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darčeky

darčeky za Vaše 
objednávky 

napíšte si o svoj darček  
(podľa hodnoty Vašej objednávky).

platnosť ponuky do 31.12.2018 alebo do vypredania zásob.

rubikova kocka
hračka, slúži pre zábavu,  
relaxáciu a odreagovanie. 

pri nákupe nad 150 € 

Športový uterák 
rýchloschnúci uterák s výnimočnou nasiakavosťou  

a antibakteriálnou úpravou. 
pri nákupe nad 250 € 

Reflexná vesta
kvalitné spracovanie, zatváranie na zips.

univerzálna veľkosť. Zloženie do kapsičky 15 x 15 cm. 
pri nákupe nad 300 €

Tričká Dentamed
dámske / pánske tričko.  

pri nákupe nad 500 € 
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tokuyama

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9025 565 intro kit 229,60 € 199,50 €

9020 294 standard kit 139,70 € 108,50 €

uv. odtieň striekačka 3,8g 48,70 € 39,90 €

uv. odtieň kompule 20 x 0,2g 69,80 € 59,90 €

Estelite Sigma Quick
univerzálny kompozitný materiál pre priame výplne vo frontálnom i postrannom úseku. 
Standard Kit - 3× 3,8g - a2, a3, oa3. 
Intro Kit - 6× 3,8g (a1, a2, a3, a3,5, oa2, opa2),   
1ml bond Force ii, príslušentsvo. 

Estelite Posterior Quick 
kompozitný materiál pre pôsobivé opravy v 
postrannom úseku s krátkou dobou vytvrdzova-
nia - 10 s. obsah 4,2 g. 

obj. č. 9026 320-2

39,90 €  48,70 € 

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9029 937 essential kit 493,60 € 375,50 €

uv. odtieň striekačka, 4 g 69,50 € 59,50 €

Estelite Asteria
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. Odtiene Body: a1b, a2b, a3b, a3.5b,  
a4b, b3b, bl, odtiene enamel: ne, oce, We, Ye, te.  
Essential Kit - 7× 4 g - body: a1b, a2b, a3b, a3.5b,  
a4b, enamel: ne, oce. 

Estelite Bulk Fill Flow
svetlom tuhnúci rádiopákny kompozitný mate-
riál s nízkou viskozitou pre aplikáciu až v 4mm 
vrstve. k dispozícii v odtieňoch u (univerzálny), 
a1, a2, a3, b1. striekačka 1,8 ml.

uv. odtieň

36,50 €  43,90 € 

obj. číslo: 9031 525

49,90 €  104 € 

pri nákupe 3 striekačiek ľubovoľného kompozitu tokuyama  
(i kombinácie) získate zdarma Bond Force II, 5 ml  
(9031 525).

platí do vyčerpania zásob.

Bond Force II 
Jednozložkové samoleptacie svetlom tuhnúce 
adhezívum, vďaka novo vyvinutému 3d-srmo-
noméru je zaručená vysoká väzobná sila,  
tenká vrstva filmu.  
Fľaštička 5 ml.

Estelite Universal Flow  
Medium
nový zatékavý kompozitný materiál, nelepí sa, 
ľahko vyteká. nástupca estelite Flow. striekačka 
1,8 ml (3g).

uv. odtieň

26,50 €  32,30 € 

Shield Force Plus  
Starter Kit  
rýchla a efektívna liečba hypersensitivného 
dentínu. sada obsahuje 3ml fľaštičku  
shield Force plus, 25× aplikátor  
a aplikačnú mističku. Pri kúpe  
získate 2x Minikit 0,5ml (9030 100) 
zadarmo. platí do vyčerpania zásob. 
 

obj. číslo: 9020 589

68 €  83,20 €

+ 2× minikit 
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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 25,30 €

0000 170-175 m+W permaplast lh hybrid, 3 g 18,90 €

0100 105-108 m+W permaplast lh Flow, 2 g 12,70 €

0100 165-168 m+W permaplast lh Viscous Flow, 2 g 21,70 €

0100 114 m+W permaplast bulk, 2 g 24,50 €

0000 105 m+W permaplast, 2× 13 g 57,90 €

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 €  49,50 €

obj. č.: 0100 045

325 €  385 €

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 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 Proviso 
samotuhnúci provizórny výplňový cement pre okamžité použitie na zinko-
xidovej bázi bez obsahu eugenolu, s fluórom. obsah: 40g fľaštička.

obj. č.: 0100 160-162

7,90 €  10,50 € 

M+W Pontiform Direct Mix 
provizórna c+b hmota v striekačke, automatické miešanie pri priamej 
aplikácii. obsah: 5ml striekačka a, 5 miešacích kanýl.

obj. č.: 0000 290

18,80 €  21,90 € 

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. č.: 0000 093

5,90 €  7,20 € 

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

nevzťahuje sa na m+W permaplast (2× 13g).

