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Pozývame Vás

Vážení zákazníci,

srdečne Vás pozývame na našu novú expozíciu  
na výstave Pragodent 2017.

Nájdete nás v pravom krídle Priemyselného paláca  
a sľubujeme, že nás neminiete.

Príďte sa k nám stretnúť s kolegami v príjemnom  
prostredí našej expozície, ponúknite si drink pri bare  
s našimi obchodnými zástupcami a špecialistami,  
ktorí Vám budú plne a radi k dispozícii.

Tešíme sa na Vás 12.-14. októbra 2017  
na pražskom Výstavisku v Holešoviciach.
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IDS 2017

Kam kráčaš IDS? 
Tohtoročný svetový dentálny veľtrh bol di-gi-tál-ny!
Kolín nad Rýnom, 21. - 25. marca 2017

Ponuka veľtrhu bola zameraná na digitálnu produkciu a diagnostiku, inteligentné sieťové riešenia pre ordinácie a laboratóriá, 
„chytré“ služby pre stomatológov a zubných technikov, rovnako ako na ďalšie zlepšovanie starostlivosti o pacientov.

Počas 5 dní veľtrh predstavil najnovšie produkty, vývoj  
a trendy stomatológie a dosiahol úctyhodných rekordov: 

155 000 návštevníkov zo 157 krajín  
(nárast 12% oproti 2015) 

2 305 vystavovateľov z 59 krajín 
(nárast 6% oproti 2015) 

163 000 m2 výstavnej plochy  
(viac inovácií a širší sortiment ako kedykoľvek predtým)

60 km výstavných uličiek  
(rýchlosťou chôdze možno prejsť za 13 hodín)

Približne 90% opýtaných návštevníkov odporúča IDS 
svojim kolegom a 70% uviedlo, že plánujú navštíviť IDS  
v roku 2019. Jasný signál, že IDS má veľký význam  
a dopad pre dentálny svet.

Budúce IDS sa bude konať v termíne 12. - 16. marca 2019, 
opäť na výstavisku v Kolíne nad Rýnom. Ak patríte medzi 
dlhodobých plánovačov, zaznamenajte si termín do kalen-
dára, pretože pre dentálny svet patrí „vidieť a zažiť IDS“ do 
skupiny „must have“.
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Novinky IDS 2017

Clearfil Universal Bond Quick
Univerzálny bond, ktorý pracuje okamžite. 
Bez čakania, bez zdĺhavého vtierania,  
v jednej vrstve..

viac na strane 14 a 15

Universal Bond
Univerzálny dvojzložkový adhezívny systém, jednoduchá aplikácia,  
bez čakania a bez nutnosti vytvrdnutia svetlom.

viac na strane 5

Brilliant EverGlow 
 
Vysoko estetický a užívateľsky 
príjemný flow kompozit, stabilný, 
ideálne thixotropný, k dispozícii 
v 3 translucenciách pre ideálnu 
estetiku. Mimoriadne výhodná 
uvádzacia cena.

viac na strane 20

Admira Fusion x-base
Zatekavý nanohybridný výplňový materiál na báze ORMOCER®ov, 4 mm, 
nový člen rady Admira Fusion.

viac na strane 17

Essentia Universal 
Jeden odtieň, tri skvelé možnosti pre všetky indikácie v postrannom úseku. 
Essentia HiFlo U, Essentia LoFlo U, Essentia U.

viac na strane 10

Ceram.X SphereTEC One
Univerzálny nano-kompozitný  
materiál s unikátnou patentovanou  
technológiou phereTec - guľaté  
granulované plnivo plniaci efekt  
guľôčkového ložiska.  
Novo v kompuliach.

viac na strane 19

Estelite Asteria Essential
Vysoko estetický kompozitný systém. Novo v kompuliach.

viac na strane 5

Tetric Evo-Line Systém Kit Syringe
Ekonomicky výhodné (úspora 30%) balenie najpoužívanejších odtieňov 
rady Tetric. 

viac na strane 9
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Novinky IDS 2017

viac na strane 26

Euronda Alle
Kompletná rada pre ochranu lekárov, personálu a pacienta pri chirurgic-
kých výkonoch. Sterilné sety - Všetko potrebné pripravené v jednom balíku 
- šetrite svoj čas!

viac na strane 32

R-Pilot
Reciprokačný nástroj na iniciálne spriechodnenie - vytvorenie GlidePath 
(hladké cesty). Nástroj je dodávaný sterilný, je určený pre použitie na jed-
ného pacienta. NiTi zliatina M-Wire, flexibilnejšia a odolnejšia než klasická 
NiTi zliatina.

Gold Glider
Reciprokačný nástroj, ktorý je dodávaný sterilný, je určený pre použitie 
na jedného pacienta. NiTi zliatina Gold, špeciálna tepelná úprava zliatiny 
zaisťuje, že možno predhnúť, je vysoko flexibilná a odolná voči torznému 
namáhaniu.

viac na strane 41 viac na strane 41

myClip 2.0
Všetko v jednom! Krúžok pre sekčné  
matrice s integrovanými kliešťami.

viac na strane 27

OxySafe
Aktívny Oxygen gél 
a roztok pre liečbu 
periodontitis a peri-
-implantitis.

viac na strane 26

XyliPOP
Zdravá lízanky bez obsahu cukru, aspartámu, sorbitolu, laktózy a lepku. 
Sladené xylitolom. Motivácia a odmena pre detskú profylaxiu. Svieža  
jahodová príchuť. Balenie obsahuje 40 ks.
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Výhody, ktoré inde nenájdete
Vyberte si z najširšieho sortimentu!
Evidujeme viac než 30 000 položiek, cez 200 000 kusov stomatologických potrieb držíme skladom!  
Ponúkame všetok spotrebný materiál a veľmi pestrú škálu prístrojov pre ordináciu i laboratórium.

Nakúpte s garanciou najnižšej ceny!
Väčšinu výrobkov ponúkame v niekoľkých kvalitatívnych i cenových kategóriách, ale vždy za najvýhodnejšie 
ceny. Pravidelne zasielame špeciálne ponuky noviniek, akciových cien a bonusov.

Očakávajte svoj tovar rýchlejšie!
Väčšinu tovaru doručíme do 24 hodín od Vášho objednania! Moderný systém riadenia skladových zásob  
umožňuje objednávky vybaviť a odoslať ešte v ten istý deň a svoj tovar tak získate veľmi rýchlo.

Nechajte sa hýčkať osobnou starostlivosťou!
Náš tím preškolených obchodných poradcov, produktových špecialistov a operátorov je Vám k dispozícii.  
Neustále pre Vás vyhľadávame nové výrobky a technológie. Organizujeme vzdelávacie, spoločenské a športové 
akcie. Najvernejší z Vás sú našimi VIP a VIP Gold zákazníkmi, ktorým ponúkame radu ďalších výhod a zliav.

Obchod.dentamed.sk
Náš elektronický obchod obchod.dentamed.sk je Vám k dispozícii 24 hodín denne a ponúka Vám kompletný 
sortiment nami ponúkaných produktov. Vyberajte si v pohodlí domova kedykoľvek chcete.

Bratislava 
a okolie: 
Ing. Anna Mihaliaková 
tel.: 0911 675 697 
anna.mihaliakova@dentamed.sk

Západné a Stredné  
Slovensko: 
Mgr. Anna Kolveková 
tel.: 0911 675 695 
anna.kolvekova@dentamed.sk

Severné a Stredné  
Slovensko: 
Jozef Húska 
tel.: 0905 966 978 
jozef.huska@dentamed.sk

Bratislava a Juhozápadné 
Slovensko: 
Jozef Levčík 
tel.: 0903 264 524 
jozef.levcik@dentamed.sk

Váš Dentamed

Vaši obchodní zástupcovia Dentamedu pre SR:
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Universal Bond
Univerzálny dvojzložkový adhezívny sys-
tém, kompatibilný so všetkými leptacími 
technikami, pre priame i nepriame výplne, 
vhodný pre svetlom, chemicky aj duálne 
tuhnúce materiály (bez použitia DCA). 
Jednoduchá aplikácia, bez čakania,  
bez nutnosti vytvrdnutia svetlom. 
 
Kit obsahuje 1× 5ml bond A, 1× 5ml bond B 
a príslušenstvo.

Tokuyama

Estelite Asteria Essential
JEDNODUCHO ESTETICKÁ - vysoko estetický kompozitný systém, len 2 vrstvy zaručujú vynikajúci estetický 
výsledok, minimálny počet odtieňov : 7 odtieňov Body a 5 odtieňov Enamel pokrýva celú škálu potrebných 
odtieňov ; neviditeľné okraje, zjednodušené vrstvenie, optimálna manipulácia, ľahké, modelovanie, dosta-
točný pracovný čas (90 sekúnd - v závislosti na okolitom svetle). Odtiene Body: A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, 
B3B, BL, odtiene Enamel:NE, OcE, WE, YE, TE. Essential Kit - 7× 15 kompulí á 0,2 g.

obj. číslo názov bežná cena akc. cena

9036 211 Estelite Asteria PLT Essential Kit (7× 15 kompulí) 493,60 € 437,90 €

uv. odtieň kompule 15× 0,2 g 72,50 € 61,70 €

9029 937 Estelite Asteria Essential Kit (7× 4g strikeačky) 493,60 € 437,90 €

uv. odtieň striekačka, 4 g 72,50 € 61,70 €

Novinka IDS

obj. číslo: 9036 198

88 €  132 €   

Tokuso Rebase II Fast sada
Obľúbený rýchlotuhnúci rebazovací materiál. 
Doba od namiešania do konečného vytvrdenia  
v ústach 6,5 min. Sada obsahuje 80 g prášku,  
50 ml tekutiny, 15 ml adhezíva a príslušenstvo.

obj. číslo: 0998 930

105 €  133,90 €

Novo aj v kompuliach

Estelite Sigma Quick
Univerzálny kompozitní materiál pre priame 
výplne vo frontálnom i distálnom úseku. Obsah 
3,8 g.

uveďte odtieň

25,90 €  27,70 €

Estelite Flow Quick 
Nízkovizkózny svetlom tuhnúci kompozitný 
materiál. 

Shield Force Plus Starter Kit  
Rýchla a efektívna liečba hypersensitivného 
dentínu.Sada obsahuje 3ml fľaštičku Shield 
Force Plus, 25× aplikátor a aplikačnú mističku  
+ 0,5 ml Mini Kit Shield Force Plus zadarmo. 

+ Minikit

obj. číslo: 9020 589

68,00 €  83,20 €

+

Pri nákupe 5 striekačiek 
Estelite Sigma Quick / 
Posterior Quick získate 
zadarmo Bond Force II, 
5ml (9031 525).  
Platí do vyčerpania zásob.

Estelite Posterior Quick 
Kompozitný materiál pre pôsobivé opravy v po- 
strannom úseku s krátkou dobou vytvrdzovania  
- 10 s. Obsah 4,2 g. 

obj. č. 9026 320-2

39,90 €  52,60 € 
obj. č. 9020 296-315

39,90 €  52,60 € 
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M+W Dental

M+W Permaplast
Kompozit pre všetky indikácie: LH Nano - svetlom tuhnúci nanohybridný, LH Hybrid - svetlom tuhnúci hybridný, LH Flow - svetlom tuhnúci zatekavý hyb-
ridný, LH Viscous Flow - svetlom tuhnúci vysoko vizkózny zatekavý hybridný s nanočasticami, Bulk - svetlom tuhnúci bulkfillový, Permaplast - chemicky 
tuhnúca pasta / pasta.

obj. číslo balenie cena

0100 115-120 M+W Permaplast LH Nano, 4 g 23,00 €

0000 170-175 M+W Permaplast LH Hybrid, 3 g 17,20 €

0100 105-108 M+W Permaplast LH Flow, 2 g 11,50 €

0100 165-168 M+W Permaplast LH Viscous Flow, 2 g 20,10 €

0100 114 M+W Permaplast Bulk, 2 g 22,00 €

0000 105 M+W Permaplast, 2× 13 g 52,60 €

3+1 ZADARMO. Pri nákupe 3 striekačiek (druh a farba podľa výberu) 
obdržíte 1 zdarma (najlacnejšie). 

Nevzťahuje sa na M+W Permaplast (2× 13g).

M+W Big-Etch
Gél s 36% kyselinou fosforečnou na leptanie skloviny a dentínu s optimál-
nou thixotrópiou a tečením. Farba: zelená. Balenie obsahuje 50 ml (62 g) 
zasobnej striekačky, 10× aplikačné striekačky, adaptér pre plnenie a 50× 
aplikačné špičky.

obj. č.: 0100 100

42,50 €  46,60 €

obj. č.: 0100 045

325 €  342 €

M+W Superlite 1300
Bezdrôtová polymerizačná LED  lampa s intenzitou 
svetla až 1300 mW / cm2. Jednoduchá obsluha,  
k dispozícii 4 rôzne režimy. Lampa je vybavená vysoko 
kvalitnou Li-Ion batériou. Plne nabitá batéria vydrží  
až 4000 cyklov expozície. Ergonomicky tvarovaná  
rukoväť umožňuje prácu bez únavy.

M+W Dezinfekčné utierky
Vlhké dezinfekčné utierky (14x22cm) bez alde-
hydov pre rýchle, účinné čistenie a dezinfekciu 
plôch a predmetov. Príjemná svieža vôňa. Doba 
pôsobenia: HBV a HIV ( 2min.), HCV, baktérie  
(vr.TBC) a plesne (1 min.). Balenie obsahuje  
100 ks v sáčku, vôňa citron, jablko, neutral. 

uv. vôňu

6,50 €  7,90 €

M+W Vatové vankúšiky 
Buničinové štvorčeky 4× 5 cm, vhodné pre zásobník Pur-Zellin-Box a Aski-
na Brauncel. Balenie obsahuje 2 role (1 000 ks).

obj. číslo: 0000 550

2,90 €  3,60 €

M+W Latex Polymer bez púdru
Nesterilné latexové rukavice bez púdru, s vrstvou polymérov, s jemne 
zdrsneným povrchom pre lepšie uchopenie nástrojov. Balenie 100 ks 
veľkosti XS, S, M, L alebo XL.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0100 50X 100 ks  7,00 €  6,50 € 

od 10tich bal. 10× 100 ks (ľub. veľ.) 7,00 €  5,90 € 

M+W Medical Nitril
Hypoalergénne nitrilové rukavice bez púdru. 
Príjemné na nosenie, so špeciálnym povrchom, 
guľatými okrajmi. K dispozícii vo farbe - prírod-
na, fialová alebo ružová. Balenie obsahuje  
100 ks. 

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0200 525-8 Prírodne (S, M, L, XL)  7,90 €  7,40 € 

0400 530-3 Fialové (XS, S, M, L)  7,90 €  7,40 € 

0400 534-7 Ružové (XS, S, M, L)  7,90 €  7,40 € 

pri nákupe 10 balení (i kombinácia)  7,90 €  6,50 € 
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M+W Dental

M+W Normalloy kapsle  
Non-gama2 amalgám v kapsliach. Chemické zloženie: 69,2% Ag, 18,6% Sn, 
11,9% Cu, 0,3% Zn, z toho 70% piliny a 30% sférické častice. Dóza 50 kapslí. 

M+W Kältespray 
Chladiaci spray bez  
freónov so zmesou propan/butan.  
Teplota v ústí rozprašovača  
je -50 °C. Balenie obsahuje  
200 ml v spreji.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0000 127 žlto-biele, veľ. 1 36,90 € 33,00 €

0000 128 žlto-šedé, veľ. 2 46,20 € 39,00 €

0000 129 žlto-čierne, veľ. 3 63,00 € 52,00 €

obj. č.: 0000 093

5,90 €  6,90 € 

M+W Sioplast A/AS/ A380
Presná elastomérna odtlačková hmota na báze vinylpolysiloxanov, adičná (A-silikón), veľmi vysoká 
kvalita za výhodnú cenu! M+W Sioplast A putty -  1× 450 ml bázy, 1× 450 ml katalyzátor, 2 odmerné 
lyžice. M+W Sioplast AS light - 2× 50 ml, 12× miešacie kanyly (žlté), M+W Sioplast A putty 380 -  
2× 380 ml v kartušiach.

obj. číslo názov bežná c. akc. cena

0153 220/1 A putty/putty soft  900 ml 65,50 € 54,50 €

0153 225-7 AS Light regular/fast/medium 2× 50 ml 35,70 € 29,90 €

0237 240 A 380 putty 2× 380 ml 132,90 € 114,50 €

M+W Algicit  
Color Dimension 
Alginát so zmenenou farbou. Normálne tuhnúci, 
mätová príchuť. Čas miešania 45 s - fialová 
farba, čas spracovania 1 min 45 s - ružová farba, 
čas tuhnutia v ústach 30 s - biela farba. Rozme-
rová stabilita 100 hodín. Obsah: 500g sáčok.

