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2 Ceny na této straně nelze kombinovat s dalšími slevami.

3D TISKÁRNA

Formlabs Form 2

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdelávání/Pracovní postupy/FormLabs

Do tiskárny se jednoduše importuje virtuální model vytvořený pomocí skeneru 
a modelačního programu. Následně je práce automaticky vytištěna ve vysoké přesnosti. 

Tiskárna využívá tekutý fotopolymer, který je vytvrzován pomocí laserového paprsku.

Snadno vyměnitelné zásobníky s příslušnými náplněmi umožňují tisk různých protetických 
výrobků, od spalitelných konstrukcí přes implantologické dlahy po dělené modely.

105.990 KčFormlabs Form 2

• Technologie tisku: SLA

• Automatický dávkovač pryskyřice

• Tisková plocha: 145 × 145 × 175 mm

• Výška vrstvy: 25 – 140 µm

• Průměr vytvrzovacího bodu: 140 µm

• Ovládání: dotykový displej

• Výkon laseru: 250 mW

• Datový vstup: Wi-Fi
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GIROFORM
Inovovaný systém na výrobu modelu, který díky redukci 

expanze sádry zpřesňuje práci. Model má dokonalý vzhled, 
jeho zhotovení je rychlé a velmi hospodárné.

53.790 KčGiroform

1.859 Kč
Giroform destičky Classic L 

100 ks bílé nebo modré

2.299 Kč
Giroform destičky 

Premium+ L 100 ks

Inovovaný systém na výrobu modelu, který díky redukci 
expanze sádry zpřesňuje práci. Model má dokonalý vzhled, 

jeho zhotovení je rychlé a velmi hospodárné.

Giroform destičky Classic L 
100 ks bílé nebo modré

Premium+ L 100 ks

Inovovaný systém na výrobu modelu, který díky redukci 
expanze sádry zpřesňuje práci. Model má dokonalý vzhled, 

jeho zhotovení je rychlé a velmi hospodárné.

Giroform destičky Classic L 
100 ks bílé nebo modré

789 Kč
Giroform čepy 

1000 ks

ZDARMA+ Giroform
Starter Kit 

(Cenu přístroje nelze kombinovat s dalšími slevami)

679 Kč
Interrock New 

5 kg vědro 

2.199 Kč
Interrock New 

25 kg pytel2.149 Kč
Interrock New 

20 kg vědro 

399 Kč
Interrock New 

4 kg sáček

INTERROCK NEW
Extra tvrdá tixotropní sádra s vylepšenými vlastnostmi. Je určena pro velmi 
přesné práce, zejména korunky a můstky. Dodává se v barvách zlatohnědá 

nebo slonová kost. Tvrdost 250 N/mm2 po 24 hodinách.

 FUJIROCK
Fujirock Classic Line je ideální pro všechny typy protetiky díky kombinaci vysoké přesnosti, 
vyjímečné okrajové pevnosti a odolnosti vůči vysokému tlaku. Dodává se v barvách 
zlatohnědá a béžová. Sádra Fujirock Premium Line byla speciálně vyvinuta pro velmi náročné 
a citlivé technologie, jako rozsáhlé práce s implantáty a komplexní celokeramické práce. 
Dodává se v barvách pastelová žlutá, bílá, hnědá, šedá.

999 Kč
 Fujirock Classic line 5 kg 

zlatohnědý, béžový

929 Kč
 Fujirock Premium line 4 kg 

pastelově žlutý, bílý, hnědý, šedý

1.989 Kč
 Fujirock Classic line 

12 kg zlatohnědý

1.989 Kč
 Fujirock Premium line 
11 kg pastelově žlutý

 MODELSYSTEM 2000
Systém pro zjednodušení přípravy modelu. Jeho použitím se uspoří až 20 % materiálu; model 
je zhotoven během 10 minut se 100% přesností. Destičky se dodávají ve dvou velikostech 
– velká a malá. Transportní destička slouží k přenášení modelů s pracemi mezi laboratoří 
a ordinací. Na rozdíl od pracovní destičky má transportní destička pouze plastové čepy.

Systém pro zjednodušení přípravy modelu. Jeho použitím se uspoří až 20 % materiálu; model Systém pro zjednodušení přípravy modelu. Jeho použitím se uspoří až 20 % materiálu; model 

739 Kč
 Modelsystem 2000 pracovní 

destička velká nebo malá

43 Kč
 Modelsystem 2000 transportní 

destička velká nebo malá

4.499 Kč Modelsystem 2000 sada

(150 ml izolační tekutina, 3 sady kompletní destička malá, 
2 sady kompletní destička velká, 2 ks manžeta malá, 
1 ks manžeta velká, 3 ks transportní destička malá, 

2 ks transportní destička velká, 1 ks šroub malý, 1 ks šroub 
velký, 1 ks poziční destička malá, 1 ks poziční destička velká)

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Interdent/Příprava děleného modeluVideo s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Interdent/Příprava děleného modelu

(Do vyprodání zásob)
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BAZÁLNÍ DESKY
Šelakové bazální desky jsou termoplastické, snadno tvarovatelné na sádrovém modelu. 

Používají se na přípravu individuálních otiskovacích lžic, dodávají se v růžové barvě.

VODICÍ ČEPY
Střední a slabé mosazné vodicí čepy se 
dodávají v provedení s trnem a bez trnu.

INTERLUX, INTERTRAY, PLAQUE PHOTO
Interlux – lampa pro polymeraci světlem tuhnoucích materiálů.
Intertray, Plaque Photo – světlem polymerující bazální desky pro zhotovení 
individuálních otiskovacích lžic.

4.449 KčInterlux

1.199 Kč
Intertray 50 ks 

růžové

1.269 Kč
Plaque Photo 50 ks 

modré / růžové / transparentní

GUMQUICK
Adiční silikonové hmoty v kartuších pro zhotovení gingivální masky. Gumquick 

odpovídá odstínu gingivy a má zanedbatelnou kontrakci. Gumquick (60 Shore A) má 
vynikající reprodukci detailů. Gumquick Scan (65 Shore A) obsahuje speciální přísadu 

pro skenování ve všech dostupných skenerech. Gumquick Implant (75 Shore A) má 
sníženou fl exibilitu pro zhotovení přesného 

modelu na implantáty. Povrch zpolymerovaného 
materiálu je odolný vůči abrazi.

1.299 Kč
GumQuick

sada 

(2×50 ml, 12 mísicích kanyl, 10 ml DuoSep)

1.599 Kč
GumQuick Scan

sada 

(2×50 ml, 12 mísicích kanyl, 10 ml DuoSep)

229 Kč
Bazální desky 

sada

(8 horních a 4 dolní desky)

1.799 Kč
GumQuick Implant

sada 

(2×50 ml, 12 mísicích kanyl, 10 ml DuoSep)

1.739 Kč
Pistole 

na kartuše 

139 KčInterfi lm 200 ml 579 KčInterfi lm 1 l

 INTERFILM
Již tenká vrstva Interfi lmu dobře izoluje modely, např. při zhotovení kapničky metodou 
namáčení do vosku. Izoluje sádru od sádry, vosk od sádry a vosk od kovu. Dodává se 
ve 200 ml nádobce s mechanickým rozprašovačem a v 1 l lahvi pro doplnění.

