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Ceny na této straně nelze kombinovat s dalšími slevami.

3D TISKÁRNA Form 2

Form Cure Form Wash

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/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.

Profesionální polymerační pec pro materiály 
z 3D tiskáren. Díky 13 LED zářivkám s vlnovou 
délkou 405 nm a možnosti ohřevu komory 
až na 80 °C vytváří optimální podmínky 
k vytvrzení převážné většiny materiálů.

Zajišťuje automatické čištění výtisků 
z 3D tiskáren. Má zásobník na 8,6 l 
isopropylen alkoholu (IPA), dostatek 
na očištění cca 70 tisků. V komoře 
se díky rotujícímu míchači očistí 
nejsložitější 3D objekty. 

102.990 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

22.390 KčForm Cure

15.990 KčForm Wash
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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.

 MOLDAROCK ROYAL
Nová super tvrdá univerzální sádra Moldarock Royal vyniká svými vlastnostmi. 

Z otisku ji lze vyjmout už 30 minut po odlití. Moldarock Royal nemá sekundární 
expanzi. To zaručuje konstantní rozměrovou stabilitu. Dodává se v odstínech 

světle hnědá, světle šedá, zlato žlutá, slonová kost.

FORMY NA SÁDROVÉ MODELY
Formy pro odlití přesné báze modelů. 

Dodávají se pro horní nebo dolní čelist.

53.890 KčGiroform

1.799 Kč
Giroform destičky Classic L 

100 ks bílé nebo modré

2.299 Kč
Giroform destičky 

Premium+ L 100 ks

789 Kč
Giroform čepy 

1000 ks

ZDARMA+ Giroform
Starter Kit 

(Cenu přístroje nelze kombinovat s dalšími slevami)

(Do vyprodání zásob)

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.

 DVOJITÉ  ČEPY
Tyto čepy zajišťují dobrou fi xaci děleného 
pracovního modelu, zejména v těch 
částech modelu, kde je méně místa. 
Pouzdra zvyšují stabilitu čepu i po vícerém 
snímání. Gumová zátka zabraňuje vniknutí 
sádry při zhotovení podstavce modelu. 
Dodávají se ve dvou délkách: 13 a 15 mm.

149 Kč
Forma 

horní / dolní

279 KčFréza ∅ 1,82 mm

479 Kč
 Dvojité  čepy sada 

13 nebo 15 mm

(100 ks dvojitých čepů, 100 ks pouzder, 
100 ks gumových zátek)

699 Kč
Interrock New 

5 kg vědro 

1.999 Kč
Interrock New 

25 kg pytel1.899 Kč
Interrock New 

20 kg vědro 

399 Kč
Interrock New 

4 kg sáček

499 KčMoldarock Royal 4,5 kg

NOVINKA

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
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G2 CONCEPT
Elektrická pilka na modely s diamantovým diskem a laserovým 
zaměřováním, které zajišťuje pohodlné polohování a přesné určení místa 
řezu. Přístroj má měkký start a vysokou úroveň bezpečnosti práce. Velká 
výhoda je rozřezávání modelu zdola nahoru, takže se neporuší body 
kontaktu. Přístroj je možné připojit na odsávací zařízení.

DUBLOVACÍ KYVETA 
Čtyřdílná dublovací kyveta z odolného plastu. 
Výškově nastavitelná kónická patrová vložka 
šetří spotřebu dublovacího materiálu. 
Rozměry: šířka 8,8 cm × hloubka 
7,3 cm × výška 4,0–4,8 cm.

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Schick-Dental/Užívání pilky G2 Concept

69.990 KčG2 Concept

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Schick-Dental/Užívání pilky G2 Concept

GELODOUBLE
Agarová dublovací hmota tyrkysové barvy. Používá se k dublování modelů a pro 

výrobu celkových náhrad z licí pryskyřice.

889 KčDublovací kyveta 

599 KčGelodouble 2,5 kg 1.249 KčGelodouble 6 kg

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

3.999 KčInterlux

1.199 KčIntertray 50 ks

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.