M+W Proviso 
Samotuhnúci provizórny výplňový cement  
pre okamžité použitie na zinkoxidovej bázi  
bez obsahu eugenolu, s fluórom.  
Obsah: 40g fľaštička.

M+W Pontiform Automix 2 
Provizórna C+B hmota v kartušiach. Automatic-
ké miešanie pri priamej aplikácii. Obsah: 1× 78 g 
dvojitá kartuša (4:1) A2 universal, 15 úsporných 
miešacích kanýl. 

M+W Pontiform Direct Mix 
Provizórna C+B hmota v striekačke, automa-
tické miešanie pri priamej aplikácii. Obsah: 5ml 
striekačka A, 5 miešacích kanýl.

3+1 zadarmo

obj. číslo: 0400 277

 od 4,50 €  5,95 € 

obj. č.: 0100 160-162

7,90 €  9,60 € 

obj. č.: 0000 216

49,50 €  60 € 

obj. č.: 0000 290

15,50 €  18,20 € 

obj. č.: 0098 118

27,90 €  31,70 € 

obj. č.: 0000 287

24,50 €  27,80 € 

M+W Universal Tips  
100 ks s držiakom

M+W MicroTips set 
Miniatúrne aplikátory (s chumáčikmi)  
s držiakom štetčekov MicroTip (umelohmotný 
držiak nie je sterilizovateľný). Obsah: 4× 100 ks - 
červené, zelené, žlté, modré, 2× držiak štetčekov 
- biely, červený. 

M+W Miešacie kanyly žlté
Žlté miešacie kanyly 1:1/2:1 použiteľné s väčši-
nou bežných odtlačkových hmôt v kartušiach. 
Obsah 50 ks.

2+1 zadarmo

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0500 507 regular modré 7,00 € od 4,70 €

0500 508 jemné žlté 7,00 € od 4,70 €

0500 510 x-jemné sv. modré 7,00 € od 4,70 €
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M+W Dental

M+W Pinzety 
Nerezové pinzety.

M+W Zrkadielka
Nerezové zrkadielko o Ø 2,3 cm. Obsah 12 ks.

M+W Páka na hroty koreňov 
Páka s gracílnymi pracovnými konci pro hlboko 
uložené zvyšky koreňov, ľahká ergonomická 
rukoväť, obojstranná.

M+W Zubná sonda
Vyšetrovacia nerezová sonda s guľatou rukovä-
ťou. Tvar 9, rovná.

M+W Parodontometer CP11,5
WHO sonda s farebným označením, CP 11,5  
(s okrúhlou špičkou), vhodná na stanovenie  
PS-indexu (3,5-5,5-8,5-11,5 mm).

M+W Zásobník na vatové valčeky
Zásobník k hygienickému skladovaniu a odberu vatových válčekov. Vnútorné rozmery zásobníka  
sú 43 × 85 × 95 mm (š × v × h). Farby: biela, modrá, žltá. 

M+W Dezinfekčná vaňa
Dezinfekčná 3l vaňa, vrátane sita a veka rozmer 
12 × 32 × 21 cm.

obj. číslo balenie  bežná cena  akc. cena

0098 636 London College s rýhovanou čelistí, délka 15 cm 9,90 € 8,40 €

0098 646 London College, šikmo žebrovaná, délka 15 cm 9,90 € 8,40 €

0098 628 Meriam s rýhovanou špičkou, délka 16 cm 9,90 € 8,40 €

0098 629 Perry s rýhovanou špičkou, délka 13 cm 9,90 € 8,40 €

obj. číslo balenie  bežná cena  akc. cena

0084 602 veľ. 5, zväčšovacie 15,90 € 13,90 €

0084 605 veľ. 5, ploché 15,90 € 13,90 €

obj. číslo: 0075 690

5,90 €  6,90 €

obj. číslo: 0040 672

12,80 €  14,90 €

obj. číslo: 0198 620 

39,90 €  46,60 €

uv. farbu

11,50 €  14,60 €

obj. číslo: 0000 761

44,20 €  54,60 €

Značka M+W Dental 
Top kvalita za vynikajúcu cenu
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Ivoclar Vivadent

OptraGate
Bezlatexový ústny retraktor, zaisťuje efektívnu relatívnu izoláciu pracovného poľa. Mäkký, pružný materiál sa optimálne 
prispôsobí pohybom úst a je pre pacientov pohodlný, napr. počas kontroly oklúznych vzťahov alebo pri RTG vyšetrení 
zubov. K dispozícii vo veľkostiach - regular, small a junior, pre deti naviac v modrej alebo ružovej farbe. 

Tetric Evo-Line System Kit Syringe
Ekonomicky výhodné (úspora 30%) balenie najpoužívanejších odtieňov 
rady Tetric. Je možné objednať aj System Kit v kompuliach.

Kit obsahuje:  
• 1× 3g Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA 
• 1× 2g Tetric EvoFlow Bulk Fill IVA 
• 3× 3g Tetric Evoceram (A2, A3, A2Dentin) 
• 1× 2g Tetric EvoFlow A3 
• 1× 2ml Adhese Universal VivaPen 
• príslušenstvo

Tetric Evoceram / Evoceram  
Bulk Fill
Striekačka 3g 

Tetric Evoflow / Evoflow Bulk Fill 
Striekačka 2 g 

+2× Starter kit Blue/Pink 

+ VivaStyle Paint 
On Plus Patient Kit

4+1 zadarmo*

4+1 zadarmo*

Novinka IDS

obj. číslo balenie bežná cena

9026 731 Promo Pack (3× regular, 3× small, 2× junior) 18,20 €

0091 610 Sortiment, 80 ks (40× regular, 40× small) + VivaStyle Paint On Plus Patient Kit (0891 162) zadarmo 130,80 €

uv. veľkosť Refill, 80 ks (regular, small alebo junior) + 2× Starter Kit Blue/Pink (9040 633) zadarmo 130,80 €

9040 633 Starter Kit Blue/Pink (4× Junior modrý, 4× Junior ružový, 4× malý modrý, 4× malý ružový) 1+1 zadarmo 47,80 €

obj. číslo: 9036 231

239 €  

uv. odtieň

od 39,40 €  49,30 €  

uv. odtieň

od 26,30 €  32,90 €  

Odporúčame

* Balenie zadarmo vám bezplatne zašle spoločnosť Ivoclar Vivadent.

IPS e.max CAD
Bločky do CAD/CAM fréz.

IPS Empress CAD 
bločky do CAD/CAM fréz.

20% zľava od 3 balení 
25% zľava od 5 balení

20% zľava od 3 balení 
25% zľava od 5 balení

obj. číslo názov bežná cena od 3 bal. od 5 bal.

605329 IPS e.max CAD LT A2 C14/5 136 € 109 € 99 €

605330 IPS e.max CAD LT A3 C14/5 136 € 109 € 99 €

605319 IPS e.max CAD LT A2 I12/5 136 € 109 € 99 €

605320 IPS e.max CAD LT A3 I12/5 136 € 109 € 99 €

626393 IPS e.max CAD HT A3 I12/5 136 € 109 € 99 €

obj. číslo názov bežná cena od 3 bal. od 5 bal.

602568 IPS Empress CAD LT A2 C14/5 76 € 61  € 56 €

602569 IPS Empress CAD LT A3 C14/5 76 € 61  € 56 €

602599 IPS Empress CAD Multi A2 C14/5 98 € 78  € 73 €

602600 IPS Empress CAD Multi A3 C14/5 98 € 78  € 73 €

602594 IPS Empress CAD Multi A3 I12/5 98 € 78  € 73 €
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GC Essentia Universal

GC Essentia HiFlo U
Vysoko zatekavý kompozit s výnimočnou  
zmáčavosťou, ktorý sa perfektne adaptuje  
k preparovaným plochám a zateká do úzkych 
kavít. Vynikajúca pevnosť a odolnosť proti  
oderu. Univerzálny odtieň U.

Jeden odtieň, tri skvelé možnosti 
pre všetky indikácie v postrannom 
úseku.

GC Essentia Universal Kit
Balenie obsahuje: 
GC Essentia HiFlo, 2 ml v striekačke, univerzálny odtieň (U) 
GC Essentia LoFlo, 2 ml v striekačke, univerzálny odtieň (U) 
GC Essentia, 2 ml v striekačke, univerzálny odtieň (U)

Novinka IDS

obj. číslo balení bežná cena akciová cena

9036 193 GC Essentia Universal Kit 128,70 € 119 €

9036 194 GC Essentia HiFlo U, 1× 2 ml 52,90 € 48 €

9036 195 GC Essentia LoFlo U, 1× 2 ml 52,90 € 48 €

9040 358 GC Essentia U, 1× 2 ml 52,90 € 48 €

Promo balenie

GC Essentia U
Univerzálny kompozit v konzistencii pasty. 
Vlastnosťami je určený do postranného úseku: 
kondenzovateľný, nelepivý, rtg kontrastný. 
Súčasť 7-odtieňového balenia Essentia (vrátane 
odtieňov enamel & dentín). Univerzálny odtieň U.

GC Essentia LoFlo U
Nízko zatekavý kompozit, optimálne použitie 
ako thixotropný materiál - napr. pre cervikálne 
výplne. Vynikajúca pevnosť a odolnosť proti 
oderu. Univerzálny odtieň U.
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Essentia
Jednoduché riešenie pre vysoko estetické výplne. Unikátny systém vrstve-
nie. Iba sedem odtieňov Vám postačí  
k zhotoveniu akejkoľvek estetickej výplne  
- 3 dentínové, 2 sklovinné, 1 univerzálny,  
1 Masking Liner. Essentia Starter Kit  
obsahuje 7 × 2ml striekačky  
(Light Dentin, Medium  
Dentin, Dark Dentin, Light  
Enamel, DE, U, Masking  
Liner pre prekrytie diskolorácia)  
a 20 × kanyly. 
 
 
 
 

Essentia Modifier  
sú odtiene pre charakterizáciu výplní. 
Balenie Essentia Modifier Kit obsahuje 4× 2,4 ml striekačky 
(RBM - RedBrown, BM - Black, WM - White a OM - Opalescent).

obj. číslo balenie  bežná cena  akc. cena

9040 351 Starter Kit, 7× 2ml 275 € 239 €

uv. odtieň Striekačka LD, MD, DD, LE alebo ML, 2 ml 53 € 48 €

9040 352 Modifier Kit, 4× 2 ml 183 € 159 €

uv. odtieň Modifier striekačka, 2,4 ml 50 € 48 €

G-Premio Bond
Univerzálny bond 8. generácie kompatibilný  
so všetkými režimami leptania, určený pre pria-
my bonding, pre opravy i riešenie precitlivenosti. 
Mimoriadna ponuka: Pri nákupe 2 fľaštičiek  
za bežnú cenu (91 Eur) obdržíte 1 zdarma. 
Cena jednej fľaštičky v tejto akcii 60 Eur! 

GC G-Bond
Jednozložkový samoleptací 
bond 7. generácie využívajúci 
princípov chemickej i mikro-
mechanickej väzby. Obsah  
5 ml, príslušenstvo.  

G-aenial bond
Jednozložkové samoleptacie 
adhezívum 7. generácie  
s voliteľným leptaním skloviny, 
jednoduchá aplikácia, mimori-
adne pevná väzba, znížená 
pooperačná citlivosť.

obj. číslo: 0047 105

69,50 €  83,40 €

obj. číslo: 9026 495

69 €  79,40 €

obj. číslo: 9033 066

79 €  91 €

Gradia Direct 
Anterior / Posterior. Striekačka 4g / 4,7g.

uv. odtieň

36,50 €  42 €

G-Cem LinkAce
Duálne tuhnúci samoadhezívny univerzálny živicový cement 
pre adhezívnu fixáciu celokeramických, kovových alebo kom-
pozitných nepriamych protetických náhrad. Ponúka najvyšší 
stupeň polymerizácie chemickou cestou. Vysoká mechanická 
odolnosť a farebná stálosť ho robí ideálnym materiálom pre 
cementovanie CAD-CAM prác a bezkovových náhrad. Akciová 
ponuka 2 + 1 striekačka zadarmo platí do vyčerpania zásob.

obj. číslo balenie  bežná cena  akc. cena

9030 983 A2 (2+1 striekačka 4,6g, príslušenstvo) 144 € 125 €

9031 013 Translucent (2+1 striekačka 4,6g, príslušenstvo) 144 € 125 €

 2+1 striekačka zadarmo

2+1 zdarma

GC

4+1 zadarmo

uv. odtieň

od 41,40 €  59,60 €

GC G-aenial  
Anterior / Poster.
Univerzálny výplňový kompozitný materiál pre 
zhotovovanie vysoko estetických prác u všet-
kých tried výplní, či už za použitia jediného  
(95 % všetkých prác) alebo viac odtieňov.  
Pri kúpe 1 ks akciová cena 51,80 €, pri využití 
akcie 4+1 zadarmo cena 41,44 € za 1 ks. 



Zjednodušiť bondovací proces nie je jednoduché. 
Preto odborníci vyvinuli adhezívum, na ktoré 
sa môžete spoľahnúť pri použití na akomkoľvek 
povrchu zuba, s akoukoľvek technikou leptania, 
pre všetky priame i nepriame aplikácie: 3M™ 
Single Bond™ Universal. Pýtate sa, či mu môžete 
dôverovať? Prebiehajúce klinické hodnotenia 
dokazujú, že ide skutočne o univerzálne adhezívum, 
ktoré zabezpečuje predvídateľné klinické výsledky, 
prakticky bez pooperačnej citlivosti. Vďaka budúcim 
vynikajúcim výsledkom zistíte, že vaše rozhodnutie 
bolo správne a budete sa môcť sústrediť na to, čo je 
najdôležitejšie, a tým sú - vaši pacienti.

www.3mespe.sk

Máte na starosti 
množstvo rozhodnutí.
Toto urobte s istotou. 

3M™ Single Bond™ 
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obj. č.: 9028 836

73,70 €  86,70 €

uv. odtieň

50 €  66,80 €

obj. číslo: 9034 269

28 €  42 €

uv. odtieň

56,40 €  70,50 €

uv. odtieň

16,50 €  20,60 €

Sof-Lex Diamond
Dvojkrokový systém leštenia v tvare špirály s obsahom diamantov. 
Opakovane použiteľné, možno sterilizovať v autokláve. Uvádzacia balenie 
obsahuje 5× Sof-Lex předleštící béžovej špirály, 5× Sof-Lex diamantové 
ružové leštiace špirály, Mandrel RA, návod na použitie a technickú kartu.

Filtek Bulk Fill Posterior
Svetlom tuhnúci kompozitný materiál pre rýchle  
a jednoduché výplne v postrannom úseku. Možnosť 
urobiť až 5 mm výplň v jednom kroku bez vrstvenia 
a s minimálnym polymerizačným zmrštením.  
K dispozícii v striekačkách alebo kompuliach.  
Obsah striekačka 4g alebo kompule 20× 0,2g.

Valux Plus
Obľúbené fotokompozitum určené pre frontálny i laterálny úsek. Mechanic-
ky odolný, ľahko leštiteľný, radiopákny, vysoko estetický vďaka „chameleón 
efektu“. Vyrába sa v 8 odtieňoch - A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, UD. Obsah 4g 
striekačka.

Sof-Lex
Flexibilné leštiace disky potiahnuté  
oxidom hlinitým, jednotlivé stupne  
hrubosti sú farebne odlíšené, disky  
sa ľahko vymieňajú vďaka patentované-
mu mandrelu.

3M

Single Bond Universal
Unikátne adhezívum pre všetky adhezívne techniky, 
pre všetky povrchy bez potreby použitia silanu, pre 
všetky adhezívne indikácie. Balenie obsahuje 5 ml. 

obj. číslo balenie  bežná cena  akc. cena

0016 825 Sof-lex XT kit, žlté disky, 8× 30 ks 109 € 98 €

0016 810 Sof-lex kit, modré disky, 8× 30 ks 108 € 97 €

uv. typ Sof-lex refill, 50 ks 29 € 25 €

9009 269 Sof-lex Mandrells, 2 ks 28 €

Filtek Ultimate
Univerzálny výplňový materiál pre priame výplne vo frontálnom i distálnom 
úseku. Striekačka 4 ml.

Ketac Cem Radiopaque
Skloionomerný upevňovací cement pre inleje, onleje, korunky a mostíky, 
prefabrikované interpulpulárne čapy, ortodontické aparáty a dlahy. Klinické 
balenie obsahuje 3 × 33 g prášku, 3 × 12 ml tekutiny a príslušenstvo.

obj. číslo: 0020 174

119,90 €  160 €

Express XT
A-silikónový odtlačkový materiál pre 1-krokovú a 2-krokovú  
odtlačkovú techniku s mimoriadne presnými odtlačkami.  
Veľmi presná reprodukcia detailov vďaka vysokej  
hydrofilite a zatekavých vlastností.