189 Kč
Vodicí čepy bez trnu 

100 ks střední nebo slabé

229 Kč
Vodicí čepy s trnem 

100 ks střední nebo slabé 999 Kč
Vodicí čepy bez trnu 

1000 ks střední nebo slabé

1.299 Kč
Vodicí čepy s trnem 

1000 ks střední nebo slabé

1.499 Kč
Bazální desky 

horní / dolní 100 ks
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VOSKOVÝ DRÁT V ROLI
Velmi dobře se tvaruje, je odolný 
vůči deformacím při tvarování, je 

beze zbytku spalitelný. Dodává se 
ve dvou tvrdostech a v průměrech 
2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 mm.

PŘEDTVARY PRO SNÍMACÍ PROTETIKU
Různé voskové páskové a mřížkové retence a předtvary spon.

 SPOJOVACÍ  VOSK
Vosk žlutooranžové barvy je určen zejména pro připojování voskových předtvarů 
a vtokového systému při modelování. Používá se pouze ve velmi malém množství.

SMARTWAX DUO
Elektrický modelovací nůž, k němuž lze připojit dvě násadky. Pro každou 
z koncovek je možné individuálně naprogramovat tři rozdílné teploty 
v rozsahu 50 – 220 °C. K dispozici je šest typů koncovek včetně korkového 
držátka, s nožem se dodává jedna násadka se základní koncovkou, 
samostatná násadka je bez koncovky.

PLOTÝNKOVÝ VOSK NEW
Ekonomická varianta s nižším obsahem včelího vosku. Je plastický a pevný, 
lze jej použít pro modelaci bazí náhrad a skusových valů. Dodává se v síle 
1,5 mm, barva je světle růžová.

IN0740 IN0743IN0742 IN0741IN0742

649 Kč
Mřížková retence 

75×150 mm 10 ks

649 Kč
Mřížková retence 

70×70 mm 20 ks

329 Kč
Retence s oválnými 

otvory 25 ks

499 Kč
Voskové předtvary 

spon 10×20 ks

499 Kč
Retence s kruhovými 

otvory 25 ks

59 Kč
 Spojovací  vosk 

6 g

249 Kč
Plotýnkový vosk New 

500 g

8.990 KčSmartwax Duo

499 Kč
Voskový drát 250 g

zelený tvrdý / modrý střední

ZDARMA+ násadka 
s kabelem
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WIRON 99
Nejpoužívanější slitina pro napalování 
keramiky a pro fazetování pryskyřičnými 
materiály, neobsahuje berylium.

2.799 Kč
Wiron 99 

250 g

9.999 Kč
Wiron 99 

1000 g

WIROBOND C, WIROBOND 280
Chromkobaltové slitiny bez příměsi niklu a berylia pro napa lování keramických hmot 

a pro fazetování pryskyřičnými materiály.

10.499 Kč
Wirobond C / 280

1000 g2.899 Kč
Wirobond C / 280

250 g

I-BOND 02 / I-BOND LO
Cenově výhodné chromniklové slitiny k napalování keramiky bez obsahu berylia. 

I-Bond LO se vyznačuje velmi nízkou oxidací.

I-MG / I-MG HE
Slitiny určené ke zhotovení skeletů vyznačující se velkou odolností proti korozi. 

I-MG HE je vysoce elastický a umožňuje opakovanou aktivaci spon.

I-GW
Chromniklová slitina na korunky a můstky pro fazetování plasty.

I-BOND NF
Slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, neobsahuje nikl, 
berylium ani galium.

3.599 Kč
I-GW 

1000 g 999 Kč
I-GW 
250 g

6.499 Kč
I-Bond NF 

1000 g 1.899 Kč
I-Bond NF 

250 g

4.799 Kč
I-Bond 02 / LO 

1000 g 1.399 Kč
I-Bond 02 / LO 

250 g

4.499 Kč
I-MG 

1000 g 4.799 Kč
 I-MG HE

1000 g

ČESTNÉ 
UZNÁNÍ



7

30. 6. 2017 PLATÍ DO 

interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

 INTERFINE K+B SPEED
Velmi jemná zatmelovací hmota pro vypalování korunek, můstků a pro 

presovací keramiku. Vypalování je možné rychlou nebo klasickou metodou. 
Větší expanze lze docílit vyšší koncentrací Expasolu. Mísicí tekutina: Expasol.

  SMARTMIX X2
Vakuová míchačka se speciálním tvarem míchadla, které 

zajišťuje naprosto homogenní horizontální i vertikální 
promíchání materiálu. Všechny parametry míchání – čas, 

rychlost, smysl otáček, interval, předmíchání, prevakuum, 
postvakuum a název programu – lze zadat velmi jednoduše. 

Přístroj je možné zavěsit na stěnu nebo postavit na stůl 
za použití stojanu, který se dodává jako zvláštní příslušenství. 

S míchačkou se dodává nádobka o objemu 500 ml.

INTERVEST K+B SPEED
Velmi přesná univerzální fosfátová zatmelovací hmota pro 
zhotovení korunek a můstků z drahokovových i náhradních 
slitin. Je určena pro konvenční i rychlé vypalování. 
Mísicí tekutina: Expasol.

1.199 Kč
Intervest K+B Speed 

6,5 kg (41 × 160 g)

349 Kč
Expasol 

1 litr

Výrobku byla uděle na cena Top of Pragod
en

t 
20

12
Vý yla udě

a
cena

agod
e

01
2 Top of 

PRAGODENT

ČESTNÉ 

UZNÁNÍ 1.299 Kč
Expasol 

5 litrů1.499 Kč
Interfi ne K+B Speed 
6,5 kg (41 × 160 g) 

36.890 KčSmartmix X2

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

MANŽETY S PODLOŽKOU
Silikonové manžety se používají pro bezkroužkovou metodu odlévání. 
Díky kónickému tvaru manžety lze kroužek snadno vyjmout.

BELLAVEST SH
Pevná zatmelovací hmota s možností 
konvenčního i rychlého vyhřívání, vhodná 
i pro odlévání bez kovového licího kroužku. 
Mísí se s tekutinou BegoSol HE.

WIROFINE
Velmi jemná zatmelovací hmota na skelety 

určená pro klasické i rychlé vypalování. 
Mísí se s tekutinou BegoSol K.