1.199 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)

1.499 Kč
GumQuick Implant

sada 

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

1.789 Kč
Pistole 

na kartuše 

(Cenu nelze kombinovat 
s dalšími slevami)
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 FAZETOVÉ PRVKY
Sada obsahuje 28 tvarů ve třech velikostech (A, B, C). Dodává se ve dvou částech – 
1. až 4. zub (I) a 4. až 7. zub (II). Obě balení obsahují 18 tvarů ve třech velikostech 
(4. zub je v obou baleních) po 5 kusech od každého. Doplňkové balení jednoho 
typu je po 20 kusech. Fazety se standardně dodávají z červeného měkkého vosku, 
na objednávku i ze zeleného středně tvrdého vosku.

VOSK PRO KAPNIČKOVAČE
Vosk ke zhotovení kapničky ponornou metodou. Světle červený vosk s vynikající pevnos tí 

a tvarovou pamětí se dodává ve formě peciček.

DISTANČNÍ LAK
Lak na izolaci pahýlů nerozpustný jinými izolačními prostředky. Jediným nanesením při ideální 
hustotě se docílí vrstvy 10 mikronů, což je dostatečný prostor pro cement . Lak rychle zasychá 
a po ztvrdnutí je odolný proti mechanickému otěru. Použití je vhodné pro zhotovení kapniček 

z vosku i kapniček z plastové fólie.

 PATTERN RESIN LS
Osvědčená modelovací pryskyřice s velmi nízkou 

kontrakcí. Snadno se opracovává a velmi dobře 
reprodukuje detaily. Je tvrdá, pevná a velmi stabilní 

i v tenké vrstvě. Shoří beze zbytků, takže povrch 
odlitků je velmi čistý. Používá se pro attachmenty, 

fi xace, v implantologii a pro galvanoforming.

ŠTĚTEC NA VYHLAZENÍ VOSKU
Používá se k vyhlazení drobných nerovností. U některých typů vosků lze dosáhnout až na stupeň nízkého lesku.

269 Kč
 Distanční  lak 16 ml

stříbrný / zlatý / červený 269 KčŘedidlo 30 ml

ZDARMA+ váha GC

2.199 Kč
 Pattern Resin LS 

sada

(100 g prášek, 105 ml tekutina, příslušenství)

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.

a tvarovou pamětí se dodává ve formě peciček.

269 Kč
Vosk pro 

kapničkovače 50 g479 Kč
Vosk pro 

kapničkovače 200 g

199 Kč
 Fazetové prvky 

jednotlivé tvary 20 ks

169 KčŠtětec na vyhlazení vosku

2.299 Kč
 Fazetové prvky 
sada I nebo II

229 Kč
Plotýnkový vosk Eko

500 g 1,5 mm399 Kč
Plotýnkový vosk 500 g 

1,2 / 1,5 mm



6 INTERDENT • 100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404, 274 820 130

INTERINTERAKCE

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

5.499 Kč
I-Bond NF 

1000 g 1.599 Kč
I-Bond NF 

250 g

4.299 Kč
I-Bond 02 / LO 

1000 g 1.299 Kč
I-Bond 02 / LO 

250 g

4.499 Kč
I-MG 

1000 g 4.799 Kč
 I-MG HE

1000 g
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TWISTER
  Vakuová míchačka kompaktních rozměrů s integrovanou výkonnou 

(15 l/min) vakuovou pumpou, která vytváří konstantní vakuum 
po celou dobu míchání. Čas a rychlost míchání lze jednoduše 

nastavit i během chodu přístroje. Ovládání je snadné a intuitivní, 
LED display je dobře čitelný i za denního světla. Míchačku lze 

pověsit na stěnu nebo upevnit do stojanu (zvláštní příslušenství) 
a postavit na stůl. Dodává se s nádobkou o objemu 500 ml.

25.890 KčTwister

(Cenu nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

 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.

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.

1.169 Kč
Intervest K+B Speed 

6,5 kg (41 × 160 g)

349 Kč
Expasol 

1 litr

1.299 Kč
Expasol 

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

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

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)

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.

2.599 Kč
Bellavest SH 12,8 kg 

(80×160 g)
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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.