Express XT Penta H/Penta H Quick/Penta  
Putty - 1× 300ml báze, 1×60ml katalyzátor. 
Express XT Light Body/Quick/Regular/ 
Regular Quick - 2× 50 ml, 10× žlté kanyly.

obj. číslo balenie  bežná cena  akc. cena

9025 67x Express XT Penta H / Penta H Quick / Penta Putty 77,70 € 62,20 €

9018 67x Express XT Light Body/QUICK/Regular 61,40 € 49,20 €



CLEARFILTM Universal Bond Quick

Univerzálny. Pre všetky techniky leptania.  Pre všetky indikácie.

rozotrieť štetčekom – nečakať – osušiť – osvietiť

Aplikácia Osušenie Osvietenie

Kombinácia patentovaného MDP monoméru a technológie Rapid Bond = rýchla spoľahlivá väzba. 

Spojenie osvedčeného MDP monoméru a nových hydrofilných amidových monomérov zaisťuje 
optimálnu stabilitu, toleranciu voči vlhkosti a silnú spoľahlivú väzbu. 

RAPID BOND
TECHNOLOGY

Univerzálny bond, ktorý pracuje okamžite. 
Bez čakania, bez zdĺhavého vtierania,  
v jednej vrstve.

RAZ DVA

+50Objednajte CLEARFILTM Universal Bond Quick 5 ml  
a dostanete 1 ml zadarmo (50 aplikácií)
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Kuraray

NovinkaNovinka

Nástupca Clearfil Majesty Esthetic.

Clearfil Majesty ES-2
Univerzálny svetlom tuhnúci kompozitný materiál pre zhotovenie vysoko 
estetických výplní všetkých tried vo frontálnom i postrannom úseku.  
Professional Kit obsahuje 4× 3,6g odtiene Classic, 8× 3,6g odtiene Pre-
mium, 4× 1,8g odtiene Premium transparentné vzorkovník. Uvádzacie 
balenie obsahuje 1,2g Classic A2 a 2 × 1,2g Premium (A2D, A2E). 

Clearfil Universal Bond Quick
Univerzálny bond, ktorý pracuje okamžite. 

Fľaštička 5ml + zadarmo 1 ml (9036 133) = ušetríte 27,50 €. 
Value pack 3× 5 ml = cena za 1 fľaštičku 73 €.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0422 100 Professional Kit 516,90 € 465,00 €

0422 101 Uvádzacie balenie 54,90 € 46,30 €

uv. odtieň striekačka 3,6g 54,90 € 46,30 €

obj. číslo balenie cena

9036 132 Fľaštička 5ml + zadarmo 1 ml (9036 133) 97,90 €

9036 063 Value pack 3× 5ml 220 €

uv. odtieň

46,30 €  59 € 

Clearfil Majesty Esthetic 
Svetlom tuhnúci kompozitný materiál pre frontálny úsek, univerzálny výber 
odtieňov, iba jeden odtieň pre výplň. Obsah balenia striekačka 3,6g. 
Platí do vyčerpania zásob.

Clearfil DC Core Plus
Duálne tuhnúci materiál pre dostavby pilierov vitálnych aj devitalizovaných zubov. Pohodlná aplikácie z Automix striekačky. Odtiene: dentín a biely.  
Clearfil DC Core Plus Kit - 1× 17,9g / 9ml Clearfil DC Core Plus, 1ml Clearfil S3 Bond Plus, príslušenstvo.  
Clearfil DC Core Plus refill - 1 striekačka (17,9 g / 9 ml), príslušenstvo.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0322 190/1 Kit dentin alebo white 156,30 € 125,00 €

0322 192/3 Striekačka 9 ml dentin alebo white 127,30 € 99,00 €

0322 196 Miešace kanyly, 20 ks 37,10 €

9028 933 Endo koncovky S, 20 ks 24,70 €

9032 940 Endo koncovky L, 20 ks 24,70 €

Panavia V5
Duálne tuhnúci estetický kompozitný cement pre všetky indikácie cementovania, vrátane 
adhezívnych mostíkov a faziet.  Jednoduchá aplikácia, malá vrstva filmu, jednoduché 
odstraňovanie prebytkov, vysoká sila väzby, vynikajúca mechanická stabilita. 

Professional Kit - 5× 2,4 ml (Universal A2, Clear, hnedá A4, biela, opákna), 5× 1,8 ml  
Try-in Paste (rovnaké odtiene), 2 ml Panavia V5 Tooth Primer, 2 ml Clearfil Ceramic 
Primer, 3 ml K-Etchant Gel.

Standard Kit - 1× 4,6ml, 1× 2ml Panavia V5 Tooth Primer,  
1× 2ml Clearfil Ceramic Primer, 1× 3ml K-Etchant, príslušenstvo.

Intro Kit - 1× 2,4 ml, 1× 2ml Panavia V5 Tooth Primer,  
1× 2ml Clearfil Ceramic Primer, príslušenstvo.

Novinka

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0522 130 Professional Kit 462 € 379 €

uv. odtieň Standard Kit A2 alebo Clear 242 € 217,50 €

uv. odtieň Intro Kit A2 alebo Clear 148,50 € 126 €



V-PosilPÔSOBIVO PRESNÝ  

• Silne hydrofilný A-silikón pre najvyššiu presnosť

• Dlhá doba opracovateľnosti a zároveň krátka doba zotrvania v ústach

• Vysoká odolnosť voči prasknutiu a vysoká schopnosť elastickej obnovy  
 zvyšujú bezpečnosť pri vyberaní, príp. po ňom

• Dobré hydrofilné vlastnosti dokonca aj v stuhnutom stave zdokonaľujú   
 proces vylievania a tým aj samotné protetické ošetrenie

Rozmerová stabilita

Hydrofilné 
       vlastnosti

Presnosť
Doba spracovania

Doba zotrvania v ústach

Odolnosť voči 
       prasknutiu

*Všetky aktuálne ponuky nájdete na www.voco.dental

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Nemecko · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental

Využite výhody  

aktuálnych ponúk!*

NOVÉ

VOCO_Dentamed-GoodNews_0317_V-Posil-SK_229x324.indd   1 12.05.2017   14:00:22
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Voco

V-Posil
Intro Kit Putty Fast / Light Fast - 2× 450ml Putty Fast, 2× 50ml Light Fast, 
6× miešacie kanyly, 6× intraorálne koncovky. Intro Kit Heavy Soft Fast / 
Light Fast obsahuje 2× 380ml Heavy Soft Fast, 20× miešacie kanyly pre 
strojové miešanie, 2× 50ml Light Fast, 6× miešacie koncovky a 6× intrao-
rálne koncovky. Light fast / X-light fast obsahuje 2× 50 ml, 6× kanyly,  
6 × intraorálne koncovky.

Admira Fusion x-base
Zatekavý nanohybridný výplňový materiál na báze  
ORMOCER®ov, 4 mm. Univerzálny odtieň.  
Balenie obsahuje 2× 2g striekačky a príslušenstvo. 
Balenie zadarmo vám bezplatne zašle spoločnosť Voco.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

2984 Intro Kit Putty Fast / Light Fast 173,40 € 142,80 €

2985 Intro Kit Heavy Soft Fast / Light Fast 289,20 € 238,80 €

2561 Putty Fast (2× 450 ml) 115,80 €

2565 Heavy Soft Fast (1× 380 ml, 10× miešacie kanyly) 115,80 €

2573/75 Light fast/X-light fast 57,60 €

Novinka IDS Novinka IDS

4+1 zadarmo

obj. číslo: 9036 218

81,70 €    

Admira Fusion
Univerzálny nanohybridný výplňový materiál na báze ORMOCER®ov, 4 mm. 
Balenie obsahuje 3g striekačku alebo 15× 0,2g kompule. Balenie zadarmo 
vám bezplatne zašle spoločnosť Voco.

4+1 zadarmo

uv. odtieň

69 €  

Futurabond U  
Duálne tuhnúce univerzálne adhezívum 
v jednotlivých dávkach, určené pre všetky 
techniky leptania, univerzálne pre všetky 
druhy kompozít, nanáša sa len v jednej 
vrstve, celková doba spracovania je iba 
35 sekúnd.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9029 962 Single Dose, 50 ks 101,00 € 93,50 €

0575 181 Single Dose, 200 ks 353,40 € 319,50 €

obj. č.: 0075 356

41,50 €  45,80 € 

Calcimol LC 
Svetlom tuhnúca rentgenokonstrastná jednozložková pasta hydroxidu 
vápenatého pre nepriame prekrytie pulpy, ako ochrana pred kyselinou pri 
leptaní a podložka pod všetky výplňové materiály. Materiál časovo nená-
ročný, podporuje obnovu sekundárneho dentínu. Balenie obsahuje 2 × 2 ml 
(3,6 g) striekačky a aplikačné kanyly typu 41.
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Kerr

MaxCem Elite Chroma 
Unikátny samoleptací a samoadhezívny fixačný kompozitný cement s farebným indikátorom, ktorý 
pri dosiahnutí gélovej fázy vizuálne určuje optimálny čas pre odstránenie prebytočného materiálu. 
Cement je okamžite po aplikácii zo striekačky ružový a postupom času bledne do odtieňa cementu. 
Farebná zmena určuje presný moment odstránenia prebytočného materiálu. 

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9034 297 Štandard Kit, 4× 5 g 207,70 € 189,90 €

uv. odtieň Refill, 2× 5 g 112,40 € 99,00 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9023 147 Mäta s fluoridy 22,20 € 18,50 €

9022 587 Zelené jablko s fluoridy (bez mentolu) 22,20 € 18,50 €

9032 433 Berry Burst, svieža ovocná, s fluoridy 22,20 € 18,50 €

9026 910 Mäta bez fluoridu 22,20 € 18,50 €

9029 747 Light, s fluoridom (pre pacientov s alergiami) 22,20 € 18,50 €

uv. odtieň

75 €  100,50 €

uv. odtieň

29,90 €  40,80 €

uv. odtieň

63,50 €  70 €

uv. odtieň

77,70 €  84,40 €

MaxCem Elite
Dvojzložkový samoleptací samoadhezívny 
duálne tuhnúci fixačný živicový cement. Balenie 
obsahuje striekačky 2× 5g.

Herculite XRV Ultra Flow  
Rtg-kontrastný nanohybridný zatekavý kompozit 
s výbornými mechanickými vlastnosťami  
a leskom. Balenie obsahuje strikečky 2× 2g.

SonicFill 2  
Rýchly a jednoduchý systém pre zhotovovanie kompozitných výplní v laterálnom úseku pomocou 
ultrazvukovej technológie až 5 mm v jednej vrstve. Obsah refill 20× 0,25g.

Vertise Flow  
Samoadhezívny flowkompozit pre izolácie  
rozsiahlych výplní (I. a II. triedy), malé kavity  
(I. a II. triedy), pečatidlo priehlbín a fisúr, ošetrenie 
detských pacientov, oprava keramických náhrad. 
Balenie obsahuje 2× 2g striekačky, 20 aplikáto-
rov a flow koncoviek.

Optibond FL Kit 
Svetlom tuhnúci, z 48% plnený adhezívny 
systém pre dentín / sklovinu s uvoľňovaním flu-
oridov, jednoduchým spracovaním, bez nutnosti 
miešania, nutné len raz zpolymerizovat, vhodný 
pre všetky kompozitné materiály. Obsah:  
1× 8ml Primer 1, 1× 8ml Adhesive 2,  
1× 3g leptadla, príslušenstvo.

Cleanic 
Univerzálna profylaktická pasta s patentovanou technológiou s perlitom,  
ktorý zaručuje vyčistenie a vyleštenie povrchu zubov v jednom kroku.  
Obsah tuby 100 g.

obj. číslo: 0036 191

128,50 €  148,90 €
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Ceram.X SphereTEC one
Univerzálny nano-kompozitný materiál  
s unikátnou patentovanou technológiou  
SphereTec- okrúhle granulované plnivo plniace  
efekt guľôčkového ložiska. Geniálne jednoduchý  
systém odtieňov - 5 odtieňov pokrýva kompletný rad VITA. Rýchle a jedno-
duché leštenie s vynikajúcim prirodzeným estetickým výsledkom.

Intro Kit kompule obsahuje 24 kompule à 0,25 g: 4× A1; 4× A2; 8× A3;  
4× A3,5; 4× A4) + zadarmo aplikačná pištoľ v hodnote 30 €.

Kompule refill 12× 0,25.  
Pri kúpe 3 ks získate  
1 ks zadarmo.

Dentsply

+ aplikačná pištoľ

Novo aj v kompuliach

obj. číslo balenie cena

9035 887 Intro Kit kompule 67,00 €

uv. odtieň Refill kompule  3+1 zadarmo 36,00 €

3+1 zadarmo

Prime & Bond universal
Univerálne adhezívum pre všetky leptacie techniky,  
pre všetky indikácie. Obsah 4 ml.

obj. číslo: 9035 843

48 €

Novinka

SDR
Zatékajúci kompozit určený 
pre techniku bulk-fill ako  
náhrada dentínu pre veľké 
výplně I. A II. triedy v distálnom 
úseku.

Dyract XP
Kompomérny výplňový materiál. Krátka doba polymerizácie svetlom,  
10 sekúnd (2 mm pri 800 mW / cm2). Dlhá doba spracovania, 90 sekúnd. 
Jednoduchá konečná úprava aj vysoká odolnosť voči oteru. Pastovitá 
konzistencia, nelepí sa. Pre všetky triedy kavít vo frontálnymi postrannom 
úseku. 

+10 kompulí

obj. číslo balenie bežná cena  akc . cena

9026 954 Eco refill, 50 ks + 10 kompulí zadarmo (9030 099) 202,00 € -

9025 088 Refill, 15 ks 68,00 € 64,60 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9040 459 Dyract XP Intro Kit 146,30 € 134,60 €

uv. odtieň Refill 20×0,25g (A2, A3, A3.5 nebo B1) 60,50 € 54,50 €

Palodent V3
Systém sekčných matríc  
pre zhotovovanie výplní kavít II. triedy v distálnom úseku. Tesné a predvída-
teľné kontakty, tesný uzáver pri ďasnách, redukované dokončovanie  
a leštenie. Intro Kit obsahuje 100 matríc, 75 klinov, 30 klinov WedgeGuard, 
2 krúžky, kliešte a pinzetu.

Pri zakúpení Intro Kitu dostanete zadarmo 1 univerzálný krúžok 
(659900V) a k tomu zadarmo 1 doplnkové balenie klinkov s ochrannou 
clonou ( 6598xxV, 50 ks, veľkosť podľa výberu). Pri zakúpení 3 doplnko-
vých balení matríc Palodent V3 (obj. č. 659xxxV, 50 ks) získate zadarmo 
1 doplnkové balenie klinkov s ochrannou clonou Palodent V3  
(obj. č. 6598xxV, 100 ks, veľkosť podľa výberu).

obj. číslo balenie  cena

9032 908 Intro Kit 440,00 €

uv. veľ. Palodent V3 matrice 50 ks 58,80 €

+ Palodent univerzálný krúžok 
+ Palodent klinky 50 ks

Akcie Dentsply Sirona platia do 30. 6. 2017.
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Colténe

Brilliant EverGlow 
 
Univerzálny kompozitný najnovšej generácie pre frontálne i distálne 
výplne, odporúča sa na lepenie faziet Componeer. Ponúka kombináciu 
jednoduchej a praktickej manipulácie, schopnosť dokonale splynúť  
s inými odtieňmi, výnimočnú leštiteľnosť a trvalý lesk. Možno zhotoviť 
estetické výplne pomocou jedného odtieňa. Vďaka inteligentnému zlo-
ženiu so špeciálnymi plnivami „Universal submicronu Hybrid Compos-
ite“ ponúka mimoriadne rovnomerný a hladký povrch. 
 
Brilliant EverGlow má celkom sedem univerzálnych  
(A1 / B1, A2 / B2, A3 / D3, A3.5 / B3, C2 / C3, A4 / C4, BL)  
a dva transparentné odtiene (TR, BL Trans).  

Highlight Kit obsahuje 3× 3g striekačky, A1 / B1, A2 / B2, A3 / D3, 5ml 
One Coat 7 Universal a príslušenstvo.

Brilliant EverGlow Flow 
 
Vysoko estetický a užívateľsky príjemný flow kompozit, ktorý zachováva 
vynikajúce vlastnosti Brilliant EverGlow (vysoký a trvalý lesk), je vysoko 
stabilný, ideálne thixotrópny, k dispozícii v 3 translucenciach pre ideálnu 
estetiku.

Intro Kit obsahuje 4× 2g striekačky (A1 / B1, A2 / B2, A3 / D3, A3.5 / B3).

