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

Bechtofi x plus
Becht XL Wipes plus
•  Bakteriocidní, fungicidní, virucidní a tuberkulocidní 

účinky do jedné minuty

•  Ubrousky v nové kvalitě – velmi měkké, s vysokou 
absorbční schopností, odolné proti roztržení

•  Při použití se uvolňuje velké množství dezinfekčního 
prostředku

•  Šetrné k povrchům citlivým na alkohol

•  Svěží citronová vůně

Bechtofi x alkoholfrei
Becht XL Wipes alkoholfrei
•   Bakteriocidní, fungicidní, virucidní a tuberkulocidní 

účinky do jedné minuty

•  Ubrousky v nové kvalitě – velmi měkké, s vysokou 
absorbční schopností, odolné proti roztržení

•   Při použití se uvolňuje velké množství dezinfekčního 
prostředku

•   Pro ošetření povrchů extrémně citlivých na alkohol

•   Bez parfemace a barviv

Dezinfekční ubrousky

2

99 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)

499 Kč
Becht XL Wipes plus / Becht XL 

Wipes alkoholfrei 90 ks (28×30 cm) 169 KčDóza pro ubrousky Becht XL Wipes

NOVINKA

Ceny na této straně nelze kombinovat s dalšími slevami.
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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: 3.199 Kč

STOMAFLEX
Inovovaný tradiční otiskovací materiál – jednodušší 

míchání a dávkování, snížená lepivost, měkčí struktura, 
optimalizovaná doba míchání, zpracování i tuhnutí. 

Gelový katalyzátor je možné použít pro Putty, 
Light i řidší Very Light.

EXPRESS XT
Řada vinylpolysiloxanových otiskovacích 

hmot s dokonalou reprodukcí detailů. 
Vyznačují se dokonalou hydrofi lií, výborně zatékají a mají téměř 100% 

rozměrovou stabilitu. Express XT se dodává v kartuších pro míchání 
v přístrojích nebo v dózách pro ruční míchání.

1.699 Kč
Express XT Penta 

Putty / H / H Quick 360 ml

1.699 Kč
Express XT Putty 

Soft / Quick 2×250 ml

1.449 Kč
Express XT Body Light / Light Quick /  

Regular / Regular Quick 2×50 ml

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.

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

529 Kč
Stomafl ex Putty 

1300 g

219 Kč
Stomafl ex Light /
 Very Light 130 g

209 Kč
Stomafl ex 

Catalyst Gel 60 g

míchání a dávkování, snížená lepivost, měkčí struktura, míchání a dávkování, snížená lepivost, měkčí struktura, 

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.

1.199 KčZetaFlow Intro Kit

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

1.099 KčZetaPlus Intro Kit L / VL

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

2.899 Kč
Variotime Putty / Heavy Tray / 

Monophase 2×380 ml

1.239 Kč
Variotime Easy Putty 

2×300 ml

749 Kč
Stomafl ex Putty + Light / 
Very Light + Catalyst Gel
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VARIOTIME BITE
Inovovaná postupně tuhnoucí silikonová hmota pro registraci skusu.

TOKUSO REBASE II
Rychle tuhnoucí rebazovací materiál. Doba od namíchání 

do konečného vytvrzení je 6,5 min.

749 KčVariotime Bite

(2×50 ml, 12 míchacích kanyl)

ADSTRINGENTNÍ RETRAKČNÍ PASTA
Pasta s obsahem 15 % chloridu hlinitého pro dočasnou retrakci marginální 
gingivy a vysušení sulku u zdravého periodoncia např. při otiskování, 
preparaci tříd II a V nebo při situačních otiscích.

MÍCHACÍ KANYLY PRO OTISKOVACÍ HMOTY
Kanyly a koncovky pro míchání a aplikaci otiskovacích hmot v kartuších.