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0000 127 žlto-biele, veľ. 1 39,90 € 34,50 €

0000 128 žlto-šedé, veľ. 2 49,90 € 43,50 €

0000 129 žlto-čierne, veľ. 3 65,90 € 57,50 €
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m+W dental

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 €  8,90 €

uv. farbu

6,60 €  9,90 €

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 €  3,80 €

M+W Universal Tips  
100 ks s držiakom

M+W Rukavice Colorglove
nesterilné latexové rukavice bez púdru s jemne zdrsneným povrchom  
a rolovaným okrajom. Veľmi dobrá hmatová citlivosť a vysoká elasticita.  
obsah 100 ks, veľkost Xs-l.

M+W Rukavice Nitril
nitrilové rukavice bez púdru so 
zdrsnenými koncami prstov, 
v mnohých sviežich farbách. 
obsah: 100 ks,  
veľkost Xs-Xl.

2+1 zadarmo

8+2 zadarmo 8+2 zadarmo

obj. č.: 0000 287

24,50 €  35,00 € 

uv. farbu a veľkosť

od 7,60 €  9,50 €

uv. farbu a veľkosť

od 7,00 €  8,70 €   

M+W Miešacie kanyly žlté
Žlté miešacie kanyly 1:1/2:1 použiteľné s väčšinou bežných odtlačkových 
hmôt v kartušiach. obsah 50 ks.

M+W Vatové valčeky 
Vysoko nasiakavé valčeky z bavlny s prí- 
mesou viskózy, vďaka ktorej sú valčeky 
tvarovo stabilné. mäkký povrch z čistej ba-
vlny poskytuje komfort pre pacienta. dĺžka 
38 mm, balené v hygienickom sáčku.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0500 530 č. 1, 8 mm 8,90 € 5,20 €

0500 531 č. 2, 10 mm 8,90 € 5,20 €

0500 532 č. 3, 12 mm 8,90 € 5,20 €

0500 533 č. 4, 14 mm 8,90 € 5,20 €

napíšte si  
o produktový katalog 
m+W dental 2017/2018 
na info@dentamed.sk
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kompozitá

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

uv. odtieň an. 4g / pos. 4,7g 42,00 € 36,50 €

od 2 túb 29,90 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

uv. odtieň striekačka, 4 g 21,20 € 16,50 €

od 2 túb 15,50 €

GC Gradia Direct Anterior / P.
Cena pri kúpe 2 túb a viac 29,90 €.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

uv. odtieň an. 4,7g / pos. 5,5g 59,60 € 51,80 €

od 2 túb 44,80 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

uv. odtieň universal Flo 3,4 g 59,20 € 53,80 €

od 2 túb 45,80 €

GC G-aenial Anterior / Poster.
Cena pri kúpe 2 túb a viac 44,90 €.

GC G-aenial Universal Flo
Cena pri kúpe 2 túb a viac 45,80 €.

G-aenial Universal Injectable
Vysoko odolný výplňový kompozit s výnimočnou pevnosťou a odolnosťou proti opotrebeniu vďaka kombinácii ultrajemného plniva s obsahom bária  
a gc vylepšené technológii silanizácie častíc (Fsc). 
* Vhodný pre každú kavitu bez ohľadu na veľkosť 
* pevný, nie je potreba prekrývať bežným kompozitom 
* hutná konzistencia, ideálne pre použitie v postrannom úseku chrupu 
* mimoriadny lesk po vyleštení 
* Ľahká manipulácia vďaka novému dizajnu striekačky a koncovky 
* Zvýšená radioopacita, nižšie riziko diskolorácie 
* striekačka 1ml / 1,7g

novinka

uv.odtieň

39,50 €

štandardné odtiene vnútorné odtiene vonkajšie odt.

