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2 Ceny na této straně nelze kombinovat s dalšími slevami.

Identica

Identica Hybrid
• Skenování za 16 sekund

• Radikálně zvýšená komprimace dat (až o 84 %)

• Tři kamery (skenování v barvě)

•  Flexibilní Multi-die (skenování více objektů najednou)

• Přesnost 7 µm

•  Tříosé rameno (umožňuje skenovat komplikované objekty)

• Skenování oboustranného otisku

NOVÝ MODEL S VYLEPŠENÝMI VLASTNOSTMI

499.900 KčIdentica Hybrid s SW Exocad

449.900 KčIdentica Blue s SW Exocad

SPOLEHLIVÉ, PŘESNÉ A RYCHLÉ SKENERY PROVOZOVANÉ 

BEZ LICENČNÍCH POPLATKŮ A UMOŽŇUJÍCÍ EXPORTOVAT SOUBORY 

V OTEVŘENÉM FORMÁTU STL

• Modré světlo

• Přesnost 10 µm

•  Skenování artikulátoru

•  Skenování otisků

•   Ergonomický design

Identica Blue
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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.

MOLDASTONE CN
Velmi tvrdá tixotropní syntetická 
sádra v barvách slonová kost, 
šedá, světle hnědá, světle zelená, 
růžová, světle růžová. 
Tvrdost 220 N/mm2 po 1 hodině.

69.990 KčG2 Concept

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

GIROFORM
Inovovaný systém na výrobu modelu, který díky redukci 
expanze sádry zpřesňuje práci. Model má dokonalý 
vzhled, jeho zhotovení je rychlé a velmi hospodárné.

53.890 KčGiroform

1.859 Kč
Giroform destičky Classic L 

100 ks bílé nebo modré

2.299 Kč
Giroform destičky 

Premium+ L 100 ks

Giroform

Inovovaný systém na výrobu modelu, který díky redukci 

Giroform

789 Kč
Giroform čepy 

1000 ks

ZDARMA+ Giroform
Starter Kit 

(Cenu přístroje nelze kombinovat s dalšími slevami)

ARTIPLASTER
Speciální rychle tuhnoucí sádra s velmi nízkou expanzí pro fi xaci modelů v artikulátoru.

529 Kč
Artiplaster 

5 kg 1.499 Kč
Artiplaster 

20 kg

OKLUDORY
Jednoduché okludory pro práce malého rozsahu.

239 KčOkludor velký239 KčOkludor malý

459 Kč
Moldastone CN 4,5 kg 

různé barvy

1.799 Kč
Moldastone CN 18 kg 

(4 × 4,5 kg) různé barvy
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INTERTRAY, INTERLUX
Intertray – světlem polymerující bazální desky pro zhotovení 
individuálních otiskovacích lžic.
Interlux – lampa pro polymeraci světlem tuhnoucích materiálů.

INTERDUPLICAST
Dvousložková silikonová dublovací hmota adičního typu. 

Vysoká elasticita zaručuje snadné vyjmutí dublovaného modelu 
a vysokou přesnost kresby detailů.

4.449 KčInterlux

1.249 KčIntertray 50 ks

 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.

ZDARMA+ víceúčelové 
hodiny GC

 MODELSYSTEM 2000
Modelový systém, který velmi zjednoduší přípravu 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.

8.899 Kč
Interduplicast 

5+5 kg1.799 Kč
Interduplicast 

1+1 kg

 GINGIFAST
Silikonový materiál na zhotovení modelu otištěné gingivy ztracené 

Thomsonovým řezem. Používá se z estetických důvodů u všech typů 
snímacích náhrad a to zejména 
ve frontálním úseku. Umožňuje 

zhotovení fi xní i snímací části 
u kombinovaných náhrad 

na jednom modelu. Gingifast 
Rigid se používá na zhotovení 

konstrukcí na implantáty.

999 Kč
Gingifast Elastic 

/ Rigid

(2×50 ml Gingifast Elastic / Rigid, 10 ml Separator, 
12 ks míchací kanyly, 12 ks intraorální koncovky)

699 Kč
 Modelsystem 2000 pracovní 

destička velká nebo malá

39 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)

2.199 Kč
 Pattern Resin LS 

sada

(100 g prášek, 105 ml tekutina, příslušenství)



5

15. 12. 2016 PLATÍ DO 

interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

MODELOVACÍ VOSKY INTERDENT
Přírodní biologicky nezávadné modelovací vosky v několika 
barvách pro různé použití – cervikální (červený měkčí nebo 
fi alový tvrdší), korunkové (modrý měkčí, okrový, slonová 
kost nebo medový opákní tvrdší), okluzální (tyrkysový 
nebo modrošedý), frézovací (zelený) a univerzální (šedý). 
Modrý modelovací vosk je vhodný pro všechny typy 
presovací keramiky. Modelovací vosky In Press jsou určené 
k modelování korunek, můstků a inlejí, jsou vhodné i pro 
presovací keramiku. Dodávají se zelené nebo v barvě medu.

