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Assistina TWIN

2 Ceny na této straně nelze kombinovat s dalšími slevami.

74.990 KčAssistina TWIN

NOVINKA

Vlastnosti výrobku:
•  nejkratší doba cyklu pouhých 

10 sekund na nástroj

•  jednoduché ovládání stisknutím 
jednoho tlačítka

•  plně automatické dávkování oleje 
a čisticí tekutiny

•  systém monitorování procesu pro 
konzistentní výsledky ošetřování

•  výfukový fi ltr pro čisté a bezpečné 
pracovní prostředí

•  jednoduchá výměna náplní a fi ltrů 
bez nářadí

•  fl exibilita díky různým nástrojovým 
adaptérům

•  design zaručuje snadné čištění 
pomocí dezinfekce otřením

Nová Assistina TWIN je automatická údržbová jednotka pro:

•  přímé a kolénkové násadce

•  turbínky

•  vzduchové motory

•  vzduchové scalery

•  přímé a kolénkové 
chirurgické násadce
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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: 3.499 Kč

139 Kč
Alligat Classic 

453 g

1 karton / 24 ks: 3.299 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.

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

ZETAPLUS / ZETAFLOW
ZetaPlus – kondenzační silikonová otiskovací hmota pro metodu dvojího 
otiskování. Má zelenou barvu a peprmintovou příchuť. Dobu tuhnutí lze 
upravit množstvím přidaného katalyzátoru. ZetaPlus Soft má zvýšenou 
elasticitu, žlutou barvu a peprmintovou příchuť.
ZetaFlow – kondenzační otiskovací hmota určená 
zejména pro dvou fázovou otiskovací techniku.

1.149 KčZetaFlow Intro Kit

(900 ml Putty, 140 ml Light, 60 ml Catalyst, 
míchací podložky)

1.049 KčZetaPlus Intro Kit L / VL

(900 ml ZetaPlus / Plus Soft, 140 ml Oranwash L / VL, 
60 ml Indurent Gel)

 Kč

(900 ml Putty, 140 ml Light, 60 ml Catalyst, 

1.239 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. 

1.389 KčSpeedex sada

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

XANTALGIN CRONO
Bezprašná alginátová otiskovací hmota nejnovější 

generace s peprmintovou příchutí. Všechny důležité 
fáze průběhu otiskování jsou indikovány změnou 

barvy (modrá – fi alová – růžová – bílá). 
Otisk je možné odlít až do 120 hodin.

259 Kč
Xantalgin Crono 

500 g

2.899 Kč
Variotime Putty / Heavy Tray / 

Monophase 2×380 ml
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MÍCHACÍ KANYLY PRO OTISKOVACÍ HMOTY
Kanyly a koncovky pro míchání a aplikaci otiskovacích hmot v kartuších.

REPIN
Dvousložková zinkoxid-eugenolová 
otiskovací hmota. 339 KčRepin

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

Dvousložková zinkoxid-eugenolová Dvousložková zinkoxid-eugenolová 

839 Kč
Kanyly žluté nebo 

tyrkysové 1:1 100 ks
1 ks: 8,39 Kč

1.449 Kč
Kanyly žluté 

pro Dynamix 50 ks

1 ks: 28,98 Kč

1.649 Kč
Kanyly červené pro 

Pentamix 50 ks

1 ks: 32,98 Kč

449 Kč
Intraorální koncovky 

žluté nebo bílé 100 ks

1 ks: 4,49 Kč

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.

579 Kč
Ultrapak Cleancut

síla 000

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

PLOTÝNKOVÝ VOSK NEW
Středně tvrdý růžový plotýnkový vosk v nové 

kvalitě. Je plastický a pevný, lze jej použít 
pro modelaci bazí náhrad a skusových valů. 

Dodává se v síle 1,5 mm.

249 Kč
Plotýnkový vosk 

500 g

TOKUSO REBASE II
Rychle tuhnoucí rebazovací materiál. Doba od namíchání 

do konečného vytvrzení je 6,5 min.