XbW bW a1 a2 a3 a3.5 a4 b1 b2 cV cVd ao1 ao2 ao3 Je ae

striek. 1 ml (1,7 g) 901487 901488 901489 901490 901491 901492 901493 901494 901495 901496 901497 901498 901499 901500 901501 901502

Filtek z250
striekačka 4 g

obj. č. 0216 137-51

28,90 €  41,80 €

Filtek Ultimate Flowable
striekačka 2 × 2 g

Valux Plus
Cena pri kúpe 2 túb a viac 15,50 €

uv. odtieň

45,50 €  66,80 €

Evetric
assortment kit (8× 3,5g) 

+ system kit/bond zadarmo

+

obj. číslo názov bežná cena akč. cena

9020 832 + 9031 694 ass. kit + Systém Kit (4× 3,5g, Evetric Bond)  299,20 € 179,30 €
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kompozitá

obj. č.: 9036 885

329,50 €  359,20 €  

uv. farbu

od 37,70 €  50,30 €   

3+1 zadarmo 3+1 zadarmoTetric Evoceram/Evoceram  
Bulk Fill
striekačka 3 g

Pri nákupe 3 striekačiek (typ a odtieň podľa výberu) dostanete zadarmo 
1 striekačku Tetric Evoceram (typ a odtieň podľa výberu). tovar zadarmo 
bude dodaný spoločnosťou ivoclar Vivadent.

SDR Plus
Vylepšený materiál typu bulk-fill. rozšírený počet farieb (okrem farby uni-
versal aj farby a1, a2, a3), zvýšená odolnosť voči opotrebeniu,  pokryje viac 
indikácií (vrátane tried iii a V), zvýšená rtg-kontrastnosť.

SDR Plus Colletors Edition (110 kompulí). balenie: 70 × 0,25 g universal,  
10 × 0,25 g a1, 15 × 0,25 g a2, 15 × 0,25 g a3. platí do vyčerpania zásob.

Sof-lex / Sof-lex XT
dokončovacie a leštiace disky na leštenie  
kompozitov, kompomérov, skloionomérov  
a keramiky. 50 ks.

Ceram.X SphereTEC one
svetlom tuhnúci výplňový materiál s patentovanou technológiou sphere-
-tec (okrúhle granulované plnivo plniace efekt guľôčkového ložiska). 

Intro Kit - 5× 3g striekačka (a1, a2,  
a3, a3.5, a4), 1× prime&bond one  
select 3.5ml + zadarmo 1× 3g  
striekačka A2.  
platí do vyčerpania zásob.

uv. farbu

od 25,20 €  33,60 €   

Tetric EvoFlow/EvoFlow Bulk Fill
striekačka 2 g

Pri nákupe 3 striekačiek (typ a odtieň podľa výberu) dostanete zadarmo 
1 striekačku Tetric EvoFlow (typ a odtieň podľa výberu). tovar zadarmo 
bude dodaný spoločnosťou ivoclar Vivadent.

+ striekačka a2

obj. číslo: 9034 172

167,90 €  182 €  

uv. typ

od 22,00 €  29,40 € 

3+1 zadarmo

5 + bond zadarmoCharisma Classic
striekačka 4g

Pri nákupe 5 striekačiek získate zadarmo Gluma 2Bond 4 ml (9020 387). 
platí do 31.12.2018

uv. odtieň

19,50 €     

Sof-lex Diamond
Jednoduchý účinný dvojkrokový systém na dosiahnutie vysokého stupňa 
prirodzeného lesku.Intro Kit obsahuje 5× sof-lex predleštiace špirály 
(béžové), 5× diamantové leštiace špirály (ružové).

obj. č. 9034 269

36,50 €  42,90 €

ponúkame produkty 
v mnohých cenových 
úrovniach od viac 
ako 200 dodávateľou.
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bondy

+ Vivapen snap-one cannulas + 50 ks zadarmo

G-Bond Starter Kit
5 ml a príslušenstvo 
 

obj. číslo: 0047 105

69,50 €  83,40 €  

G-Premio Bond Refill 
5 ml

obj. číslo: 9033 066

69,00 €  90,80 €

Adper Single Bond 2
6 ml

obj. číslo: 9000 193

49,00 €  78,00 €

Single Bond Universal
5 ml

obj. číslo: 9028 836

66,50 €  89,30 €

Adhese Universal  
System Pack
2 ml, 100× aplikačné štetčeky, 20× ochranné návleky.

Pri nákupe dostanete zadarmo 1x VivaPen Snap-One Cannulas 100 ks 
(9023 910) v hodnote 69,50 €.  tovar zadarmo bude dodaný spoločnosťou 
ivoclar Vivadent.