 KAHAN  BLAZER
Mobilní ruční kahan s piezoelektrickým zapalováním 

a nastavitelným plamenem. Maximální teplota 1 300 °C.

ELEKTRICKÝ MODELOVACÍ NŮŽ
Elektricky vyhřívaný nůž pro modelaci s plynulým nastavením 

teploty. K dispozici je deset různých typů koncovek, 
s přístrojem se dodávají čtyři nejpoužívanější.

259 Kč
Modelovací vosky 

70 g

259 Kč
Modelovací vosky 

In Press 70 g

  WAX CENTER
Přístroj se skládá z kapničkovače Termotop a dvou elektricky vyhřívaných modelovacích 
nožů. U Termotopu lze nastavit teplotu v rozmezí 30 – 105 °C s přesností ±3 °C. 
Současně je možné rozehřívat až tři druhy vosku. U modelovacích nožů je teplota 
nastavitelná v rozmezí 30 – 250 °C a lze použít 10 typů výměnných koncovek. 
Zvolená teplota je během práce konstantní. Wax Center je ideální pro 
laboratorní stůl se dvěma pracovními místy.

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.

10.999 KčWax Center

269 Kč
 Distanční  lak 16 ml

stříbrný / zlatý / červený 269 KčŘedidlo 30 ml

SKENOVACÍ VOSK
Vosk v modré barvě s vysokou opacitou, která 

zabraňuje nežádoucím odleskům. Tak je zajištěn 
optimální přenos dat při skenování. Obsahuje 

anorganické částice, teplota tání je 62 °C.

499 Kč Skenovací  vosk 70 g

Elektricky vyhřívaný nůž pro modelaci s plynulým nastavením Elektricky vyhřívaný nůž pro modelaci s plynulým nastavením 

6.499 Kč
Elektrický 

modelovací nůž

2.199 Kč Kahan  Blazer

ZDARMA+ náhradní náplň



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.

2.699 Kč
Wiron 99 

250 g

9.799 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.

9.999 Kč
Wirobond C / 280

1000 g2.799 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.

3.799 Kč
I-GW 

1000 g 1.049 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 4.999 Kč
 I-MG HE

1000 g

ČESTNÉ 
UZNÁNÍ
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KERAMICKÁ PÁSKA
Keramická páska do licích kroužků umožňuje expanzi zatmelovací hmoty.

  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.

FORNAX T
Stolní provedení odstředivého vysokofrekvenčního 

indukčního licího přístroje. Použitelný pro všechny druhy 
dentálních slitin (mimo titan) s licí teplotou do 1 550  °C. 
Přístroj je vybaven oběhem chladicí vody a přepínačem 

pro lití v keramickém nebo grafi tovém kelímku.

MODELCAST, MODELCAST S
Fosfátové zatmelovací hmoty pro skeletové náhrady. Modelcast se používá pro dublování 
silikonovými i agarovými hmotami. Modelcast S pro dublování silikonovými hmotami, je 
možné jej vyhřívat i rychlou metodou až druhý den po zatmelení. Mísicí tekutina: Expasol.

 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.

1.199 Kč
Intervest K+B Speed 

6,5 kg (41 × 160 g)

349 Kč
Expasol 

1 litr

1.399 Kč
Modelcast 12 kg 

(30×400 g) 1.499 Kč
Modelcast S 

12 kg (30×400 g)

229.990 KčFornax T

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 litrů1.399 Kč
Interfi ne K+B Speed 
6,5 kg (41 × 160 g) 

34.990 KčSmartmix X2

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

489 Kč
Keramická páska 

v kotouči 30 m219 Kč
Keramická páska 

v kotouči 10 m
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1.199 KčVita VMK Master 50 g339 Kč
Vita VMK Master 12 g

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

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 

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

429 Kč
Vita VM 12 g WO, O, BD, 

D, EN, WIN, NT

1.449 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

21.990 KčVakuová pumpa
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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. 

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

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.

54.990 KčHiLite power

9.999 Kč
+ Signum Ceramis 

sada

10.999 Kč
+ Signum Composite 

sada

(Ceny nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

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.

konstrukcí. Flow konzistence urychluje a zjednodušuje nanášení kompozitu. Materiál je tixotropní konstrukcí. Flow konzistence urychluje a zjednodušuje nanášení kompozitu. Materiál je tixotropní 

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

VITA VM9 ADD-ON
Fazetovací keramika pro estetické dokončení náhrad zhotovených presovací 

metodou. Jedná se o keramiku s nízkým bodem tavení, aby velmi přesné okraje 
vylisované náhrady zůstaly zachovány a nedocházelo k jejich zdeformování. 

Dodává se v osmi odstínech, převážně použitelných v incizální oblasti náhrady.

7.999 Kč
Vita VM9 

Add-On Kit 549 Kč
Vita VM9 

Add-On 12 g

VITA PM9
Presovací keramika PM9 je vyráběna z jemnozrnné keramiky VM9. Dodává se 
ve standardních rozměrech umožňujících použití nejen v pecích VITA, ale i v pecích 
ostatních výrobců. Velmi zdařilá estetika materiálu PM9 
v provedení O, T, HT umožňuje zhotovovat dokonalé inleje, onleje, 
fazety a korunky v plném nebo redukovaném anatomickém tvaru. 
Dodává se v deseti odstínech vzorníku Vitapan 3D-Master.