3.199 Kč
Tokuso Rebase II 

sada

519 Kč
Ultrapak Cleancut 

síla 00
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G-PREMIO BOND
Jednosložkový univerzální bond, kompatibilní se všemi režimy leptání, určený 

nejen pro přímý bonding, ale i pro provádění oprav a řešení hypersenzitivity. 
Optimalizovaným dávkováním lze dosáhnout až 300 kapek z jedné lahvičky.

2.389 Kč
G-Premio Bond 

5 ml

6.289 Kč
G-Premio Bond 

3×5 ml

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

SINGLE BOND UNIVERSAL
Univerzální jednosložkové adhezivum pro všechny 
techniky – total-etch, selective-etch i self-etch. 
Lze jej aplikovat na suchý i vlhký leptaný 
dentin, sklovinu i nepřímé povrchy bez 
nutnosti použití silanu.

1.999 Kč
Single Bond Universal 

5 ml

2.898 KčG-Premio Bond Kit

(G-Premio Bond 5 ml, 50× aplikátor, 
20× jednorázová mistička)

GLUMA BOND UNIVERSAL
Bond pro všechny bondovací techniky, total etch, selektivní etch, self-etch. 
Široká škála indikací přímých i nepřímých výplní, vhodné i na opravu keramiky.

1.499 KčGluma Bond Universal 4 ml

CONTOUR, TYTIN, TYTIN FC
Contour – disperzní směsná slitina s pevnou kondenzovatelností 

a hladkým carvingem bez drolení.
Tytin – amalgám s vysokým obsahem stříbra se sférickými částicemi. 

Tytin FC má vlastnosti Tytinu a odpor při kondenzaci jako směsné 
slitiny. Dodává se standardně (modré označení) nebo pomalu 

(světle modré označení) tuhnoucí.

50 × 400 mg 50 × 600 mg 50 × 800 mg 500 × 400 mg 500 × 600 mg 500 × 800 mg

Contour 1.379 Kč 1.629 Kč 2.739 Kč 15.449 Kč 13.999 Kč 21.569 Kč

Tytin 1.679 Kč 2.129 Kč 2.499 Kč 13.869 Kč 19.099 Kč 21.699 Kč

Tytin FC 1.679 Kč 2.129 Kč 3.249 Kč 17.569 Kč 17.769 Kč 27.999 Kč
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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.

FILTEK ULTIMATE FLOW
Zatékavý nanokompozit Filtek Ultimate Flow má vynikající 
estetické vlastnosti, lepší odolnost vyleštěného povrchu, nízkou 
abrazi a snížené polymerační smrštění.

8.989 KčEssentia starter kit

(7×2 ml stříkačka, odstíny LD, MD, DD, LE, DE, 
U, ML, 20× aplikační koncovka II, příslušenství)

1.349 KčEssentia 2 ml

(odstíny LD, MD, DD, LE, DE, U, ML)

1.399 Kč
Filtek Ultimate Flow 2× 2 g 

odstíny A1, A2, A3, A3.5 nebo A4

919 Kč
Filtek Ultimate Flow 2 g 

odstíny B1, B2, C2, D2, W, XW nebo OA3

(Do vyprodání zásob)

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.899 Kč
Filtek Z250 4 g

jednotlivé odstíny

CHARISMA CLASSIC
Mikrohybridní kompozit Charisma Classic je klasický výplňový materiál 
s druhou generací technologie plniva Microglass. Charisma Classic se 
lehce a rychle modeluje díky krémové konzistenci a lze ji také snadno leštit 
a dosáhnout tak vysokého povrchového lesku. Dodává se v odstínech 
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3, OA3.5.