Futurabond U 
single dose 200 + 50 ks zadarmo

obj. číslo: 9032 239

91,60 €

obj. číslo: 9037 680

364,00 €  385,00 €

obj. číslo balenie bežná cena akčná cena

9036 132 5 ml 97,90 € 88,50 €

9036 063 3 × 5 ml 220,00 € 198,00 €

9036 133 trial, 1 ml 27,50 € 24,80 €

Clearfil Universal Bond Quick
univerzálny bond, ktorý pracuje okamžite. 

Gluma 2Bond  
4 ml

obj. číslo: 9020 387

49,90 €  56,00 €
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cementy

Equia Forte
Promo Pack - 2× 50 kapslí, 4 ml equia Forte coat 
Klinické balenie - 200 kapslí (a2 alebo a3),  
4 ml equia Forte coat

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9040 325-13 Fil 50 kapslí 132,00 € 115,00 €

9040 322-4 promo pack 299,00 € 259,00 €

9033 100/1 klinické balenie 469,00 € 455,00 €

Equia
Promo Pack - 2×50 kapslí, 4ml equia coat. 
Klinicke balenie 250 kapslí (a2 alebo a3),  
4 ml equia coat

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9026 681-9 Fil 50 kapslí 167,50 € 109,00 €

9017 712-14 promo pack 309,00 € 269,00 €

9031 255/3 klinické balenie 569,00 € 555,00 €

Ketac Molar Easymix A.R.T.
1× 12,5g prášok a3, 1× 8,5ml tekutina, príslušenstvo.

obj. číslo: 0917 168

39,90 €  53,90 €

obj. číslo: 9021 331

146,50 €  201,30 €

obj. číslo: 0020 174

117,50 €  164,80 €

Ketac Molar Aplicap/Qiuck Aplicap
50 kapslí

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0120 192-4 aplicap 155,00 € 114,00 €

9004 670-4 Quick aplicap 166,30 € 147,50 €

MaxCem Elite 
Standard Kit - 5 × 5 g (2 × 5 g clear, 1 × white, 1 × opaque white, 1 × yellow), 
30 × miešacie koncovky regular, 20 × miešacie koncovky s otvoreným 
koncom, 10 × intraorálnych špičiek, 10 × špičiek do koreňového kanálika.

Fuji Plus
Intro balenie - 1-1 a3 (1× 15g prášok a3,  
1× 7ml tekutina, 1×6,5ml conditioner.

Ketac Cem Radiopaque
Klinické balenie - 3 × 33 g prášok, 3 ×12 ml tekutina, príslušenstvo.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

0298 134 intro balenie 112,00 € 99,00 €

uv. odteiň 50 kapslí a3/yellow 143,00 € 115,00 €

Široký sortiment, 
spoľahlivost  
a rýchlosť dodania.
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Express XT  
Penta H / Quick / Putty 
1× 360 ml

Pri kúpe získate Penta miešacie kanyly 30 ks (9031 589)  
v hodnotě 45,50 € zadarmo.  
platí do vyčerpania zásob.

odtláčanie

Chromat Safeprint 
450 g

3+1 zadarmo

obj. číslo: 9004 101

od 4,50 €  6 €  

4+1 zadarmoOdtlačkové hmoty  
zhermack
Akcia 4 + 1 zadarmo - ľubovoľná kombinácia.  
(Zadarmo najlacnejšie).

obj. číslo balenie cena

9007 315 orthoprint, 500 g od 7,50 €

9007 657 phase plus, 453 g od 7,20 €

9011 768 tropicalgin, 453 g od 7,50 €

9016 100 hydrogum 5, 453 g od 8,10 €

9025 992 hydrocolor 5, 453 g od 8,10 €

obj. číslo: 0400 277

od 4,40 €  5,90 €  

3+1 zadarmoM+W Algicit Color  
Dimension
500 g

Alghamix
miešačka pre alginátové a silikónové odtlačkové hmoty. stabilná 
rýchlosť umožňuje kontrolované miešanie. Úspora času až 30%. 
balenie obsahuje miešačku vrátane kelímku na miešanie alginátu 
a špachtle. disk na miešanie silikónu nie je súčasťou balenia.