9.499 Kč
Vita PM9 

Accessory Kit

15.999 Kč
Vita PM9 

sada O, T, HT 1.599 Kč
Vita PM9 

pelety 5 ks
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NÁSTROJE SMILE LINE
Nástroje na nanášení keramického opakeru.

 4000-OP1: Nástroj s malou Al2O3 kuličkou 
 4000-OP2: Nástroj s velkou Al2O3 kuličkou 
  

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 

789 Kč
Nástroje 

na opaker  4000-OP1: Nástroj s malou Al
 4000-OP2: Nástroj s velkou Al 4000-OP2: Nástroj s velkou Al
 4000-OP1: Nástroj s malou Al
 4000-OP2: Nástroj s velkou Al

4000-OP1 4000-OP2
 4000-OP2: Nástroj s velkou Al

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-OP2: Nástroj s velkou Al 4000-OP2: Nástroj s velkou Al 4000-OP2: Nástroj s velkou Al

 4000-SG3: Pinzeta mini 

 4000-OP2: Nástroj s velkou Al
  

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

ZDARMA+ tablet Samsung Galaxy 7"46.990 KčEasyshade V

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.

1.399 Kč
Diamantová lešticí 

pasta 40 g

NOVINKA

(Do vyprodání zásob)

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.

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. 
Je možné zapůjčit na vyzkoušení.

99 KčKolinsky 0

99 KčKolinsky 1

249 KčKolinsky 6

179 KčKolinsky 4

489 KčKolinsky 8

OCCLUSPRAY
Ke zjištění bodu kontaktu mezi protetickými výrobky 

a antagonisty nebo mezi protetickými výrobky 
a nosnými pilíři jak v ordinaci , tak v laboratoři.

279 Kč
Occluspray 75 ml 

zelený nebo červený
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KLEŠTĚ NA ODDĚLENÍ MODELU OD FÓLIE 
Speciální kleště pro snadné sejmutí termoplastických fólií z modelu. 

Použití kleští snižuje pravděpodobnost poškození modelu.
Speciální kleště pro snadné sejmutí termoplastických fólií z modelu. Speciální kleště pro snadné sejmutí termoplastických fólií z modelu. 

Použití kleští snižuje pravděpodobnost poškození modelu.
Speciální kleště pro snadné sejmutí termoplastických fólií z modelu. 

Použití kleští snižuje pravděpodobnost poškození modelu.

1.099 KčKleště

 NŮŽKY NA FÓLIE 
Speciální nůžky na všechny měkké 
fólie a na tvrdé fólie do síly 1 mm.

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 Plus vydává akustický i optický signál 
pro zahájení adaptování fólie. Erkoform-3D Motion provede nahřátí a adaptování fólie 
na model automaticky bez přítomnosti obsluhy.

Inovované typy osvědčeného přístroje pro tepelné tvarování fólií. Jejich přednosti jsou: české pokyny Inovované typy osvědčeného přístroje pro tepelné tvarování fólií. Jejich přednosti jsou: české pokyny 

41.990 KčErkoform-3D+

47.990 KčErkoform-3D Motion

12.490 KčOccluform-3

QUICK 2
Sada nástrojů pro opracování a konečné 
leštění všech termoplastických materiálů.

1.799 KčQuick 2 sada

(1× fi surka, 2× spirálové vrtáky, 1× kónická tvrdokovová 
fréza, 2× Lisko-S, 1× Liskoid, páska smirkového papíru, 

2× mandrely, 4 × podpůrné kotoučky)

ERKOFLEX BLEACH
Transparentní fólie o síle 1 mm pro zhotovení nosičů na bělení a fl uoridaci. Flexibilní 
materiál s vysokým stupněm elasticity se velmi dobře adaptuje. Nový typ je opatřen 

izolační fólií UZF plus, která zajistí dokonalou průhlednost fólie i po tepelném tvarování. 
Fólie se dodávají v průměrech 120 cm a 125 cm, čtvercové 125 × 125 cm.

699 Kč
Erkofl ex Bleach 20 ks 

různé rozměry 2.799 Kč
Erkofl ex Bleach 100 ks 

různé rozměry

ERKOSKIN
Vykrývací silikonový materiál, který se používá např. jako mezerník při výrobě dlah 

pro bělení. Zůstává elastický, je odolný vůči kyselinám i zásadám, rychle tuhne 
a dá se beze zbytku odstranit.

529 KčErkoskin 50 ml

999 KčNůžky na fólie

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Erkodent/Erkoform 3D Motion - videoVideo s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Erkodent/Erkoform 3D Motion - video
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MELIODENT HC
Teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice bez 

kadmia. Doba zpracovatelnosti těsta je až 60 minut, 
což je velkou výhodou při výrobě většího množství náhrad. 

Pryskyřice je mechanicky velmi odolná, barevně stabilní 
a s minimálním obsahem zbytkového monomeru. 