4.999 Kč
Charisma Classic sada 8 × 4 g 

s Gluma 2Bond

549 Kč
Charisma Classic 4 g 

jednotlivé odstíny

ESSENTIA UNIVERSAL / ESSENTIA FLO 
Světlem tuhnoucí radioopákní, univerzální výplňový kompozit s výjimečnou 

pevností pro všechny typy kavit, od cervikální až po okluzální. Vykazuje 
výbornou kompatibilitu s přirozenou zubní tkání, nabízí jednoodstínové řešení 

všech indikací v postranním úseku. Dodává se ve třech viskozitách.
Essentia U – univerzální kompozit v konzistenci pasty. Essentia LoFlo – nízko 

zatékavý kompozit. Essentia HiFlo – vysoce zatékavý kompozit.

1.499 Kč
Essentia LoFlo / 

Essentia HiFlo 2 ml 3.329 Kč
Essentia Universal Kit 3 × 2 ml 

(Universal, LoFlo, HiFlo)

NOVINKA

Filtek Z250 4 g
jednotlivé odstínyjednotlivé odstíny

Filtek Z250 4 g
jednotlivé odstíny

(Do vyprodání zásob)
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FUJI VIII GP
Chemicky tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál modifi kovaný pryskyřicí. 

Uvolňuje fl uoridové ionty, je rentgenokontrastní. Snadno se zpracovává, protože není 
třeba zajišťovat suché pracovní pole. Používá se pro výplně III. a V. třídy a pro výplně 

na povrchu kořene zubu. Dodává se v kapslích a ve formě prášek-tekutina.

 FUJI IX / FUJI IX FAST /  FUJI IX EXTRA
Skloionomerní cementy pro výplně a dostavby v laterálním 
úseku chrupu. Varianta FAST má kratší dobu tuhnutí. 
Fuji IX EXTRA má velmi vysokou translucenci 
a uvolňuje třikrát více fl uoridových iontů než FAST.

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

na povrchu kořene zubu. Dodává se v kapslích a ve formě prášek-tekutina.

3.499 Kč
Fuji VIII GP 

50 kapslí

(odstín A2 nebo A3)

1.489 Kč
Fuji VIII GP 

prášek 15 g, tekutina 6,8 ml

(odstín A2 nebo A3)

4.799 Kč
Ketac Cem Plus 

2× 11 g 

3.499 Kč
Ketac Cem Radiopaque

3 × 33 g + 3 × 12 ml

Skloionomerní cementy pro výplně a dostavby v laterálním 
úseku chrupu. Varianta FAST má kratší dobu tuhnutí. úseku chrupu. Varianta FAST má kratší dobu tuhnutí. 3.399 Kč

Fuji IX Fast 
50 kapslí 

(odstíny A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C4)

3.399 Kč
Fuji IX 

50 kapslí 

(odstíny A2, A3, A3,5, B2, B3, C4)

3.799 Kč
Fuji IX Extra 

50 kapslí 

(odstíny A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, 
B3, C4, sortiment)

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.

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.

(Do vyprodání zásob)

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

8.199 Kč
Relyx Unicem Aplicap kapsle 

50 ks odstíny A2, A3, T

3.899 Kč
Relyx U200 
Clicker 11 g

2.699 Kč
Relyx U200 

Automix 8,5 g, příslušenství
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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.

459 KčCavit 28 g

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.

CALXYD
Pasta s hydroxidem vápenatým 
k přímému i nepřímému překrytí 
pulpy a dočasnému zaplnění 
kořenových kanálků.

GC REPAIR KIT 
Kompletní sada se všemi produkty ke snadnému a rychlému provedení 
běžných intraorálních oprav. Silanizační činidlo Ceramic Primer II spolu 
s bondem zajišťuje dlouhodobou vazbu ke sklokeramice a hybridní 
keramice. Univerzální bond G-Premio Bond vytváří optimální vazbu 
ke všem povrchům – např. sklovině, dentinu, oxidu zirkonu, oxidu 
hlinitému a obecným slitinám. Světlem tuhnoucí opaker Gradia Plus 
Opaque umožňuje překrýt tmavý podklad pro dosažení výborné estetiky.