139.990 Kč
Vacumat 6000 M 

+ vPad comfort + pumpa

189.990 Kč
Vacumat 6000 MP 

+ vPad comfort + pumpa

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. 

VITA VM9 / VM13
Systém keramických hmot s různým 
koefi cientem teplotní roztažnosti pro 

fazetování kovových i celokeramických 
nosných konstrukcí.

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 

ke všem typům Vita keramik a další novinkou je speciální software pro použítí v zubní ordinaci.

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 

119.990 Kč
V60 i-Line
+ pumpa

479 Kč
Vita VM 12 g WO, O, 
BD, D, EN, WIN, NT

1.599 KčVita VM 50 g 30 % SLEVAVita VM
Standard Sety

SINTROVACÍ PEC CC ZR-FIRE S
Laboratorní pec je určena pro sintraci dentálních 
materiálů, jako jsou ZrO2 a AlO3. Kvalitní tepelná tělesa 
a dokonalá izolace zajišťují rovnoměrnou distribuci 
tepla. Díky možnosti rychlého nárůstu teploty je možné 
provádět rychlou sintraci. Kontrolované chlazení zaručuje perfektní výsledky jak u opákního, 
vysoce translucentního, předbarveného, tak ručně barveného zirkonu. Nastavit lze až 10 
libovolných programů, což umožňuje sintrovat materiály mnoha výrobců. Sintrace až 25 členů 
se provádí na sintrační misce vyplněné zirkonovým granulátem. Nárůst teploty do 1200 °C 
lze nastavit v rozmezí 1–50 °C/min, nad 1200 °C v rozmezí 1–30 °C/min. Chlazení je možné 
nastavit v rozmezí 2–10 °C/min.

189.990 Kč
Sintrovací pec 

CC Zr-Fire S
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VITA PM9
Presovací pelety vyvinuté z jemnozrnné keramiky VM9. Používají se zhotovení inlejí, onlejí 

a faset korunek ve frontálním úseku. Nabídka barev zahrnuje tři stupně průsvitnosti: Opákní (O) 
a translucentní (T) pelety se dodávají v 10 základních odstínech dle vzorníku Vitapan 3D-Master, 

vysoce translucentní (HT) v 5 odstínech Vitapan 3D-Master a 5 sklovinných odstínech.

IPS E.MAX PRESS
Lithium disilikátové (LS2) ingoty IPS e.max Press jsou k dostání v pěti úrovních 

translucence a ve verzi Impulse. Rekonstrukce mohou být zhotoveny v plně 
anatomickém tvaru (technika dobarvování) nebo jako částečné náhrady, které jsou 

následně vrstveny (technika cut-back nebo vrstvení).

GC INITIAL LISI PRESS
Lithium disilikátové keramické presovací ingoty s vysokou pevností, které využívají 
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. 

1.899 Kč
GC Initial LiSi Press

5 × 3 g

Lithium disilikátové keramické presovací ingoty s vysokou pevností, které využívají 

NOVINKA

VYPALOVACÍ PASTA
Pasta určená k fi xaci celokeramických i metalokeramických prací v keramické peci. Po vypálení lze pastu snadno odstranit. 
Nově se dodává v kontrastní modré barvě s vylepšenou homogenitou.

799 Kč
Vypalovací 
pasta 12 g

AKZENT PLUS CHROMA STAINS
Transparentní odstíny Akzent Plus. Odstíny A–D odpovídají klasickému Vita vzorníku. 
Nově se dodává v pěti odstínech dle vzorníku 3D Master (R, L, IO, M2, M3). 
Použitím Akzent Plus Chroma snadno změníme sytost barvy.

15.999 Kč
Vita PM9 

sada O, T, HT 1.599 Kč
Vita PM9 

pelety 5 ks

2.779 Kč
IPS e.max Press

pelety 5 ks ZDARMA6 + 1 balení

2.499 Kč
Akzent Plus

Chroma Stains sada 3D

2.099 Kč
Akzent Plus

Chroma Stains sada A-D449 Kč
Akzent Plus

Chroma Stains 3 g

NOVINKA

 ZIRKONOVÁ  ŠPACHTLE
Zirkonová špachtle pro míchání keramických hmot.