2.449 Kč
Adstringentní retrakční 

pasta 25 kapslí 7.699 Kč
Adstringentní retrakční 

pasta 100 kapslí

3.199 Kč
Tokuso Rebase II 

sada

REPIN
Dvousložková zinkoxid-eugenolová 
otiskovací hmota. 339 KčRepin

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

Kanyly a koncovky pro míchání a aplikaci otiskovacích hmot v kartuších.Kanyly a koncovky pro míchání a aplikaci otiskovacích hmot v kartuších.

839 Kč
Kanyly žluté nebo 

tyrkysové 1:1 100 ks
1 ks: 8,39 Kč

819 Kč
Kanyly žluté nebo 

tyrkysové 1:1 50 ks
1 ks: 16,38 Kč

1.399 Kč
Kanyly žluté 

pro Dynamix 50 ks

1 ks: 27,98 Kč

1.599 Kč
Kanyly červené pro 

Pentamix 50 ks

1 ks: 31,98 Kč

449 Kč
Intraorální koncovky žluté 

nebo bílé 100 ks

1 ks: 4,49 Kč
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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.

PERMITE / GS-80
Permite – kvalitní směsný amalgám s vysokým obsahem stříbra a optimální konzistencí. 
V akci se dodává normálně a pomalu tuhnoucí. 
Složení: Ag 56 %, Sn 27,9 %, Cu 15,4 %, In 0,5 %, Zn 0,2 %.
GS-80 – směsný ekonomický amalgám se 40% obsahem stříbra. V akci se dodává 
normálně a pomalu tuhnoucí. Složení slitiny: Ag 40 %, Sn 31,3 %, Cu 28,7%.

939 Kč
GS-80 400 mg 50 kapslí

normálně / pomalu tuhnoucí

1.289 Kč
GS-80 600 mg 50 kapslí

normálně / pomalu tuhnoucí

1.589 Kč
GS-80 800 mg 50 kapslí

normálně / pomalu tuhnoucí

1.339 Kč
Permite 400 mg 50 kapslí

normálně / pomalu tuhnoucí

1.739 Kč
Permite 600 mg 50 kapslí

normálně / pomalu tuhnoucí

2.539 Kč
Permite 800 mg 50 kapslí

normálně / pomalu tuhnoucí

2.389 Kč
G-Premio Bond 

5 ml 6.289 Kč
G-Premio Bond 

3×5 ml

NOVINKA

GLUMA ETCH
Dodává se ve formě leptacího gelu s obsahem 35 % kyseliny fosforečné. 

Používá se pro přípravu skloviny před zhotovením kompozitní výplně, před fi xací 
adhezivních můstků a pro dlahování uvolněných zubů.

SILVER MIX 90
Univerzální míchací přístroj pro 

kapslové dentální materiály. 
Příkon přístroje 70 W.

699 Kč
Gluma Etch 35 gel 

2 × 2,5 ml, 25 aplikačních kanyl

9.990 KčSilver Mix 90

Při odběru 6× GC kapslí za ceníkové 

ceny Silver Mix 90 ZDARMA

LEŠTICÍ PÁSKY NA AMALGÁM
Flexibilní pásky pro leštění proximálních oblastí amalgámových výplní. Částečně jednostranně 
sypaná transparentní páska umožňuje permanentní kontrolu průběhu leštění. Hladká plocha 
uprostřed pásky usnadňuje zavedení do mezizubních prostor. Délka 150 mm.

69 Kč
Lešticí páska šířka 4 mm

12 ks

Flexibilní pásky pro leštění proximálních oblastí amalgámových výplní. Částečně jednostranně 
sypaná transparentní páska umožňuje permanentní kontrolu průběhu leštění. Hladká plocha 

89 Kč
Lešticí páska šířka 6 mm

12 ks
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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.

HERCULITE XRV ULTRA FLOW
Radioopákní nanohybridní fl ow kompozit s nízkým objemovým 
smrštěním, snadno leštitelný a s vynikající pevností v ohybu. 
Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, 
XL1, XL2 a univerzální opákní.