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9035 479 Highlight Kit striekačky 311 € 120 €

uv. odtieň Striekačka, 3 g 53 € 48 €

Novinka IDS

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9036 235 Intro Kit 110,00 € 77,00 €

uv. odtieň Refill, 2 g  3+1 zadarmo 31,00 € -

Výhodná cena

Špeciálna uvádzacia cena
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Colténe

PRESIDENT  

The Original

Keď bol v roku 1975 uvedený na trh historicky prvý A-silikón PRESIDENT, znamenalo to prelom vo vývoji dentálnych odtlačko-
vých hmôt pre presné odtlačky. Vďaka prvému použitiu elastoméru polyvinylsiloxanu (PVS) docielili užívatelia prípravku  
PRESIDENT doteraz nevídanej dimenzionálnej stability a precíznosti, teda vlastností, ktorými sa A-silikón vyznačuje aj dnes. 
Značka PRESIDENT je vďaka svojej presvedčivej vysokej kvalite aj naďalej tradičnou produktovou radou spoločnosti Colténe.

Pri príležitosti 40. výročia produktu PRESIDENT sa táto prvá produktová rada A-silikónu dočkala opätovného uvedenia na trh, 
tentoraz pod novým názvom PRESIDENT The Original a v nových konzistenciách a sviežich farbách.

NOVÉ FARBY
Nové svieže farby rady PRESIDENT poskytujú lepší kontrast medzi materiálom typu wash a odtlačkovým materiálom,  
takže na nich lepšie vyniknú detaily.

NOVÉ MATERIÁLY
Portfólio PRESIDENT obsahuje tri tmelové materiály pre rôzne indikácie a referencie. Môžete si vybrať medzi vysokou, strednou 
alebo nízkou finálnou tvrdosťou pre optimálnu stabilitu a jednoduché opracovanie. Odtlačkové materiály PRESIDENT sa navyše 
vyznačujú vysokou štruktúrnou pevnosťou, ktorá zaisťuje maximálnu presnosť a dimenzionálnu stabilitu.

Všetky wash materiály PRESIDENT vykazujú perfektné vlastnosti pri tečení 
vo vlhkom prostredí. Podľa potreby si môžete zvoliť svoju obľúbenú viskozi-
tu, od nízkej po vysokú.

Novinka 

PRESIDENT – The Original
Když byl v roce 1975 uveden na trh 
historicky první A-silikon PRESIDENT, 
znamenalo to průlom ve vývoji den-
tálních otiskovacích hmot pro přesné 
otisky. Díky prvnímu použití elasto-
meru polyvinylsiloxanu (PVS) docí-
lili uživatelé přípravku PRESIDENT 
dosud nevídané dimenzionální 
stability a preciznosti, tedy vlast-
ností, jimiž se A-silikon vyznačuje 
i dnes. Značka PRESIDENT je díky 
své přesvědčivé vysoké kvalitě i na-
dále tradiční produktovou řadou 
společnosti COLTENE.

U příležitosti 40. výročí produktu 
PRESIDENT se tato první produkto-
vá řada A-silikonu dočkala opětov-
ného uvedení na trh, tentokrát pod 
novým názvem PRESIDENT The 
Original a v nových konzistencích 
a svěžích barvách.

NOVÉ BARVY
Nové svěží barvy řady PRESIDENT 
poskytují lepší kontrast mezi  
materiálem typu wash a otiskova-
cím materiálem, takže na nich lépe 
vyniknou detaily.

NOVÉ MATERIÁLY
Portfolio PRESIDENT obsahuje tři tmelové materiály pro různé indikace a preference. Můžete si vybrat mezi vysokou, střed-
ní nebo nízkou finální tvrdostí pro optimální stabilitu a jednoduché opracování. Otiskovací materiály PRESIDENT se navíc 
vyznačují vysokou strukturní pevností, která zajišťuje maximální přesnost a dimenzionální stabilitu.

MonoBody heavy body putty putty soft putty super soft
 
Všechny wash materiály PRESIDENT vykazují perfektní vlastnosti při tečení ve vlhkém  
prostředí. Podle potřeby si můžete zvolit svou oblíbenou viskozitu, od nízké po vysokou.
 

Xtra light body   light body       regular body  

© 2017 Coltène/Whaledent AG - www.coltene.com

VYZKOUŠEJTE ZA ZAVÁDĚCÍ CENU!

Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny zahrnující DPH.
Ceny a nabídky jsou platné do 30.06.2017 nebo do vyprodání zásob.

PRESIDENT
The Original NOVINKA

2 × 300 ml putty super soft
1 × 50 ml Xtra light body
1 × 50 ml light body
za pouhých

1 955 Kč   REF 60021898

A-SILIKONOVÝ OTISKOVACÍ MATERIÁL
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Malý krůček pro zubaře
Velký skok pro zubní lékařství

VYZKOUŠEJTE ZA ZAVÁDĚCÍ CENU

PRESIDENT – The Original
Když byl v roce 1975 uveden na trh 
historicky první A-silikon PRESIDENT, 
znamenalo to průlom ve vývoji den-
tálních otiskovacích hmot pro přesné 
otisky. Díky prvnímu použití elasto-
meru polyvinylsiloxanu (PVS) docí-
lili uživatelé přípravku PRESIDENT 
dosud nevídané dimenzionální 
stability a preciznosti, tedy vlast-
ností, jimiž se A-silikon vyznačuje 
i dnes. Značka PRESIDENT je díky 
své přesvědčivé vysoké kvalitě i na-
dále tradiční produktovou řadou 
společnosti COLTENE.

U příležitosti 40. výročí produktu 
PRESIDENT se tato první produkto-
vá řada A-silikonu dočkala opětov-
ného uvedení na trh, tentokrát pod 
novým názvem PRESIDENT The 
Original a v nových konzistencích 
a svěžích barvách.

NOVÉ BARVY
Nové svěží barvy řady PRESIDENT 
poskytují lepší kontrast mezi  
materiálem typu wash a otiskova-
cím materiálem, takže na nich lépe 
vyniknou detaily.

NOVÉ MATERIÁLY
Portfolio PRESIDENT obsahuje tři tmelové materiály pro různé indikace a preference. Můžete si vybrat mezi vysokou, střed-
ní nebo nízkou finální tvrdostí pro optimální stabilitu a jednoduché opracování. Otiskovací materiály PRESIDENT se navíc 
vyznačují vysokou strukturní pevností, která zajišťuje maximální přesnost a dimenzionální stabilitu.

MonoBody heavy body putty putty soft putty super soft
 
Všechny wash materiály PRESIDENT vykazují perfektní vlastnosti při tečení ve vlhkém  
prostředí. Podle potřeby si můžete zvolit svou oblíbenou viskozitu, od nízké po vysokou.
 

Xtra light body   light body       regular body  

© 2017 Coltène/Whaledent AG - www.coltene.com

VYZKOUŠEJTE ZA ZAVÁDĚCÍ CENU!

Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny zahrnující DPH.
Ceny a nabídky jsou platné do 30.06.2017 nebo do vyprodání zásob.

PRESIDENT
The Original NOVINKA

2 × 300 ml putty super soft
1 × 50 ml Xtra light body
1 × 50 ml light body
za pouhých

1 955 Kč   REF 60021898

A-SILIKONOVÝ OTISKOVACÍ MATERIÁL

00
32
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Malý krůček pro zubaře
Velký skok pro zubní lékařství

VYZKOUŠEJTE ZA ZAVÁDĚCÍ CENU

PRESIDENT The Original
Welcome Pack:  
2× 300 ml putty super soft 
1× 50 ml Xtra light body 
1× 50 ml light body

obj. číslo: 60021898

69,90 €

Vyskúšajte výhodné balenie za uvádzaciu cenuMalý krôčik pre zubárov,
veľký krok pre zubné lékarstvo
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Kulzer

Charisma Topaz
Svetlom tuhnúci, rtg kontrastný, nano-hybridný kompozit založený na patentovanom TCD-matrixu  
pre priame výplne kavít I.-V. triedy, nepriame výplne, dostavby, opravy mliečnych zubov, priame 
kompozitné fazety, korekcia tvaru zubov (napr. Diastema, vrodené defekty zubov, atď.), dlahovanie 
uvoľnených zubov vplyvom traumy alebo periodontálnej choroby a opravy keramiky a kompozitov. 
Balenie obsahuje 4 g v striekačke.

Charisma Classic
Univerzálny svetlom tuhnúci mikrohybridný 
kompozit pre výplne I. až V. triedy vo frontálnom 
i laterálnom úseku s chameleón efektom. Ľah-
ká modelácia a výborná leštiteľnosť.

uv. odtieň, 4 g

19,50 €  25,70 €

Charisma Opal
Submikro-hybridný radiopákní fotokompozit  
s univerzálnym použitím, vynikajúcimi estetický-
mi a mechanickými vlastnosťami.  
Do vypredania zásob. 

uv. odtieň, 4 g

33,50 €  39 €

uv. odtieň, 4 g

28,50 €  40,50 €

Charisma Diamond
Univerzálny nanohybridný radiopákny fotokom-
pozitný materiál, kombinujúci nízku kontrakciu  
a vysokú pevnosť s dokonalou estetikou. 
Je k dispozícii v 21 odtieňoch a 3 opacitách.

uv. odtieň, 4 g

37,50 €  52,60 €

Charisma Flow
Nízkoviskózny thixotrópny, svetlom tuhnúci  
a rentgenkontrastný hybridný kompozitný 
materiál.

uv. odtieň, 1.8 g

18,50 €  21,60 €

Gluma Bond Universal
Univerzálny bond pre všetky  
druhy dentálnych materiálov  
svetlom, samo alebo duálne 
tuhnúcich bez nutnosti použitia  
aktivátora. Balenie obsahuje  
4 ml.

obj. číslo: 9033 113

44,90 €  65,50 €

obj. číslo: 9018 894

33,50 €  35 €

Gluma 2Bond Bottle
Dvojkrokový adhezívny systém 
pre „total etch“ techniku. Zaisťuje 
priming, bonding aj desenzibili-
záciu pri aplikácii jedinej vrstvy 
v jednom kroku po naleptani 
skloviny a dentínu. Balenie 
obsahuje 4 ml.

obj. číslo: 9020 387

51,50 €  75 €

Gluma Desensitizer
Prípravok na použitie v hy-
persenzitívnych cervikálnych 
oblastiach. Po aplikácii je zais-
tená okamžitá úľava od bolesti 
a dlhodobá ochrana. Balenie 
obsahuje 5 ml.

obj. číslo: 0009 137

47,90 €  59,50 €

Agfa Dentus E-Speed
Röntgenový film s vysokou citlivosťou pre intraorálne röntgenové snímky s mimoriadne vysokou kva-
litou zobrazenia. Je použiteľný pre všetky intraorálne indikácie a aplikácie. Fotochemické spracovanie 
možno vykonávať všetkými štandardnými chemikáliami používanými na spracovanie röntgenových 
filmov. Trieda citlivosti E. Balenie obsahuje 150 snímkov o veľkosti 3 × 4 cm.

Alligat Chroma Fast
Bezprašná alginátová odtlačková hmota s fareb-
nou indikáciou tuhnutia.  
Balenie obsahuje 453g.

obj. číslo: 9000 267

6,80 €  10,70 €
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Zhermack

Alghamix
Miešačka pre alginátové a silikónové odtlačkové hmoty. Homogenát 
rozmiešaná hmota s minimom bubliniek, dvojaký  
rýchlosť miešania. Stabilná rýchlosť umožňuje  
kontrolované miešanie. Úspora času až 30%.  
Balenie obsahuje miešačku vrátane kelímku  
na miešanie alginátu a špachtle.

Pri nákupe Alghamixu teraz navyše  
získate zdarma 12 × Hydrogum 5.

obj. číslo: 9022 724

349 €  

+12× Hydrogum 5+1 zadarmoOdtlačkové hmoty Zhermack
Akcia 5+1 zadarmo - ľubovoľná kombinácia (zadarmo najlacnejšie).

ZetaPlus
K-silikónová odtlačkové hmota pre metódu dvojitého  
odtláčania, výborná tvrdosť po stuhnutí, rôzny  
pracovný čas i čas tuhnutia podľa  
množstva použitého aktivátora.

Zeta 7 Spray
Prostriedok pre okamžitú dezinfekciu odtlačkov.  
Balenie obsahuje 750ml fľašu s rozprašovačom.

Zeta 7 Solution
Bezaldehydový dezin-
fekčný prípravok  
na odtlačky so širokým 
spektrom účinnosti.
Ekonomická dezinfek-
cia, z 1 I pripravíte 100 l 
dezinfekčného roztoku! 
Obsah 1l koncentrát.

obj. číslo balenie  bežná cena  akc. cena

9005 008 ZetaPlus L Intro Kit 42,00 € 35,50 €

9012 940 Zetaplus putty, 900 ml 30,00 € 25,50 €

9007 26X Oranwash L/VL, 140 ml 13,00 € 10,80 €

9004 163 Indurent gel, 60 ml 10,00 € 8,50 €

ZetaFlow Intro Kit
K-silikónová odtlačková hmota s vynikajúcou hydrofíliou,  
neporovnateľnou zatekavosťou a príchuťou malín.

obj. číslo balenie  bežná cena  akc. cena

9018 200 ZetaFlow Intro Kit 46,50 € 37,90 €

9021 516 ZetaFlow Putty, 1,53 kg (900 ml) 33,00 € 28,50 €

9018 853 ZetaFlow Light  krém, 140 ml 15,50 € 12,50 €

9018 854 ZetaFlow Indurent gel 60 ml 12,00 € 10,50 €

+

Elite HD+
Adičná silikónová odtlačková hmota spájajúca okamžite hydrofilné správa-
nie a vlastnosti nanotechnológie pre zaručenie vysokej kvality prevedenia 
za všetkých klinických podmienok s dokonalou kresbou detailov, aj vo 
vlhkom prostredí. 
Putty soft normal - tmel - normálne tuhnúci - 5,5 min 
Putty Soft Fast - tmel - rýchlo tuhnúci - 4 min 
Light Body Normal - krém - normálne tuhnúci - 5,5 min 
Light Body Fast - krém - rýchlo tuhnúci - 4 min 
Regular Body Normal - krém - normálne tuhnúci - 5,5 min 
Super Light Body Fast - krém - rýchlo tuhnúci - 4 min

obj. číslo balenie  bežná cena  akc. cena

9002 404/3 Elite HD+ Putty Soft Normal/Fast 500 ml 57,00 € 49,00 €

9002 40X Elite HD+ Body 2×50  ml 37,00 € 33,00 €

obj. číslo balenie cena

9007 657 Phase Plus, 453 g od 7,50 €

9007 315 Orthoprint, 500 g od 7,80 €

9011 768 Tropicalgin, 453 g od 7,80 €

9016 100 Hydrogum 5, 453 g od 8,40 €

9025 992 Hydrocolor 5, 453 g od 8,40 €

obj. číslo: 9024 766

23,50 €  26 €

obj. číslo: 9024 764

29,70 €  33 €
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Ultradent

Opalescence PF 10 % / Opalescence PF 16 %
Gél pre domáce bielenie pomocou individuálnych nosičov. Dve koncentrácie 
karbamid peroxidu (10% a 16%). V príchutiach mäta alebo melón alebo  
bez príchuti (regular). Balenie Patient Kit v taštičke Opalescence obsahuje  
8 × 1,2 ml gélu v striekačke, puzdro  
na nosič a 30 ml zubnú pastu.

Akciové ceny platia do 30. 6. 2017.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

uv. koncentráciu  
a príchuť

Pacient Kit 68 € 49,90 €

Refill (40× 1,2 ml) 296 € 222 €

Opalescence Boost PF 40 %
Ordinačné bielenie s obsahom 
40% peroxidu vodíka, PF zlož-
ka pre minimalizáciu citlivosti. 
Aktivovaný gél sa nanáša bez 
potreby svetelnej aktivácie.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0076 875 Opalescence Boost PF Intro Kit 40% 211 € 189,90 €

0076 876 Opalescence Boost PF Patient Kit 40% 103 € 97,50 €

0076 878 Opalescence Boost PF Refill 40% (2× 1,2ml) 124 € 114 €

0913 519 Opalescence Boost PF Refill 40% (20× 1,2 ml) 630 € 579 €

UltraPak CleanCut
Neimpregnované retrakčné vlákno zo 100%  
bavlny. Vlákno sa nestrapká, ľahko sa zavádza,  
má vysokú absorpčnú schopnosť.  

