskytuje
plneautomatický proces, pri ktorom je možné
vyrobiť práce z rôznych druhov materiálov a
indikácií. Intuitívne ovládanie prostredníctvom dotykovej obrazovky. Automatické
suché a mokré frézovanie.

PROGRAMILL PM7
Výkonný prístroj je schopný spracovať množstvo
materiálov v suchom alebo mokrom režime a je
vhodný pre veľa indikácií. Zásobník pre 8 diskov/48
IPS e.max bločkov a výmenník 20 nástrojov zabezpečujú správnu, individuálnu stratégiu frézovania.
Integrovaný ionizér znižuje čistiaci čas na minimum
po frézovaní PMMA.
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CAD CAM
IPS E.MAX CAD

Celosvetovo najpredávanejšia lítium disilikátová
keramika. Je vhodná na výrobu plne anatomických
rekonštrukcii a známa pre všestranné použitie,
veľkú škálu indikácii a vysokú pevnosť 530 MPa2.
Materiál môže byť použitý na plneanatomickú
korunku v hrúbke iba 1mm.

Množstevná zľava pri odbere
viac kusov. Viac informácií na:
tel. č.: 0800 160 555
I12/5
C14/5
B40/3
B40L/3
C16/5

149 €
149 €
282 €
250 €
176 €

Multi I12/5
Multi C14/5
I10/5
I12/5
C14/5

103 €
103 €
79 €
79 €
79 €

IPS EMPRESS CAD
Leucitová sklo-keramika, ktorá sa hodí k výrobe
monochromatických, vysoko estetických náhrad
jedného zubu, ako napríklad: fazety, inlaje, onlaje,
frontálne a distálne korunky. Vďaka svetelnému
rozptylu a homogénnej konzistenice ponúka vyvážený chameleon efekt. Disponuje prirodzenou
translucentnosťou, vysoko kvalitnou estetikou a
pevnosťou v ohybe až 160 MPa.

TETRIC CAD
Estetický kompozitný blok pre efektívnu tvorbu
rekonštrukcií pre jeden zub. Vďaka výraznému
chameleon efektu, Tetric CAD rekonštrukcia prirodzene splynie so zvyškom štruktúry zuba opticky na
nerozoznanie. Vhodné na tvorbu faziet, inlají, onlají,
koruniek vo frontálnom aj distálnom úseku.

I12/5
C14/5

128 €
128 €

TELIO CAD
Bločky Telio CAD sa používajú k výrobe dlhodobých
provizórnych náhrad. Náhrady sa môžu rýchlo a efektívne
vyleštiť alebo individualizovať pomocou farieb. Okrem
toho je možné individualizovať aj incíznu hranu náhrad
nanesením svetlom-tuhnúceho materiálu a docieliť tak
vysoko estetických výsledkov.

A16 (S)/3
A16 (L)/3

102 €
102 €

GRANDIO BLOCS

B40L/3
B40L/9
B55/3

105 €
286 €
110 €

Nano-keramické hybridné CAD/CAM bločky s 86% plniva pre
zvýšenú pevnosť a excelentnú odolnosť voči povrchovému
opotrebeniu - abrazii. Ľahké intraorálne leštenie, charakterizácia ako aj opravy. Prirodzená estetika so zvýšenou
stabilitou farebnosti.
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veľkosť 12/5
veľkosť 14L/5

130 €
139 €

CAD CAM
IPS E.MAX ZIRCAD PRIME
Inovatívne, polychromatické zirkónium oxidové disky vhodné na
výrobu monolitických a fazetovaných koruniek a mostíkov pre
frontálny ako aj distálny úsek. Vyznačujú sa pevnosťou 1200 MPa a
odolnosťou voči prasknutiu. Sú vyrobené inovatívnou metódou Gradient Technology. Materiál je vhodný na všetky techniky spracovania
a preto poskytuje maximálnu flexibilitu.

16mm
20mm

264 €
290 €

IPS E.MAX ZIRCAD
Disky vyznažujúce sa silnou mechanickou odolnosťou a vysokou
estetikou. Materiál vhodný na výrobu monolitických a fazetovaných koruniek a mostíkov pre frontálny ako aj distálny úsek. Vďaka
pevnosti 850 a 1200 MPa a vysokej odolnosti voči prasknutiu hrúbka
stien môže byť zredukovaná na minimum. V ponuke sú rôzne veľkosti, translucencie a farby.

cena od
170 €

COLADO CAD COCR4
Disk vyrobený z chróm kobaltovej zliatiny. Možné vytvoriť množstvo
rekonštrukcií vrátane konštrukcií pre implantáty, plne anatomické
korunky, mostíky a konštrukcie pre fazety. Konštrukcie môžu byť
následne fazetované pomocou konvenčného materiálu od Ivoclar
Vivadent, t.j. IPS Style alebo Nexco laboratórny kompozit. Možnosť
objednať rôzne veľkosti: 8mm, 10mm, 12mm, 13,5mm, 15mm, 18mm,
20mm, 24,5mm.

cena od
280 €

TELIO CAD
PMMA disk pre výrobu dočasných koruniek a mostíkov. Industriálny
polymerizačný proces robí materiál veľmi homogénnym. Rekonštrukciu môžete pred vložením do úst vyleštiť a individualizovať s
dofarbovacím a vrstviacim materiálom rady SR Nexco.