2.299 Kč Zirkonová  špachtle

NOVINKA
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 INSULATING GEL
Gel pro fi nální polymeraci kompozitních materiálů. 
Po jeho použití je eliminována povrchová disperzní 

vrstva a povrch je tak hladší a snadněji se leští.

 CONNECTOR
Světlem polymerizujicí bond pro spojení 

světlem vytvrzovaných kompozitů 
a dentálních akrylových pryskyřic, např. při 

jejich individualizaci.

HILITE POWER 3D
HiLite power 3D 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. 
Lampa umožňuje fi nální vytvrzení 
materiálů používaných ve 3D 
tiskárnách.

 SIGNUM  METAL /  CERAMIC / ZIRCONIA BOND
Metal Bond je vazebný systém pro spojení kovu s pryskyřicemi nebo kompozity při 
zhotovování korunek, můstků a skeletů. Zirconia Bond je bondovací přípravek pro 
spojení zirkonu se Signem nebo keramikou. Zajišťuje absolutně bezpečnou a pevnou 
vazbu mezi těmito materiály. Ceramic Bond je dvoustupňový bondovací přípravek 
pro keramiku. Používá se pro extraorální a intraorální opravy kompozitem, přípravu 
povrchu před cementací (například keramických prací) a obnovu disperzní vrstvy při 
opravách kompozity. 

59.990 KčHiLite power 3D

3.239 Kč
Signum Metal Bond sada 

(4 ml Bond I + 4 ml Bond II)

2.959 Kč
Signum Ceramic Bond sada 
(4 ml Bond I + 4 ml Bond II)

3.239 Kč
Signum Zirconia Bond sada 
(4 ml Bond I + 4 ml Bond II)

SIGNUM / SIGNUM CERAMIS
Signum je nanohybridní kompozit pro fazetování korunek a můstků, 
pro 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 korunky, fazety, inleje, onleje 
a individualizaci umělých zubů. 

ZDARMAAKCE pro nové 
uživatele: 1+1

689 Kč
Signum 4 g 

D, M, EN, ET, OS 789 Kč
Signum Ceramis 4 g 

D, M, EN 579 Kč
Signum C+B 

Opaque 3 g

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

NOVINKA

1.999 KčConnector 5 ml

499 KčInsulating gel 10 g



11

30. 6. 2018 PLATÍ DO 

interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

DIAMANTOVÁ LEŠTICÍ PASTA
Lešticí pasta je určena ke konečnému leštění a dosažení vysokého lesku u pryskyřic, 

kompozitů, slitin, keramiky i zirkonu. Přítomnost diamantových částic umožňuje široké 
spektrum použití a v kombinaci s různými lešticími nástroji lze vytvořit různé stupně lesku.

1.299 Kč
Diamantová lešticí 

pasta 40 g

 HOLDING GEL
Transparentní vodorozpustný gel k fi xaci 
celokeramických prací na sádrový model 
a preparované zuby v ústech pacienta. 
Pomocí Holding Gelu můžeme snadno 
upravovat aproximální a okluzní kontakty.

489 Kč
Holding Gel 

6 ml

STOJÁNKY NA KORUNKY
Stojánky pro bezpečné umístění korunek a můstků do keramické 
pece. Podpěrné drátky lze přizpůsobit velikosti jednotlivých prací.

ŠTĚTCE INTERDENT – S PŘÍRODNÍM VLASEM 
Štětce jsou vyrobeny z jemné sobolí srsti. 

Díky tomu, že tento vlas dobře zadržuje vodu, 
je štětec při práci s keramikou ideálně navlhčen.

1.999 Kč
Stojánek na korunky 

molár 6 ks / premolár 8 ks

ŠTĚTCE INTERDENT – KOLINSKY
Štětce jsou zhotoveny z nejkvalitnější velmi elastické srsti 
sibiřské kuny. Špičky štětců jsou tenké jako jehly a mají výborné 
absorpční vlastnosti. Tvar násadky umožňuje pohodlné držení.