Akciové ceny platia do 30. 6. 2017.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9011 909 Vlákno 0 fialové 18 € 14,40 €

9011 910 Vlákno 00 žlté 19 € 15,20 €

9011 911 Vlákno 000 čierne 22 € 17,60 €

9011 912 Vlákno 1 modré 18 € 14,40 €

9011 913 Vlákno 2 zelené 18 € 14,40 €

9011 914 Vlákno 3 červené 18 € 14,40 €

9011 915 Vlákno set 71 € 56,80 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9012 152 ViscoStat refill (2×1,2 ml) 1+1 zadarmo 15 € od 7,50 €

0076 216
ViscoStat Indispense refill 30ml  
+ zadarmo ViscoStat refill striekačky (2×1,2 ml)

53 € akcia

1+1 zadarmo

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

uv. farbu Kit 82,00 € 77,90 €

uv. farbu Refill - 4× 1,2 striekačky OpalDam 71,00 € 68,50 €

OpalDam / OpalDam Green
OpalDam je pasívna adhezívna ochranná živica na báze metakrylátu, ktorá 
odráža svetlo a izoluje tkanivá, ktoré susedia s bieleným zubami. Pri bielení 
jedného zubu možno OpalDam použiť na ochranu susedných zubov. Farba 
biela alebo zelená.  
Kit - 4×1,2 strikekačky OpalDam, 10× kanylky Micro 20ga, 10× kanylky 
Black Mini.

Viscostat
Viskózny hemostatický gél s obsahom 20% síranu železitého. Bezkonku-
renčný pri zabezpečovaní suchého poľa aj hojenie. Eliminuje množstvo te-
kutiny v sulku, znižuje nákladné opakovanie odtlačkov a zaisťuje optimálne 
podmienky pre bonding. 

obj. číslo balenie  cena

0438 197 Porcelain Etch Kit 99,00 €

9007 952 Porcelain Etch+Silane, 2×1,2 ml 48,00 €

0438 198 Porcelain Etch Refill, 2× 1,2 ml 35,00 €

0438 199 Silane Refill, 2× 1,2 ml 28,00 €

Porcelain Etch & Silane
Porcelain Etch je pufrovaná kyselina fluorovodíková vo forme gélu pre 
intraorálnu a intra leptanie keramiky. Je vhodný pre leptanie poškodenej 
keramiky, keramických faziet, koruniek alebo inlejí. Porcelain Silan je je- 
dnozložkový roztok pre zvýšenie väzobných síl. Kit obsahuje 2× 1,2 ml Por-
celain Etch, 2×1,2 ml Silane, 20 ks Black Mini-Brush a 20 ks InSpiral-Brush.

Odporúčame
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Beyond

Beyond Polus  
Whitening Accelerator 
Nečipový bieliaci akcelerátor.

obj. číslo: 9023 835

3 695 €  5 040 €

obj. číslo: 9026 957

49,90 €  54 €

obj. číslo: 9014 874

9 €  

obj. číslo: 9034 964

9 €  

obj. číslo: 9021 380

9 €  

Max 5 Patient Kit 35 % / Max 10 Patient Kit
Ordinačné bielenie zubov s obsahom 35% peroxidu vodíka - sada pre 5/10 
pacientov. Obsah: 5×/10× 3,5 ml/4 g dvojkomorová striekačka bieliaceho 
gélu (35% H2O2) + miešacia koncovka, 5×/10× 1,6 ml/2 g BlueSeal Gingival  
Protection (ochrana gingívy) + koncovky, 5×/10× ochranná rúška a návod. 

Beyond Pearl White pasta
Bieliaca zubná pasta s fluoridmi obsahujúca špeciálne  
bieliace zložky Calprox. Odstraňuje povrchové škvrny. 
Obsah balenia 120 g. 

Beyond Pearl White Green Tea 
Bieliaca zubná pasta s fluoridmi obsahujúca špeciálne 
bieliace zložky Calprox s príchuťou Green Tea.  
Odstraňuje povrchové škvrny. Obsah balenia 120 g. 

Beyond CoreWhite mäta
Domáce bielenie s obsahom 6% peroxidu vodíka. 
Obsah balenia 6× 2,2 ml. 

Beyond Pearl White Sensitive
Bieliaca zubná pasta s fluoridmi obsahujúca špeciálne 
bieliace zložky Calprox, pre citlivé zuby. Obsah balenia 
120 g. 

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9018 457 Beyond Max 5 Patient Kit 180 € 157 €

9018 458 Beyond Max 10 Patient Kit 327 € 259 €
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XyliPOP
Zdravá lízanky bez obsahu cukru,  
aspartámu, sorbitolu, laktózy a lepku. Sladené 
xylitolom. Motivácia a odmena  
pre detskú profylaxiu. Svieža  
jahodová príchuť. Balenie  
obsahuje 40 ks.

Hager Werken

OxySafe
Aktívny Oxygen gél a roztok pre liečbu periodon-
titis a peri-implantitis. 
 
OxySafe Gel Proffesional - liečba priodontitis  
a peri-implantitis, ničí škodlivé anaeróbne bak-
térie, technológia aktívneho oxygénu podporuje 
rýchle hojenie, bez obsahu antibiotík a CHX, 
redukuje zubný plak. Balenie obsahuje 3× 1 ml 
striekačky (bez kanýl). 
 
OxySafe Liquid Professional - liečba periodon-
titis, peri-implantitis a gingivitis, ničí škodlivé 
anaeróbne baktérie, technológia aktívneho 
oxygénu podporuje rýchle hojenie, bez obsahu 
antibiotík a CHX. Balenie obsahuje 250 ml  
vo fľaštičke. 
 
OxySafe Intro Kit obsahuje  3× 1 ml gélu,  
3× 250 ml tekutiny a 3× aplikačné kanyly.

obj. číslo balenie cena

9036 245 Gel Proffesional 113,90 €

9036 246 Liquid Professional 9,50 €

9036 244 Intro Kit - odporúčame 115,90 €

Novinka IDS

Novinka IDS

Mirafluor-Gel / K-Gel
Fluoridový gél na intenzívnu profylaxiu 
obmedzuje tvorbu plaku, urýchľuje re-
mineralizáciu. Gél s obsahom fluoridu 
1.23%, K-gél s obsahom fluoridu 0.6% 
je vhodný najmä pre deti od 6 rokov.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0122 880 Gel, mint, 250 ml 20 € 17,50 €

0122 881 Gel, jahoda, 250 ml 20 € 17,50 €

0122 885 K-Gel, cola, 250 ml 20 € 17,50 €

0122 886 K-Gel, jahoda, 250 ml 20 € 17,50 €

Mirafluor-Tray
Aplikačné lyžice na fluoridový gél. Balenie obsa-
huje 50 ks lyžíc troch veľkostí - malé, stredné  
a veľké.

obj. číslo: 0036 501-3

22,50 €  26,90 €

obj. číslo: 0222 812

28,50 €  38,40 €

obj. číslo: 0222 819

15,60 Kč  19,10 Kč

Xylitol žuvačky Eco Mix
Žuvačka sa 100% xylitol pre ochranu chrupu. 
Balenie obsahuje 200 vrecúšok po dvoch žuvač-
kách v mixe 6 príchutí.

Xylitol cukríky
Balenie obsahuje 100 ks zvlášť balených  
cukríkov.

Miratoi ZOO / Farm
Figúrky exotických / domácich zvierat  
pre malých pacientov. Balenie obsahuje 100 ks.

Miratoi Hopíci
Hopíci -  farebné skákacie loptičky. Balenie 
obsahuje 100 ks.

Miratoi prstienky
Prstienky v niekoľkých veľkostiach s rôznofareb-
nými kamienkami. Balenie obsahuje 100 ks.

obj. číslo: 9006 077/070

15,50 €  20 €

obj. číslo: 0022 523

23,90 €  30 €

obj. číslo: 9006 074

13,90 €  18,60 €

obj. číslo: 9036 247

23,60 €
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Polydentia

myClip 2.0
Všetko v jednom! 
Krúžok pre sekčné matrice s integrovanými kliešťami. 
- ovládanie jednou rukou 
- optimálna rozťažná sila vďaka inovatívnemu systému dvoch  
 pružín 
- autoklávovateľné a vymeniteľné plastové koncovky 
- anatomický tvar koncoviek pre dokonalé prispôsobenie matrice 
- prémiová kvalita nerezovej ocele 

myClip 2.0 mini starter kit - 1× myClip 2.0, 2× 2 ks koncovky + Trial set 
matríc (5× LumiContrast pre premoláre, 5× LumiContrast pre moláre,  
10× klinky Pinky-XS, 10× klinky modré - S) 

myQuickmat Classico Kit
Vylepšený systém sekčných matríc pre jednoduché zhotovenie optimál-
nych bodov kontaktov. Kit je doplnený o inovovanej delta-trubičky pre doko-
nalú adaptáciu matríc a sekčné matrice LumiContrast. Ich špeciálna matná 
tmavo modrá farba zvyšuje kontrast a zároveň znižuje odlesk, sú ideálne 
pre prácu s modernými technológiami s intenzívnym zdrojom svetla ako 
sú lupové okuliare a mikroskopy. 
myQuickmat Classico Kit - 50× Quickmat Sectional Matrices, premoláre 
0.04mm / 5mm, 50× Quickmat Sectional Matrices, Molar 0.04mm / 6.4mm, 
20× Quickmat Sectional Matrices, Extended 0.04mm / 6.4mm + Ext.,  
20× LumiContrast Sectional Matrices, premoláre 0.04mm / 5mm,  
20 × LumiContrast Sectional Matrices, Molar 0.04mm / 6.4mm,  
20× LumiContrast S ectional Matrices, Extended 0.04mm / 6.4mm + Ext., 
2× myRing Classico, 6 párov Delta Tubes, 50× drevené klinky Pinky, 11mm 
(XS), 50× drevené klinky 12mm (S), 40× drevené klinky, 13mm (M),  
40× drevené klinky 15mm (L).

Quickmat Deluxe
Tradičný ucelený systém sekčných matríc. 
Pri kúpe Quickmat Deluxe získate kliešte na krúžky (9016 385) zadarmo. 
Platí do vyčerpania zásob.

Drevené klinky
Anatomicky tvarované klinky z prvotriedneho javorového dreva.

Novinka IDS Novinka IDS

+ klieště na krúžky zadarmo

obj. číslo: 9036 248

166,80 €  
obj. číslo: 9036 249

234 €  

obj. číslo: 9021 286

155 €  163 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9002 274 Pinky (ružové) 200 ks 22,80 € 19,50 €

uv. farbu refill 100 ks 14,90 € 11,50 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

uv. farbu Classic - 1 obrúčka, 10 štítov 92,20 € 78,50 €

uv. farbu Eco - 1 obrúčka, 5 štítov 47,60 € 38,50 €

0098 019 náhradní štíty 10 ks 52,60 € 39,50 €

0098 049 náhradní štíty 5 ks 26,80 € 23,90 €

Vista-Tec ultra light 
Ultraľahký štít, chráni celú tvár a zároveň poskytuje vynikajúcu rozhľad. Obrúčka v šiestich farbách - 
biela, žltá, modrá, transparentná, ružová, zelená, štíty - odolné proti poškriabaniu, opakovane použiteľ-
né. Obrúčku ani štít nemožno sterilizovať. Classic - 1 obrúčka, 10 štítov, 2 klipy.

+
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Tácky na nástroje
Pri kúpe 10 tácok získate 1 zdarma  
(vždy rovnaký typ).

ASA, modely

Lyžice ASA
Kovové perforované 
odtlačkové lyžice  
pre ozubenú čeľusť.

obj. číslo balenie

9005 621, 2801-L1 dolná XXS 

9005 619, 2801-L2 dolná XS  

9005 610, 2801-L3 dolná S

9005 602, 2801-L4 dolná M 

9005 601, 2801-L5 dolná L 

9005 616, 2801-L6 dolná XL 

obj. číslo balenie

9005 645, 2801-U1 horná XXS 

9005 643, 2801-U2 horná XS 

9005 634, 2801-U3 horná S 

9005 628, 2801-U4 horná M 

9005 626, 2801-U5 horná L 

9005 640, 2801-U6 horná XL 

3+1 zadarmo

obj. číslo v tabuľke

od 4,70 €  6,30 €

10+1 zadarmo

obj. číslo názov cena

9011 714 Tray Mini inox 10× 20 cm, 1ks 11,90 €

9011 707 Tray Maxi inox 15× 20 cm, 1ks 13,90 €

Pinzety ASA

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0601-2 London-College, 15 cm 10,90 € 8,70 €

0601-1 Flagg, 15 cm 10,90 € 8,70 €

0601-3 Meriam, 16 cm 10,90 € 8,70 €

Študijný model Transparent Plus HST C1
Transparentný patologický výukový model - patologické javy drene  
a koreňov, indikácia k resekcii koreňa na rezáku, mini- implantát premolá-
ra, odhalené krčky.

Študijný model Transparent Plus HST C4
Transparentný patologický výukový model s implantátom s vhojovacím 
valčekom, carries, nekrotická pulpa, pulpitida s abscesom, horizontálne 
rastlé osmičky, retinovaný špicák.

obj. číslo: 9040 370

54,50 €

obj. číslo: 9040 369

54,50 €
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Dezinfekcia

obj. číslo: 9036 251

4,6 €  

Mikrozid AF wipes premium
Extra mäkké vlhké dezinfekčné obrúsky na malé povrchy v praktickom 
balíčku á 48 ks. Veľkosť: 160 x 200 mm. Účinné proti baktériám, kvasinkám, 
obmedzenému spektru vírusov, MRSA, novoviru, rotavírusu.

Mikrozid AF liquid
Rýchla dezinfekcia plôch postrekom. 
• Aktívne látky: etanol, 1-propanol 
• Účinnosť: Baktericídny, fungicídny, virucídny na BVDV / 
 Vaccinia / Rota / Noro / Adeno / polyoma SV40 / Polio,  
 Mykobakteriocidný 
• Rýchlo zasychá, nezanecháva stopy 
Pri nákupe kanistra 5l dostanete zadarmo balenie  
Mikrozid AF wipes premium (48 ks).

+ utierky

obj. číslo balenie  cena

0068 733 flaša 1l 8,40 €

9036 250 kanister 5l  NOVÉ 37,40 €

0068 734 kanister 10l 72,90 €

Orotol Plus
Bezaldehydový a nepenivý koncentrát 
pre okamžitú dezinfekciu, dezodoráciu, 
čistenie a údržbu všetkých stomatologic-
kých odsávacích súprav a odlučovačov 
amalgámu. Používa sa denne, pri vyššom 
zaťažení 2× denne 2% roztok (20 ml / 1 l 
vody). Balenie obsahuje 2,5 l.

MD 555
Vysoko účinný špeciálny koncentrát  
k dôkladnému čisteniu odsávacieho zaria-
denia a odlučovače amalgámu. Rozpúšťa 
pevne usadené a stvrdnutej nánosy. 
Používa sa 1 až 2 × týždenne 5% roztok  
(50 ml / 1 l vody). Balenie obsahuje 2,5 l.

MD 550
Roztok s antimikrobiálnym účinkom na okamžité použitie, 
na čistenie a údržbu pľuvadla. Bez aldehydov. Nepení,  
je vhodný pre všetky súpravy s odlučovača amalgámu.  
Bez problémov odstraňuje vodný kameň, krv, tablety  
na detekciu plaku, atď. Balenie obsahuje 750 ml.

Orotol Ultra 
Práškový koncentrát na dezinfekciu a údržbu odsávacích systémov, pľuva-
diel a odlučovačov amalgámu. Balenie obsahuje 500g v sáčku.

Akciová cena platí do vyčerpania zásob (Expirácia 10/2017).

obj. číslo: 0068 785

25,90 €  28,80 €

obj. číslo: 0013 700

49,80 €  56 €

obj. číslo: 0013 742

34,50 €  38 €

obj. číslo: 0013 750

13,50 €  15,50 €

obj. číslo: 9007 307

19,50 €  24 €

Špecialista: Ing. Iveta Piskáčková / +420 725 644 726 / iveta.piskackova@dentamed.cz / www.dentamed.cz

Gigasept Instru AF
Čistenie a dezinfekcia pre stomatologické a chirurgické nástroje.  
• Aktívne látky: amin, KAS a fenoxypropanol 
• Baktericídny, fungicídny, virucídny na HIV, HBV, HCV, 
 prasitrynes, polyoma SV40 a mykobatericidní  
 účinnosť  
• Vhodný do UZV. Použitie: 0,5% / 15 min

obj. číslo balenie bežná cena  akc. cena

0068 730 1 l 37,70 € 35,80 €

0068 731 5 l 89,90 € 85,40 €

Rotasept
Čistenie a dezinfekcia na rotačné nástroje, pripravený  
na priame použitie bez ďalšieho riedenia. 
• Aktívne látky: hydroxid, etylhexanol 
• Účinnosť proti grampozitívnym a gramnegatívnym 
 baktériám, mikrosk. hubám a vírusom HBV, HCV,  
 HIV, Papova SV 40, polyo-, vaccina-, adenovírusy 
• Vhodný do UZV (15 min) 
• Použitie 30 minút, neoplachovať vodou 
• Obsah 2 l
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Nitrilové rukavice

Rukavice Sterling nitril 
Nitrilové vyšetrovacie bezprašné rukavice bez obsahu prírodného latexu. Výborne sedia a sú príjemné v porovnaní s latexom. Dokonalý komfort a dotyková 
citlivosť, výborná a trvanlivá ochranná bariéra. Vďaka neobvyklej farbe možno rukavice rýchlo vizuálne rozlíšiť od rukavíc z prírodného latexu a iných syn-
tetických rukavíc. Prsty so zdrsneným povrchom zlepšujú uchopenie mokrých i suchých predmetov. Konzistentná vrstva a rovnaká hrúbka materiálu celej 
rukavice. Dĺžka 252 mm. K dispozícii vo veľkostiach: XS, S, M, L (á 200 ks), XL (á 170 ks).

uveďte veľkosť

13,90 €  15,50 €

Prečo nitrilové rukavice?
Sú pevnejšie než latexové, sú až trikrát viac odolné voči prasklinám.

