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ELEKTRICKÉ 
ZUBNÍ KARTÁČKY

2 Ceny na této straně nelze kombinovat s dalšími slevami.

Smart 4 WhiteBox
•  Vizuální senzor tlaku

•  3D systém (8 800 oscilačně-rotačních pohybů a 40 000 pulzů za minutu)

•  Profesionální časovač 4×30 s

•  4 režimy čištění

•  LED indikátor Smart ring

•  Speciální nabíjecí stanice s úložným prostorem na 4 hlavy

•  Li-ion baterie

Elektrické zubní kartáčky Genius 8000 a Smart 4 pracují na základě oscilačně-rotačně-
pulzační technologie. 

Aplikace Oral-B umožňuje jednoduše nastavit různé programy čištění. 

Vlákna kartáčku obklopí zub a zajistí jeho 3D vyčištění, vizuální senzor tlaku chrání dásně. 

Technologie detekce čištění pomáhá zjistit, které oblasti již byly vyčištěny, takže žádná 
oblast ústní dutiny nebude vynechána.

Genius 8000 Blue Box
•  Vizuální trojitý senzor tlaku

•  3D systém (10 500 oscilačně-rotačních pohybů 
a 48 000 pulzů za minutu)

•  Profesionální časovač 4×30 s

•  5 režimů čištění

•  LED indikátor Smart ring

•  Speciální nabíjecí stanice s úložným 
prostorem na 4 hlavy

•  Li-ion baterie

3.299 KčGenius 8000 Blue Box

(Genius 8000, 6 kartáčkových hlav, prémiové pouzdro, 
edukační CD, Oral-B mobilní aplikace)

1.999 KčSmart 4 White Box

(Smart 4, 4 kartáčkové hlavy, Oral-B mobilní aplikace)

ORAL B
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SPEEDEX
Silikonová otiskovací hmota pro metodu dvojího míchání i otiskování a pro funkční otisky. 

Dobu tuhnutí lze upravit množstvím přidaného katalyzátoru v rozmezí ± 30 %. 
Speedex se kvalitou blíží otiskovacím hmotám typu A, velmi dobře 

reprodukuje detaily a dobře zatéká. 
Krém se snadno míchá a používá se 

jako korekční hmota pro všechny 
metody otiskování. 

ALLIGAT
Bezprašná alginátová otiskovací hmota ve dvou verzích 
– rychle tuhnoucí Alligat Chroma s barevnou kontrolou 
a normálně tuhnoucí Alligat Classic.

149 KčAlligat Chroma 453 g

1 karton / 24 ks: 3.399 Kč

139 Kč
Alligat Classic 

453 g

1 karton / 24 ks: 3.199 Kč

VARIOTIME
A-silikonová otiskovací hmota fi rmy Heraeus s cíleným urychleným tuhnutím v ústech. 
Je hydrofi lní a výborně reprodukuje detaily ve vlhkém prostředí. Dodává se ve třech 
konzistencích – Putty, Heavy Tray a Monophase – v plastových kartuších pro míchací 
přístroje. Pro korekční otisk lze vybrat ze tří viskozit – Medium, Light a Extra Light. 
Variotime Easy Putty je verze pro ruční míchání.

779 Kč
Variotime body Medium / Light / 
Extra Light 2×50 ml, 12 kanyl

1.279 Kč
Variotime Easy Putty 

2×300 ml

Silikonová otiskovací hmota pro metodu dvojího míchání i otiskování a pro funkční otisky. Silikonová otiskovací hmota pro metodu dvojího míchání i otiskování a pro funkční otisky. 

1.449 KčSpeedex sada

(910 ml Putty, 140 ml Light Body, 
60 ml univerzální aktivátor)

2.899 Kč
Variotime Putty / Heavy Tray / 

Monophase 2×380 ml

OPTOSIL / XANTOPREN
Velmi výhodné balení kvalitní kondenzační 
silikonové otiskovací hmoty.

989 KčOptosil / Xantopren 

(900 ml Optosil Comfort Putty + 140 ml Xantopren L 
+ 60 ml vytvrzovací pasty)

289 Kč
Xantopren L 

140 ml469 Kč
Optosil Comfort 

Putty 900 ml 239 Kč
Vytvrzovací pasta 

60 ml

249 Kč
Hydrogum 5 

453 g

HYDROGUM 5
Velmi rychle tuhnoucí alginátová otiskovací hmota se stabilitou 

otisku až 120 hodin. Snadno se míchá, je tixotropní. 
Barva fi alová, příchuť exotického ovoce.
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ULTRAPAK CLEANCUT
Speciálně tkané retrakční vlákno ve tvaru řetízku vyrobené ze 100% bavlny. 
Ultrapak Cleancut je možno napustit hemostatikem. Samořezný systém 
Cleancut na víčku krabičky umožňuje velmi snadné a pohodlné odříznutí 
vlákna. Délka vlákna v lahvičce je 244 cm.