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.

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 

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 

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

G-ÆNIAL / G-ÆNIAL FLOW X
G-ænial – kompozitní světlem tuhnoucí materiál pro snadné zhotovení 

neviditelných výplní, a to z 95 % při použití jediného odstínu. 
Výjimečná estetika, snadno se zpracovává, nelepí se, anterior i posterior je radioopákní. 

G-ænial Flow X – snadno použitelný rentgenokontrastní zatékavý kompozit s vysokou 
radioopacitou se používá jako liner nebo jako výplň u malých defektů. Vysoká smáčivost 

umožňuje dokonalou adaptaci ke stěnám kavity bez vzduchových bublin.

1.799 Kč
G-ænial Anterior  4,7 g / Posterior 5,5 g 

jednotlivé odstíny

Výjimečná estetika, snadno se zpracovává, nelepí se, anterior i posterior je radioopákní. 
G-ænial Flow X – snadno použitelný rentgenokontrastní zatékavý kompozit s vysokou 

Výjimečná estetika, snadno se zpracovává, nelepí se, anterior i posterior je radioopákní. 
G-ænial Flow X – snadno použitelný rentgenokontrastní zatékavý kompozit s vysokou 

999 Kč
Filtek Z250 4 g

jednotlivé odstíny

1.799 Kč
G-ænial Flow X 3,8 g 

jednotlivé odstíny

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)

779 Kč
Herculite XRV Ultra Flow 
2×2 g jednotlivé odstíny



7interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

15. 12. 2016 PLATÍ DO 

KETAC UNIVERSAL HANDMIX / APLICAP 
Rentgenokontrastní chemicky tuhnoucí samoadhezivní skloionomerní výplňový materiál se snadným 
nanášením v jednom kroku. Nižší lepivost pro dokonalé přizpůsobení a snadné tvarování. Nepřetržité 
uvolňování fl uoridů po dobu 24 měsíců. Vysoká pevnost v tlaku a tvrdost povrchu. Používá se 
jako podložkový materiál pod kompozitní výplně, dostavba pilířů, výplně dočasných zubů, výplně 
v distálním úseku I. a II. třídy, krčkové výplně, jedno a víceploškové dočasné výplně, pečetění fi sur. 

EQUIA FORTE
Rychle tuhnoucí estetický výplňový materiál s jedinečnou sklohybridní technologií s vysokou 
odolností proti prasklinám a opotřebení s uvolňováním fl uoridu. Lze jej použít na zatížené 
výplně I. třídy, výplně II. třídy omezené velikosti, výplně V. třídy a výplně mléčných zubů, 
pro kořenové kazy, opravy starých výplní a dostavby kořenových pahýlů. 
Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4.

FUJI II LC
Estetický světlem tuhnoucí skloionomerní výplňový cement. 

Odstíny A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

1.349 KčKetac Universal HandMix

(12,5g prášek odstín A3, tekutina 8,5 ml, příslušenství)

3.599 Kč
Ketac Universal 

Aplicap 50 kapslí

(odstíny White, A1, A2, A3, A3,5, A4, sortiment)

Odstíny A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

3.999 Kč
Fuji II LC 50 kapslí 

jednotlivé odstíny nebo sortiment

1.999 Kč
Fuji II LC Improved 15 g 

jednotlivé odstíny

7.549 Kč
Fuji II LC Improved 3 × 15 g 

odstíny A2, A3, B3 + 2 × 8 g tekutina

3.979 Kč
Equia Forte 50 kapslí

jednotlivé odstíny nebo sortiment

Rychle tuhnoucí estetický výplňový materiál s jedinečnou sklohybridní technologií s vysokou Rychle tuhnoucí estetický výplňový materiál s jedinečnou sklohybridní technologií s vysokou 

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.