359 Kč
Manžeta 

s podložkou 1X 399 Kč
Manžeta 

s podložkou 3X

499 Kč
Manžeta 

s podložkou 6X 599 Kč
Manžeta 

s podložkou 9X

2.549 Kč
Wirofi ne 18 kg 

(45 × 400 g)

2.599 Kč
Bellavest SH 12,8 kg 

(80×160 g)
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99.990 KčVacumat 6000 MP

VACUMAT 6000
Poslední generace keramických pecí Vacumat 6000 M v lakovaném (na přání v nerezovém) provedení pro pálení všech 
dentálních fazetovacích keramik. Vacumat 6000 MP umožnuje zhotovení keramických náhrad presováním i napalování 
fazetovacích keramických hmot. Modulární systém dává možnost výběru ze dvou typů dotykových ovládání (vPad comfort 
– pro dvě pece, vPad excellence – až pro čtyři pece) s různým stupněm funkčního vybavení. Nově jsou obě tato ovládání 
podsvícena LED světlem a mají intuitivní uživatelské menu. V ovládáních jsou nahrány pracovní postupy ke všem typům 
Vita keramik a další novinkou je speciální software pro použítí v zubní ordinaci.

69.990 KčVacumat 6000 M

34.990 KčvPad comfort

21.990 KčVakuová pumpa

47.990 KčvPad excellence

V60 I-LINE
Spolehlivá a vysoce výkonná pec pro vypalování 
keramiky s integrovaným dotykovým displejem 

s jednoduchým a intuitivním ovládáním. 
Pec je vybavena ochranou před výpadkem proudu, 

kontrolovaným rychlým ochlazováním a automatickým 
čištěním. Vypalovací komora a spolehlivá elektronika 

zajistí dokonalé výsledky vypalování. Pro bezpečné 
odkládání prací slouží dva integrované stolky. 

kontrolovaným rychlým ochlazováním a automatickým 

99.990 Kč

21.990 Kč

 Kč

 Kč

89.990 KčV60 i-Line 

21.990 KčVakuová pumpa

1.249 KčVita VMK Master 50 g359 Kč
Vita VMK Master 12 g

WO, O, OD, D, EN, WIN, N, T

VITA VM7 / VM9 / VM13
Systém keramických hmot s různým koefi cientem 
teplotní roztažnosti pro fazetování kovových 
i celokeramických nosných konstrukcí.

449 Kč
Vita VM 12 g WO, O, BD, 

D, EN, WIN, NT

1.549 KčVita VM 50 g

30 % SLEVAVita VM
Standard Sety

VITA VMK MASTER
Nejnovější zástupce řady VMK. Zachovává standardní vrstvení dentinu 
a skloviny jako jeho předchůdce VMK 95. VMK Master má minimální 
smrštění, vylepšené modelovací vlastnosti a ideální koefi cient teplotní 
roztažnosti (WAK) pro napalování na všechny běžně používané slitiny. 

Dodává se v odstínech dle vzorníků Vita 3D-Master a Classical.

30 % SLEVAVita VMK Master 
Standard Sety
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GC LISI PRESSVEST
Fosfátová zatmelovací hmota bez obsahu karbonu, určená pro presovanou 

keramiku, která nabízí jednodušší, rychlejší a bezpečnější zpracování. 
Při použití této zatmelovací 

hmoty v kombinaci s GC 
LiSi PressVest SR spray 

(odstraňovač povrchového 
napětí) není již třeba 

vypresovanou keramiku 
smáčet v kyselině 

fl uorovodíkové a následně 
pískovat pro odstranění 

reakční vrstvy.

GC INITIAL LISI PRESS
První lithium disilikátové keramické presovací ingoty s vysokou pevností, 
které využívají unikátní technologie od GC – technologie rovnoměrně 
rozptýlených mikrokrystalů lithium disilikátu pro stejnoměrné vyplnění 
celé skelné matrix. Presovací ingoty díky tomu zůstávají stabilní, bez 
zkreslení nebo poklesu hodnoty barvy, a to i po opakovaném vypalování 
keramiky. Výsledkem je naprosto dokonalá kombinace pevnosti 
a estetiky, díky které se GC Initial LiSi Press perfektně hodí pro všechny 
typy náhrad ve všech úrovních transparentnosti. 

AKZENT PLUS
S použitím dobarvovacího materiálu 
Akzent Plus Effect Stains lze velmi 
jednoduše a přesně reprodukovat 
nejrůznější opákní barevné efekty 
a anomálie na povrchu keramiky. 
Dodává se ve formě prášku nebo 
pasty. Akzent Plus Body Stains jsou 
nové transparentní fl uorescenční 
barvy, kterými lze změnit barevný 
odstín keramiky. Dodává se ve formě 
prášku, pasty a spreje.

GC INITIAL VYPALOVACÍ PASTA
Vypalovací pasta pro stabilní fi xaci objektů v keramické peci. 
Použitím pasty zlepšíme přenos tepla v keramické peci.

1.999 Kč
GC Initial LiSi Press

5 × 3 g

5.399 Kč
GC LiSi PressVest 

prášek 60 × 100 g

1.119 Kč
GC LiSi PressVest 

tekutina 900 ml

AKZENT PLUS CHROMA STAINS
Nové transparentní odstíny Akzent Plus. Odstíny A–D odpovídají klasickému 

Vita vzorníku. Použitím Akzent Plus Chroma snadno změníme sytost barvy.

Vypalovací pasta pro stabilní fi xaci objektů v keramické peci. 
Použitím pasty zlepšíme přenos tepla v keramické peci.Použitím pasty zlepšíme přenos tepla v keramické peci.
Vypalovací pasta pro stabilní fi xaci objektů v keramické peci. 
Použitím pasty zlepšíme přenos tepla v keramické peci.

14.990 Kč
Akzent Plus 

sprej sada

11.990 Kč
Akzent Plus 
prášek sada

12.990 Kč
Akzent Plus
pasta sada

2.199 Kč
Akzent Plus

Chroma Stains sada 449 Kč
Akzent Plus

Chroma Stains 3 g

1.499 Kč
GC LiSi PressVest 

Intro Kit

(6 × 100 g GC LiSi PressVest prášek, 135 ml GC 
LiSi PressVest tekutina, 30 ml GC LiSi PressVest SR 

tekutina, GC LiSi PressVest SR tekutina sprej)

NOVINKA

NOVINKA

Fosfátová zatmelovací hmota bez obsahu karbonu, určená pro presovanou 

NOVINKA

NOVINKA

1.699 Kč
GC LiSi PressVest SR 

tekutina 100 ml

599 Kč
GC Initial 

vypalovací pasta 10 g
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SIGNUM / SIGNUM CERAMIS
Signum je nanohybridní kompozit pro fazetování korunek a můstků. 
Je indikován na fazetové fi xní korunky a můstky, atraumatické korunky, 
fazetování snímatelných částí zásuvných spojů a náhrad na implantáty a pro 
individualizaci umělých zubů. Signum ceramis je velice tvrdý rentgenkontrastní 
sklokeramický kompozit pro bezkovové náhrady. Používá se pro bezkovové 
korunky, fazety, inleje, onleje a individualizaci umělých zubů. 