Dodává se v odstínech bezbarvý (01), růžový (03), 
žilkovaný (04), růžový standard (21), žilkovaný růžový (26), 
žilkovaný plus (27), žilkovaný FR (29), žilkovaný D30 (42), 

růžový L.R. (43), růžový SR (46), žilkovaný TL (48).

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).

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

1.099 Kč
Interacryl Hot sada různé odstíny 
(1 kg prášku + 500 ml tekutiny) 

1.179 Kč
Cross Linked 2 

4 × 28 ks různé tvary a odstíny

VITACOLL
Prostředek pro zlepšení vazby 
pryskyřičných zubů na bazální pryskyřici. 579 Kč

Vitacoll 
100 ml

STOMAFLEX VARNISH
Silikonová izolační hmota, která se používá při výrobě snímatelných náhrad, 

kde vytváří potřebnou izolační a fi xační vrstvu kolem pryskyřičných zubů před 
zakyvetováním. Má vynikající přilnavost 

k sádrovým podkladům bez nutnosti použití 
retenčních perel. Snadno se odstraňuje 

z dokončené náhrady. 
209 Kč

Stomafl ex Varnish 
140 g

ZUBY MFT
Multifunkční zuby v kompletním indikačním spektru 
v kompaktním sortimentu VITA MFT. Ideálně sestavená 
redukovaná nabídka barev a tvarů zajišťuje vysokou 
hospodárnost. Používají se pro totální protézy, implantační 
protetiku, teleskopické a konusové konstrukce, zásuvné spoje 
a modelově odlévané protézy. MFT jsou k dispozici v 11 
odstínech 3D-Master (1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 
3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1) a 13 odstínech VITA Classical 
(A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3, D4).

VÝHODNÝ NÁKUP ZUBŮ MFT 
S PRAKTICKÝM ZÁSOBNÍKEM !

179 Kč
MFT přední 
nebo zadní

319 Kč
Meliodent HC 

tekutina 500 ml 

899 Kč
Meliodent HC 

1000 g 
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ZL ACRYLOCK
Acrylock patří do početné skupiny 
zásuvných spojů válcového tvaru s vertikální 
osovou orientací. Plastový předtvar je plně 
spalitelný. Tři typy matric s rozdílným 
frikčním účinkem jsou označeny barevně. 
Výhodou je z jedné strany uzavřená plastová 
matrice, která umožňuje pružné dosednuti 
patrice. Patrice může být kombinována 
s dvoudrážkovým stabilizátorem plnícím 
i funkci opěrného prvku.

FRÉZOVACÍ PŘÍSTROJ S1 
Inovovaný jednoduchý frézovací přistroj s podstavcem pro 
komfortnější práci. Lze u něj velmi jednoduše měnit frézovací 
a analyzační vřeteno. Dodává se v kompletu s novým 
výkonným bezuhlíkovým mikromotorem řady Q a se stolkem 
na modely. Jako jedno z příslušenství je možné dokoupit 
dynamický nožní spínač nebo spínač typu start / stop. 
Lze koupit i bez motoru jako paralelometr s inovovaným 
vřetenem s rozsahem upínání 0,5 až 3 mm. Standardní 
součástí je kleština 2,35 mm, na přání 3,00 mm.

Průměr 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
Délka 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m
Cena 109 Kč 109 Kč 109 Kč 109 Kč 119 Kč 119 Kč 119 Kč

Délka 40 m 30 m 20 m 10 m 10 m 10 m 10 m
Cena 469 Kč 389 Kč 389 Kč 289 Kč 289 Kč 299 Kč 319 Kč

  PROTHYL POLIMER
Varný polymerátor určený pro polymeraci 

dentálních pryskyřic. Přístroj je řízen 
mikroprocesorem s deseti programy, z nichž 

každý má 5 programových fází s nastavitelnou 
teplotou a časem. Celková kapacita jsou 4 kyvety. 

Celonerezové provedení zajišťuje dlouhou životnost.

VARIO SOFT 3 / VARIO SOFT 3 MINI
Systém zásuvných spojů s mnoha možnostmi použití, s několika typy válcovité patrice. 

Matrice jsou dostupné ve třech barevně odlišených stupních frikce: zelená – nízká frikce, 
žlutá – střední frikce, červená – vysoká frikce a dále bílá – dublovací matrice. 

Typy patric a jejich indikace: VS3 a VS3 mini (fi xační spoj pro kombinované náhrady), 
VS3 sv a VS3 mini sv (patrice s integrovaným opěrným prvkem).