TOKUSO REBASE II
Rychle tuhnoucí rebazovací materiál. Doba od namíchání 
do konečného vytvrzení je 6,5 min.

539 Kč
Ultrapak Cleancut

síla 000

429 Kč
Ultrapak Cleancut
síla 0, 1, 2 nebo 3

2.999 Kč
Tokuso Rebase II 

sada

469 Kč
Ultrapak Cleancut 

síla 00

PLOTÝNKOVÝ VOSK, PLOTÝNKOVÝ VOSK EKO
Jsou vhodné k modelování bází náhrad a skusových valů při zhotovování snímacích náhrad. 

Jsou plastické a pevné, téměř bez teplotních kontrakcí. Vosk Eko má nižší obsah včelího vosku.

ADSTRINGENTNÍ RETRAKČNÍ PASTA
Pasta s obsahem 15 % chloridu hlinitého pro dočasnou retrakci marginální gingivy a vysušení 

sulku u zdravého periodoncia např. při otiskování, preparaci tříd II a V nebo při situačních otiscích.

KELÍMEK A LOPATKA NA OTISKOVACÍ HMOTY
Středně tuhý kelímek o objemu 0,25 l (průměr 11,5 cm) a míchací lopatka 

na míchání alginátových otiskovacích hmot.

229 Kč
Plotýnkový vosk Eko

500 g 1,5 mm399 Kč
Plotýnkový vosk 500 g 

1,2 / 1,5 mm

REPIN
Dvousložková zinkoxid-eugenolová 
otiskovací hmota. 349 KčRepin

(300 g Repin bílá pasta, 
125 g Repin hnědá pasta)

2.469 Kč
Adstringentní retrakční 

pasta 25 kapslí 7.899 Kč
Adstringentní retrakční 

pasta 100 kapslí

199 KčKelímek 139 KčLopatka
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ANA 2000 HCAA
Amalgám bez gama 2 fáze a bez preamalgamace. 
Dodává se v lisovaných tabletách s kapslemi rtuti nebo jako piliny.Dodává se v lisovaných tabletách s kapslemi rtuti nebo jako piliny.Dodává se v lisovaných tabletách s kapslemi rtuti nebo jako piliny.

4.999 Kč
ANA 2000 HCAA 

piliny 250 g

5.999 Kč
ANA 2000 HCAA 
Duett 400 dávek

G-BOND
Jednosložkové samoleptací světlem 
tuhnoucí adhezivum. Velmi jednoduchá 
manipulace, pouze třicetisekundový 
pracovní postup, lze aplikovat 
na vlhkou sklovinu nebo dentin.

tuhnoucí adhezivum. Velmi jednoduchá 1.999 KčG-Bond 5 ml

ADPER SINGLE BOND 2
Adhezivní přípravek typu Total Etch s technologií nanoplniva. 

Je určen pro kompozitní a kompomerní výplně, 
adhezivní cementování keramických fazet, kovových, 
keramických nebo kompozitních nepřímých náhrad, 
desenzibilizaci citlivých krčků a opravy keramických, 

metalokeramických a kompozitních náhrad.

1.699 Kč
Adper Single Bond 2 

6 g

ETCHING GEL
Gel pro leptání povrchu skloviny.

SILVER MIX 90
Univerzální míchací přístroj pro kapslové 
dentální materiály. Příkon přístroje 70 W.

OPTIBOND FL
Vysoce plněný (48%) světlem tuhnoucí 

adhezivní systém vhodný pro dentin 
i sklovinu. Plní zároveň funkci adheziva 

a lineru, snadno se míchá a pouze jednou 
se polymeruje světlem. 