SIGNUM METAL BOND
Bondovací systém pro spojení kovu s pryskyřicemi nebo kompozity při zhotovování 
korunek, můstků a skeletů.

ZDARMAAKCE pro nové 
uživatele: 1+1

699 Kč
Signum 4 g 

D, M, EN, ET 799 Kč
Signum Ceramis 4 g 

D, M, EN 589 Kč
Signum C+B 

Opaque 3 g

SIGNUM FLOW
Rentgenokontrastní kompozit s mikrofi lním plnivem, který je určen k fazetování 

kovových konstrukcí. Flow konzistence urychluje a zjednodušuje nanášení kompozitu. 
Materiál je tixotropní a lze jej nanášet přímo ze stříkačky nebo pomocí štětce. 

Jeho mechanické vlastnosti jsou stejné jako Signum Matrix, je možné jej kombinovat 
se Signem Composite, Signem Ceramis i Signem C&B Opaquer. Novinkou jsou CV 

hmoty, které zintenzivňují barvy v cervikální oblasti.

SIGNUM INSULATING PEN I+II
Dvousložkový izolační přípravek pro izolaci sádry nebo 

epoxidových pryskyřic proti kompozitům nebo keramice.

699 KčSignum fl ow 4 g12.999 Kč
Signum fl ow 
Essentia Set 

HILITE POWER
HiLite power je stroboskopická 
polymerační lampa pro všechny 
dentální světlem tuhnoucí 
materiály. Vytvrzuje např. fazetovací 
kompozity, kompozity se skelným 
plnivem, materiály pro vykrývání 
a individuální otiskovací lžíce. 
Čas polymerace je velmi krátký.

55.990 KčHiLite power

9.999 Kč
+ Signum Ceramis 

sada

11.999 Kč
+ Signum Composite 

sada

(Ceny nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

3.499 Kč
Signum Metal Bond sada 

(4 ml Bond I + 4 ml Bond II)

2.499 Kč
Signum Metal Bond I

4 ml 1.499 Kč
Signum Metal Bond II

4 ml

1.299 KčSADA Insulating pen

(12 ml Insulating pen I, 12 ml Insulating pen II)
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U-MID CLASSIC
Porézní destičky ze sintrované keramiky, které díky kapilární nasákavosti udržují 
konstantní vlhkost keramické hmoty. Destičky lze používat s destilovanou vodou 
nebo speciální U-mid tekutinou, se kterou se keramika lépe zpracovává.

SMILE LINE NÁSADKY Z KARBONU + SPOJKA
Elegantní a jedinečně lehké karbonové násadky jsou plně kompatibilní 
s modulárním systémem nástrojů Smile line.
FlexMount FL 4000 je fl exibilní gumová spojka pro spojení nástroje a násadky. 
Při nanášení keramiky spojka pomáhá udržet perfektní špičku štětce.

SMILE LINE MDP
„Mobilní foto studio”, které umožnuje vytvářet 

dokonalé dentální fotografi e z vašeho smartphonu 
bez potřeby speciálních znalostí, kalibrací nebo 

instalace nových aplikací. Obsahuje tři nezávislé 
skupiny LED diod, díky kterým je umožněn 

individuální osvit. Univerzální adaptér lze 
přizpůsobit na veškeré smartphony s tloušťkou 

55 – 85 mm. Jako příslušenství je možné dokoupit 
polarizační fi ltr a difuzér na blesk.

PINZETY SMILE LINE
Měkké pinzety do korunek mají průhledné gumové 
koncovky, náhradní koncovky jsou součástí balení.

4000-SG1 Pinzeta jednoduchá
4000-SG2 Pinzeta zdvojená na moláry
4000-SG3 Pinzeta mini

4000-SG1 4000-SG2 4000-SG3

799 Kč
Pinzety 

do korunek

12.499 Kč
Smile Line 

MDP

6.599 Kč
U-mid Classic
24 × 13,5 cm3.399 Kč

U-mid Classic Light
15 × 7,3 cm

NOVINKA

NOVINKA

EASYSHADE V
Již 5. generace přístroje pro spektrofotometrické digitální měření odstínu přirozených i vybělených zubů podle vzorníku 
Vitapan Classical a 3D-Master nebo ověření odstínu na zhotovené náhradě či kontrolu odstínu zirkonoxidových bloků. 
Easyshade V má nový barevný dotykový displej, určuje a kontroluje barvy zubu s přesností, 
která je ve srovnání s výkonností lidského oka dvojnásobná. Nový software nabízí 
například funkce: baterie s ochranou proti samovybíjení, indukční nabíjení, spojení 
se smartphone aplikací Vita mobileAssist pro sdělování informací o barvě mezi 
ordinací a laboratoří, spojení s Vita Assist SW.

Easyshade V má nový barevný dotykový displej, určuje a kontroluje barvy zubu s přesností, 
která je ve srovnání s výkonností lidského oka dvojnásobná. Nový software nabízí 
například funkce: baterie s ochranou proti samovybíjení, indukční nabíjení, spojení 
se smartphone aplikací Vita mobileAssist pro sdělování informací o barvě mezi 

44.990 KčEasyshade V

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

949 Kč
Násadka z karbonu 

krátká / standardní / jednostranná 649 Kč
Spojka FlexMount 

FL 4000
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ZUBY CROSS LINKED 2
Síťované pryskyřičné zuby s vynikající odolností vůči abrazi.

1.189 Kč
Cross Linked 2 

4 × 28 ks různé tvary a odstíny

613 Kč
Superacryl Plus 500 g 

odstíny O, U, V, X, Z 792 Kč
Premacryl Plus 500 g 

odstíny O a V

667 Kč
Duracryl Plus 500 g 

odstíny O, U, V, Z 841 KčDuracrol 500 g

ZDARMA+ 250 ml 
tekutiny ZDARMA+ 250 ml 

tekutiny 

PALA CRE-ACTIVE
Světlem polymerující systém pro individualizaci 
snímacích náhrad a estetické zhotovení 
gingiválních oblastí fi xních náhrad, např. 
Branemarkových můstků. K dispozici je 
pět pastovitých gingiválních hmot a šest 
fl uidních intenzivních barev.

8.499 Kč
Pala cre-active 

sada

(12×3 g PALA cre-active, vzorník, štěteček, 
20× kovové kanyly 1,2 mm, 

5× plastové kanyly 1,87 mm)

949 Kč
Pala cre-active 3 g gingivální 

hmoty jednotlivé odstíny

749 Kč
Pala cre-active 3 g intenzivní 

barvy jednotlivé odstíny

SUPERACRYL / DURACRYL / PREMACRYL / DURACROL

ČTYŘDÍLNÁ MOSAZNÁ KYVETA
Čtyřdílná mosazná kyveta s vnitřními rozměry 

10 × 8,5 × 5,5 cm umožňuje použití větších modelů. 