Inovovaný jednoduchý frézovací přistroj s podstavcem pro 
komfortnější práci. Lze u něj velmi jednoduše měnit frézovací 
a analyzační vřeteno. Dodává se v kompletu s novým 
výkonným bezuhlíkovým mikromotorem řady Q a se stolkem 
na modely. Jako jedno z příslušenství je možné dokoupit 
dynamický nožní spínač nebo spínač typu start / stop. 
Lze koupit i bez motoru jako paralelometr s inovovaným 
vřetenem s rozsahem upínání 0,5 až 3 mm. Standardní 

Inovovaný jednoduchý frézovací přistroj s podstavcem pro 
komfortnější práci. Lze u něj velmi jednoduše měnit frézovací 

výkonným bezuhlíkovým mikromotorem řady Q a se stolkem 
na modely. Jako jedno z příslušenství je možné dokoupit 

Lze koupit i bez motoru jako paralelometr s inovovaným 
vřetenem s rozsahem upínání 0,5 až 3 mm. Standardní 

DRÁT KULATÝ TVRDÝ
Kulatý sponový drát je vyroben 
z nerezavějícího materiálu. 
Je určen pro ortodoncii a snímací 
náhrady, dobře drží tvar 
a nepraská. Dodává se v sílách 
a délkách podle tabulky.

25.990 KčProthyl Polimer

72.990 Kč
S1 Basic Frézovací 

přístroj komplet      

34.990 Kč
S1 Basic 

Paralelometr                                

1.399 Kč
VS3 / VS3 sv / VS3 mini / 
VS3 mini sv patrice 8 ks

1.139 Kč
VS3 mini / VS3 mini sv 

matrice 8 ks

1.189 KčVS3 matrice 8 ks

3.999 Kč
ZL AcryLock 

sada

(10× patrice, 10× stabilizátor, 10× zelená, 
6× žlutá a 6× červená matrice)

989 Kč
ZL AcryLock 10 ks

matrice / patrice / stabilizátor 

NOVINKA
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SINTROVANÉ DIAMANTY

EDR1020 EDR1030 EDR1040 EDR1520 EDR1530 EDR1540 EDR2020 EDR2030 EDR2040

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

639 KčStarGloss EDR10xx 219 KčStarGloss EDR20xx829 KčStarGloss EDR15xx

ED0631 ED0632 ED0634 ED0636 ED0641 ED0642 ED0644 ED0646

ACRYLIC
Lešticí nástroje s dlouhou životností pro úpravu povrchu snímacích náhrad bez 

použití tvrdokovových fréz. Tmavě modré jsou určeny pro úpravu tvaru pryskyřice, 
světle modré pro vyhlazení povrchu. Doporučené otáčky 10 000–15 000 ot./min.

59 Kč
Acrylic různé 

tvary a hrubosti

FRÉZY EDENTA

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.

ED0725.023

8,0

ED0825.023

8,0

ED1225.016

8,0
023 023 016

ED1325.008

4,0
008

ED1425.014

3,5
014

ED1725.023

8,0
023

ED6925.040

13,5
040

ED7225.060

14,0
060

 Obj. číslo

 L mm 
 Průměr ∅ 1/10 mm

Typ břitu 25
Spirálový břit 
extrajemný

 Dřík 104 HP ∅ 2,35 mm
378,- 378,- 378,- 220,- 378,- 378,- 496,- 496,-Cena Kč

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

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. 252)

 Průměr ∅ 1/10 mm

ZDARMA5 + 1 ks
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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.

 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.

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

ZDARMAKe každému balení 
mandrel ED4007 

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 

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 

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 

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)

SCHICK QUBE
Nové 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 standardně dodávají 
s krátkým násadcem, na přání je možné objednat i klasický dlouhý násadec. 
Dynamický pedál nebo pedál Start-Stop pro stolní provedení je dodáván jako 

zvláštní příslušenství. K motorům lze připojit modelovací nůž na vosk.

38.990 Kč
QUBE 

kolenní, stolní nebo nožní

47.990 Kč
QUBE Premium

kolenní, stolní nebo nožní

43.990 Kč
QUBE Plus

kolenní, stolní nebo nožní

29 Kč
 Kartáče  Taurus 

různé hrubosti a průměry

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

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Schick-Dental/Užívání mikromotoru QUBE
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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

  KOROSTAR
Oběhový pískovač pro hrubé opískování odlitků od zbytků zatmelovací hmoty apod. Ergonomický 
design umožňuje pohodlnou práci, prostorná komora je osvětlena LED osvětlením. Díky použitým 

materiálům je pískovač nenáročný na údržbu, tryska zaručuje optimální poměr mísení písku se 
vzduchem. Korostar Plus se dodává včetně odsávání s vícestupňovou fi ltrací Filter Module H. 

Korostar Z je stejný přístroj dodávaný bez odsávání a je vybaven přípojkou pro odsávání externí.

 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.

34.990 Kč
SMARTair EVO 

mobilní

69.990 KčKorostar Plus39.990 KčKorostar Z

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

MIKROSKOP ASM
Mikroskop s ergonomickým designem je určen pro práci v zubní laboratoři. 
Optická soustava mikroskopu se vyznačuje HD rozlišením, vysokou 
hloubkou ostrosti, širokým úhlem záběru a optimální 
pracovní vzdáleností, což umožňuje přesnou a pohodlnou práci. 
Mikroskop je upevněn k podstavci nebo k pantografickému 
rameni, je vybaven ochrannými čočkami, které zabraňují vniknutí 
prachu a nečistot do optické soustavy. Osvětlení pracovního pole 
zajišťuje kruhové světlo se 77 LED diodami, dodává se 
s dvoustupňovým zvětšením 10× / 20× nebo zoom 7×– 45×.