3.999 Kč
Photac Fil Quick Aplicap 50 kapslí 

odstíny A2, A3, A3.5, B2, B3 nebo sortiment

RIVA SELF CURE / RIVA SELF CURE HV
Radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál, který je díky vynikající 
adhezi, uvolňování fl uoridu, vysoké pevnosti a estetice doporučován pro širokou škálu klinických 
aplikací. Riva SC HV má čtyřikrát vyšší viskozitu než Riva SC. Má výborný marginální uzávěr, 
zanedbatelné smrštění, a je proto vhodný pro velké výplně.

2.689 Kč
Riva Self Cure HV 

50 kapslí 

(odstíny A1, A2, A3, A3,5)

2.689 Kč
Riva Self Cure 50 kapslí 

normálně nebo rychle tuhnoucí

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

849 Kč
Riva Self Cure 

prášek 15 g, tekutina 6,9 ml

(odstíny A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, T-A2, T-A3, T-A3.5)
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CAVIT
Oblíbený materiál pro provizorní uzávěr kavity. 

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

429 KčCavit 28 g

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.

PREVISION CEM
PreVISION CEM je jednosložkový materiál tvrdnoucí působením vlhkosti 

určený pro fi xaci provizorních korunek a můstků nebo 
pro provizorní fi xaci dlouhodobých rekonstrukcí.

429 KčPrevision cem 37 g

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

149 KčCalxyd 2×3,5 g

RELYX U200
Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement vhodný pro všechny 

druhy materiálů. Vykazuje vysokou pevnost vazby, nevyžaduje leptání, 
priming ani bonding a je odolný vůči vlhkosti. Dodává se v barvách 

A2 univerzální, translucentní, A3 opákní.

3.699 Kč
Relyx U200 
Clicker 11 g2.589 Kč

Relyx U200 
Automix 8,5 g, příslušenství

 G-CEM LINKACE
Samoadhezivní duálně tuhnoucí pryskyřičný 
cement vhodný pro fi xaci celokeramických, 
kovových nebo kompozitních nepřímých 
protetických náhrad.

1.689 Kč
 G-Cem LinkAce 

A2 nebo TL

(4,6 g stříkačka, míchací kanyly 7 ks, 
endo koncovky 3 ks )

5.299 Kč G-Cem LinkAce 

(4×4,6 g stříkačka: 4×A2 nebo 3×A2 + 1×TL, 
míchací kanyly 30 ks, endo koncovky 10 ks )

2.199 KčOptitemp Automix

(78 g kartuše, 15 míchacích kanyl)
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1.189 Kč
Ultra-Blend Plus 

Mini kit 

(2×1,2 ml (Dentin, Opaque), 20 kanyl Black Micro)

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

ULTRA-BLEND PLUS
Světlem tuhnoucí radioopákní liner s hydroxidem vápenatým. 
Přesná aplikace ze stříkačky umožňuje nanést tenkou vrstvu 
materiálu do kavity před aplikací kompozitu nebo amalgámu 
a také při překrytí dřeně u reverzibilní pulpitidy.

INTERIM STAND
Pomůcka k odkládání a čištění kořenových nástrojů během ošetření. Lze ji sterilizovat 
až do 200 °C (bez molitanové vložky). Průměr stojánku je 45 mm, výška 35 mm.

1.799 Kč
Endomethasone N 

14 g prášku, 10 g tekutiny 

ČÍPKY
Barevně značené papírové a gutaperčové čípky 

ve velikostech podle ISO v sadách nebo jednotlivě.

169 Kč
Gutaperčové čípky celobarevné
nebo barevně značené 100 ks

119 Kč
Papírové čípky celobarevné nebo barevně značené 

200 ks do vel. ISO 40, 120 ks od vel. ISO 45

499 KčInterim Stand 299 Kč
Interim Stand 

náhradní molitan 55 ks

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.