919 Kč
Etching gel 30 g

balení JUMBO

(30 g gelu, 2 aplikační stříkačky, 
20 aplikačních kanyl)

279 Kč
Etching gel 

3,5 g

(3,5 g gelu, 10 aplikačních kanyl)

Při odběru 6× GC kapslí 

míchací přístroj ZDARMA

3.799 KčOptiBond FL sada

(8 ml Primer, 8 ml Adhezivum, 3 g leptací gel, 
příslušenství)
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FILTEK Z250
Univerzální kompozit pro frontální i postranní úsek chrupu. Materiál se nelepí na nástroje, snadno se modeluje, 
je rentgenokontrastní a okrajový uzávěr je vynikající. Je značně odolný vůči abrazi, má vysokou 
pevnost v ohybu a nízké polymerační smrštění. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, 
A4, B1, B2, B3, C2, D3, I, UD.

EVERSTICK
Výztuže ze skleněného vlákna everStick jsou vyrobeny ze silanizovaných 
skelných vláken a matrice ze světlem tuhnoucí pryskyřice. Vlákna mají skvělé 
mechanické vlastnosti, jsou pevná a mají elasticitu podobnou dentinu. 
EverStick C&B je vhodný pro můstky ukotvené na povrchu, pro inlejové 
a onlejové můstky, pro hybridní, provizorní a laboratorně zhotovené můstky. 
EverStick Perio se používá pro periodontální dlahování a kombinace 
periodontální dlahy a můstku ukotveného na povrchu. 
EverStick Post je přizpůsobivý, polymerem a pryskyřicí 
impregnovaný čep ze skelných vláken. 

CHARISMA OPAL FLOW
Zatékavý kompozit založený na nano-technologii, barevně kompatibilní 

s kompletní řadou kompozitních materiálů Charisma. 
Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A4, B2, OM, a Baseliner.

EVERX POSTERIOR
Vlákny zesílený kompozit nahrazující dentin, používaný společně s konvenčními 
kompozity (např. G-ænial Posterior), které nahrazují sklovinu. Vlákna zabraňují 

vzniku a šíření prasklin, materiál se váže ke kompozitu i zubním tkáním. 
Polymerovat lze až 5 mm silnou vrstvu materiálu. 

949 Kč
Filtek Z250 4 g

jednotlivé odstíny

Univerzální kompozit pro frontální i postranní úsek chrupu. Materiál se nelepí na nástroje, snadno se modeluje, 
je rentgenokontrastní a okrajový uzávěr je vynikající. Je značně odolný vůči abrazi, má vysokou 
pevnost v ohybu a nízké polymerační smrštění. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, 

Univerzální kompozit pro frontální i postranní úsek chrupu. Materiál se nelepí na nástroje, snadno se modeluje, 
je rentgenokontrastní a okrajový uzávěr je vynikající. Je značně odolný vůči abrazi, má vysokou 
pevnost v ohybu a nízké polymerační smrštění. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, 

(Do vyprodání zásob)

(Do vyprodání zásob)

2.999 Kč
everStick 

Intro sada

(everStick C&B 8 cm, everStick Perio 8 cm, 
StickRefi x D silikonový nástroj)

6.939 Kč
everStick 

Combi sada

(everStick C&B 8 cm, everStick Perio 8 cm, 
everStick NET 30 cm2, everStick Post 1.2 

5 čepů, Stick Stepper nástroj, 
StickRefi x D silikonový nástroj)

1.999 Kč
everStick C&B 

1 × 8 cm

1.899 Kč
everStick Perio 

1 × 8 cm

CHARISMA OPAL
Univerzální světlem tuhnoucí submikro-hybridní kompozit se vyznačuje 
přirozenou fl uorescencí, vynikající leštitelností, výrazným chameleon 
efektem s vysokou radioopacitou.

849 Kč
Charisma Opal 

4 g

(Odstíny A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2,B3, 
C2, BL, CO, OD, OL, OM)

ZDARMA2 + 1 balení

ZDARMA3 + 1 balení

549 Kč
Charisma Opal 

fl ow 1,8 ml

1.899 Kč
everX Posterior 

15 × 0,25 g 5.789 Kč
everX Posterior 

50 × 0,25 g
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RELYX U200 / RELYX UNICEM APLICAP
Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement vhodný pro všechny druhy 

materiálů. Vykazuje vysokou pevnost vazby, nevyžaduje leptání, priming ani 
bonding a je odolný vůči vlhkosti. Relyx U200 se dodává v dispenzeru Clicker nebo 

tubách Automix v barvách A2 univerzální, A3 opákní a translucentní. 
Relyx Unicem Aplicap se dodává v kapslích v barvách A1, A2, A3, translucentní a bílá opákní.