149 Kč
Calxyd 

2×3,5 g

2.199 Kč
Optitemp 
Automix

(78 g kartuše, 15 míchacích kanyl)

2.499 KčGC Repair Kit

(Ceramic Primer II 5 unit dose, Gradia Plus Opaque 
1 × 2 ml, G-Premio Bond 5 unit dose)

899 KčRelyX Temp NE

(36 g báze + 16 g katalyzátoru)

 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.

899 Kč
Asphaline 
Temp 7 g 
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AH PLUS / AH 26
AH plus – kořenový výplňový materiál ve formě 
pasta-pasta.
AH 26 bez stříbra – kořenový výplňový materiál 
na bázi epoxidové pryskyřice ve formě prášek-tekutina.

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.

2.999 Kč
AH Plus sada 

4 g báze, 4 g katalyzátoru 2.699 Kč
AH 26 bez stříbra

8 g prášku, 7,5 g pryskyřice

PERMA EVOLUTION
Dvousložková defi nitivní kořenová výplň ve dvojité automix stříkačce. 
Neobsahuje jodoform ani paraformaldehyd, je rentgenokontrastní, 
biokompatibilní a má i silné mikrobiocidní účinky. Je objemově stálá, 
má silnou adhezi k dentinu a snadno se zpracovává.

1.199 KčPerma Evolution sada

(12 g Perma Evolution, 20 ks míchací kanyly, 20 ks koncovky)

L mm

Dřík OBJ. Č. 025 030 035 040
204 RA L = 21 178.21.204. ... 025 030 035 040

 Sortiment 178.21.204 SO 025 030 035 040
204 RA L = 25 178.25.204. ... 025 030 035 040

 Sortiment 178.25.204 SO 025 030 035 040

 Plnič bez bezpečnostní spirály
↻max.  800
Balení 4 ks, sortiment po 1 ks (cena za balení)

L mm

Dřík OBJ. Č. 025 030 035 040
204 RA L =  21 178S.21.204. ... 025 030 035 040

 Sortiment 178S.21.204 SO 025 030 035 040
204 RA L = 25 178S.25.204. ... 025 030 035 040

 Sortiment 178S.25.204 SO 025 030 035 040

Plnič s bezpečnostní spirálou
↻max.  800
Balení 4 ks, sortiment po 1 ks (cena za balení)199 Kč 229 Kč

PLNIČE
Kvalitní plniče bez nebo s bezpečnostní spirálou. Velikosti ISO 25, 30, 35 a 40 v délkách 21 nebo 25 mm. 

2.699 Kč
2Seal tuby

2 × 4 ml 

2.699 Kč
2Seal easymiX

 15 ml + 20× kanyly

3.799 Kč
2Seal easymiX

2 × 15 ml 

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

ZDARMA+ 60 ks gutaperčových čepů 
s konicitou 0.6 dle výběru
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KAVO PROPHYFLEX 3 / PROPHYPEARLS
Pneumatický práškový tryskací nástroj pro čištění zabarvených zubů, odstraňování 
plaku, přípravu pro obnovování fi sur a profylaxi. Násadec se nasazuje 
na rychlospojku MULTI fl ex a Sirona. Jako čisticí médium se používá speciální 
PROPHYfl ex prášek (soda bicarbonate), PROPHYpearls (calcium carbonate) 
nebo PROPHYsuperpearls (calcium carbonate + xylitol) v různých příchutích.

MIRAFLUOR GEL / K-GEL / TRAY
Fluoridační gely zvyšují odolnost skloviny proti kyselině, snižují tvorbu 

zubního plaku a urychlují remineralizaci. Mirafl uor gel obsahuje 
1,23% fl uoridů a je určen pro dospělé pacienty. Mirafl uor K-gel 

obsahuje 0,6% fl uoridu a je vhodný pro děti. Dodávají se v různých příchutích.
Mirafl uor Tray jsou aplikační nosiče pro fl uoridové gely z pěnového materiálu. 

Dvojité lžíce pro horní a dolní čelist se dodávají ve velikostech S, M a L.