Na rozdiel od latexových nespôsobujú alergiu, pretože sú vyrobené zo syntetického materiálu.

Sú vhodné pre dlhodobé používanie, majú dlhú životnosť.

V porovnaní s latexom je nitril chemicky rezistentnejší.

Nitril je termolabilný a už po niekoľkých minútach nosenia sa tvarovo prispôsobí rukám užívateľa.

Poskytujú vynikajúcu ochranu proti presiaknutiu krvi a iných tekutín, ktoré môžu ohroziť zdravie.

Sú bezpečnejšie - pri malom vpichu alebo praskline sa nitrilová rukavica začína trhať,

okamžite vidíte možné riziko.
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Dentaclean

Form
Vysoko účinný koncentrát pre dezinfekciu 
a čistenie odtlačkov  
zo všetkých odtlačkových  
hmôt. Obsah 5 l.

Jet Plus
Dezinfekčný prostriedok pre odsávacie zariade-
nie bez obsahu aldehydov  
a fenolov. Obsahuje  
všetky zložky potrebné  
k starostlivosti o sacie  
zariadenia s odlučovačmi  
amalgámu aj bez nich.  
Obsah 5 l.

Instrument Plus 
Vysoko účinný prípravok na dezinfekciu  
stomatologických  
nástrojov. Obsah 5 l.

Drill Plus
Dezinfekčný a čistiaci prostriedok na rotačné 
nástroje, na priame  
použitie bez ďalšieho  
riedenia a bez aldehydov  
a fenolov. Obsah 5 l.

Pri nákupe dvoch 5l kanistrov 
získate zadarmo dávkovač  
(9008 397) v hodnote 9 €

Tray
Účinný koncentrát na čistenie odtlačkových 
lyžíc, bez obsahu  
aldehydov a fenolov. 
Obsah 5 l.

Unit Extra
Kombinovaný čistiaci a dezinfekčný prostriedok 
na plochy a povrchy. 
Obsah 5 l.

Novinka

obj. číslo: 9020 217

45 €

Novinka

SAN
Nástupca Dentaclean Soft Wash. Čistiaci 
a ochranný prostriedok  
bez obsahu mydla, 
pH 6,5. Čistí dôkladne  
a zároveň šetrne.  
Obsah 5 l.

Derm
Vysoko účinná dezinfekcia rúk a kože na základe 
alkoholu, bez parfumácie,  
neobsahuje farbiace látky  
ani žiadne látky s dlho- 
dobým kumulatívnym  
účinkom - je teda dobre  
znášaný pokožkou. 
Obsah 5 l.

Spray Lemon Fresh
Bezaldehydový povrchový postrekový  
dezinfekčné prostriedok  
na zdravotnícky nábytok,  
zariadení, plochy,  
prístroje a predmety,  
už ďalej neriediť.   
Obsah 5 l.

SAL
Čistiaci koncentrát pre všetky hladké podlahy. 
Vhodný pre každodennú  
údržbu ordinácie. 
Obsah 5 l.

obj. číslo: 9035 451

89 €

obj. číslo: 9001 521

89 €

obj. číslo: 9035 452

58 €

obj. číslo: 9001 516

77 €

obj. číslo: 9001 548

25 €

obj. číslo: 9032 056

36 €

obj. číslo: 9001 543

45 €

obj. číslo: 9001 537

33 €

obj. číslo: 9001 509

35 €

Špecialista: Ing. Iveta Piskáčková / +420 725 644 726 / iveta.piskackova@dentamed.cz / www.dentamed.cz
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Euronda Alle

Predstavujeme sterilné sety Alle

Kompletná rada pre ochranu lekárov, personálu  
a pacienta pri chirurgických výkonoch.

• operačné plášte - sterilné, nesterilné
• operačné čiapky, šatky
• masky, ochranné okuliare, návleky
• operačné krycie rúška pre pacientov
• krycie rúška na stolíky, súpravy
• návleky na hadice

Základný set Implantologický set

Všetko potrebné v jednom balíku.
Šetrite svoj čas!

obj. číslo: 9036 253

od 17 €*  21 €

obj. číslo: 9036 252

od 14,50 €*  17 €
* Akciová cena platí od 10 setov. * Akciová cena platí od 10 setov.

ks základný set materiál farba

1 Vodeodolný plášť s bavl. manžetami (dĺžka 115 cm) netkaný textil sv. modrá

1 Vodeod. plášť s elastickými manžetami (dĺžka 120 cm) netkaný textil sv. modrá

1 Chirurgická čiapka s úväzky netkaný textil sv. modrá

2 Okrúhla čiapka s gumičkou  netkaný textil sv. modrá

1 3-vrstvová anti-alergická maska s úväzky netkaný textil sv. modrá

2 Monoart maska Protection 3 s gumičkou  netkaný textil sv. modrá

1
Samolepiaca krycia rúška s „U“ prestrihom (75 × 90 cm, 
otvor 11 × 9 cm)

netkaný textil 
+ polyethylen

sv. modrá

2 Krycia rúška (50 × 75 cm)
netkaný textil 
+ polyethylen

sv. modrá

1 Návlek na hadice (120 × 7 cm) PVC transparent

ks implantologický set materiál farba

3 Vodeodolný plášť s bavl. manžetami (dĺžka 115 cm) netkaný textil sv. modrá

1 Chirurgická čiapka s úväzky  netkaný textil sv. modrá

2 Guľatá čapica s gumičkou netkaný textil sv. modrá

3 Monoart maska Protection 3 s gumičkou netkaný textil sv. modrá

1 Krycia rúška (75 × 90 cm)
netkaný textil 
+ polyethylen

sv. modrá

2 Krycia rúška (50 × 50 cm)
netkaný textil 
+ polyethylen

sv. modrá

1
Samolepiaca krycia rúška s otvorom (50 × 75 cm,  
otvor priemer 6 cm)

netkaný textil 
+ polyethylen

sv. modrá

2 Rúška na ruky - suchá  netkaný textil biela
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Euronda

Poháriky Monoart
Plastové poháriky na vyplachovanie úst s objemom 166 ml. 
Balenie obsahuje 3000 ks. 

Savky Monoart EM15
Dĺžka 15 cm, 100 ks.

uveďte farbu

2,70 €  3,30 €

uveďte farbu

57 €  62 €

uveďte farbu

6,90 €  8 €

uveďte farbu

19 €  24 €

Masky Monoart Protection 3
Na gumičku za ucho, 50 ks.

Hygienické! 
Praktické! 
Štýlové!

Podbradníky Monoart Towel UP!
Jednorazové skladané podbradníky pre pacientov v praktickom  
hygienickom balení s opakovane zatváracím systémom. Balenie  
obsahuje 10 balíčkov po 50 ks rúšok o rozmere 33 × 45 cm.

Najširší sortiment
Evidujeme viac než 30 000 položiek, cez 200 000 kusov stomatologických potrieb držíme skladom!

Ponúkame kompletný spotrebný materiál a veľmi pestrú škálu prístrojov pre ordináciu i laboratórium.
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Reference:  
MUDr. Jan Špiller ze stomatologického centra Podkovka v Praze 4 - Podolí 
Augmentace horizontálně - vertikálního defektu v postranním úseku horní čelisti. Jako materiál byl použit GenOs společně s kostními chipsy odebranými  
z dolní čelisti v poměru 1:1. Současně s laterálním sinus-liftem byla provedena i augmentace pomocí Bone lamina a titanových pinů. Přes ni byla aplikovaná 
běžná kolagenní membrána a membrána z PRGF.

Augmentačné materiály

Lamina

obj. číslo balenie cena

9030 051 Lamina Porcine stredná zakrivená 35 × 35 mm (heterológna) LS10HS  189,90 € 

9034 462   Soft Cortical Lamina 1 Blister DRIED / FINE 25 × 25 × (0.5) mm  (heterológna)  LS25FS  148,90 €

9034 954 Soft Cortical Lamina 1 Blister DRIED / FINE 25 × 35 × 0.5 mm  (heterológna)  LS23FS 171,50 €

9035 294 Soft Cortical Lamina 1 Blister DRIED / STANDARD 30 × 30 × 2 mm  (heterológna) LS03SS  148,90 €

Klinické indikácie: 
Cortical Laminas sú vyrobené z kortikálnej kosti heterológneho pôvodu, ktorá prechádza procesom 
povrchového odvápnenia a aj napriek tomu si zachováva typickú konzistenciu kostného tkaniva,  
z ktorej pochádza. Tenkú verziu produktu je možné ohýbať, tvarovať a po jej hydratáciu prispôsobiť 
morfológiu defektu. Po uchytenie osteosyntetickými skrutkami lamina vytvorí polotuhú kryjúce vrstvu 
podloženého augmentátu. Táto vlastnosť je obzvlášť užitočná v prípade nutnosti získať miesto pre vy-
konanie estetických zákrokov, horizontálna augmentácia dvojstenných defektov operácií antrostomie 
pri sinus lifte laterálnym prístupom. Produkt je možné tiež použiť u regenerácií s rizikom expozície  
a pre rekonštrukciu orbitálnej spodiny. Zakrivená lamina (Curved Lamina) má silu 0.8-1.0 mm a mož-
no ju priamo transplantovať bez potreby hydratácie: indikovaná je najmä v kombinácii s produktom 
OsteoBiol mp3 pre augmentáciu alveolov s oslabenou kortikálnou doskou..

Heterológna kortikálna kosť s kolagénom 
Tkanivový kolagén je zachovaný. Fyzická forma je pevná vysušená vrstva, flexibilná po rehydratácii. 
Zloženie: 100% kortikálna kosť. Kortikálna lamina je tvorená kortikálnou kosťou heterológneho pôvo-
du. Je vyrobená exkluzívnou technológiou Tecnoss, vďaka ktorej je elastická, pričom si ale zachováva 
konzistenciu kostného tkaniva. Sila 0,8 - 1,0 mm (stredná zakrivená). Interval zahojenia  
je asi 6 mesiacov.

Unikátna bariéra na úrovni kortikálnej kosti
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Duo-Teck 
Charakteristické vlastnosti:
Duo-Teck je vyrobený z akéhokoľvek lyofilizovaného kolagénu konského pôvodu, je biokompatibilný  
a rýchlo resorbovateľný. Od ostatných membrán sa líši v tom, že je na jednej strane potiahnutý tenkou 
vrstvou mikronizovanej kosti, takisto konského pôvodu: daný povrch zvyšuje ako konzistenciu,  
tak stabilitu membrány a poskytuje kvalitnú ochranu augmentátu spoločne so správnym polohova-
ním mäkkých tkanív.

Manipulácia:
Duo-Teck možno na miesto augmentácie jednoducho vložiť stranou s povrchom mikronizovanej  
kosti dotýkajúc sa augmentátu a hladkú stranu dotýkajúc sa mäkkých tkanív.

Klinické indikácie:
Duo-Teck je indikovaný vo všetkých prípadoch, kde je nutné „mäkké“ oddelenie tkanív s rozdielnou 
konzistenciou. Duo-Teck možno použiť na ochranu membrány sínu pri operáciách augmentácie dna 
sínu za účelom zamedzenia neúmyselných poškodení spôsobených augmentačným materiálom. 
Membránu Duo-Teck môžete tiež používať pre uzatvorenie antrostomie pred prekrytím mukogingi-
válnym lalokom.

Nízka cena - vysoká kvalita

obj. číslo balenie cena

9036 165 Duo-Teck, 6 blistrov, 25 × 25 × 0,2 mm, iba kolagénové vlákna 173,90 € 

9036 166   Duo-Teck, 1 blistr, 20 × 20 × 1,0 mm, s granulami 43,50 € 

Augmentačné materiály

Špecialista: MUDr. Kateřina Babičová / +420 725 644 701 / katerina.babicova@dentamed.cz / www.ostem.cz

Augmentation of hard tissue 
From the scientic background to clinical cases  

Spolupracovník prof. Brånemarka  
prof. Ulf Nannmark na kongrese IKČR!

LXXIX. kongres Implantologického klubu ČR
Termín:            
10. júna 2017   
Miesto:             
Hotel Park Holiday, Květnového povstání 194, Praha 10 - Benice

Kongresový poplatok:     
35 EUR (člen IKČR), 66 EUR (nečlen IKČR)

Preklad zaisťený.
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RisKontrol

Bezpečnosť: Ochrana pre pacientov, lekárov i sestry
Znížené riziko priamej alebo krížovej kontaminácie
Žiadne riziko prehltnutia - bezpečnostný zámok.
 
 
Suchý vzduch: Dve trubičky pre samostatné vedenie vzduchu
a vody zaisťujú na konci hrotu úplne suchý vzduch.
 
Ekológia: Koncovky vyrobené z plne recyklovateľného plastu používaného v potravinárstve.

Ekonomika: Šetrí čas i náklady, nie je nutná dezinfekcia / sterilizácia.

Univerzálne adaptéry pre všetky typy súprav. Možno ich veľmi  
ľahko naskrutkovať alebo nacvaknúť na pištoľ na vašej súprave.

Pripravené Nasadené Zaistené 

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA V 3 KROKOCH

Nesterilné jednorazové koncovky, 250 ks.

Obj. č.: 201 701

Obj. č.: 201 702

Obj. č.: 201 703

Obj. č.: 201 704

Obj. č.: 201 700

Adaptér zadarmo
2× RisKontrol Art (250 ks, farba podľa výberu) za 142 Eur 
+ adaptér v hodnote 100 Eur zadarmo 

Pre vyskúšanie kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

Jednorazové koncovky pre pištoľ voda-vzduch
Pružné ľahko ohýbateľné koncovky bez tvarovej pamäte pre zachovanie ideálnej krivky. 
Ochrana pre pacientov, lekárov i sestry, znížené riziko priamej alebo krížovej kontaminácie. 
Žiadne riziko prehltnutia vďaka bezpečnostnému zámku.

Preverené v ordináciách po celom svete! Vyskúšajte aj Vy.
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EMS

Koncovka A
Nejbežnejšie používaná. 
Odstránenie supragingiválneho 
kameňa vo všetkých kvadran-
toch.

Koncovka P
Odstránenie supragingi-
válneho i subgingiválneho 
kameňa vo všetkých kvad-
rantoch.  

obj. číslo: 9003 988

87,60 €  95,90 €

obj. číslo: 9007 598

100,20 €  107,90 €

Koncovka PS
Najobľúbenejšia u hygieni-
čiek! Šetrné odstraňovanie 
zubného kameňa, aj pre recall 

obj. číslo: 9007 599

111,30 €  119,90 €

Air-Flow Plus
Prášok prvej voľby! - pre supra- aj subgingiválne 
odstraňovanie povlaku, pigmentácií a leštenie zubov. 
Zloženie: erytritol. Obsahuje 0,3% CHX, veľkosť častíc 
len 14 mikrometrov. Balenie novo 120 g. 
 

Air-Flow Classic Comfort
Profylaktický prášok zo špeciálne  
upraveného bikarbonátu sodného  
pre odstraňovanie povlaku  
supragingiválně. Novo menšia  
veľkosť častíc - 40μm.

 

obj. číslo: 9035 318

25,90 €  30,50 €

obj. číslo: podľa príchuti

25,90 €  30 €

Air-Flow Handy 3.0 Premium
Profesionálne čistenie v každej situácii. Kompletné supra- i subgingiválne 
použitie. Unikátna technológia Air-Flow a Perio-Flow.

Air-Flow Handy 2+
Pieskovací prístroj pre supra- aj subgingiválne (do 4mm) odstraňovanie 
povlaku, pigmentácií a leštenie zubov i v ťažko prístupných miestach. 
Prístroj je pripojiteľný na turbínkovú hadicu priamo alebo cez rýchlospoj-
ku. Možnosť výberu 3 farieb (modrá, oranžová, antracitová). Prístroj je 
dodávaný so supragingiválnym práškom a kompletným príslušenstvom 
pre údržbu.

Prášok Air-Flow Perio
Profylaktický prášok pre subgingiválne odstraňova-
nie plaku, redukuje výskyt baktérií tiež v hlbokých 
paradontálnych chobotoch. Obsah: 120g fľaštička.