Pri kúpe Alghamixu získate 12× Hydrogum 5 (453 g) zadarmo. 
platí do 31.12.2018.

obj. číslo: 9022 724

339 €  428,80 €

+12× hydrogum

+ penta miešacie kanyly

+

Speedex
c-silikónová odtlačková hmota pre metódu 
dvojitého miešania aj odtláčania a pre funkčné 
odtlačky. Kit obsahuje 910 ml putty, 140 ml 
lightbody a 60 ml aktivátor.

obj. číslo balenie  bežná cena akc. cena

9040 297 kit 55,50 € 46,50 €

0026 292 speedex putty, 910 ml 38,90 € 32,50 €

0026 293 speedex light body, 140 ml 16,10 € 13,20 €

0026 294 speedex universal activator, 60 ml 19,50 € 18,50 €

uv. typ

48,50 €  61,90 €  

Express XT Light Body / Regular Body
2× 50ml, 10× miešacie kanyly žlté

obj. číslo: 9025 67X

80,10 €     

a to nie je všetko! 
kompletnú ponuku  
odtláčanie nájdete
na dentamed.sk
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endomotory - novinka

E-Connect S bezdrôtový endomotor
bezdrôtový endomotor so zabudovaným apexlokátorom, rotačným, reciprokačným a adaptívnym pohybom

•	 Rotačný	pohyb,	spätný	chod. 
•	 Reciprokačný	pohyb,	je	možné	nastaviť	v	rozpätí	30°-370°. 
•	 Torze	0,5	–	4,0	Ncm,	otáčky	120	–	1000	ot./min. 
•	 Mikrohlavička	kolienka	s	pozlátenými	kontaktmi. 
•	 Integrovaný	multifrekvenčny	apexlokátor	s	priblížením	na	posledných	0,5mm.	Funkce	Auto	slow-down,	Auto-stop	a	Auto-reverse.	 
 možnosť použiť aj ako samostatný apexlokátor. 
•	 ATC	adaptívna	kontrola	torza,	pri	zaťažení	automaticky	prepne	na	reciprokačný	pohyb	a	pri	uvoľnení	sa	vráti	k	rotačnému	pohybu. 
•	 Auto-start	–	ak	je	funkcia	zapnutá	a	pacient	má	pripnutý	retní	klip,	spustí	sa	motor	automaticky	po	zavedení	do	kanálika	a	pri	vytiahnutí	sa	sám	vypne. 
•	 Knižnica	nástrojov	-	nastavené	je	26	rôznych	systémov,	ďalších	11	programov	je	pre	individuálne	nastavenie. 
•	 Autoklávovateľný	priehľadný	návlek	na	kolienko,	okrem	hygienickej	funkcie	slúži	aj	ako	izolátor	pri	používaní	apexlokátora. 
•	 Displej	možno	pretočiť	podľa	toho,	či	s	motorom	pracuje	pravák	alebo	ľavák.

Vie všetko a ešte viac

obj. číslo: 9038 100

970 €*  1 440 €  

tester apexlokátor je nutný na pravidelnú údržbu  

a nie je súčasťou základného balenia!

* uvádzacia cena do vypredania zásob.

obj. číslo balenie cena

9038 197      e-connect s pevný izolačný návlek 6,50 €

9038 199      e-connect s stojanček na handpiece 19,50 €

9038 200 e-connect s tester apexlokátoru  13,00 €
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map systém sety

MAP Intro Kit
optimálny kit 3 koncoviek pre užívateľov, ktorí hľadajú flexibilitu a presnosť. 
obsahuje niti memory shape needle (no0, no1 a no2), plastové piesty  
(8× no0, 8× no1 a 8× no2), čistiace kyrety (no0, no1 a no2), kľúč, silikónové 
stopky (no0, no1 a no2, aplikačnú striekačku z nerezovej ocele, nerezový 
kalíšok na miešanie mta a sterilizovateľný hliníkový box o rozmere  
185 × 95 × 30 mm.

MAP Universal Kit
kompletný set 5 koncoviek pre užívateľov, ktorí potrebujú viac možností, 
ako aplikovať. obsahuje niti memory shape needle (no0, no1 a no2), 
classic needle (no0 a no1), plastové piesty (16× no0, 16× no1 a 8× no2), 
čistiace kyrety (no0, no1 a no2), kľúč, silikónové stopky (no0, no1 a no2), 
nerezový kalíšok na miešanie mta, aplikačnú striekačku z nerezovej ocele 
a sterilizovateľný hliníkový box 185 × 145 × 30 mm.