99 KčKolinsky 0

99 KčKolinsky 1

249 Kč
Štětec 

přírodní 4

439 Kč
Štětec 

přírodní 8

999 Kč
Štětec přírodní 
s kuličkami 8

289 Kč
Štětec 

přírodní 6

439 Kč
Štětec 

přírodní 9

999 Kč
Štětec přírodní 
s kuličkami 9

229 KčKolinsky 6

169 KčKolinsky 4

449 KčKolinsky 8
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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 jednotlivé tvary a odstíny

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

PALASEAL
Světlem polymerující lak pro konečnou úpravu všech metylmetakrylátových 

pryskyřic. Použitím Palasealu lze docílit dokonalého lesku.

VITACOLL
Prostředek pro zlepšení vazby 

pryskyřičných zubů na bazální 
pryskyřici.

1.599 KčPalaseal sada

(2 × 15 ml Palaseal + 45 ml Palaclean)

1.399 Kč
Palaseal 

2 × 15 ml

ZUBY MFT
Třívrstvé zuby Vita MFT mají vynikající fyzikální vlastnosti 
a skvělou estetiku – transparenci, opalescenci a fl uorescenci. 
Jsou stálobarevné, odolné vůči ukládání plaku. Díky skvělé 
anatomii se hodí pro celkové náhrady, implantační protetiku, 
teleskopické a kónusové konstrukce, zásuvné spoje a modelové 
odlévané protézy. Dodávají se v nejpoužívanějších odstínech dle 
Vitapan 3D Master 0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 
3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1 a ve čtyřech odstínech 
Vitapan Classical A1, A3, C3 a D3.

VÝHODNÝ NÁKUP ZUBŮ MFT 
S PRAKTICKÝM ZÁSOBNÍKEM !

199 Kč
MFT přední 
nebo zadní

599 Kč
Vitacoll 
100 ml

INTERACRYL HOT
Teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice se zkrácenou dobou polymerace, 
bez kadmia, pro celkové náhrady a rebaze. Odstíny: bezbarvý (0), světle růžový (3), 
růžový žilkovaný opákní (5), 
růžový žilkovaný (10N), světle 
růžový jemně žilkovaný (15) 
a růžový (16).

1.099 Kč
Interacryl Hot sada různé odstíny 

1 kg prášku + 500 ml tekutiny
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  AQUAMAT
Polymerační přístroj pro zpracování C+B materiálů 

za tepla pod tlakem. Teplotu je možno nastavit v intevalu 
40–125 °C, časový spínač 1–99 min. Přístroj má 

rozměrnou polymerační komoru a přehledné ovládání 
pomocí tlačítek a displeje. Přístroj je vybaven systémem 

tepelné ochrany. Překročí-li teplota v komoře 
hodnotu 150 °C, vyhřívání se zastaví.

NOVINKA

46.990 Kč  Aquamat

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.

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.

PODJAZYKOVÉ TŘMENY
Třmeny jsou anatomicky tvarované, 

opatřené retencí. Dodávají se ve třech 
velikostech (7, 8 a 9  cm).

1.999 KčCEKA Multi Composite

1.499 KčPreci Horix sada1.199 KčPreci Vertix P sada

449 Kč
Podjazykové třmeny 10 ks 

jednotlivé velikosti

1.799 Kč
Zetalabor 

5 kg

ZETALABOR
Laboratorní C-silikonová hmota se používá pro přelitky, izolaci zubů v kyvetě, formy pro zhotovení 
provizorních náhrad a šablon pro snímatelné gingivální masky. Velmi dobře reprodukuje detaily, 
je odolná vůči vysokým teplotám a dobře se míchá. Tvrdost Zetalaboru je Shore A 85. Používá se 
v kombinaci s katalyzátorem Indurent Gel.

ZDARMA+ 2× Indurent Gel

 ZESILOVACÍ  MŘÍŽKA
Anatomicky předběžně vytvarované destičky 
z ušlechtilé oceli jsou určeny ke stabilizaci horních 
úplných a částečných náhrad. Otvory v mřížce 
umožňují pevné spojení vrstvy pryskyřice nad a pod 
mřížkou, mřížka působí jako výztuha a zvyšuje 
pevnost a životnost protézy. Pro pacienty s alergií 
na nikl je možné použít mřížku pozlacenou.