PI starter kit
Set pre účinné a jemné čistenie implantátov  
a priliehajúcich výplní.

kód podľa rýchlospojky

1 595 €  2 028 €

kód podľa rýchlospojky

895 €  1 068 €

obj. číslo: 9017 544

24,30 €  26,50 €

obj. číslo: 9004 708

244 €  262,80 €

Špecialista: Ing. Renata Jonášová / +420 725 644 725 / renata.jonasova@dentamed.cz / pristroje.dentamed.cz

Nové zloženie



38

Endodoncia - kofferdam

Sympatic Dam Premium 
100% prírodné latexové blany s minimálnym obsahom proteínov, bez púdru.
Znesú vysoké zaťaženie a sú veľmi odolné proti prasknutiu. 
Farba modrá alebo zelená, sila blany tenká, 
medium alebo silná. Balenie 36 ks.

Novinka IDS

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

57120/4 (zelené/modré) tenké 17,80 €  15,90 € 

57121/5 (zelené/modré) medium 17,80 €  15,90 € 

57122/6 (zelené/modré) silné 18,80 € 16,90 €

DamFix latex
Stabilizačné vlákno pre kofferdam. Dĺžka 4 m. 
Farba žltá (1,5 mm) a oranžová (2 mm).

obj. číslo: 9031 74X

17,50 €  19,20 €

Sympatic Dam non latex LILA   
Non latex blany, ktoré sa vizuálne aj svojimi vlastnosťami podobajú 
blánám latexovým. Veľmi elastické, nepúdrované. 
Balenie 15 alebo 30 ks. Farba lila.

Novinka IDS

obj. číslo baleni bežná cena akc. cena

57057 15 ks 27 € 24,90 €

57057B 30 ks 52,80 € 44,90 €

Kovový rámček Maillefer
Balenie obsahuje 1 ks. Dva tŕne v rohu rámčeka.

obj. číslo: 9033 385

42,40 €  49,90 €

Hygenic Fiesta
Matné spony s farebným kódovaním. Set s krídelkami obsahuje spony 2, 2A, 4, 7, 8A, 9, 12A, 13A  
a 14A. Set bez krídeliek obsahuje spony W2, W2A, W3, W7, W8, W8A, W9, W14A a W56. Oba sety sú  
s nerezovou podložkou.

jednotl. spony - uv. veľkosti

14,50 €  18,80 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9004 019 set, s krídelkami 170 € 134,90 €

9040 430 set, bez krídeliek 174 €   139,90 €

4 8A 14A72 2A9 12A 13A

W9 W2 W2A W3 W8A W14A W56W7 W8

Osvedčený základný set Fit kofferdam dierovacie 
kliešte
Fit kofferdam dierovacie sedemdierové kliešte.

obj. číslo: 0022 132

88,90 €  94,70 €

B1 B2 B3 B4 B5 B6

Hygenic Brinker spony
Brinker spony na retrakciu gingívy. B1 (9030 778 dolné moláre), B2 (9030 779 horné moláre vľavo),  
B3 (9030 780 horné moláre vpravo), B4 (9024 577 premoláre), B5 (0813 175), B6 (0813 176) na kavity 
tr.  V u všetkých zubov. Veľmi dobrý pomocník na retrakciu, ale samy neudržia ťah blany, treba vždy 
blanu upevniť pomocou klasických spôn na vedľajších zuboch.

obj. č.: viď text (1 ks)

13 €  15,80 €

Set 6ti spon, obj. číslo:  9030 527

68,90 €  84 €

Maillefer kliešte
na spony
Balenie obsahuje 1 ks. Najjednoduchšie uvoľ-
nenie klieští zo spony (MUDr. Ivan Martin, ml.).

obj. číslo: 9033 386

82,90 €  95,60 € 

Stoke
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Reciproc Blue
Špeciálnym tepelným opracovaním je dosiahnutá nielen modrá farba nástroja, ale aj vyššia flexibilita, ktorá napomáha i lepšiemu vycentrovaniu nástroja 
v koreňovom kanáliku. Nástroj je možné mierne ohnúť, pre zakrivený kanálik alebo nutnosť „obísť“ prekážku. A z Reciprocu zostali vlastnosti ako reciproč-
ný pohyb, prierez tvaru S, rezná účinnosť a efektivita pri opracovaní MB2. Veľkosti R25, R40, R50. Dĺžka 21, 25 a 31 mm. Balenie 6 ks.

Mtwo Systém
Osvedčený systém NiTi nástrojov pre opracovanie koreňového kanálika.Veľkosti 10 – 60 v rôznych konicitách, pracovná dĺžka nástroja 16 mm alebo 21 mm, 
dĺžka 21 mm, 25 mm alebo 31 mm. Balenie 6 ks.

Novinka

balenie bežná cena akc. cena

Nástroje, 6 ks  132,00 €   99,00 €

Gutaperčové čapy, 60 ks 21,40 € 19,60 €

Papierové čapy, 180 ks 29,30 € 24,60 € 

Gutta Fusion obturátor, 6 ks  36,00 € 29,90 €

Gutta Fusion obturátor, 30 ks 162,10 € 145,90 €

VDW

balenie bežná cena akc. cena cena od 5 bal. cena od 10 bal.

Nástroje, 6 ks   69,00 € 63,50 € 55,90 € 52,90 €

Retreatment, 6 ks 69,40 € 63,90 € 55,90 € -

Gutaperčové čapy, 60 ks 22,40 € 19,90 € 19,20 € -

Papierové čapy, 144 ks 22,50 € 19,90 € 19,30 € -

Nástroje na reendodonciu Mtwo

Interim stand
Stojan s hubkou sterilizovateľný do 250 0C. 

obj. číslo: 0658 696

16,90 €  20 €

Minifix 
Mierka na nastavenie pracovnej dĺžky koreňo-
vých nástrojov.

obj. číslo: 0258 616 

16,90 €  18,40 €

VDW Sterile C-Pilot
Ručné nástroje s vysokou pevnosťou v ohybe, 
vhodné pre kalcifikované a silne zakrivené 
kanáliky. Neaktívne vodiace hrot. Veľkosti 06; 
08; 10; 12, 5; 15. Dĺžka 19, 21 a 25 mm. Balenie 
obsahuje 6 kusov.

uv. veľkosť

14,70 €  18,40 €
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A0410-XA nástroj XA na úpravu vchodu do k.k.

WaveOne Gold
Nová NiTi zliatina gold má o 50 % vyššiu rezistenciu proti únave materiálu. Nižšie riziko screwing efektu. U väčšiny klinických prípadov postačí použitie 
jedného nástroja – Primary. Nástroje majú vyššiu reznú účinnosť vďaka unikátnemu prierezu a tým je skrátená doba preparácie. K dostaniu v 4 veľkostiach  
a 3 dĺžkach (21, 25 a 31 mm). Hoci ide o NiTi zliatinu je možné nástroje mierne predhnúť.

obj. číslo názov bežná cena akc. cena cena od 5 bal.

A0753 WaveOne Gold, 3 ks 65,40 € 54,90 € 52,90 €

A0756 WaveOne Gold, 6 ks 123,00 € 104,90 € 99,90 €

A0754 WaveOne Gold sortiment, 4 ks 84,60 € 71,90 € -

A175W Papierové čapy, 180 ks 29,70 € 23,90 € -

A175X Gutaperčové čapy, 60 ks 19,70 €  16,50 € -

A1750-B Thermafil pre WOG, 6 ks 34,60 € 31,00 € -

A1750-P Thermafil pre WOG, 30 ks 168,70 € 149,90 €  -

Akcia 
Pri kúpe 3 balení WaveOne Gold (3 ks alebo sortiment 4 ks) dostanete 1 balenie papierových čapov a 1 balenie 
gutaperčových čapov v hodnote 41 €. Platí do 27. 6. 2017.

WaveOne Gold / ProTaper Next 

ProTaper Next

Nová generácia rotačných nástrojov. Unikátny nevystredený obdĺžnikový prierez dáva nástroju „hadovitý“ posun do kanálika. Viac priestoru pre odnos detri-
tu. Rotačný pohyb (300 ot./min., ≥2 Ncm) nie je potrebný špeciálny motor. Variabilný kónus, kratší (11 mm) úchyt pre lepší prístup do postranného úseku.
Na väčšinu preparácií stačia dva nástroje. M-Wire zliatina je flexibilná, odolnejšia proti únave materiálu a skracuje čas opracovania. Doporučuje sa použitie
2 nástrojov PathFile alebo 1 ProGlider pre tzv. preflaring.
Nástrojom X1 sa najprv „okartáčuje“ vchod do koreňového kanálika, aby sa zaistil priamy vstup a pokračuje sa v preparácii.
Nástrojom X2 je možné preparáciu dokončiť, rozšírenie apikálnej časti bude na ISO 025 v 6% kónuse. Nástroje nechajte v kanáliku pracovať na max.  
3 ľahké pohyby dovnútra a von, potom nástroj očistite a pred znovu zavedením kanálik dôkladne vypláchnite. Balené sterilne po 3 alebo 6 kusoch.

obj. číslo názov bežná cena akc. cena

A022O Gutaperčové čapy X2, X3 alebo sortiment a X4-X5, 60 ks 18,50 € 14,80 €

A022Q Papierové čapy X2, X3 alebo sortiment a X4-X5, 180 ks 30,80 € 24,70 €

A1802B GuttaCore pre PTN blister, 5+1 ks, veľ. X4, X5 36,00 €   32,40 €

A1803B Pink pre PTN, 1 blister (6 čapov), veľ. X2, X3 36,00 € 32,40 €

A1802P GuttaCore pre PTN 5 blistrov (á 5+1 ks), veľ. X4, X5 162,00 € 144,90 €

A1803P Pink, 5× 5 blistrov (á 6 čapov), veľ. X2, X3 162,00 € 144,90 €

9035 085 Nástroj XA, 3 ks 34,40 € 30,90 €

Akcia 
Pri kúpe 3 balení ProTaper Next (3 ks) dostanete 1 balenie papierových čapov a 1 balenie gutaperčových 
čapov v hodnote 40 €. Platí do 27. 6. 2017.

obj. číslo: A0803 (3 ks)

49,50 €  57,40 € 

obj. číslo: A0800 (6 ks)

98,50 €  114,80 € 

+ 1 balenie papierových čapov a 1 balenie gutaperčových čapov  zadarmo

+ 1 balenie papierových čapov a 1 balenie gutaperčových čapov zadarmo
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ProTaper Gold / Gold Glider / R-Pilot 

ProTaper Gold
Klasický obľúbený ProTaper, vyrobený z novej zliatiny GOLD. Získava tým ďalšie vlastnosti ako napr. možnosť mierneho predhnutia nástroja, zvyšuje sa fle-
xibilita a odolnosť proti zalomeniu. Pre lepšie zorné pole sa skrátil „driek“ z pôvodných13 mm na 11 mm. Veľkosť SX-F5, dĺžka 21, 25 a 31 mm. Balenie 6 ks.

Kompletný systém ProTaper GOLD obsahuje sterilné papierové čapy 180 ks, jednotlivé veľkosti F1-F5 alebo sortiment F1-F5, gutaperčové čapy 60 ks  
jednotlivé veľkosti F1-F5 alebo sortiment F1-F5 a Thermafil obturátory 6 ks alebo 30 ks, jednotlivé veľkosti F1-F5. 

obj. číslo názov bežná cena akc. cena

A0409G Sortiment SX-F3, 6 ks  74,00 € 63,90 €

A0410G SX/S1/S2, 6 ks 74,00 € 63,90 €

A0411G F1/F2/F3/F4/F5, 6 ks 74,00 € 63,90 €

A241W Papierové čapy, 180 ks 28,30 € 24,00 €

A241X Gutaperčové čapy, 60 ks 16,10 € 14,30 €

A1411B Thermafil obturátory, 6 ks 28,80 € 25,90 €

A1411P Thermafil obturátory, 30 ks 94,00 € 84,50 €

Akcia 
Pri zakúpení 3 balení ProTaper Gold (6 ks) dostanete  
zadarmo 1 balenie papierových čapov a 1 balenie 
gutaperčových čapov v hodnote 44,40 €.

Gold Glider
Reciprokačný nástroj na iniciálne spriechodnenie - vytvorenie GlidePath (hladkej cesty). Oproti rotačným nástrojom sa u reciprokač-
ného pohybu znižuje cyklické zaťaženie, tým sa eliminuje riziko zalomenie nástroja. Je lepšie rešpektovaná anatómia k.k. v porovna-
ní s klasickými oceľovými nástrojmi. Uľahčuje a zrýchľuje ošetrenie, pretože nie je potreba prenastavovať endomotor, ak nasleduje 
preparácia reciprokačnými systémami. Nástroj je dodávaný sterilný, je určený pre použitie na jedného pacienta. NiTi zliatina Gold, 
špeciálna tepelná úprava zliatiny zaisťuje, že možno predhúť, je vysoko flexibilná a odolná voči torznému namáhaniu.

Veľkosť ISO 15 / .02, dĺžka 25 mm. Ďalšie dĺžky a počet kusov v balení budú známe po uvedení na trh.

Novinka IDS

R-Pilot
Reciprokačný nástroj na iniciálne spriechodnenie - vytvorenie GlidePath (hladkej cesty). Oproti rotačným 
nástrojom sa u reciprokačného pohybu znižuje cyklické zaťaženie, tým sa eliminuje riziko zalomenia 
nástroja. Je lepšie rešpektovaná anatómia k.k. v porovnaní s klasickými oceľovými nástrojmi. Uľahčuje 
a zrýchľuje ošetrenie, pretože nie je potreba prenastavovať endomotor, ak nasleduje preparácia recipro-
kačnými systémami. Nástroj je dodávaný sterilný, je určený pre použitie na jedného pacienta. NiTi zliatina 
M-Wire, flexibilnejšia a odolnejšia než klasická NiTi zliatina.

Veľkosť ISO 012 / .04, dĺžka 21, 25 alebo 31 mm. Balenie obsahuje 6 ks.

obj. číslo: 9036 176-8

94,90 €  119 € 

Novinka IDS

Už skladom



42

MAP system

MAP one
Ekonomická varianta s najviac používanou NiTi koncovkou – NiTi Memory 
Shape Needle červená.

MAP NiTi Memory Shape 
Balenie obsahuje koncovku vrátane 
8 plastových piestov a 1 čistiaci zubný 
merač.

MAP Classic 
Balenie obsahuje koncovku 
vrátane 8 plastových piestov  
a 1 čistiaci zubný merač.

MAP Surgery
Balenie obsahuje koncovku vrátane  
8 plastových piestov a 1 čistiaci  
zubný merač.

MAP plastové piesty
Balenie obsahuje 16 ks plastových piestov.

MAP Systém umožňuje aplikovať MTA a iné reparačné materiály bez strát a s úplnou presnosťou. Úspora materiálu až 30%.

*Cena setu platí pri nákupe min. 1 ďalšej koncovky, inak 246 €.

obj. číslo: 9034 441  

220,00 €*  275,00 € 

Skúsenosti endošpecialistov a stomatochirurgov ukázali, že na pokrytie všetkých
klinických prípadov vystačia 3 typy koncoviek, ktoré Vám umožnia pokryť všetky
klinické prípady. Tieto koncovky majú zodpovedajúce plastové piesty, zhodné  
s ich priemerom. MAP System umožňuje unikátnu a účinnú metódu, ako  
aplikovať MTA alebo iné reparačné materiály s úplnou presnosťou a bez strát.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

20210     N°0 Ø 0,90 mm, žltá 168,00 € 149,90 €

20211     N°1 Ø 1,10 mm, červená  168,00 € 149,90 €

20212 N°2 Ø 1,30 mm, modrá 168,00 € 149,90 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

20200      N°0 žltý 34,50 € 31,90 €

20201      N°1 červený  34,50 € 31,90 €

20202 N°2 modrý 34,50 € 31,90 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

20225      N°0 žltá, pravá 143,50 € 129,00 €

20226      N°0 žltá, ľavá  143,50 € 129,00 €

20227 N°1 červená, pravá 143,50 € 129,00 €

20228 N°1 červená, ľavá 143,50 € 129,00 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

20220      N°0 Ø 0,90 mm, žltá 137,50 € 123,90 €

20221      N°1 Ø 1,10 mm, červená 137,50 € 123,90 €

N° 0 ;  20210

N° 1 ;  20211

N° 2 ;  20212

N° 0 ;  20200

N° 1 ;  20201

N° 2 ;  20202

N° 0 ; type right ;   20225

N° 1 ; type right ;   20227

N° 0 ; type left ;   20226

N° 1 ; type left ;   20228

N° 0 ;  20220

N° 1 ;  20221
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MAP system / MTA

Universal Kit 
Kompletný set 5 koncoviek pre užívateľov, ktorí potrebujú viac možností, ako aplikovať. Obsahuje 
NiTi Memory Shape Needle 1 × No0, 1 × No1 a 1 × No2, Classic Needle 1 × No0, 1 × No1, plastové 
piesty 16 × No0, 16 × No1 a 8 × No2, čistiace zubný merač 1 × No0, 1 × No1 a 1 × No2, príslušen-
stvo (kľúč a silikónové stopky) 1 × No0, 1 × No1 a 1 × No2, nerezový kalíšok na miešanie MTA,  
1 × aplikačné striekačka z nerezovej ocele, 1 × sterilizovateľný hliníkový box 185 × 145 × 30 mm.