RIVA SELF CURE / RIVA SELF CURE HV
Radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál, který je díky vynikající adhezi, 

uvolňování fl uoridu, vysoké pevnosti a estetice doporučován pro širokou škálu klinických aplikací. 
Riva SC HV má čtyřikrát vyšší viskozitu než Riva SC. Má výborný marginální uzávěr, zanedbatelné 

smrštění, a je proto vhodný pro velké výplně.

bonding a je odolný vůči vlhkosti. Relyx U200 se dodává v dispenzeru Clicker nebo 

Relyx Unicem Aplicap se dodává v kapslích v barvách A1, A2, A3, translucentní a bílá opákní.

bonding a je odolný vůči vlhkosti. Relyx U200 se dodává v dispenzeru Clicker nebo 

Relyx Unicem Aplicap se dodává v kapslích v barvách A1, A2, A3, translucentní a bílá opákní.

3.799 Kč
Relyx Unicem Aplicap kapsle 
20 ks odstíny A1, bílý opákní

8.699 Kč
Relyx Unicem Aplicap kapsle 

50 ks odstíny A2, A3, T

3.779 Kč
Relyx U200 
Clicker 11 g

2.689 Kč
Relyx U200 

Automix 8,5 g, příslušenství

ADHESOR N
Dvousložkový cement, používá se např. pro podložky pod amalgámové nebo kompozitní 
výplně, dočasné výplně, k fi xaci korunek a můstků. Dodává se v odstínech 1 a 2.

EQUIA
Oblíbený skloionomerní výplňový systém, který se skládá z materiálů Equia Fil 
a samoadhezivního ochranného laku s nanočásticemi Equia Coat. Dodává se 
v barvách A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, SW nebo sortiment, Promo Pack 
v barvách A2-A2, A2-A3, A3-A3.

259 Kč
Adhesor N 

80 g prášku + 55 g tekutiny

smrštění, a je proto vhodný pro velké výplně.

2.845 Kč
Riva Self Cure HV 

50 kapslí 

(odstíny A1, A3,5)

2.845 Kč
Riva Self Cure 50 kapslí 

normálně nebo rychle tuhnoucí

(odstíny A1, A3,5, A4, B2, B3, T-A2, T-A3, T-A3.5 nebo sortiment)
2.559 Kč

Riva Self Cure / Riva Self Cure HV 
 45 kapslí odstín A2 nebo A3

1.039 Kč
Riva Self Cure 

prášek 15 g, tekutina 6,9 ml

(odstíny A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, T-A2, T-A3, T-A3.5)

3.499 Kč
Equia Fil kapsle 50 ks 

jednotlivé odstíny

1.899 KčEquia Coat 4 ml

7.599 KčEquia Promo Pack

(2 × 50 kapslí Equia Fil, 4 ml Equia Coat)
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OPTITEMP AUTOMIX
Kompozitní materiál pro zhotovení provizorních 

fi xních náhrad v ordinaci tzv. razidlovou metodou. 
Je vysoce odolný proti frakturám a abrazi, 

barevně stálý a snadno leštitelný. 
Dodává se v kartuši v odstínu A2.

CAVIT
Oblíbený materiál pro provizorní uzávěr kavity. 

Dodává se ve třech tvrdostech: červený – tvrdý, 
modrý (W) – střední a zelený (G) – měkký.

449 KčCavit 28 g

2.399 Kč
Optitemp 
Automix

(78 g kartuše, 15 míchacích kanyl)

ASPHALINE TEMP
Provizorní výplň zubních kanálků obsahující polymerní adsorbní jód, který se plynule 

uvolňuje a působí jako účinná dezinfekce zaručující autosterilizaci pasty po celou dobu 
použití. Asphaline Temp vytváří mechanickou bariéru, která zabraňuje vniknutí bakterií 

a virů do zubního kanálku. Také spolehlivě ničí mikroorganismy na hranici mezi dentinem 
a provizorní výplní. Asphaline Temp chrání zubní 

apex, nezbarvuje zuby, má neutrální chuť a je 
rentgenokontrastní. Pastu lze velmi jednoduše 

aplikovat a odstraňovat běžnými nástroji.
879 Kč

Asphaline 
Temp 7 g 

779 Kč
Dycal Dentine 

nebo Ivory

(13 g báze + 11 g katalyzátoru)

DYCAL
Kalciumhydroxidový preparát pro přímé i nepřímé překrytí pulpy.

RELYX TEMP NE
Provizorní fi xační cement bez eugenolu pro 
cementování provizorních a defi nitivních 
korunek a můstků. Lze aplikovat v tenké 
vrstvě a vazba k zubu je velmi pevná. Zbytky 
cementu zůstávají po sejmutí na náhradě.