69 Kč
Zesilovací mřížka 

nerezová

259 Kč
Zesilovací mřížka 

pozlacená

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

je odolná vůči vysokým teplotám a dobře se míchá. Tvrdost Zetalaboru je Shore A 85. Používá se 
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EDR1020 EDR1030 EDR1040 EDR1520 EDR1530 EDR1540 EDR2020 EDR2030 EDR2040

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

639 Kč
StarGloss 
EDR10xx 219 Kč

StarGloss 
EDR20xx829 Kč

StarGloss 
EDR15xx

SINTROVANÉ DIAMANTY

JEMNÉ

 037 037 037 037 037 016 018 031 027 022 020 037 050

 Dřík 104 HP ∅ 2,35  Obj. číslo
 2,5 10,0 10,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 1,5 2,0 3,0 10,0 4,0 L mm 
 ED5002 ED5005 ED5008 ED5009 ED5022 ED5023 ED5024 ED5025 ED5026 ED5027 ED5028 ED5029 ED5030

Cena Kč 626,- 626,- 626,- 626,- 626,- 626,- 626,- 626,- 626,- 626,- 626,- 626,- 945,-

ZDARMA5 + 1 ks

Tyto a ostatní sintrované diamanty z katalogu INTERDENT (str. 274)

 Průměr ∅ 1/10 mm

FRÉZY EDENTA

Typ břitu 27
Titanový břit jemný

↻  20 000

Společně s frézami s černým 
proužkem (hrubý břit) vytvářejí 

frézy s oranžovým proužkem 
(jemný břit) systém nástrojů 

pro opracování Ti, NiCr, 
CoCr. Po použití zanechávají 

opracovaný povrch snadno 
leštitelným v jednom kroku 

pomocí gumiček Chromopol 
a nebo ve dvou krocích 

gumičkami Steelprofi .

L mm 8,0 8,0 3,0 8,0 13,0 11,5 14,0
Průměr ∅ 1/10 mm 023 023 014 023 040 040 060
Obj. číslo ED0727.023 ED0827.023 ED1627.014 ED1727.023 ED6927.040 ED7227.040 ED7227.060
Cena Kč 378,- 378,- 378,- 378,- 496,- 427,- 427,-

Tyto a ostatní tvrdokovové frézy z katalogu INTERDENT (str. 247–255)

ZDARMA5 + 1 ks

CERATEC
Jemné keramické kameny CeraTec jsou určeny pro opracování sintrovaného zirkonu a disilikátu. 
Nový kulovitý tvar je vhodný k vypracování okluzní plochy a prodloužený kužel k začištění mezizubních prostor u můstků.

L mm 11,0 7,0 2,0 8,0 11,0 4,0 2,0
Průměr ∅ 1/10 mm 040 035 050 040 035 040 220
Obj. číslo ED952.040 ED955.035 ED956.050 ED957.040 ED958.035 ED959.040 ED960.220
Cena Kč 399,- 399,- 399,- 399,- 399,- 399,- 899,-

CeraTec

↻  10 000 – 12 000

STARGLOSS
Diamantové nástroje určené zejména pro opracování moderních typů keramiky a celokeramických systémů (zirkonové 

keramiky). Úprava tvaru, vyhlazení a leštění na vysoký lesk bez lešticí pasty nevyžaduje další pálení na lesk. Nejhrubší modré 
nástroje se používají k úpravě tvaru, střední růžové k vyhlazení povrchu a nejjemnější šedé k leštění na vysoký lesk.
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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.

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.

1 000–40 000 ot./min, u kolenní verze v rozmezí 1 000–50 000 ot./min.

29.690 Kč
Q Basic kolenní, 

nožní nebo stolní

34.990 Kč
Q Profi  kolenní 

nebo nožní

snadno obsluhovat. Dynamický pedál nebo pedál Start / Stop 
pro stolní provedení je dodáván jako zvláštní příslušenství. 