Intro Kit  
Optimálny kit 3 koncoviek pre užívateľov, ktorí hľadajú flexibilitu a presnosť. 
Obsahuje NiTi Memory Shape Needle 1 × No0, 1 × No1 a 1 × No2, plastové 
piesty 8 × No0, 8 × No1 a 8 × No2, čistiace zubný merač 1 × No0, 1 × No1  
a 1 × No2, príslušenstvo (kľúč a silikónové stopky) 1 × No0, 1 × No1  
a 1 × No2,1 × aplikačné striekačka z nerezovej ocele, nerezový kalíšok  
na miešanie MTA, 1 × sterilizovateľný hliníkový box 185 × 95 × 30 mm.

Surgical Kit  
Špecifický set 4 retrográdna a 2 NiTi koncoviek pre špecialistov na chirurgiu. 
Obsahuje Surgery Needle 1 × No0 pravá, 1 × No0 ľavá, 1 × No1 pravá,  
1 × No1 ľavá, NiTi Memory Shape Needle 1 × No0 a 1 × No1, plastové piesty 
24 × No0 a 24 × No1, čistiace zubný merač 1 × No0 a 1 × No1, príslušenstvo 
(kľúč a silikónové stopky) 1 × No0 a 1 × No1, 1 × aplikačná striekačka z nere-
zovej ocele, nerezový kalíšok na miešanie MTA, 1 × sterilizovateľný hliníkový 
box 185 × 145 × 30 mm.

obj. číslo: 20286 

754,90 €  838,80 €

obj. číslo: 20285 

539,90 €  670,80 € 
obj. číslo: 20287

874,90 €  972 €  

MTA white
MTA 2× 280 mg + 3 ml H2O. Novo balené  
4× 140 mg + 3 ml H2O.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9034 946 4× 140 mg   48 € 41,90 €

GuttaFlow Bioseal  
Bioaktívny sealer. Zapĺňa a navyše lieči. Pri kon-
takte s tekutinami sa uvoľnia prírodné zložky, 
ako sú vápnik a kremičitany a aktivujú  
sa biochemické procesy pre regeneráciu k.k. Po 
vytvrdnutí sa na povrchu tvoria kryštály hydro-
xyapatitu, ktorý je najvýznamnejšou zložkou tvr-
dých tkanív, a tým dochádza k vynikajúcej adhézi 
a stimulácii prirodzených spúšťačov regenerácie 
tvrdých tkanív. Spoľahlivé 3D plnenie k.k. za 
studena, zloženie je silikónový sealer (nezmrš-
ťuje sa, naopak sa rozpína o 0,2%) a prášková 
gutaperča. Čas pre spracovanie 5 minút, doba 
tuhnutia 12-16 minút.
 
6001 9560 GuttaFlow Bioseal 1 × striekačka 5ml 
+ 12 × miešacej koncovky 
6001 9561 GuttaFlow Bioseal 1 × striekačka 5ml 
6001 9562 GuttaFlow Bioseal miešacej koncovky 
24 ks

obj. číslo: 60019560

149,90 €  169 €  

Pro Root MTA
Prostriedok na rekonštrukciu koreňového kanálika na báze oxidu vápenatého, hlinitého  
a železitého - Mineral Trio-xide Aggregate a síranu vápenatého.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9031 878  4 × 0,5 g   224 € 190,90 €

9031 879 10 × 0,5 g 432,60 € 375 €  
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Koreňové výplne

Calasept / Calasept Plus 
Hydroxid vápenatý v striekačke, u Calaseptu s kovovými aplikačnými ihlami, u Calaseptu 
Plus s elastickými plastovými aplikačnými kanylami. Vysoký obsah kalcia> 41% (pH 12,4), 
dlhodobá účinnosť a vysoká efektivita. Priama, rýchla a jednoduchá aplikácia. Balenie obsa-
huje Calasept 4 × 1,5 ml, 20 ihiel alebo 2 × 1,5 ml, 10 ihiel, Calasept Plus 4 × 1,5 ml  
a 20 kanýl.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

1230100 Calasept, 4× 1,5 ml 50 € 39,40 €

1230200 Calasept, 2× 1,5 ml 27 €   22,90 €

1230100 Calasept Plus, 4× 1,5 ml 58 € 39,40 €

1231100 Calasept Plus Flexi Needle, 100 ks 46 € 39,90 €

Novinka v sortimentu

2Seal
Sealer koreňových kanálikov na epoxid-amin-
-polymérovej báze s minimálnym zmrštením, 
dlhodobou dimenziálnou stálosťou a hustotou. 
Rentgenopákny. Obsah: 4 ml pasty A, 4 ml pasty 
B.

2Seal easymiX 
RTG kontrastný sealer na báze epoxidovej živice, v praktickej aplikačnej forme, duálna striekačka. 
Starter kit obsahuje 1 × striekačka 15g, 20 miešacích kanýl, miešací bloček, Mixing Syringe obsahuje 
2 × striekačku 15g, Mixing Tips obsahuje 40 miešacích kanýl.

EpoxidEpoxid

obj. číslo: 0058 130 

95,30 €  120,50 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0058 131      Starter Kit     120 € 106,90 €

0058 133      2×15 g      176 €  156,90 €

0058 134  kanyly, 40 ks     53,20 € 47,90 €

AH Plus 
Zdokonalená verzia osvedčeného AH 26. Forma 
pasta-pasta sa ľahšie spracováva. 4 ml pasta A, 
4 ml pasta B.

AH Plus JET
Endodonticky epoxidová pasta pre plnenie 
koreňových kanálikov s minimálnou rozpustno-
sťou, vysokou stabilitou, v praktickej aplikačnej 
formez dvojitej striekačky. Obsah: 15 g striekač-
ka, 20 × miešacie kanyly,  
20 × intraorálne kanylky.

AH 26 / Silverfree
Koreňový výplňový materiál na báze epoxido-
vej živice. Neobsahuje akryláty ani eugenol, 
nedráždi, je RTG kontrastné. Obsah 8 g prášok, 
10 g živice.

obj. číslo: 0088 311/12

96,90 €  108,50 €

obj. číslo: 0088 316

98,90 €  122,20 €

EpoxidEpoxid Epoxid

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0088 340 Starter Kit     114,40 € 98,90 €

0088 341       2×15 g      170 € 148,90 €

0088 342 kanyly, 40 ks     51,90 € 47,50 €

Dentaclean gutaper. čapy .02
Farebne kódované, vynikajúca rozmerová pres-
nosť a optimálna konzistencia. V sadách 15-40, 
45-80 alebo v jednotlivých veľkostiach.

Dentaclean gutaper. čapy .04
Farebne kódované, vynikajúca rozmerová pres-
nosť a optimálna konzistencia. V sadách 15-40 
alebo v jednotlivých veľkostiach.

Dentaclean gutaper. čapy .06
Farebne kódované, vynikajúca rozmerová pres-
nosť a optimálna konzistencia. V sadách 15-40 
a v jednotlivých veľkostiach (60 ks).

obj. číslo: 9003 XXX

7,30 €  8,10 €

obj. číslo: 9003 5XX

8,20 €  9,10 €

obj. číslo: 9003 5XX

8,20 €  9,10 €
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Overfibers

Akcia vrtáčik zadarmo:
Pri kúpe 1 balenie (10 ks čapov), dostanete zodpovedajúcu vrtáčik zdarma.

Akcia 3+1 zadarmo:
Platí pre čapy a sety. Garancia vrátenia peňazí, ak nespotrebujete viac ako 2 čapy.

Hi-Rem+
Svetlovodné čapy so stredovou osou z mäkkého 
polyméru, ktorý uľahčuje odstránenie čapu  
v prípade nutnosti. Majú vysoko retenčný povrch, 
sklenené vlákna typu „S“, pevnosť v ohybe 1650 
MPa, modul pružnosti 60 GPa. 3 tvary čapov pre 
pokrytie všetkých klinických prípadov. Uvedenie 
na trh v júni 2017.

+ aktívny adhezívny systém 
+ o 70% zvýšená retencia povrchu 
+ zvýšený E-modul materiálu 
+ rtg kontrastné 
+ vysoko translucentné 

Over Post+
Čapy OverPost majú vysoko retenčný povrch, 
tým sa zvyšuje pevnosť väzby čap / cement, 
sklenené vlákna typu S, ktoré sú veľmi pevné  
a zaisťujú optimálnu rovnováhu medzi odolno-
sťou pri zaťažení a štrukturálnou rigiditou. Sú 
translucentné a rtg kontrastné. Uvedenie na trh 
v júni 2017.

+ aktívny adhezívny systém 
+ o 70% zvýšená retencia povrchu 
+ zvýšený E-modul materiálu 
+ rtg kontrastné 
+ vysoko translucentné 

OverCEM SA
Samoadhezívny, duálne tuhnúce, fixačné, živi-
cový cement. Vynikajúca adhézia. Obsah balenia 
striekačka 4ml, 8 miešacích kanýl regular,  
5 miešacích kanýl wide, 5 endo kanýl. Uvedenie  
na trh v septembri 2017.

Novinka IDS Novinka IDS Novinka IDS

obj. číslo balenie  bežná cena akc. cena

9033 179 Set (3× 3 vel. + 3 vrtáčky) 80,90 € 72,80 €

RPYOP01 čapy veľ. 1, 10 ks 63,20 € -

RPYOP02 čapy veľ. 2, 10 ks 63,20 € -

RPYOP03 čapy veľ. 3, 10 ks 63,20 € -

PYD01-03 vrtáčik, 1 ks 14,70 € 11,00 €

obj. číslo balenie  bežná cena akc. cena

SKREOP Set (3× 3 veľ. + 3 vrtáčky) 77,20 € 73,20 €

REOP201 čapy veľ. 1, 10 ks 57,70 € -

REOP202 čapy veľ. 2, 10 ks 57,70 € -

REOP203 čapy veľ. 3, 10 ks 57,70 € -

HED201-3 vrtáčik, 1 ks 14,70 € 11,00 €

obj. číslo balenie   cena akc. cena

SKRPOP Set 77,20 € 73,20 €

RPOP100 čapy veľ. 0, 10 ks 57,70 € -

RPOP101 čapy veľ. 1, 10 ks 57,70 € -

RPOP102 čapy veľ. 2, 10 ks 57,70 € -

RPOP103 čapy veľ. 3, 10 ks 57,70 € -

PD100-3 vrtáčik, 1 ks 14,50  € 10,90 €

Hi-Rem Endodontic Post
Pre zuby s čiastočne zachovanou korunkovou časťou. Najširší bod je umiest-
nený do ústia z k.k. Zúženie v hornej časti čapu zabraňuje kontaktu pri viace-
rých čapoch v jednom zube. Navyše majú stredovú os z mäkkého modrého 
polyméru, to uľahčuje prípadné odstránenie čapu. Veľkosti 1 Ø 0,72 mm,  
2 Ø 0,88 mm, 3 Ø 1,04 mm. Dĺžka 19 mm.

Hi-Rem Polygon Post
Oválny tvar, ideálny pre jednokoreňové premoláre, očné zuby a rezáky  
s nekruhovým prierezom. Navyše majú stredovú os z mäkkého modrého 
polyméru, to uľahčuje prípadné odstránenie čapu. Veľkosti 01 Ø hrotu  
0,8 mm, 02 Ø hrotu 1,1 mm a 03 Ø hrotu 1,2 mm. Dĺžka 19 mm.

Hi-Rem Prosthetic Post
Kónický-valcový tvar pre dostavby s celkom 
alebo takmer chýbajúcou korunkovou časťou. 
Zaisťujú maximálnu stabilitu pri vchode do k.k. 
vďaka širokému priemeru v koronálnej časti  
a úzkemu v časti apikálnej. Navyše majú stre-
dovú os z mäkkého modrého polyméru,  
to uľahčuje prípadné odstránenie čapu. Veľkosti  
0 Ø 0,7 mm .04, 1 Ø 0,8 mm .05, 2 Ø 0,8 mm .06,  
4 Ø 0,9 mm.
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Odyssey Wireless LED System
Elegantné a jednoduché ovládanie 
Intenzita jasu od 16 000 - 60 000 Lx 
Dve náhradné batérie 
Maximálna výdrž batérie 3,5 h 
Hmotnosť od 43 g

Lupové okuliare

Prepnite svoje okuliare 
na vyššiu úroveň

V súčasnosti sa kvalitné osvetlenie stalo neoddeliteľnou súčasťou lupových 
okuliarov. Svetlo nielen prispieva ku skvalitneniu Vašej práce, vyššiemu 
komfortu, ale aj k úľave Vášho zraku.

Využite možnosť vyskúšania svetiel s rôznou intenzitou jasu a porovnajte 
sami ich svetelnosť.

Specialista: Irena Lošťáková / +420 777 692 025 / irena.lostakova@dentamed.cz / pristroje.dentamed.cz

MUDr. Tomáš Kryl, Teplice

„Dobrý zdroj světla je při práci s lupovými brýlemi velmi důležitý. Se zvyšujícím se zvětšením nároky stoupají. Zásadní kritéria 
pro výběr jsou: minimální hmotnost, způsob uchycení (stabilní, nastavitelné, v ose, mimo osu), homogennost světelného  
paprsku (osvětlená plocha vypadá stejně v centru i na okraji), emise modrého spektra, které navazuje na škodlivé UV záření 
(LED neutrální, Cool LED, Extreme Cool LED zdroje) a baterie s dlouhou výdrží.“

Svetlo Odyssey

od 756 €

Vyžiadajte si individuálnu ponuku
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SurgiTel

Pokiaľ s lupovými okuliarmi 
začínate, mali by ste uvažovať 
o zväčšení 2,5 × - 3,5 ×, preto-
že nie vždy platí „čím viac, tým 
lepšie“.

Ak už lupové okuliare používa-
te, vyskúšajte zväčšenie 6,5 ×,  
s ktorým pracuje mnoho spo-
kojných zákazníkov.

MUDr. Radek Mounajjed, Hr. Králové

„Lupové brýle považuji za nedílnou  
součást mé praxe. Začal jsem na zvětšení 
2,0× a teď mám 6,5×. Kombinuji s mikro-
skopem. Lupové brýle jsou opravdu poho-
dlné a velkým překvapením je jejích nízká 
hmotnost. Stoupat se zvětšováním je  
obdobné jako přesedat do lepšího a lepšího auta. Nikdy se 
Vám už nechce zpět.“

MDDr. Viktor Mička, Olomouc

„S lupovými brýlemi jsem opravdu spoko-
jen, poskytují velmi čistý a ostrý obraz se 
širokým zorným polem. Brýle jsou lehké, 
práce s nimi je ergonomická a příjemná. Líbí 
se mi možnost pracovat přesněji, precizněji 
a následně si práci důkladně zkontrolovat. 
Díky malé velikosti samotné lupy mám lepší přehled i okolo 
pracovního pole, především co se týká nástrojového stolku.“

Viac pohodlia pri práci: 
• korekcia všetkých očných vád priamo v okulároch 
• veľká hĺbka ostrosti 
• výber z mnohých typov obrúčok i farieb vr. trendy rámčekov Oakley 
• možnosť osvetlenia micro LED alebo H.I. mini LED 
• nízka hmotnosť okuliarov aj príslušenstvo 
• zväčšenie 2,5 × - 8,0 × 
• ergonomicky správne nastavenie lupového systému

Vaše oči  
si ich zaslúžia!

Príklady zväčšenia:

bez zväčšenia 2.5×

4.5× 5.5× 6.5× 8.0×

3.0× 3.5×

Lupové okuliare

od 1 487 €

Vyžiadajte si individuálnu 
ponuku
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Ceramill Map400

Ceramill Mikro ic Ceramill Motion 2

Zažite špičkové produkty Amann&Girrbach na vlastnej koži!

Nové Dentamed CAD/CAM 
predvádzacie centrum  

Produktový manažér CAD/CAM
 
Jiří Nádvorník 

+420 606 787 240 
jiri.nadvornik@dentamed.cz / pristroje.dentamed.cz48



III

Váš CAD/CAM špecialista

Ceramill Mikro 5×

Ceramill Mikro 4×

Ordinácia

Laboratórium

Dohodnite si schôdzku už dnes a my Vás radi
prevedieme svetom digitálnych technológií.

Špecialista pre CAD/CAM
 
Petr Rzeszutko 

+420 777 692 060 
petr.rzeszutko@dentamed.cz / pristroje.dentamed.cz



Rýchlosť
 
Doručenie

do 24 hodín

Dentamed, Košická 37, 821 08  Bratislava 
www.dentamed.sk   /   info@dentamed.sk  /  0800 111 574