899 KčRelyX Temp NE

(36 g báze + 16 g katalyzátoru)

KETAC CEM PLUS / RADIOPAQUE
Ketac Cem Plus – upevňovací cement v praktickém dispenzeru clicker. 
Ketac Cem Radiopaque – radioopákní skloionomerní upevňovací 
cement s uvolňováním fl uoridů. 

4.499 Kč
Ketac Cem Plus 

2× 11 g 

3.699 Kč
Ketac Cem Radiopaque

3 × 33 g + 3 × 12 ml
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2SEAL
Materiál pro výplně kořenových kanálků na bázi 

epoxidamin polymeru. Je radioopákní, má minimální 
smrštění, dlouhodobou objemovou stálost a hustotu. 

Dodává se v tubách nebo ve dvojité stříkačce easymiX.

2.699 Kč
2Seal tuby

2 × 4 ml 

2.799 Kč
2Seal easymiX

 15 g + 20× kanyly

3.799 Kč
2Seal easymiX

2 × 15 g 

ČEPY
Barevně značené papírové a gutaperčové čepy 

ve velikostech podle ISO v sadách nebo jednotlivě.

159 Kč
Gutaperčové čepy celobarevné
nebo barevně značené 100 ks 109 Kč

Papírové čepy celobarevné nebo barevně značené 
200 ks do vel. ISO 40, 120 ks od vel. ISO 45

ENDOMETHASONE N
Rentgenokontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu 
a dexametasonu. Antiseptická, nedráždivá, nevstřebatelná 
a nezpůsobuje zabarvení tkání.

DC KÄLTESPRAY
Sprej bez freonů a toxických látek pro indikaci vitality zubů. 
Lze s ním dosáhnout teploty -45 °C.

MINIFIX
Pomůcka pro přesné odměření pracovní části 
endodontického nástroje, papírového nebo 
gutaperčového čepu.

2.199 Kč
Endomethasone N 

14 g prášku, 10 g tekutiny 

89 Kč
DC Kältespray 

200 ml

EXSTIRPAČNÍ JEHLA

∅ 4 mm

Dřík OBJ. Č. 020 025 030 035 040 050 060
654 L = 11 9107.11.654. ... 020 025 030 035 040 050 060

 Sort. 9107.11.654 SO1 025 030 035 040 050 060

  Exstirpační jehla
Balení 6 ks, 
sortiment po 1 ks

L mm

69 Kč
Exstirpační jehla 

6 ks

499 KčMinifi x
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GLUMA DESENSITIZER
Přípravek pro použití v hypersenzitivních cervikálních oblastech. Po aplikaci je 

zajištěna okamžitá úleva od bolesti a dlouhodobá ochrana.

CLEANPOLISH A SUPERPOLISH
Osvědčená čisticí a lešticí pasta (CleanPolish) a pasta pro vysoký lesk 

(SuperPolish). Používají se pro leštění přirozených zubů, kompozitů, amalgámů, 
skloionomerů a zlata. CleanPolish má RDA 43,8 a SuperPolish RDA 9,8.

OXYJET MD 20
Ústní sprcha s technologií 
mikrobublinek na likvidaci 

anaerobních bakterií zubního 
plaku, funguje na pulzním 
principu, plynulá regulace 
5 stupňů, tlak 2–6 barů. 

1.399 Kč
Gluma Desensitizer 

5 ml

FUJI TRIAGE
Chemicky tuhnoucí skloionomer 
bez přísad pryskyřic s vysokou mírou 
uvolňování fl uoridu pro ochranu fi sur 
a povrchu kořenů zubu a prevenci citlivosti. 
Dodává se v bílé a růžové barvě.

POLADAY
Poladay je vysoce viskózní pH neutrální gel obsahující fl uor, určený pro 
kosmetické bělení. Obsahuje hydrogen peroxidu. Směs gelu s vysokým 
obsahem vody zajištuje minimální citlivost a výborný výsledek po aplikaci.

3.299 Kč
Fuji Triage 
50 kapslí

1.999 KčFuji Triage

(15 g prášek, 10 g tekutina, 6 g Dentin 
Conditioner, příslušenství)

1.499 KčOxyjet MD 20

(4 trysky, ústní voda Oral B Pro-Expert 500 ml)

  PROFYLAKTICKÉ KARTÁČKY
Kalíšky z přírodních vláken nebo nylonu.
Nylonové kartáčky se dodávají ve dvou 
tvrdostech – měkčí růžové a střední bílé.