MAP Surgical Kit
Špecifický set 4 retrográdnych a 2 niti koncoviek pre špecialistov na chirur-
giu. obsahuje surgery needle (no0 pravá, no0 ľavá, no1 pravá a no1 ľavá), 
niti memory shape needle (no0 a no1), plastové piesty (24× no0  
a 24× no1), čistiace kyrety (no0 a no1), kľúč, silikónové stopky (no0 a no1), 
aplikačnú  striekačku z nerezovej ocele, nerezový kalíšok na miešanie mta 
a sterilizovateľný hliníkový box o rozmere 185 × 145 × 30 mm.

obj. číslo: 9036 574

539 €  620 € 

obj. číslo: 9036 575

670 €  783 €

obj. číslo: 9034 441  

219 €  298 € 

map systém umožňuje aplikovať mta a iné reparačné materiály bez strát a s úplnou presnosťou. Úspora materiálu až 30%.

MAP one
Ekonomická	varianta	s	najviac	používanou	NiTi	koncovkou	–	NiTi	Memory	
shape needle červená

€

obj. číslo: 9036 576

740 €  870 €
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map systém

MAP NiTi Memory Shape 
balenie obsahuje koncovku vrátane  
8 plastových piestov a 1 čistiacej  
kyrety.

MAP Classic 
balenie obsahuje koncovku  
vrátane 8 plastových piestov  
a 1 čistiacej kyrety.

MAP Surgery
balenie obsahuje koncovku vrátane  
8 plastových piestov a 1 čistiacej kyrety.

MAP plastové písty
balenie obsahuje 16 ks plastových piestov.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

20210     n°0 Ø 0,90 mm, žltá 147,00 € 126,00 €

20211     n°1 Ø 1,10 mm, červená  147,00 € 126,00 €

20212 n°2 Ø 1,30 mm, modrá 147,00 € 126,00 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

20200      n°0 žltý 52,00 € 44,90 €

20201      n°1 červený  52,00 € 44,90 €

20202 n°2 modrý 52,00 € 44,90 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

20225      n°0 žltá, pravá 140,00 € 120,00 €

20226      n°0 žltá, ľavá  140,00 € 120,00 €

20227 n°1 červená, pravá 140,00 € 120,00 €

20228 n°1 červená, ľavá 140,00 € 120,00 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

20220      n°0 Ø 0,90 mm, žltá 136,00 € 119,00 €

20221      n°1 Ø 1,10 mm, červená 136,00 € 119,00 €

N° 0 ;  20210

N° 1 ;  20211

N° 2 ;  20212

skúsenosti endošpecialistov a stomatochirur-
gov ukázali, že k pokrytiu všetkých klinických 
prípadov vystačia 3 typy koncovek. tieto kon-
covky majú zodpovedajúce plastové piesty, 
zhodné s ich priemerom. map system umož-
ňuje unikátnu a účinnú  
metódu, ako aplikovať  
mta alebo iné reparačné  
materiály s úplnou   
presnosťou
a bez strát.

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

MAP silikónové stopky + kľúč
kľúč a silikónové stopky (cca 50 ks). Žlté 9036 401, červené 9035 753, mod-
ré 9036 581. Tip: Nasaďte niekoľko stopiek na aplikačnú ihlu. Po nabratí 
MTA stiahnite stopku pomocou kľúča, tým očistíte vonkajší povrch ihly 
a môžete aplikovať bez postriekania stien kavity alebo kanálika.

MAP nerezový kalíšok
malý nerezový kalíšok pre namiešanie mta, 1 ks.

viz text

15,50 €  17,50 € 

obj. číslo: 9037 172

16,80 €  
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Špičkové lupové okuliare na mieru

•	veľká	hĺbka	ostrosti 
•	ergonomické	upevnenie	a	nastavenie	lupového	systému 
•	korekcia	všetkých	očných	vád	priamo	v	okulároch 
•	nízka	hmotnosť	lupových	okuliarov	aj	príslušenstvo 
•	individuálne	merania	priamo	v	ordinácii 
•	okuliare	sú	dodávané	vo	forme FLM (Flip-up) a TTL (uchytenie lupiny priamo v skle) 
•	zväčšenie 2,5× - 8,0× 
•	možnosť výberu z mnohých typov obrúčok aj farieb vrátane renomovanej značky Oakley   
• možnosť adaptovaného osvetlenia micro led alebo h.i. mini led

správne nastavenie lupového systému 
podporuje správnu ergonómiu tela

príklady zväčšenia:

bez zväčšenia 2.5×

4.5× 5.5× 6.5× 8.0×

3.0× 3.5×

kto nevidí, musí veriť!
kto nevyskúša, neuverí!
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MUDr. Miroslava Thótová, 
Bratislava