  WAPO-MAT
Wapo-Mat je plně automatický přístroj pro varnou 
polymeraci všech běžných pryskyřic ve vodní lázni 
po dobu max. 12 hodin. Programování je možné 
ve třech krocích, na přehledném multifunkčním 
displeji je zobrazen např. čas od počátku polymerace, 
aktuální teplota, zbývající čas atd. Do nerezové 
nádrže je možné umístit až šest kyvet se třmeny. 

54.990 Kč  Wapo-Mat

3.199 KčMosazná kyveta
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 CONNECTOR
Světlem polymerizovaný bond pro 
spojení světlem vytvrzovaných kompozitů 
a dentálních akrylových pryskyřic, např. 
při jejich individualizaci.

CEKA MULTI COMPOSITE
Všestranně použitelné a vysoce tekuté lepidlo pro: zirkon, keramiku, 
kompozity, titan, drahokovové a nedrahokovové slitiny. 
Pracovní čas je 3–4 minuty a po 30 minutách tvrdnutí dosáhnete 
vysoce pevného spojení.

FRÉZOVACÍ PŘÍSTROJ S2 PROFI
Inovovaný frézovací přístroj s podstavcem pro komfortnější práci. Novinkou je zesílené 

frézovací rameno, které zabraňuje vibracím při frézování. Dodává se v kompletu s novým 
výkonným bezuhlíkovým mikromotorem řady Q. Jako příslušenství je možné dokoupit 

nožní spínač typu Start / Stop nebo nástroje pro vyhodnocení modelu.

PRECI VERTIX P, PRECI HORIX
PRECI VERTIX P – zásuvný spoj typu patrice-matrice se používá 

pro snímatelné sedlové náhrady i snímatelné můstky.
PRECI HORIX – jednoduchý zásuvný spoj typu třmene 

s plastovými jezdci – matricemi. Používá se pro zhotovení 
hybridních náhrad i pro skeletové náhrady.

1.999 KčCEKA Multi Composite

PODJAZYKOVÉ TŘMENY
Třmeny jsou anatomicky tvarované, 
opatřené retencí. Dodávají se ve třech 
velikostech (7, 8 a 9  cm).

115.990 Kč
Frézovací přístroj 

S2 Profi 

49 Kč
Podjazykové třmeny 
1 ks různé velikosti

PALASEAL
Světlem polymerující lak pro konečnou úpravu všech metylmetakrylátových 

pryskyřic. Použitím Palasealu lze docílit dokonalého lesku.

1.599 KčPalaseal sada

(2 × 15 ml Palaseal + 45 ml Palaclean)

1.399 Kč
Palaseal 

2 × 15 ml

1.499 KčPreci Horix sada

PRECI VERTIX P – zásuvný spoj typu patrice-matrice se používá PRECI VERTIX P – zásuvný spoj typu patrice-matrice se používá 

1.199 KčPreci Vertix P sada

1.999 KčConnector 5 ml

NOVINKA
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Occlupol
Startec

↻  15 000
Balení 10 ks

L mm 22,0 22,0 22,0
Průměr ∅ 1/10 mm 030 030 030

Dřík 104 HP ∅ 2,35 Obj. číslo ED1121 ED1122 ED1123
Cena Kč 1.099,- 1.099,- 1.099,-

OCCLUPOL STARTEC
Lešticí nástroje s diamantovým zrnem, vyvinuté 

pro opracování zirkonu, disilikátu, zirkonem 
zesílené lithium silikátové keramiky (ZLS) 

a hybridních keramik.

DIAMANTOVÉ DISKY MULTICUT
Tyto a ostatní diamantové disky 

z katalogu INTERDENT (str. 246–251)

Univerzální vícevrstvý diamantový disk s elektrolytickým diamantováním okraje. Používá se k separaci, hrubému broušení 
a konturování keramiky, zirkonu, zlatých a CoCr slitin. Snadno odřezává vtokové kanály presované keramiky. Jeho řezné 

vlastnosti jsou srovnatelné se sintrovanými disky, ale je pružnější.

CERASTAR
Nově vyvinuté kameny s hybridním typem 
zrna pro opracování všech keramických 
materiálů. Diamanto-keramické hybridní 
zrno zabraňuje vzniku mikrotrhlin 
a opracovávaný materiál se nezahřívá.

FRÉZY EDENTA
Tyto a ostatní tvrdokovové frézy z katalogu INTERDENT (str. 226–234)

TC-Cutter VZ65 je speciálně vyvinutý typ břitu z velmi kvalitního sintrovaného karbidu wolframu pro opracování 
PEEK (Polyetheretherketon) a PMMA (polymethylmethakrylát). S novým typem břitu (VZ65) lze efektivně opracovávat 
i termoplastické materiály, které mají tu vlastnost, že se při opracování mažou.

ZDARMA5 + 1 ks
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

ZDARMA5 + 1 ks

CeraStar

 

↻  15 000

L mm 13,0 11,0
Průměr ∅ 1/10 mm 050 040

Dřík 104 HP ∅ 2,35 Obj. číslo ED901.050 E902.040
Cena Kč 349,- 349,-

MultiCut 354

↻  190: 20 000
↻  220: 15 000

L mm 0,20 0,20 0,30 0,30
Průměr ∅ 1/10 mm 190 220 190 220

Dřík 104 HP ∅ 2,35 Obj. číslo ED354.514.190 ED354.514.220 ED354.524.190 ED354.524.220
Cena Kč 1.147,- 1.147,- 1.147,- 1.147,-

Typ břitu VZ65

↻  023: 40 000
↻  045: 30 000
↻  060: 20 000

L mm 14,0 8,0 8,0 3,0 8,0 13,0 5,0 14,0
Průměr ∅ 1/10 mm 023 023 023 014 023 045 023 060

Dřík 104 HP ∅ 2,35 Obj. číslo ED0165.023 ED0765.023 ED0865.023 ED1665.014 ED1765.023 ED5665.045 ED7765.023 ED5465.060
Cena Kč 410,- 410,- 410,- 319,- 410,- 557,- 410,- 557,-

L

L

L

L



15

30. 6. 2017 PLATÍ DO 

interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

QUBE II
Momentálně nejsilnější vyráběný laboratorní mikromotor s krouticím 

momentem 9 Ncm je konstruován pro všechny běžné práce a pro 
práce vyžadující vysoké otáčky 60 000 ot./min. Mikromotory 
se standardně dodávají s novým krátkým násadcem ve verzi 

kolenní, nožní nebo stolní. Nové je také řídicí ovládání, 
kterým lze mikromotor snadno obsluhovat. 