Mikroskop s ergonomickým designem je určen pro práci v zubní laboratoři. 
Optická soustava mikroskopu se vyznačuje HD rozlišením, vysokou 
Mikroskop s ergonomickým designem je určen pro práci v zubní laboratoři. 

26.990 Kč
Mikroskop ASM s ramenem 

se zvětšením zoom 19.990 Kč
Mikroskop ASM s podstavcem 

se zvětšením 10 / 20×

ve 4 výkonových stupních. Filtry zachytí 99,9 % jemného prachu, fi ltr z aktivního uhlí pohlcuje ve 4 výkonových stupních. Filtry zachytí 99,9 % jemného prachu, fi ltr z aktivního uhlí pohlcuje 

34.990 KčSMARTair EVO
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ELTROPOL 300
Nový typ galvanické leštičky pro dva skelety 
s možností nastavení času leštění pro různě velké 
práce. Ovládací panel s přehledným displejem, 
bezpečné a snadné vypouštění nádrže. 
Leštička se dodává s katodou pro hluboké patro.

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.

32.990 KčSteamer X3

PARNÍ ČISTIČKA EV1
Čistička pro čištění mokrou párou za tlaku 4,5 bar. Nerezová nádrž o obsahu 4,5 l 

se plní manuálně. Pokles vody je indikován varovnou LED diodou.

ELEKTROLYT MG
Roztok pro elektrolytické leštění odlitků 

chromkobaltových slitin.

DENTASUN MD
Plnospektrální svítidlo zaručující světlo vysoké intenzity 

a mimořádné kvality. Na objednávku je možno dodat svítidla 
s vyšším výkonem, případně včetně stmívání a dálkového ovládání.

25.990 KčParní čistička EV1

65.990 KčEltropol 300

399 Kč
Elektrolyt MG 

1 litr

(Ceny nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

 ODKALOVAČ SÁDRY
Odkalovač sádry k fi ltraci odpadní vody s kruhovým půdorysem. 
Ve čtyřkomorovém systému s různě vysokými přepážkami dochází 
k bezpečnému zachycení pevných částic. Průměr odkalovače v nejširším 
místě je 34 cm, výška 30 cm, spodní hrana odtoku je ve výšce 21 cm 
a vnější průměr odtokové trubky je 5 cm. Odkalovač se dodává s pevně 
uzavíratelným víkem a hadicemi pro přítok a odtok.

13.990 Kč
Dentasun MD

4 × 54 W 25.990 Kč
Dentasun MD

6 × 54 W

9.799 Kč
 Odkalovač 

sádry
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EXTRACENY

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

Obj. č. Název Výrobce Původní cena ExtraCena

AM116170 Smartbox X2 Amann 86.382,- 47.999,-

AM176700 Giroform + základní sada materiálu ZDARMA Amann 70.573,- 4.899,-

AM760116 Ceramill blanks ZI 31, 6 ks Amann 8.344,- 2.999,-

BG16274 Motova – nádoba M, 1200 ml Bego 11.629,- 4.499,-

BG52400 Bego manžeta velká, 4 ks Bego 1.442,- 999,-

BG52800 Flexi-Serc sada Bego 3.694,- 1.799,-

BG51105 Bellatherm, 4,5 kg (exp. 1/2017) Bego 1.373,- 999,-

BR43001637 Posifi x – fi xační vosk, 50 g Bredent 1.222,- 899,-

BTH90714R4 Habras disky 14 mm, zelené, 4 ks Becht 214,- 139,-

DE4813232 Conalor prášek B, 15 g (exp. 1/2017) SpofaDental 104,- 89,-

ER581254 Fólie Erkofl ex 4,0/120 mm, temně černá, 5 ks Erkodent 726,- 499,-

ER531101 UZF fólie 0,1/120 mm, červená, 100 ks Erkodent 756,- 379,-

ER725090 Cervikální vosk fi alový, 50 g (exp. 1/2017) Erkodent 457,- 299,-

GC005189 Gradia Dentin A2, 2,9 ml (exp. 12/2016) GC 1.580,- 999,-

HK64707815 Palapress prášek růžový opákní, 1000 g (exp. 9/2016) H. Kulzer 3.583,- 899,-

HK64707890 Palapress Vario prášek růžový op., 1000 g (exp. 10/2016) H. Kulzer 3.583,- 1.599,-

HSC519-17 Pinzeta na korunky s diamantovými hroty 170 mm Hammacher 2.363,- 1.599,-

HSL247-10 Měřítko Iwanson na vosk 100 mm Hammacher 711,- 379,-

HSL519-18 Štípací kleště převodové Fantastico Hammacher 1.541,- 999,-

IN1596 Interacryl Cast prášek odstín 16, 1000 g (exp. 12/2016) Interdent 1.797,- 999,-