„lupové okuliare používam niekoľko rokov, doteraz som používala zväčšenie 3,5×, pri nutnosti väčšieho zväčšenia 
som pracovala s mikroskopom, kde mam možnosť pracovať so zväčšním 5-25× (mikroskop Zeiss). keďže surgitel 
mi ponúkol aj variantu 6,5×, rozhodla som sa kvôli zjednodušenie manipulácie s pacientom pre tieto okuliare. 
momentálne štandartne používam okuliare surgitel so zväčením 6,5× a mikroskop volím pri väčších vizualizáciách. 
staršie brýle 3,5× dnes používam len u detských pacienov pri jednoduchších výkonoch. lupové brýle surgitel 6,5× 
mi ponúkli vynikajúci komfort v oblasti zväčšenia a rozsahu pracovného poľa. keďze som nižšej postavy a moja 
ergonomická pracovná vzdialenosť nespadá do rozmedzia ktoré ponúkaju jednoduchšie okuliare - čo je univerzálne 
320 a 420, surgitel mi moju pracovnú vzdialenosť urobil na mieru. lupové okuliare surgitel môžem doporučiť.“

V prípade záujmu o mini školenie - predvedenie a vyskúšanie  
lupových okuliarov - nás kontaktujte na endodoncia@dentamed.sk

Skúsení 
uchytenie ttl, zväčšenie 4.5× prismatická optika. 
Vhodné pre preventívne prehliadky, preparácie, prote-
tické ošetrenie, endodonciu a chirurgii.

Start 
Uchytenie	TTL,	zväčšenie	2.5×	–	3.5×	galilejská	optika.	
Vhodné pre preventívne prehliadky, preparácie a pro-
tetická ošetrenia.

Hygiena 
uchytenie ttl/Flm, zväčšenie	2.5×	–	3.5×	galilejská	
optika. Vhodné pre základné vyšetrenie a scailing.

Profi 
uchytenie ttl, zväčšenie 6.5× prismatická optika. 
Vhodné pre endodontické ošetrenie, protetiku a prepa-
rácii.

ideálna konfigurácia
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profylaxia

MAX5 Solution RSW Formula
inovované ordinačné bielenie doplnené zložkou rs gél pre zníženie citlivosti zubov a podporu remineralizácie  
skloviny. odporúčané použitie v kombinácii s lampou beyond accelerator.

Balenie pre 5 pacientov obsahuje: 
•	5	dvojkomorových	striekačiek	BEYOND®	Max5®	Solution	W	Gél	1	35%	H2O2	(2,6	g	/	2,2	ml) 
•	5	sáčkov	s	BEYOND®	Max5®	Solution	RS	Gél	2	(11	g	/	9,5	ml) 
•	4	striekačky	BEYOND®	BlueSeal	Gingival	Protection	(2g) 
•	příslušenstvo

Pri nákupe MAX5 Solution RSW Formula získate:  
5× zubná pasta Pearl White 40g (typ podľa skladových zásob) zadarmo. 
platí do vyčerpania zásob.

opäť v predaji
+ 5× zubná pasta pearl White

obj. číslo: 9038 101

od 180 €*  243,80 € 
*	Akčná	cena	platí	při	kúpi	2	balení.

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,  
púzdro na nosič a 30 ml zubnú pastu.

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

uv. koncetráciu a príchuť pacient kit 64,70 € 55,00 €

refill (40× 1,2 ml) 266,20 € 226,30 €

obj. číslo balenie bežná cena akc. cena

9020 991 mint pacient kit 80,80 € 64,70 €

9032 456 meloun pacinet kit 80,80 € 64,70 €

Opalescence Go
domáce bielenie s nosičmi 
predplnenými 6% h2o2. 
bieliaca procedúra:  
60-90 min 5-10 aplikácií. 
balenie: 10× horné, 10× 
dolné nosiče.

OptraGate
bezlatexový ústny retraktor s 3-dimenziálnou stabilitou a flexibilitou. Výbor-
ný prehľad pracovného poľa, komfortný pre pacienta. 

obj. číslo balenie   bežná cena akc. cena

0091 61X 80 ks (sortiment, small, regular, junior) 133,20 € 119,00 €
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profylaxia

Prášok Air-Flow Classic Comfort 
profylaktický prášok zložený zo špeciálne upraveného 
bikarbonátu sodného pre supragingiválne  
odstraňovanie povlaku, pigmentácií a leštenie 
 zubov. príchuť: neutral, mentol, čerešňa, citrón.  
balenie obsahuje 300 g.