Dynamický pedál nebo pedál Start / Stop pro stolní 
provedení je dodáván jako zvláštní příslušenství. 
K motorům lze připojit modelovací nůž na vosk. 

FINÝRKA TC851
Finýrka pro jemné vypracování 
keramických okluzních ploch, 
zejména fi sur a k úpravě okluzálních 
kontaktů. Je vhodná pro všechny 
typy keramik a kompozitů.

Q BASIC / Q PROFI
Q Basic – nový univerzální bezuhlíkový mikromotor Schick pro běžné laboratorní práce. Dodává se 
v kolenním, nožním a stolním provedení. Krouticí moment mikromotoru je 6,7 Ncm, rozsah otáček lze 
nastavit v rozmezí 1 000–40 000 ot./min.
Q Profi  – inovovaný jednoduchý bezuhlíkový mikromotor Schick pro nejnáročnější laboratorní práce. 
Dodává se v kolenním a nožním provedení. Krouticí moment je nyní 8,0 Ncm, rozsah otáček lze nastavit 
u nožní verze v rozmezí 1 000–40 000 ot./min, u kolenní verze v rozmezí 1 000–50 000 ot./min.

Q Basic – nový univerzální bezuhlíkový mikromotor Schick pro běžné laboratorní práce. Dodává se 
v kolenním, nožním a stolním provedení. Krouticí moment mikromotoru je 6,7 Ncm, rozsah otáček lze 

Dodává se v kolenním a nožním provedení. Krouticí moment je nyní 8,0 Ncm, rozsah otáček lze nastavit 

v kolenním, nožním a stolním provedení. Krouticí moment mikromotoru je 6,7 Ncm, rozsah otáček lze 

Q Profi  – inovovaný jednoduchý bezuhlíkový mikromotor Schick pro nejnáročnější laboratorní práce. 
Dodává se v kolenním a nožním provedení. Krouticí moment je nyní 8,0 Ncm, rozsah otáček lze nastavit 
u nožní verze v rozmezí 1 000–40 000 ot./min, u kolenní verze v rozmezí 1 000–50 000 ot./min.

29.990 Kč
Q Basic kolenní, 

nožní nebo stolní 34.990 Kč
Q Profi  kolenní 

nebo nožní

(Ceny nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

DOPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB QUBE, 

QUBE PLUS, QUBE PREMIUM

NOVINKA

K-Diamanty HP

Hrubost
•• Standard
•• Jemné
Balení 3 ks

L mm 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 7,0 3,0 4,5
Obj. číslo •• K801.021 K847S.014 K850.018 K850.023 K856.016 K856.018 K861L.024 K863.010 K881.016 K379.023
Obj. číslo •• KF850.018 KF856.016 KF856.018 KF861.014 KF863.012 KF881.016 KF379.014
Dopor. ot./min 18 000 18 000 18 000 / 12 000 18 000 18 000 / 12 000 18 000 / 12 000 12 000 18 000 18 000 12 000 18 000 / 12 000 12 000 18 000
Cena Kč 189,- 189,- 189,- 189,- 189,- 189,- 189,- 189,- 189,- 189,- 189,- 189,- 189,-

K-DIAMANTY HP
Diamanty pro zpracování zirkonu, lithium disilikátu a všech fazetovacích keramik. Technologie výroby K-Diamantů 

splňuje požadavky na opracování tvrdých materiálů, aniž by narušila jejich stabilitu.

NOVINKA

6.490 Kč
Elektrický 

modelovací nůž

46.990 Kč
QUBE II kolenní, 
stolní nebo nožní

Finýrka TC851

↻  40 000
Balení 5 ks

L mm 1,0
Průměr ∅ 1/10 mm 010

Dřík 104 HP ∅ 2,35 Obj. číslo EDTC851.3.314.010
Cena Kč 149,-
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ERKODUR / ERKODUR FREEZE
Oblíbená tvrdá fólie pro přístroje Erkodent v nové tloušťce 2,5 mm. Erkodur se dodává jako čirý, Erkodur freeze transparentní 

tyrkysový. Oblasti použití jsou všechny typy okluzních dlah, předtvary pro lití, redukované dlahy, nákusné dlahy, fi xační dlahy, 
implantační šablony a tvrdší dlahy pro Silensor-SL. 

ERKOFORM 3D
Inovované typy osvědčeného přístroje pro tepelné tvarování fólií. Jejich přednosti jsou: 
české pokyny při ovládání dotykového displeje, video průvodce, bezdotykové teplotní čidlo, 
snadné upínání fólií, údaje o všech fóliích v paměti přístroje, 
automatické chlazení se zapnutou vakuovou pumpou, 
možnost použití fólií až do tloušťky 5,5 mm. Erkoform 3d+ 
vydává akustický i optický signál pro zahájení adaptování 
fólie. Erkoform 3d motion provede nahřátí a adaptování fólie 
na model automaticky bez přítomnosti obsluhy.

41.990 KčErkoform 3d+

47.990 KčErkoform 3d motion12.490 KčOccluform 3

PLAYSAFE TRIPLE
Triple je třívrstvá 5,5 mm fólie připravená pro výrobu chrániče typu Playsafe heavy-pro. Triple light je třívrstvá 4,1 mm fólie 
pro výrobu chrániče typu Playsafe light-pro. Úvodní set obsahuje: transparentní třívrstvou fólii 5,5/4,1 mm ∅ 120 mm, 
vymezovač odlehčení do skusu a přípravek pro fixaci vymezovače v Occluformu. Běžné balení se dodává ve všech barvách 
Erkoflex color a obsahuje: třívrstvou fólii ∅ 120 mm, pouzdro pro uchování chrániče a vzorek FG-sheet pro vyleštění chrániče.

729 Kč
PS Triple 

úvodní set

659 Kč
PS Triple Light 

úvodní set

949 Kč
Erkodur čirý 

10 ks 3.799 Kč
Erkodur čirý 

50 ks

999 Kč
Erkodur freeze 

10 ks 3.999 Kč
Erkodur freeze 

50 ks

499 Kč
PS Triple 

různé barvy

449 Kč
PS Triple Light

různé barvy

699 Kč
PS Triple Freestyle 

různé barvy

639 Kč
PS Triple Light 

Freestyle různé barvy

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/ErkodentVideo s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Erkodent

449 Kč
LiskoSil S, M, L 

sada

(à 1 ks LiskoSil S, M, L + 3 ks mandrel)

NOVINKA

LISKOSIL S, M, L
LiskoSil je jemný abrazivní lešticí kotouč. Při větším přítlaku odstraňuje větší 

množství materiálu a naopak při lehčím přítlaku jemně leští. Výsledkem je vždy 
hladký a mírně matný povrch. K dispozici jsou tři velikosti: 

LiskoSil S ∅ 16 mm, tloušťka 2 mm, 
LiskoSil M 28 mm / 2 mm, LiskoSil L 28 mm / 4 mm.