IV531827 Chromasit Incisal S4, 10 g (exp. 10/2016) Ivoclar 1.649,- 899,-

IV572951 Adoro Dentin 320/5B, 3 g (exp. 2/2017) Ivoclar 683,- 499,-

IV572963 Adoro Chromascop Schneide 2, 3 g (exp. 3/2017) Ivoclar 683,- 549,-

IV628587 Vzorník Ivoclar s bleach odstíny Ivoclar 1.431,- 1.199,-

IX36581 Stojánek na licí kelímky nerezový ∅ 42 mm SkloPlast 1.703,- 1.349,-

KE35169 / 70 / 71 Ultra Waxer – koncovka bobří ocas / 7 malá / 7 velká KerrLab 2.315,- 1.699,-

ME114520100 Pinzeta laboratorní zkřížená 15,3 cm Medin 329,- 259,-

ME155521422 Modelovací nástroj tvar 3 Medin 385,- 299,-

PO7881 Kotouč 85 mm kůže Polident 231,- 149,-

RE1105-0300 Jacket-Grip Renfert 1.543,- 999,-

RE500.0000 GEO-Pontics bloky na keramiku Renfert 2.760,- 1.799,-

SI801SD Bruska na sádru s diamantovým diskem – suchá Silfradent 39.136,- 18.999,-

SL01000MVS Vibrační nástroj s univerzální koncovkou Smile Line 4.382,- 2.299,-

SL1500/1 Podložka Hold-on Smile Line 726,- 459,-

SL4000R Nástroj SL vibrační koncovka Smile Line 559,- 369,-

SL4003 Sada nástrojů na porcelán Smile Line 3.592,- 2.299,-

VI0094/16 Akzent Stains 16, 3 g Vita 370,- 199,-

VI0086/ES12 Akzent Plus Effect Stains pasta ES12, 4 g Vita 532,- 359,-

VI0089/BS02 Akzent Plus Body Spray BS02, 75 ml (exp. 9/2016) Vita 2.556,- 499,-

VIB5051075 Akzent Plus Glaze spray, 75 ml Vita 2.039,- 1.399,-

VIB5052075 Akzent Plus Glaze LT spray, 75 ml Vita 2.169,- 1.399,-

VIHP400 In-Ceram Alumina Powder, 400 g Vita 8.629,- 3.599,-

VI7765/2L1.5 VM LC Base Dentine 2L1.5, 4 g (exp. 11/2016) Vita 793,- 499,-

VIHZ23 / 24 In-Ceram Zirconia Glass Powder Z23 / Z24, 25 g Vita 5.211,- 2.999,-

WA166998 Zásobník na sádru stolní Wassermann 74.375,- 34.999,-

ZO9502 Deskové svítidlo DentaSun Classic 2 × 54 W Dentasun 12.240,- 8.999,-
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* 50 % ceny hradí INTERDENT a výrobce.

Termín Téma Výrobce Místo Přednášející Cena Kč

15. 9. – 16. 9. 
Tepelné tvarování fólií ERKODENT Ostrava Tom Arslanian 5.500,-
Praktické využití techniky vakuově tepelného tvarování folií (individuální lžíce, sportovní chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.)

22. 9. – 23. 9. 
Kovokeramika – mistrovský VITA Praha Renato Carretti, Švýcarsko *15.000,-
Žádná barva není problém! Renato Carretti – mistr zubní technik ze Švýcarska v Praze opět ukáže své umění. 
Individuální vrstvení keramických materiálů VM13 a VM9. Využití hmot VITA Interno v estetice frontálních zubů apod.

29. 9. 
VITA keramika VM Koncept – POWER KURZ VITA Ostrava Čeněk Neruda 2.880,-
Jednodenní individuální kurz – vrstvení keramických hmot VITA VM9, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. 
Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.

30. 9. 
SIRONA inEos X5 a CEREC inLab CAD 15 a CAM 15.1 SIRONA Praha Tom Arslanian 700,-
Seznámení se s programem inLab CAD/CAM a scanerem inEos X5, fréza MCXL a MCX5 open system. Stl formáty. Praktická ukázka frézování. Ordinační scaner Apollo.

10. 10. 
Estetika Signum Matrix H. KULZER Praha Radim Pištěk 2.800,-
Výběr správného kompozitu, Estetika Signum Matrix, Signum Ceramis, Signum bonding systém. Zhotovení celokompozitní korunky, inlay nebo onlay. 
V ceně školení je občerstvení a oběd.: Nástroje a brousky s sebou.

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

14. 10. – 15. 10. 

"Růžová estetika" u snímatelných náhrad VITA Praha Viktor Fürgut, Německo 15.000,-
Jedná se o teoretické i praktické školení pro techniky, kterým záleží na detailu! Viktor Fürgut mistr zubní technik patří mezi špičku ve snímatelné protetice. 
Předvede správnou modelaci a probarvení pomocí pryskyřic Candulor. Každý si tuto techniku prakticky vyzkouší na připravených modelech a osvojí si konečnou úpravu. 
V ceně školení je občerstvení, oběd a večerní raut s překvapením.

17. 10. – 18. 10. 
Tepelné tvarování fólií ERKODENT Praha Tom Arslanian 5.500,-
Praktické využití techniky vakuově tepelného tvarování folií (individuální lžíce, sportovní chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.)