JEDNORÁZOVÉ APLIKÁTORY APPLY
Aplikátory pro přesné nanášení malých množství tekutin, 
např. bondů. Dodávají se ve variantách regular, fi ne, superfi ne.

PROFYLAKTICKÉ GUMIČKY EDENTA
Speciálně tvarované modré gumičky s obsahem velmi jemné abrazivní drtě k odstranění zubního plaku bez použití lešticí pasty. 
Počet otáček: 5.000 ot./min. Barevné kalíšky se používají s lešticí pastou. Počet otáček: 1.500 ot./min.

ED1232 ED1233 ED1235 ED1238 ED1239 ED1240 ED1241 ED1242 ED1251 ED1252 ED1253 ED4037
střední měkká tvrdá střední měkká tvrdá

35 Kč 17 Kč

9 Kč 79 Kč

PROPHY REPAIR
Profylaktická pasta obsahující silikáty, které jsou 

aktivovány po celou dobu čištění do konečného doleštění. 
Příchuť máty, neobsahuje lepek.

449 Kč
Prophy Repair 

95 g

99 Kč
Aplikátory Apply 

100 ks různé druhy

ZDARMA+ žluté profylaktické gumičky 
24 ks v hodnotě 456 Kč

569 Kč
Mirafl uor Gel 250 ml

máta, jahoda

569 Kč
Mirafl uor K-Gel 250 ml

cola, jahoda 779 Kč
Mirafl uor Tray 50 ks 
velikost S, M nebo L

(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

24.990 KčPROPHYfl ex 3 černý 2.999 Kč
PROPHYpearls 80 × 15 g 

(pomeranč / broskev / máta / černý rybíz )

Pneumatický práškový tryskací nástroj pro čištění zabarvených zubů, odstraňování Pneumatický práškový tryskací nástroj pro čištění zabarvených zubů, odstraňování 

(Do vyprodání zásob)
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  LEŠTICÍ A   BROUSICÍ PÁSKY
Polyesterové lešticí (30 µm a 40 µm) a brousicí 
(60 µm) pásky v kotouči.

KOVOVÉ MATRICE INTERDENT
Kovové matrice síly 0,035 mm ve čtyřech šířkách. Dodávají se v délce 10 m 

v kotouči (5 nebo 6 mm) nebo řezané v délce 80 mm po 25 ks (4 nebo 7 mm). 

MEZIZUBNÍ DŘEVĚNÉ KLÍNKY
Barevně značené mezizubní klínky v různých velikostech (1 – oranžové, 2 – žluté, 

3 – červené, 4 – modré, 5 – zelené, 6 – bílé) vyrobené ze speciálního dřeva.

METAFIX 
Matrice All-in-One s integrovaným systémem napínání a otevírání se 

používají pro kompozitní výplně II. třídy MO / OD / MOD v laterálním úseku 
chrupu. Snadno se upevňují a pomocí uvolňovacího mechanismu se 

jednoduše vyjímají. Umožňují tvarování 
výplně s jasnými konturami pro vytváření 

perfektních bodů kontaktu, zajišťují 
přehledné pracovní pole.

439 Kč
Pásky 10 m 

30 / 40 / 60 µm 

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.

219 Kč
Mezizubní klínky sortiment 

6 velikostí 100 ks199 Kč
Mezizubní klínky 

jednotlivé velikosti 100 ks

179 Kč
ArtExact 

250 ks

NAPÍNAČE MATRIC
Univerzální napínač Ivory se dodává 
v různých velikostech. Napínač 
Nyström pro levou a pravou stranu 
umožní vytvořit ideální bod kontaktu.

399 Kč
Matrice 10 m 

šířka 5 mm, 6 mm

529 Kč
Napínač Ivory č. 8 

šíře 5 mm, 6 mm, 7 mm

1.499 Kč
Napínač Nyström 
šíře 6 mm, 1 pár

1.499 Kč
Metafi x matrice 50 ks 
malé / střední / velké

NOVINKA

149 Kč
Matrice 25 ks

šířka 4 mm, 7 mm
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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.