NOVINKA

899 Kč
LiskoSil S 6 ks 

+ 1 ks mandrel

999 Kč
LiskoSil M 6 ks 
+ 1 ks mandrel

1.199 Kč
LiskoSil L 6 ks 

+ 1 ks mandrel
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BASIC ECO
Přístroj pro jemné pískování se dvěma nádržkami.

Díky velkému ochrannému sklu a inovativnímu 
LED osvětlení je zaručeno maximální zorné pole.

STEAMER X3
Parní čistička s jednoduchým ovládáním je vyrobena 

z odolných dílů. Nádrž na vodu o obsahu 3,7 l i vnější 
plášť přístroje jsou vyrobeny z nekorodujícího hliníku. 

Snadné plnění bez nutnosti použití nálevky. 
Čistička je vybavena vodoznakem.

 ODSÁVÁNÍ  SMARTAIR EVO
SMARTair EVO je výkonné odsávací zařízení pro všechny typy 

laboratorních stolů. SMARTair EVO mobilní je univerzální odsávání pro 
použití v zubní laboratoři. Reguluje sání ve 4 výkonových stupních. 
Filtry zachytí 99,9 % jemného prachu, fi ltr z aktivního uhlí pohlcuje 

pachy a výpary vzniklé například při opracování pryskyřic.

14.990 Kč
 Odsávání Silfradent 

900 W

 ODSÁVÁNÍ SILFRADENT
Mobilní odsávání pro laboratorní přístroje se čtyřstupňovou fi ltrací. 
Dodává se ve dvou provedeních, která se liší kapacitou a výkonem.

DUOSTAR
Kombinovaný pískovač pro hrubé pískovaní v komoře s oběhem písku 
a jemné pískovaní pomocí dvou trysek s pískem na jedno použití. 
V násadkách trysek je integrováno LED osvětlení, pracovní pole je tak 
ideálně osvětleno přímo a beze stínů. V pevné trysce je zaměřovací paprsek, 
pomocí něhož lze práci přesně umístit a pískovaní je tak velmi rychlé 
a efektivní. LED technologie navíc umožňuje detekovat během pískovaní 
praskliny v keramice, a tak předejít případným pozdějším reklamacím. 
Duostar Plus se dodává včetně odsávání s vícestupňovou filtrací Filter 
Module H. Duostar Z je vybaven přípojkou pro externí odsávání.

79.990 Kč
Duostar 

Plus

59.990 KčDuostar Z

32.990 KčSteamer X3

(Cenu nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

(Cenu nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

INTERALOX
Bílý čistý aluminiumoxid je velmi tvrdý, používá 
se na pískování odlitků z drahokovových 
i náhradních slitin. Dodává se v zrnitostech 
250, 150, 110 a 50 µm.

599 KčInteralox 7 kg

1.999 KčInteralox 28 kg

21.570 KčBasic eco

laboratorních stolů. SMARTair EVO mobilní je univerzální odsávání pro 
použití v zubní laboratoři. Reguluje sání ve 4 výkonových stupních. 
Filtry zachytí 99,9 % jemného prachu, fi ltr z aktivního uhlí pohlcuje 

laboratorních stolů. SMARTair EVO mobilní je univerzální odsávání pro 
použití v zubní laboratoři. Reguluje sání ve 4 výkonových stupních. 
Filtry zachytí 99,9 % jemného prachu, fi ltr z aktivního uhlí pohlcuje 

35.990 KčSMARTair EVO 35.990 Kč
SMARTair EVO 

mobilní

16.990 Kč
 Odsávání Silfradent 

1 000 W
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ARTIKULAČNÍ PAPÍR ARTEXACT
Používá se zejména pro kontrolu okluzálních ploch u nově zhotovených 

výplní, korunek nebo můstků. Oboustranný modročervený papír je 
silný pouhých 15 µm, přitom je velmi pevný a odolný proti roztržení. 

Výrazné barvy jsou jasně zřetelné i na vlhkých plochách výplní a náhrad 
zhotovených z různých materiálů. Nařezaný papír o rozměrech 

20 × 100 mm se dodává v plastové krabičce.

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.

ARTIKULAČNÍ FÓLIE BAUSCH
Jednostranné i oboustranné artikulační fólie o síle 8 µm pomocí nichž je 
možné velice přesně upravit okluzní plochy. Fólie se dodávají v šířce 22 mm 
a délce 20 m. Jednostranné fólie se dodávají v barvách červená, zelená, 
modrá a bílá. Oboustranná fólie v barvách červená, zelená a modrá.

179 KčArtExact 250 ks

NOVINKA

349 KčJednostranná fólie 459 KčOboustranná fólie

139 Kč
Latexové rukavice 
pudrované 100 ks 169 Kč

Latexové rukavice 
nepudrované 100 ks

BECHTOFIX PLUS
Nové dezinfekční ubrousky pro ošetření povrchů jsou vyrobeny z mimořádně měkké 
netkané textilie s vynikající absorpcí, která je velmi odolná proti roztržení. 
Ubrousky jsou k dispozici v provedení s obsahem alkoholu nebo bez alkoholu. 

89 Kč
Bechtofi x Plus / Bechtofi x alkoholfrei 

100 ks (14×20 cm)

149 Kč
Bechtofi x Plus / Bechtofi x alkoholfrei 

v dóze 100 ks (14×20 cm)

ZDARMA+ náhradní 
balení

OCCLUSPRAY
Ke zjištění bodu kontaktu mezi protetickými 
výrobky a antagonisty nebo mezi 
protetickými výrobky a nosnými pilíři 
jak v ordinaci , tak v laboratoři.

269 Kč
Occluspray 75 ml 

zelený nebo červený
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* 50 % ceny hradí INTERDENT a výrobce.

INTERINTERAKCEŠKOLENÍ 2017
Termín Téma Výrobce Místo Přednášející Cena Kč

15. 5. 
Bezkovová keramika – WORKSHOP VITA Praha Tom Arslanian 2.500,-
Workshop kde se seznámíte s různými druhy frézovaných konstrukcí a s různými fazetovacími materiály. SURPRINITY VITA VM11, Zirkondioxid VITA VM9, MARK II VITA 
Add On, VITA Akzent Plus. V ceně školení je oběd a občerstvení. 

8. 6. – 9. 6. 
Tepelné tvarování fólií ERKODENT Praha Tom Arslanian 5.900,-
Praktické využití techniky vakuově tepelného tvarování fólií (individuální lžíce, sportovní chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.)

1. 6. – 2. 6. 
Od celokeramiky VM9 ke kovokeramice VM13 VITA Praha Jürgen Freitag, Německo *15.000,-
Snadné dosažení stejných estetických výsledků na zirkonové nebo kovové konstrukci pomocí známého konceptu vrstvení VITA VM. Tipy a triky použitelné v každodenní 
práci. Individuální charakteristika – tvar, barva, povrch, funkce. Kurz je určen pro mírně a středně pokročilé zubní techniky, kteří již pracují s dentální keramikou.