19 Kč
Profylaktický kartáček 

přírodní / nylon bílý 1 ks

12 Kč
Profylaktický kartáček 

nylon růžový 1 ks

289 KčCleanPolish 50 g 289 KčSuperPolish 50 g

945 Kč
Poladay 6 %

4 × 1,3 g 1.695 Kč
Poladay 6 %

10 × 1,3 g

NOVINKA

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)



11interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

30. 6. 2018 PLATÍ DO 

SURGISPON
Chirurgická hemostatická houbička, vyrobená 

z prvotřídního velmi čistého želatinového materiálu 
pro použití při různých chirurgických zákrocích. 

Je sterilní, tvárná, ve vodě nerozpustná, nepyrogenní 
a biokompatibilní. Rozměry: 10 × 10 × 10 mm.

STRIPROLL
Transparentní polyesterové pásky síly 0,05 mm v šířkách 6, 8 nebo 10 mm 

pro práci s kompozitními materiály. 

MEZIZUBNÍ KLÍNKY HAWE
Hawe interdentální klínky vyrobené z platanového dřeva, které neuvolňuje třísky. Mají anatomicky 
optimální tvar, konkávní strany se perfektně přizpůsobují tvaru mezizubního prostoru. Čtvercové 
zakončení umožňuje snadné vsunutí klínku a vzhůru směřující hrot zabraňuje poškození papil. 
Dodávají se v barvách tyrkysová, oranžová, bílá, zelená, žlutá, modrá, červená a bílá XL. 

BROUSICÍ PÁSKY DIAMANTOVÉ
Brousicí pásky diamantové s hladkým okrajem ve třech hrubostech (extra 
jemné, jemné, střední) a dvou šířkách (2.5, 3.75 mm). Pásky s pilkovým 
okrajem ve dvou hrubostech (extra jemné, jemné) a šířce 3.75 mm.
Perforované pásky s hladkým nebo pilkovým okrajem ve třech hrubostech 
(extra jemné, jemné, střední) a dvou šířkách (2.5, 3.75 mm).

999 Kč
Perforované pásky 

s pilkovým okrajem 10 ks

1.299 Kč
Mezizubní klínky Hawe 

sada 500 ks319 Kč
Mezizubní klínky Hawe 

100 ks jednotlivé velikosti

999 Kč
Pásky s pilkovým 

okrajem 10 ks

949 Kč
Perforované pásky 

s hladkým okrajem 10 ks

899 Kč
Pásky s hladkým 

okrajem 10 ks

687
686

685 319 Kč
Striproll 15 m transparentní 

různé šířky 

JEDNORÁZOVÉ APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY
Jednorázové ohebné štětečky, nejsou nasákavé, materiál ulpívá pouze 
na povrchu a jsou odolné vůči rozpouštědlům. Dodávají se po 400 ks 
ve variantách Medium (modré), Fine (zelené), Superfi ne (fi alové) nebo 
v sadě (100× Medium, 200× Fine, 100× Superfi ne).

984 Kč
Aplikační štětečky 

400 ks

ZDARMA2 + 1 balení ZDARMA2 + 1 zásobník

SOF-LEX
Disky pro dokončení a leštění 

kompozitních výplní. Dodávají se ve dvou 
průměrech a čtyřech hrubostech.

569 Kč
Sof-Lex disky 50 ks

různé průměry a hrubosti

NOVINKA

399 Kč
Surgispon 

32 ks

nebo
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KARPULOVÉ JEHLY SOPIRA
Sterilní kanyly s dvojitým fazetovaným ostřím a speciálním silikonovým 
povlakem pro zajištění snadného průchodu tkáněmi. Dodávají se 
v rozměrech 0.3×12, 0.3×16, 0.3×21, 0.3×25, 0.4×25, 0.4×38.

JEDNORÁZOVÉ SAVKY
Jednorázové savky z odolného plastu s pevnou 
nebo odnímatelnou koncovkou v délce 15 cm. 
S pevnou koncovkou se dodávají neprůhledné 
bílé a modré. 
Savky s odnímatelnou koncovkou jsou 
k dispozici transparentní modré, zelené, žluté, 
červené, neprůhledné bílé, modré a zelené.

LATEXOVÉ RUKAVICE
Rukavice ze 100% přírodního latexu. Jsou hypoalergenní, velmi odolné 

a elastické. Dodávají se lehce pudrované kukuřičným škrobem nebo 
nepudrované. Velikosti XS, S, M, L nebo XL.