2.999 Kč
AH Plus sada 

4 g báze, 4 g katalyzátoru

2.599 Kč
AH 26 bez stříbra

8 g prášku, 7,5 g pryskyřice

1.189Ultra-Blend Plus 

EXSTIRPAČNÍ JEHLA

∅ 4 mm

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

 Sort. 9107.11.654 SO1 025 030 035 040 050 060

  Exstirpační jehla
Balení 6 ks, 
sortiment po 1 ks

L mm

69 Kč
Exstirpační jehla 

6 ks
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AIR FLOW CLASSIC
Air Flow Classic obsahuje upravený bikarbonát 

sodný pro supragingivální odstraňování 
povlaků, pigmentací a leštění zubů. 

Dodává se v příchutích neutral, tropical, černý 
rybíz, citron, třešeň a máta.

CLEANPOLISH A SUPERPOLISH
Osvědčená čisticí a lešticí pasta (CleanPolish) a pasta pro vysoký lesk (SuperPolish). 
Používají se pro leštění přirozených zubů, kompozitů, amalgámů, skloionomerů 
a zlata. CleanPolish má RDA 43,8 a SuperPolish RDA 9,8.

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

799 Kč
Air Flow Classic 300 g

jednotlivé příchutě

739 Kč
Poladay 6 %

4 × 1,3 g

MI VARNISH
MI Varnish je bioaktivní, fl uoridační ochranný lak 

s obsahem kalcia a fosfátu. Poskytuje vysokou dávku 
fl uoridu spolu s přidaným posilujícím účinkem 

vápníkových a fosfátových iontů. Jednoduchá aplikace 
nevyžaduje žádnou přípravu nebo profylaxi. 

Díky jednorázovým aplikačním štětečkům se materiál 
snadno dostává do těžko přístupných míst.

2.489 KčMI Varnish refi l

(35 × 0,5 ml jahoda / máta, štěteček 50 ks)

789 KčMI Varnish Intro

(5 × 0,5 ml jahoda, 5 × 0,5 ml máta, štěteček 20 ks)

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

289 KčCleanPolish 50 g 289 KčSuperPolish 50 g
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JEDNORÁZOVÉ ŠTĚTEČKY
Univerzální jednorázové štětečky pro přesné 
nanášení malého množství tekutiny.

ZRCÁTKA, DRŽÁTKA ZRCÁTEK
Stomatologická zrcátka o průměru 22 mm. Ceny zrcátek jsou uvedeny za 1 kus, 

dodávají se pouze v celém balení po 12 kusech.

ARTIKULAČNÍ PAPÍR
Artikulační papír v barvě modré, červené nebo modročervené 
k úpravě okluzálních ploch.

199 Kč
Artikulační papír 

podkovy 6×10 listů
119 Kč

Artikulační papír 
proužky 12×10 listů

39 Kč
Zrcátko 

zvětšovací 69 Kč
Držátko zrcátek 

hladké odlehčené

69 Kč
Držátko zrcátek 

rýhované29 Kč
Zrcátko 
ploché

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

APLIKÁTORY
Speciální aplikátory pro přesné nanášení 

bondů a jiných tekutin. 
V barvách červená, žlutá, 

zelená a modrá.

119 Kč
Jednorázové štětečky 

bílé měkčí 50 ks 29 Kč
Držák štětečků 

plastový jednostranný

189 Kč
Jednorázové štětečky 

černé tvrdší 100 ks

629 KčAplikátory sada 

(4 × 100 ks apliktorů, 2 držáky)

159 Kč
Aplikátory 

jednotlivé barvy 100 ks

429 Kč
Pásky 10 m 

30 / 40 / 60 µm 

STRIPROLL
Transparentní polyesterové pásky 
síly 0,05 mm v šířkách 6, 8 nebo 
10 mm pro práci s kompozitními 
materiály. 687

686

685

319 Kč
Striproll 15 m transparentní 

různé šířky 
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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.