12. 6. – 14. 6. 
Skelety BEGO Milevsko Milan Kořánek 8.900,-
Vyhodnocení modelu s použitím paralelometru, návrh vhodných kotevních prvků, statika a geometrie budoucí skeletové náhrady. 
Zhotovení deskové náhrady se třemi kotevními prvky.

13. 6. – 14. 6. 
Estetika VITA VM13 a VM9 VITA Ostrava Čeněk Neruda 5.900,-
Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13 a VM9, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. 
Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.

16. 6. 
SIRONA inEos X5 a CEREC inLab CAD 15.2 a CAM 16 SIRONA Praha Tom Arslanian 700,-
Seznámení se s programem inLab, MCXL, MCX5 a scanerem inEos X5. Praktická ukázka frézování MCXL. Školení je určené pro zubní lékaře i zubní techniky. 
V ceně školení je občerstvení a oběd.

19. 6. – 20. 6. 
Protetika a implantáty INTERDENT Milevsko Milan Kořánek 11.640,-
Orientace v názvosloví, rozdělení jednotlivých konstrukčních dílů, zhotovení modelu včetně gingivální masky, zhotovení kovové konstrukce nesené implantáty.

23. 8.
GC Initial – univerzální keramický systém GC Hr. Králové Krešimir Varda 1.500,-
Initial LiSi – nová, vysoce estetická živičná keramika, která je přizpůsobená světelné dynamice lithium disilikátových konstrukcí. 
Představení keramického systému Initial Lisi, práce s Initial LiSi na GC modelu s lithium disilikátovou kapnou. 

4. 9. 
SIRONA inEos X5 a CEREC inLab CAD 15.2 a CAM 16 SIRONA Praha Tom Arslanian 700,-
Seznámení se s programem inLab, MCXL, MCX5 a scanerem inEos X5. Praktická ukázka frézování MCXL. Školení je určené pro zubní lékaře i zubní techniky. 
V ceně školení je občerstvení a oběd.

18. 9. 
Bezkovová keramika – WORKSHOP VITA Praha Tom Arslanian 2.500,-
Workshop kde se seznámíte s různými druhy frézovaných konstrukcí a s různými fazetovacími materiály. SURPRINITY VITA VM11, Zirkondioxid VITA VM9, MARK II VITA 
Add On, VITA Akzent Plus. V ceně školení je oběd a občerstvení. 

2. 10. – 3. 10. 
Protetika a implantáty INTERDENT Milevsko Milan Kořánek 11.640,-
Orientace v názvosloví, rozdělení jednotlivých konstrukčních dílů, zhotovení modelu včetně gingivální masky, zhotovení kovové konstrukce nesené implantáty.

2. 10. – 4. 10. 
Skelety podle systému – SILADENT Praha Tom Arslanian 7.500,-
Úsporná a přesná metoda zhotovení skeletů podle SILADENT systému. Návrh konstrukce a vyhodnocení na paralelometru, dublování, lití a opracování skeletové náhrady.

4. 10. – 6. 10. 
Skelety BEGO Milevsko Milan Kořánek 8.900,-
Vyhodnocení modelu s použitím paralelometru, návrh vhodných kotevních prvků, statika a geometrie budoucí skeletové náhrady. 
Zhotovení deskové náhrady se třemi kotevními prvky.

5. 10. 
VM Koncept – Power kurz VM13 VITA Ostrava Čeněk Neruda 2.900,-
Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.

13. 10. – 14. 10. 
Estetika VITA VM13 a VM9 VITA Ostrava Čeněk Neruda 5.900,-
Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13 a VM9, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. 
Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.

20. 10. 
SIRONA inEos X5 a CEREC inLab CAD 15.2 a CAM 16 SIRONA Praha Tom Arslanian 700,-
Seznámení se s programem inLab, MCXL, MCX5 a scanerem inEos X5. Praktická ukázka frézování MCXL. Školení je určené pro zubní lékaře i zubní techniky. 
V ceně školení je občerstvení a oběd.

23. 10. – 25. 10. 
Zásuvné spoje ZL MICRODENT Milevsko Milan Kořánek 10.480,-
Zhotovení konstrukce fi xní a snímatelné části protetické náhrady.

24. 10. 
VM Koncept – Power kurz VITA Praha Čeněk Neruda 2.900,-
Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.

26. 10. – 27. 10. 
Tepelné tvarování fólií ERKODENT Ostrava Tom Arslanian 5.900,-
Praktické využití techniky vakuově tepelného tvarování fólií (individuální lžíce, sportovní chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.)

30. 10. – 31. 10. 
Snímací protetika VITA Ostrava Tom Arslanian 6.500,-
Teorie výběru zubů podle fyziologie obličeje, registrace mezičelistních vztahů, zastavění modelů do artikulátoru, stavění zubů podle ověřených pravidel, 
anatomická modelace náhrady měkkých tkání, základní pravidla pro správnou adhezi protézy.

2. 11. – 3. 11. 
Estetika VITA VM13 a VM9 VITA Praha Čeněk Neruda 5.900,-
Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13 a VM9, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. 
Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.

6. 11. 
VITA VM LC a VITA VM LC fl ow VITA Praha Čeněk Neruda 2.000,-
Jeden fazetovací kompozitní materiál, dvě konzistence, nové možnosti v konceptu VM.

8. 11. – 10. 11. 
Kovokeramika – základní VITA Praha Michal Nový 6.000,-
Základní vrstvení keramických hmot z materiálu VM13 nebo VMK Master. Seznámení s teorií (modelace, opracování, vhodné slitiny) i praxí (dvě korunky a tříčlenný můstek).

10. 11. 
VM Koncept – Power kurz VM9 VITA Ostrava Čeněk Neruda 2.900,-
Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM9, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.

14. 11. 
Power kurz VMK Master VITA Ostrava Čeněk Neruda 2.900,-
Individuální vrstvení keramických hmot VITA VMK Master, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.

23. 11. 
VITA keramika VM Koncept – Power kurz VITA Praha Čeněk Neruda 2.880,-
Jednodenní individuální kurz – vrstvení keramických hmot VITA VMK Master, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. 
Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.

5. 12. 
VM Koncept – Power kurz VM13 VITA Ostrava Čeněk Neruda 2.900,-
Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.

1. 12. – 2. 12. 
Tepelné tvarování fólií ERKODENT Praha Tom Arslanian 5.900,-
Praktické využití techniky vakuově tepelného tvarování fólií (individuální lžíce, sportovní chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.)

12. 12. 
Power kurz VMK Master VITA Ostrava Čeněk Neruda 2.900,-
Individuální vrstvení keramických hmot VITA VMK Master, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.
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