KAVO SPRAY
Spray pro ošetření násadců a turbínek. Zajišťuje jejich 

dlouhodobou životnost, koncovky a násadce jsou současně 
čištěny, ošetřovány a chráněny. Při použití příslušných 

rozprašovačů se přípravek dostane přesně tam, kde 
je pravidelně potřeba čištění a lubrikace. Aplikaci je 

doporučeno provádět dvakrát denně.

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.

799 Kč
KaVo Spray 

500 ml

159 Kč
Aplikátor pro 

násadce / turbínky

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.

RTG FILMY A ROZTOKY
Intraorální rentgenový fi lm s vysokou kvalitou obrazu 
při nízké dávce záření. Koncentrované chemikálie 
pro ruční vyvolávání RTG snímků.

139 Kč
Latexové rukavice 
pudrované 100 ks 169 Kč

Latexové rukavice 
nepudrované 100 ks

499 Kč
Roušky skládané 

různé barvy 500 ks

69 Kč
Savky s odnímatelnou 

koncovkou 100 ks

69 Kč
Savky s pevnou 

koncovkou 100 ks

OBÁLKY NA RTG SNÍMKY
Souvislý pás průhledných pouzder na RTG snímky se dodává v balení se 160 ks nebo 

480 ks pouzder. Pro archivaci snímků o velikosti 2 × 3 cm nebo 3 × 4 cm.

929 Kč
Obálky na RTG snímky 

480 ks 369 Kč
Obálky na RTG snímky 

160 ks 

869 Kč
Agfa Dentus M2 Comfort 

3 × 4 cm 150 ks

69 Kč
Vývojka nebo 

ustalovač Agfa 125 ml
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ISORAPID SPRAY
Přípravek pro okamžitou dezinfekci postřikem nebo mytím, 

který je vhodný pro čištění zdravotnického vybavení. 
Má nízký obsah alkoholu, což snižuje možnost vzniku 

alergií a zároveň je šetrnější k ošetřovaným materiálům. 
Neobsahuje aldehydy a je snadno biologicky odbouratelný.

BECHT SUCTION PLUS
Vysoce účinný dezinfekční, čisticí a deodorizujicí prostředek pro dentální odsávací 

systémy s nebo bez odlučovače amalgamu a plivátka. Je účinný proti bakteriím, 
kvasinkám a virům (vaccinia, BVDV), je tuberkulocidní (M. Terrae). Neobsahuje 
aldehydy, fenoly ani chloridy, je šetrný ke všem materiálům. Dodává se ve formě 

koncentrovaného roztoku, který se před použitím ředí.

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.

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.

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. 

919 Kč
Orocid MP

2 litry

499 Kč
Orocid MP

1 litr

1.899 Kč
Orocid MP 

5 litrů

939 Kč
Indikátory DHI

200 ks 439 Kč
Indikátory MPI

500 ks

349 Kč
Becht Suction 

Plus 1 l 1.249 Kč
Becht Suction 

Plus 5 l

449 Kč
Isorapid Spray

2 litry

259 Kč
Isorapid Spray

1 litr

1.059 Kč
Isorapid Spray

5 litrů

Vysoce účinný dezinfekční, čisticí a deodorizujicí prostředek pro dentální odsávací 
NOVINKA

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
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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.

TRANSLUX WAVE
Translux Wave je bezdrátová lampa vybavená LED zdrojem světla. Je určená k polymeraci 

dentálních materiálů vytvrzovaných světlem, např. adheziv a výplňových materiálů. Je lehká, 
ergonomická, ovládaná jedním tlačítkem, umožňuje dva programy včetně soft startu. 

Má Li-ion baterii s dlouhou životností. Vestavěný radiometr 
kontroluje správnou funkci pro tvorbu perfektních výplní.