6.490 Kč
Elektrický 

modelovací nůž

43.990 Kč
QUBE II kolenní, 
stolní nebo nožní

Momentálně nejsilnější vyráběný laboratorní mikromotor s krouticím 

NOVINKA

SEPARAČNÍ DISKY
Disky 7006, 7007 a 7008 jsou velmi fl exibilní vyztužené řezací disky a mají vysokou řezací schopnost. Dlouhou životnost 
umožnuje nový vazebný matrix, který též redukuje riziko prasknutí disku. Disky lze použít pro řezání a disk tloušťky 1 mm 
i pro broušení. Vyztužený disk 7005 
je určen pro řezání vtokových kanálů.

Síla mm 0,20 0,50 1,00 1,00
Průměr ∅  mm 22 40 40 40
Obj. č. ED7006 ED7007 ED7008 ED7005
Doporučené otáčky ot./min 20 000 10 000 10 000 10 000
Cena Kč 549,- 639,- 779,- 599,-

Separační disky

Balení 10 ks

 KARTÁČE  TAURUS
Univerzální kartáče pro vysoký lesk všech dentálních slitin, kompozitů a keramiky. Dodávají se ve čtyřech tvrdostech 

a třech průměrech (14.5, 17.5 a 19 mm). Doporučené otáčky: 16 000 ot./min.

359 Kč
 Kartáče  Taurus 12 ks

různé hrubosti a průměry

Materiál koňské žíně koňské žíně kozí chlup kozí chlup
Tvrdost velmi tvrdý tvrdý střední měkký
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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.

VYKRÝVACÍ VOSK BÍLÝ ERKODENT
Bílý vosk s velmi vysokým bodem tání. 

Je určen zejména pro metodu tepelného 
tvarování fólií, neobsahuje oxidy.

QUICK 3
Nová sada 6 nástrojů pro 
opracování a konečné leštění 
všech termoplastických 
materiálů.

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.

46.990 KčErkoform 3d motion

11.990 KčOccluform 3

41.490 KčErkoform 3d+

729 Kč
PS Triple 

úvodní set

659 Kč
PS Triple Light 

úvodní set

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

ERKOGUM
Opakovaně použitelný měkký silikonový 
materiál pro vyblokování podsekřivých míst.

529 Kč
Erkogum 150 g 

fi alový

349 KčVykrývací vosk bílý

969 Kč
Erkogum 400 g 

transparentní

1.899 KčQuick 3 sada

(1× fi surka, 2× spirálové vrtáky HSS 1,0 mm, 
1× kónická tvrdokovová fréza, 1× Liskosil-L, 

1× Liskosil-M, 1× Liskosil-S)

NOVINKA
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    BASIC MASTER
Pískovač s velkou pískovací komorou umožňuje maximální volnost pohybu s maximálním 
zorným polem a LED osvětlením. Je osazen dvěma zásobníky na písek v rozsahu zrnitosti 
25–70 µm nebo 70–250 µm a je možné zvolit různé kombinace. Díky technologii Venturi 

vytváří pískovač ideální směs písku a vzduchu, což zajišťuje optimální spotřebu písku.

  BASIC ECO
Malý pískovač s maximálním zorným polem 
a LED osvětlením. Je osazen dvěma zásobníky 
na písek v rozsahu zrnitosti 25–70 µm 
a 70–250 µm. Díky technologii Venturi vytváří 
pískovač ideální směs písku a vzduchu, což 
zajišťuje optimální spotřebu písku.

19.890 Kč
  Basic ECO 

25–70 µm / 70–250 µm

25.890 Kč
  Basic Master 

se dvěma zásobníky

 SILENT COMPACT,  SILENT EC2
Odsávací zařízení s bezsáčkovým systémem, kdy je odsátý 

prach odváděn do plastové nádoby. Přístroje se ovládají 
prostřednictvím inteligentního automatického ovládání. 

Díky plně zapouzdřenému motoru mají přístroje sníženou 
hlučnost. Silent compact je odsávací zařízení pro jedno 

pracovní místo nebo jeden přístroj. Silent EC2 má velmi 
výkonný motor s pětinásobnou životností a je určen pro 

dvě pracovní místa s možností automatického spouštění. 

24.490 Kč
Silent 

Compact

59.890 KčSilent EC2

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.

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.