24. 10. 
VITA VM LC a VITA VM LC fl ow VITA Ostrava Čeněk Neruda 2.700,-
Jeden fazetovací kompozitní materiál, dvě konzistence, nové možnosti v konceptu VM.

24. 10. – 25. 10. 

HeraCeram, HeraCeram Zirkonia – pokročilí H. KULZER Praha Jakub Hošek 6.500,-
S HeraCeram keramikou lze dosáhnout estetické náhrady, které uspokojí všechny potřeby v jakékoli situaci – věrné odstíny barev, od A-D odstínů pro každodenní 
práci, až po špičkové, luxusní komplexní restaurování se zářivou dynamikou světla. Všechny keramické materiály HeraCeram jsou zpracovávány stejným jednoduchým 
způsobem pro všechny konstrukční materiály. Kurz provede účastníky technikou vrstvení pro každodenní využití i individuální práci. Práce s živými barvami materiálu, 
který ještě navíc obsahuje stabilizovanou strukturu leucitů, je nekomplikovaná a přináší fantastické výsledky. Přijďte si vyzkoušet HeraCeram keramiku na zirkoniové 
konstrukce! Tento kurz je vhodný pro techniky, kteří již pracují s keramikou HeraCeram. V ceně školení je občerstvení a oběd. Nástroje a brousky s sebou.

26. 10. – 27. 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.

31.10. 
GC Initial – univerzální keramický systém GC Plzeň Krešimir Varda 1.500,-
Initial LiSi – nová, vysoce estetická živičná keramika, která je přizpůsobená světelné dynamice lithium disilikátových konstrukcí.

3. 11. – 4. 11. 
VM Koncept – perfekní kombinace materiálů VITA Praha Čeněk Neruda 6.700,-
Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.

7. 11. – 9. 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).

11. 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.

17. 11. – 19. 11. 
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.

18. 11. 
VITA keramika VM Koncept – POWER KURZ VITA Ostrava 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.

23. 11. 
VITA keramika VM Koncept – POWER KURZ VITA Ostrava Čeněk Neruda 2.880,-
Jednodenní individuální kurz – vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. 
Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.

28. 11. 
SIRONA inEos X5 a CEREC inLab CAD 15 a CAM 15.1 SIRONA Praha Tom Arslanian 700,-
Seznámení se s programem inLab CAD/CAM a scanerem inEos X5, fréza MCXL a MCX5 open system. Stl formáty. Praktická ukázka frézování. Ordinační scaner Apollo.

3 dny (září – listopad) 
termín bude určen

Zásuvné spoje SphäroLock – hybridní náhrada ZL MICRODENT Milevsko Milan Kořánek 8.900,-
Zhotovení snímatelné náhrady z licí pryskyřice kotvené dvěma aktivovatelnými kulovými retenčními prvky.

2 dny (září – listopad) 
termín bude určen

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.

3 dny (září – listopad) 
termín bude určen

Zásuvné spoje AcryLock ZL MICRODENT Milevsko Milan Kořánek 8.300,-
Zhotovení konstrukce fi xní a snímatelné části protetické náhrady, při použití dvou variant zásuvných spojů AcryLock.

2 dny (září – listopad) 
termín bude určen

Tepelné tvarování fólií ERKODENT Milevsko Milan Kořánek 6.500,-
Praktické využití techniky vakuově tepelného tvarování folií v zubní laboratoři (individuální lžíce, chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.)

3 dny (září – listopad) 
termín bude určen

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.

2 dny (září – listopad) 
termín bude určen

Teleskopická náhrada ERKODENT Milevsko Milan Kořánek 11.990,-
Teleskopická náhrada – jednoduše bez stresu. Zhotovení primárních a sekundárních dílů teleskopické náhrady z náhradního kovu s použitím speciální frikční fólie Usig.

INTERINTERAKCEŠKOLENÍ 2016



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

Dentální kovy 
INTERDENT 

PRAGODENT 2016 – ano či ne?
Vážení, dovolujeme si Vás informovat o nepřehledné situaci kolem výše uvedené výstavy:

Po konzultacích s odbornou veřejností se většina dentálních firem shodla na dvouletém cyklu výstav, 
a to vždy po IDS. S tímto konceptem původně souhlasil i organizátor Pragodentu – Incheba, ale jako 
vždy v Čechách zvítězily partikulární zájmy, a tak se letos Pragodent uskuteční, i když vystavovatelů 
bude podstatně méně než v minulých letech. 

Pro případné návštěvníky nebudou k dispozici kromě naší ani expozice firem Dentamed, HuFa, Soral, 
Fénix, JPS, Schafferová, Krbec, Dentamechanik, Dent Unit, ale ani stánky tradičních vystavovatelů 
z řad výrobců 3M, Heraeus Kulzer, GC, Vita, Ivoclar Vivadent, Medin, KaVo, SpofaDental, Kerr, přestože 
některá z těchto jmen Incheba i přes nesouhlas firem uvádí v seznamu „nepřímých“ vystavovatelů. 