ROUŠKY PRO PACIENTY
Roušky z nepropustné fólie pokryté savým 

papírem. Dodávají se v barvách zelená, 
modrá, růžová, žlutá, fi alová, broskvová, 

tmavě modrá, oranžová a bílá.

139 Kč
Latexové rukavice 
pudrované 100 ks 169 Kč

Latexové rukavice 
nepudrované 100 ks

ROUŠKY PRO PACIENTYROUŠKY PRO PACIENTY
Roušky z nepropustné fólie pokryté savým 

ROUŠKY PRO PACIENTYROUŠKY PRO PACIENTY

499 Kč
Roušky skládané 

různé barvy 500 ks

69 Kč
Savky s odnímatelnou 

koncovkou 100 ks

69 Kč
Savky s pevnou 

koncovkou 100 ks

KARPULOVÁ STŘÍKAČKA SOPIRA S ASPIRACÍ
Aspirační stříkačka se speciální rukojetí pro bezpečné uchopení, vhodná pro 

infi ltrační, intraseptální a mandibulární anestezii. Díky dvojitému prstenci je možná 
aktivní aspirace. Sterilizovatelná, vyrobena z nerezové oceli.

CITOJECT
Karpulová stříkačka pro intraligamentární 
anestezii se vyznačuje snadnou 
a bezpečnou manipulací. Jejím použitím 
docílíme rychlého nástupu  anestezie 
do cca 30 sekund.

239 Kč
Karpulové jehly 100 ks 

jednotlivé rozměry

9.399 Kč
Karpulová stříkačka 

Citoject

1.299 Kč
Karpulová stříkačka 

SopiraNOVINKA
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ISORAPID FLOOR
Roztok se svěží parfemací je určen k dezinfekci a čištění vodou 

omyvatelných ploch zdravotnických zařízení a přístrojů. Má velmi dobrou 
čisticí schopnost. Isorapid Floor je šetrný k většině materiálů, snadno 

biologicky odbouratelný a neškodí životnímu prostředí.

OROCID MULTISEPT PLUS
Orocid Multisept Plus je koncentrát pro 
dezinfekci a čištění lékařských nástrojů bez 
obsahu aldehydů, fenolů a KAS. Díky kombinaci 
univerzálních tenzidů a dalších přísad vykazuje 
vysokou čisticí účinnost, která usnadňuje 
následné manuální čištění. Je možná aplikace 
v ultrazvukové lázni.

997 Kč
Orocid MP

2 litry

559 Kč
Orocid MP

1 litr

1.897 Kč
Orocid MP 

5 litrů

1.389 Kč
Isorapid Floor

5 litrů

NÁDOBY NA DEZINFEKCI
Plastové nádoby na dezinfekci s perforovanou 
vložkou. Dodávají se s průhledným (4 litry) 
nebo neprůhledným (3 litry) víkem.

1.799 Kč
Nádoba na dezinfekci 
s průhledným víkem

1.199 Kč
Nádoba na dezinfekci 

s neprůhledným víkem

DENTIRO WIPES
Vlhčené ubrousky připravené k okamžitému použití 
určené pro rychlou dezinfekci a čištění malých povrchů 
a zdravotnického vybavení.

ZDARMA3 + 1 balení229 Kč
Dentiro Wipes náhradní balení 

120 ks Classic, Floral nebo Lemon

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

BECHTOL PLUS
Dezinfekční roztok se zvýšenou účinností pro rotační nástroje. Hubí bakterie 

a houby a má komplexní virucidní účinky. Ani při delším působení nezpůsobuje 
korozi. Neobsahuje fenol a aldehydy a je biologicky odbouratelný.

369 Kč
Bechtol Plus

1 litr 1.199 Kč
Bechtol Plus

5 litrů

596 Kč
Isorapid Floor

1 litr
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ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY EMMI
Emmi 5P – kompaktní čistička s nerezovou vanou, objem 0,5 l.

Emmi 12HC / 20HC / 30HC – čističky s nerezovou 
vanou s vyhříváním, objem 1,2 / 2,0 / 3,0 l. 

Všechny čističky se dodávají s víčkem, 
košíkem a univerzálním čisticím roztokem.

LEPICÍ PÁSKY S INDIKÁTOREM STERILIZACE
Lepicí páska ITH 19 s indikátorem pro horkovzdušnou sterilizaci. 

Dodává se v roli o šířce 19 mm a délce 50 m. Lepicí páska 
ITS 19/25 s indikátory třídy 1 pro parní sterilizaci 

se dodává v roli o šířce 19 mm nebo 25 mm, délka 50 m.