VATOVÉ VÁLEČKY
Vatové válečky s vysokou sací schopností 
se dodávají v univerzální velikosti č. 2–3.

139 Kč
Latexové rukavice 
pudrované 100 ks 169 Kč

Latexové rukavice 
nepudrované 100 ks

79 Kč
Vatové válečky 

250 g

279 Kč
Tužkový kartáček 

nerezový 239 Kč
Tužkový kartáček 

mosazný

VISTA-TEC
Velmi lehký štít z odolného plastu pro ochranu celého obličeje. 

Obroučka se dodává čirá, růžová, zelená nebo modrá.

KARTÁČEK TUŽKOVÝ
Kartáček pro jemné čištění nástrojů, rotačních nástrojů apod. 
Svazek mosazných nebo nerezových štětinek lze zatahovat 

do násadky. Náhradní štětinky lze dokoupit samostatně.

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.

1.299 Kč
Vista-Tec 

ultra light

(Obroučka, 5× ochranný štít) 1.299 Kč
Vista-Tec 

náhradní štíty 10 ks

Roušky z nepropustné fólie pokryté savým papírem. 
Dodávají se v barvách zelená, modrá, růžová, žlutá, 
Roušky z nepropustné fólie pokryté savým papírem. 
Dodávají se v barvách zelená, modrá, růžová, žlutá, 499 Kč

Roušky skládané 
různé barvy 500 ks

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.

69 Kč
Savky s odnímatelnou 

koncovkou 100 ks

69 Kč
Savky s pevnou 

koncovkou 100 ks

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

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

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.

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.

369 Kč
Bechtol Plus

1 litr 1.199 Kč
Bechtol Plus

5 litrů

919 Kč
Orocid MP

2 litry

499 Kč
Orocid MP

1 litr

1.899 Kč
Orocid MP 

5 litrů

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

1.799 Kč
Nádoba na dezinfekci 
s průhledným víkem

1.199 Kč
Nádoba na dezinfekci 

s neprůhledným víkem

KAVO SPRAY
Spray na ošetření mikromotorových 

a turbínových násadců. 
Ošetření se doporučuje dvakrát denně.

889 KčKaVo Spray

949 Kč
Indikátory DHI

200 ks 449 Kč
Indikátory MPI

500 ks

449 Kč
Isorapid Spray

2 litry

259 Kč
Isorapid Spray

1 litr

1.059 Kč
Isorapid Spray

5 litrů
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DIAGNOCAM
DIAGNOcam je první kamerový systém, který používá 

přímo samotnou strukturu zubu k diagnostice kazu. 
Zub je prosvícen světlem o specifi cké vlnové délce 

a je tedy sám použit jako světelný vodič. 
DIAGNOcam poskytuje rychlý a velmi bezpečný 

způsob detekce zubního kazu bez nutnosti 
expozice pacienta RTG zářením.

SONICFILL
Kompozit SonicFill 2 obsahuje vysoce plněnou patentovanou pryskyřici se 

speciálními modifi kátory, které reagují na akustickou energii. Nová verze 
SonicFill 2 má vylepšenou leštitelnost a odolnost proti opotřebení. 

SF2 formule je méně citlivá na světlo a zaručuje tak o 35 % delší pracovní čas 
oproti původní formuli SF1. Při aktivaci kompozitu akustickou energií dochází 

ke snížení viskozity, čímž se zvýší zatékavost kompozitu, umožňující 
rychlé nanesení a přesnou adaptaci. Poté se kompozit vrátí 

do viskóznějšího stavu, kdy jej lze skvěle opracovávat a tvarovat. 

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.