Při odběru doplňkových balení kompozitních 

a bondovacích materiálů Heraeus v hodnotě 

19.990 Kč (v ceníkových cenách) Translux ZDARMA
(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

CAPMIX
Univerzální míchací přístroj pro kapslované dentální materiály. Vyznačuje se velmi praktickým 
držákem kapslí s automatickou retencí, do kterého se kapsle snadno vkládají. Možnost volby 
míchacích časů (1– 39 sekund) a nastavení předvoleb.

Univerzální míchací přístroj pro kapslované dentální materiály. Vyznačuje se velmi praktickým 
držákem kapslí s automatickou retencí, do kterého se kapsle snadno vkládají. Možnost volby 
Univerzální míchací přístroj pro kapslované dentální materiály. Vyznačuje se velmi praktickým 
držákem kapslí s automatickou retencí, do kterého se kapsle snadno vkládají. Možnost volby 

Při odběru kapslovaného materiálu 

3M Espe v hodnotě 20.900 Kč 

(v ceníkových cenách) Capmix ZDARMA

 APEX ID
Kompaktní digitální apexlokátor v moderním designu 

s unikátními funkcemi, které umožňují zaměřit se 
na to, co je skutečně důležité. Mezi velké výhody 

patří přesnost za všech podmínek, možnost nastavit 
individuální „nulový bod“ a průběžná kalibrace.

19.666 KčApex ID sada

44.990 KčEasyshade V

DYNAMIX SPEED
Přístroj na míchání otiskovacích hmot Dynamix Speed 
se třemi rychlostmi míchání.

Při odběru materiálů Heraeus v hodnotě 

29.990 Kč (v ceníkových cenách) 

Dynamix Speed ZDARMA

(Do vyprodání zásob)

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

9.999 KčCapmix

9.999 KčTranslux Wave
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CHARISMA OPAL
Univerzální světlem tuhnoucí submikro-hybridní 
kompozit se vyznačuje přirozenou fl uorescencí, vynikající 
leštitelností, výrazným chameleon efektem s vysokou 
radioopacitou. Je možné vybírat ze tří stupňů opacit. 

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.

EQUIA
Oblíbený skloionomerní výplňový systém, který se skládá z materiálů Equia Fil 
a samo adhezivního ochranného laku s nanočásticemi Equia Coat. 

EXTRACENY

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

3.499 Kč
Photac Fil Quick Aplicap 50 kapslí 

odstín A3 (exp. 12/2017)

Původní cena: 4.433 Kč

6.999 Kč
Equia Promo Pack 2 × 50 kapslí

odstín A2-A2 / A2-A3 + Equia Coat (exp. 04/2018)

Původní cena: 8.300 Kč

499 Kč
Charisma Opal 4 g

odstíny A3.5, B2, B3, C2, BL 

Původní cena: 870 Kč

OPÁLOVÁ NÁDOBA NA POUŽITÉ VRTÁČKY
Vrtáčky určené k dezinfekci se vhazují štěrbinou ve víčku přímo do plastového 
košíku, který je ponořen do dezinfekčního roztoku. Všechny části je možné 
sterilizovat v autoklávu.

PAPÍROVÉ ČEPY S KÓNICITOU
Papírové čepy v ISO velikosti 15 s kónicitou 0.6 nebo 0.4.

119 Kč
Papírové čepy 100 ks

ISO 15 kónicita 0.6 / 0.4

Původní cena: 175 Kč

1.199 KčNádoba malá

Původní cena: 1.994 Kč
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• Ivana Škulavíková Mottlová, tel.: 733 663 406 / Karlovarsko, Ústecko, Šluknovsko, Kladensko

• Zita Antošová, tel.: 733 647 117 / Plzeňský kraj, Berounsko, Rakovnicko

• Daniela Horáková, tel.: 739 039 927 / Praha, Středočeský kraj

• Monika Kolátorová, tel.: 604 245 670 / Praha, Středočeský kraj 

• Jan Jaša, tel.: 731 576 099 / Jihomoravský kraj

INTERDENT® 100 00 Praha 10, Foerstrova 12, tel./fax: 274 783 114

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI:
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199 Kč

Injekce, kterou necítíte! 

SeleKt+®