INDIKÁTORY STERILIZACE MPI / DHI
MPI – indikátorový proužek ke kontrole účinnosti sterilizace v parních sterilizátorech.
DHI – chemický indikátor ke kontrole účinnosti sterilizace 
v horko vzdušných sterilizátorech.

929 Kč
Indikátory DHI

200 ks 439 Kč
Indikátory MPI

500 ks

EUROSTERIL ROLE
Obaly z vícevrstvého polypropylenu/polyesteru 
pro sterilizaci nástrojů. Silný papír a dokonalý 
svar poskytují ochranu před kontaminací.

349 Kč
Eurosteril role
200 m, 5 cm

649 Kč
Eurosteril role
200 m, 10 cm

499 Kč
Eurosteril role

200 m, 7,5 cm

1.129 Kč
Eurosteril role
200 m, 15 cm

2.499 KčEmmi 5P

7.299 KčEmmi 20HC

11.999 KčEmmi 30HC

Lepicí páska ITH 19 s indikátorem pro horkovzdušnou sterilizaci. 

749 Kč
Lepicí páska ITH 19 mm 

s indikátorem HS

139 Kč
Lepicí páska ITS 19 mm 

s indikátorem PS 179 Kč
Lepicí páska ITS 25 mm 

s indikátorem PS

ČISTICÍ ROZTOKY EMAG
EM-70 – koncentrát pro stomatologii. Oblast použití: efektivně odstraňuje 
znečištění zubních protéz a ortodontických aparátků. 
EM-80 – univerzální koncentrát. Oblast použití: čištění zlatých a stříbrných šperků, 
brýlí, optických členů, hlavic holicích strojků, malých nástrojů, kovových fi ltrů apod. 
EM-200 – dezinfekční koncentrát. Oblast použití: dezinfi kuje a čistí endoskopy, 
všechny typy chirurgických nástrojů, předměty citlivé na vyšší teplotu apod. 

489 Kč
EM-70
500 ml 439 Kč

EM-80
500 ml 439 Kč

EM-200
500 ml

5.999 KčEmmi 12HC
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PHOTAC FIL QUICK APLICAP
Duálně tuhnoucí skloionomerní cement pro výplně v postranním 

i frontálním úseku chrupu. Není nutné použít kondicionér ani ochranný 
lak, uvolňuje fl uoridové ionty.

COGNOSCIN OIL
Speciální sprej pro mazání 

a čištění násadců.

ESSENTIA
Essentia je unikátní estetický výplňový materiál s dvouodstínovým 
vrstvením, kde spojení mikrohybridního a nanohybridního materiálu 
pokrývá všechny výplňové indikace systémem jednoduchého 
vrstvení odstínů. Tři dentinové odstíny, lišící se intenzitou barvy 
a opacitou, jsou odpovědné za barevnou intenzitu odstínu výplně. 
Dva sklovinné odstíny v kombinaci s dentinovými odstíny zajišťují 
translucenci a tím celou výplň oživují.

EXTRACENY

Nabídka za EXTRACENY platí do vyprodání zásob. Nelze ji kombinovat s dalšími slevami.

COMPOTHIXO
Vibrační přístroj určený pro nanášení a modelování kompozitů pro 
všechny typy výplní. Compothixo zvýrazňuje tixotropní vlastnosti 
kompozitu změnou jeho viskozity a tím dochází k redukci vzduchových 
bublin a materiál se snadno a přesně aplikuje na stěnu kavity. 

ZUBNÍ KARTÁČEK HERBADENT
Velmi jemný zubní kartáček.

ZUBNÍ KARTÁČEK HERBADENTZUBNÍ KARTÁČEK HERBADENTZUBNÍ KARTÁČEK HERBADENTZUBNÍ KARTÁČEK HERBADENT

499 Kč
Compothixo náhradní hroty 

 2 ks tvar lopatka

Původní cena: 985 Kč

3.499 Kč
Photac Fil Quick Aplicap 50 kapslí 

odstín A3 (exp. 12/2018)

Původní cena: 4.405 Kč

6.999 KčEssentia Starter kit

Původní cena: 11.000 Kč

2.999 KčCompothixo Intro kit 

Původní cena: 8.202 Kč

249 KčCognoscin Oil 500 ml

Původní cena: 499 Kč

39 Kč
Zubní kartáček 

Herbadent 

Původní cena: 69 Kč
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