13.990 Kč
Dentasun MD

4 × 54 W 25.990 Kč
Dentasun MD

6 × 54 W

DIAGNOcam je první kamerový systém, který používá 
přímo samotnou strukturu zubu k diagnostice kazu. 
Zub je prosvícen světlem o specifi cké vlnové délce 

DIAGNOcam poskytuje rychlý a velmi bezpečný 

DIAGNOcam je první kamerový systém, který používá 
přímo samotnou strukturu zubu k diagnostice kazu. 
Zub je prosvícen světlem o specifi cké vlnové délce 

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

9.990 KčTranslux Wave

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

109.900 KčDIAGNOcam sada

(Kamera, software, malý a velký násadec, stojan, 
USB kabel pro propojení s PC, příslušenství)

14.779 Kč
5× SonicFill 2 refi ll (20 × 0,25 g)

+ násadec SonicFill1.939 Kč
SonicFill 2 20 × 0,25 g 

doplňkové balení A1, A2, A3, B1

do viskóznějšího stavu, kdy jej lze skvěle opracovávat a tvarovat. 

5× SonicFill 2 refi ll (20 × 0,25 g)

do viskóznějšího stavu, kdy jej lze skvěle opracovávat a tvarovat. 

5× SonicFill 2 refi ll (20 × 0,25 g)1.939 Kč

KAVO PROPHYFLEX 3
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.

Pneumatický práškový tryskací nástroj pro čištění zabarvených zubů, odstraňování 

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.

Pneumatický práškový tryskací nástroj pro čištění zabarvených zubů, odstraňování 

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.

26.990 Kč
PROPHYfl ex 3 

černý

(Do vyprodání zásob)

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

3.999 Kč
Charisma Opal 

základní balení (exp. 1/2017)

Původní cena: 6.000 Kč

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

WAVE
Fluorid uvolňující zatékavý radioopákní kompozitní materiál ve třech 

viskozitách, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění fi sur a opravy 
rekonstrukcí. K dispozici je široká škála odstínů pro anteriorní a posteriorní 

rekonstrukce. Díky dlouhé aplikační kanyle je zajištěn snadný přístup 
i do těžko dosažitelných míst. Materiál má výbornou leštitelnost i radioopacitu.

EQUIA FORTE
Rychle tuhnoucí estetický výplňový materiál s jedinečnou sklohybridní technologií 

s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebení s uvolňováním fl uoridu. 
Lze jej použít na zatížené výplně I. třídy, výplně II. třídy omezené velikosti, 

výplně V. třídy a výplně mléčných zubů, pro kořenové kazy, opravy starých výplní 
a dostavby kořenových pahýlů. Tenký zatékavý ochranný lak Equia Forte Coat šetří 

čas leštění a zlepšuje translucenci i celkovou estetiku výplně. Intro Kit obsahuje 
20 kapslí, 20×0,1 ml unit dose Equia Forte Coat a 25 štětečků.

Balení A2 A3 A3.5 OA2

NÍZKÁ VISKOZITA •

STŘEDNÍ VISKOZITA (MV) • • • •

VYSOKÁ VISKOZITA (HV) • •

269 KčWave 1 g (exp. 3–12/2017)

Původní cena: 413 Kč

CAVITY CONDITIONER
Prostředek na očištění a kondicionování 
povrchu kavity.

899 Kč
Cavity Conditioner 5,7 ml 

(exp. 1/2017)

Původní cena: 1.463 Kč

999 Kč
Cavity Conditioner 5,7 ml 

(exp. 4/2017)

Původní cena: 1.463 Kč

1.699 Kč
Equia Forte Intro Kit 

odstín A3 (exp. 4/2017)

Původní cena: 2.740 Kč

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

1.799 KčFuji Triage bílý (exp. 4/2017)

Původní cena: 2.590 Kč

1.999 Kč
Equia Forte Intro Kit 

odstín A2 / A3 (exp. 7/2017)

Původní cena: 2.740 Kč
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INTERDENT®

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

Než napočítáte 
 do tří…

Repair Kit
od GC

Chytrý průvodce 
a moderní produkty 
pro VŠECHNY vaše 

intraorální opravy

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

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. 

2.589 KčGC Repair Kit 