16mm
20mm
25mm

102 €
108 €
120 €

12mm
16mm
20mm

40 €
46 €
52 €

PROART CAD WAX
Disky slúžia na prenos konvenčnej práce v laboratóriu do plne
digitalizovaného procesu. Rozmerovo stabilný dis, ktorý sa veľmi
jednoducho vyfrézuje. Je vhodný na výrobu modelov koruniek a
mostíkov pre odlievaciu techniku. Vyznačujú sa vysokým bodom
tavenia a sú spáliteľné bez akýchkoľvek zvyškov.
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CAD CAM
IVOTION
Ivoclar Vivadent urobil ďaľší krok dopredu vo vyhotovení digitálnej protézy, keď uviedol na trh Ivotion.
Je to monolitické jednodiskové riešenie pre frézovací systém. Kombinácia vysokokvalitného zubného materiálu a bázy poskytuje pre zubné laboratória
efektívne, predvídateľné riešenie. Monolitický disk Ivotion disponuje unikátnou geometriou, 3-dimenzionálnou zubnou časťou a dentálnou štruktúrou
vhodnou pre rapídne frézovanie horných a dolných protéz.

Vyžiadajte si cenovú ponuku od nášho
obchodného zástupcu
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CAD CAM
BRILLIANT CRIOS
BRILLIANT Crios sa vyznačuje perfektnou precíznosťou. Keď sa ostatné keramické materiály začnú lámať, BRILLIANT Crios zostáva stále pevný, dokonca aj s extrémne
tenkou marginálnou hranou. Jeho výnimočná frézovacia presnosť ponúka väčšiu voľnosť pri preparácii. Materiál sa veľmi jednoducho leští, nevyžaduje páliaci proces,
ľahko sa modifikuje a opravuje. Splynie so zubom a vytvorí prirodzenú estetiku. Je vhodný na rekonštrukcie jedného zubu vo frontálnom ako aj distálnom úseku, t.j. inlaje,
onlaje, korunky a fazety.

Bločky 12
Bločky 14

132 €
132 €

Disky H14
Disky H18

425 €
493 €
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KOHO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ VO SVOJOM REGIÓNE
DUŠAN ŠKULTÉTY
0903 437 472

MIROSLAV KASANA
0903 473 505

JAROSLAV MELNA
0911 473 503

RÓBERT TRELA
0903 747 760

RADOVAN NEŠTINA
0903 687 368

ERICH KNAPP
0905 443 124

ALENA KROČANOVÁ
0905 264 915

RADOMÍR ROMANČÍK
0918 112 199
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BEZPLATNÁ LINKA
0800 160 555

CENTRÁLA SANUS

ŠIROKÁ 9, 949 01 NITRA
TEL.: 037 655 40 83
MOBIL: 0911 473 504, 0911 066 034,
0901 778 800
BEZPLATNÁ LINKA: 0800 160 555
SANUS@SANUSDENTAL.SK

POBOČKA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ŠKOLSKÁ 1138/3
TEL.: 044 5514 063
MOBIL: 0911 473 505
SANUSLM@SANUSDENTAL.SK

POBOČKA BRATISLAVA
KOPRIVNICKÁ 9/A
TEL.: 02 6428 2093
MOBIL: 0904 066 034
SANUSBA@SANUSDENTAL.SK

SERVIS

ROMAN PUDELKA
MOBIL: 0911 279 380
EMAIL: SERVIS@SANUSDENTAL.SK
TIBOR TÓTH
MOBIL: 0904 033 033
SERVICE@SANUSDENTAL.SK

www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk
Na všetky prístroje poskytujeme záručný aj pozáručný servis vlastnými servisnými technikmi.
Vzhľadom na turbulenciu doby sa môžu ceny počas platnosti katalógu líšiť. Preto Vás prosíme, overte si ich pred nákupom.
Vyhradzujeme si právo na úpravu cien. Ceny sú vrátane DPH. Použité obrázky môžu byť ilustračné. Katalóg neprešiel jazykovou úpravou.
Platnosť katalógu je do 30.9.2022 alebo do vydania nového katalógu.