589 KčInteralox 7 kg 1.959 KčInteralox 28 kg

2.499 KčEmmi 5P

7.299 KčEmmi 20HC

11.999 KčEmmi 30HC5.999 KčEmmi 12HC

(Do vyprodání zásob, 
cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

(Do vyprodání zásob, 
cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

(Do vyprodání zásob, ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)
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INTERINTERAKCE

OROMED HAND WASH
Dermatologicky testovaný, nezásaditý 
a maximálně jemný tekutý prostředek 
s antibakteriálním účinkem pro vlhké 
mytí rukou. Látky pro ochranu pokožky 
pomáhají udržovat rovnováhu pokožky 
i při častém mytí.

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.

 ASEPTOPRINT LIQUID
Přípravek pro rychlou dezinfekci otisků. Je určen pro všechny typy otiskovacích hmot, otiskovací 

lžíce, otisky z vosku, ortodontické aparátky, laboratorní nástroje a protetický materiál.

OCCLUSPRAY
Ke zjištění bodu kontaktu mezi 

protetickými výrobky a antagonisty nebo 
mezi protetickými výrobky a nosnými pilíři 

jak v ordinaci , tak v laboratoři.

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.

349 KčJednostranná fólie 449 KčOboustranná fólie

139 Kč
Latexové rukavice 
pudrované 100 ks 169 Kč

Latexové rukavice 
nepudrované 100 ks

269 Kč
Occluspray 75 ml 

zelený nebo červený

1.059 Kč
Oromed Hand Wash 

5000 ml

1.229 KčAseptoprint Liquid 1 l

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.

34.990 KčSteamer X3

(Cenu nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

177 Kč
Oromed Hand Wash 

500 ml
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SMARTBOX X2
Smartbox X2 využívá nastavené programy pro dávkování 
vody a sádry. Můžete použít všechny druhy dentální sádry. 
Díky speciální technologii dávkování je sádra rovnoměrně 
sypána do míchacího kelímku a výrazně se tak zlepšuje 
homogenita míchaného materiálu.

HERAENIUM S
Chromniklová slitina k napalování keramiky. 
Složení: Ni 62.9%, Cr 23%, Mo 10%, Si 2%, Fe 1.5%, Ce < 1%, barva kovu bílá.

EXTRACENY

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

SCHICK QUBE
Bezuhlíkové mikromotory Schick jsou k dispozici ve třech variantách. 

Nejjednodušší QUBE je určen pro jednoduché laboratorní práce, QUBE Plus 
je konstruován pro všechny běžné práce a pro práce vyžadující vysoké otáčky 

a sílu motoru je určen QUBE Premium. Mikromotory se dodávají s krátkým 
nebo dlouhým násadcem. K motorům lze připojit modelovací nůž na vosk.

37.990 Kč
QUBE Premium kolenní 

s krátkým nebo s dlouhým násadcem

Původní cena: 53.960 Kč

45.990 KčSmartbox X2

Původní cena: 83.515 Kč

1.499 Kč
Heraenium S

250 g

Původní cena: 2.116 Kč

5.699 Kč
Heraenium S

1000 g

Původní cena: 8.466 Kč

DENTASUN GR CLASSIC
Plnospektrální závěsné svítidlo. 

16.990 Kč
Dentasun GR Classic 

4 × 80 W

Původní cena: 22.800,- Kč

DENTASUN GR CLASSICDENTASUN GR CLASSIC
Plnospektrální závěsné svítidlo. 

35.990 Kč
QUBE Plus kolenní 

s krátkým nebo s dlouhým násadcem

Původní cena: 48.843 Kč

BRUSKA NA SÁDRU
Bruska 801 SD s diamantovým diskem je určena pro broušení za sucha, čímž jsou 

eliminovány objemové změny způsobené navlhčením sádry. Při suchém broušení 
je vhodné doplnit přístroj odsávacím zařízením. 

19.990 KčBruska 801 SD

Původní cena: 36.237 Kč



I-Bond NF *
I-Bond 02 *
I-Bond LO
I-GW
I-MG
I-MG FH
I-MG HE
I-MG EKO

Dentální kovy 
INTERDENT 

*Doporučeno firmou
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