Prášok Air-Flow Soft  
profylaktický prášok pre zvlášť jemné použitie  
pre pacientov s citlivými ďasnami. 
balenie obsahuje 200 g.

Prášok Air-Flow Perio 
profylaktický prášok pre subgingiválne od-
straňovanie plaku, redukuje výskyt baktérií 
tiež v hlbokých paradontálnych chobotoch. 
balenie obsahuje 120 g.

Prášok Air-Flow Plus    
profylaktický prášok zložený z erytritolu  
pre obzvlášť šetrné supra- aj subgingiválne-
odstraňovanie povlaku, pigmentácií a leštenie 
zubov. navyše obsahuje 0,3% chlórhexidínu. 
Veľkosť častíc iba 14 um (d50). balenie  
obsahuje 120 g.

vyberte príchuť   

26,50 €  28,50 €

obj. číslo: 9018 563 

32,50 €  34,20 €

obj. číslo: 9035 318

27,50 €  29,70 €

obj. číslo: 9017 544    

23,50 €  25,80 €

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.

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 €

Model HST C2 
transparentný patologický výukový model zobrazujúci hlboké kazy horných 
osmičiek, horizontálne rastlá osmička, kazy  
s nekrotickou pulpou, horný molár  
v supraokluzi, implantát na premolára,  
neprorezaná osmička, pulpitida  
s abscesy, obnažené krčky“

obj. číslo: 9033 450

54,50 €

Model HST N11
Veľký výukový model vhodný pre dentálnu hygienu s jednotlivými zubami 
pre demonštráciu správneho čistenia zubov. Vrátane kefky. rozmery 
modelu sú 13,5 × 10 × 11 cm.

obj. číslo: 9038 015

33,00 €

odporúčame
dentálnym hygienistkám
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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

57,00 €  62,00 €

uveďte farbu

6,90 €  8,00 €

uveďte farbu

19,00 €  24,00 €

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.

euronda
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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.

Instrument Extra  
dezinfekčný prípravok na stomatologické ná-
stroje, účinná látka kas, alkohol. obsah 5l.

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 ľubovoľných výrobkov dentaclean v mini-
málnej hodnote 80 eur získate zadarmo Dentaclean 
SAN 500 ml (9032 057, umývacia emulzia na ruky)  
alebo Dentaclean Creme E (9001 505, krém na ruky).

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

obj. číslo: 9020 217

39,90 €

SAN
nástupca dentaclean soft Wash. čistiaci 
a ochranný prostriedok bez obsahu mydla, 
ph 6,5. čistí dôkladne  
a zároveň šetrne.  
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: 9001 521

82,90 €

obj. číslo: 9036 849

82,90 €

obj. číslo: 9035 452

57,50 €

obj. číslo: 9001 516

77,00 €

obj. číslo: 9001 548

25,00 €

obj. číslo: 9032 056

32,70 €

obj. číslo: 9037 472

39,90 €

obj. číslo: 9001 537

33,30 €
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membrány

obj. číslo Evolution membrána cena

em02hs standard, 20 × 20 × 0.5 mm, porcinní 109,00 €

eV03hhe standard, 30 × 30 × 0.5 mm, ekvinní 133,00 €

eV02lle tenká, 20 × 20 × 0.3 mm, ekvinní 109,00 €

eV03lle tenká, 30 × 30 × 0.3 mm, ekvinní 133,00 €

em03hs standard, 30 × 30 × 0.5 mm, porcinní 133,00 €

obj. číslo Derma membrána cena

ed15ss standard 15 × 5 × 2 mm 82,30 €

ed25Fs tenká, 25 × 25 × 0,8 - 1 mm 88,00 €

ed03ss standard, 30 × 30 × 2 mm 82,30 €

ed75ss standard, 7 × 5 × 2 mm 82,30 €

Evolution Derma
pôvod tkaniva: 
Heterológne mezenchymálne tkanivo

pôvod tkaniva: 
Kolagénová dermálna matrix

Vysušená membrána s jednou hladkou stranou  
a jednou mikrozdrsnenou stranou pre stabilitu a dlho-
trvajúcu ochranu podloženého augmentátu. Vyniká 
maximálnou prispôsobivosťou kostnému tkanivu  
a mäkkým tkanivám. Je najlepšou styčnou plochou 
medzi membránou a kosťou a membránou a okosti-
cou. Hladkou stranou prikladajte k mäkkému tkanivu, 
mikrozdrsnenou k augmentátu - zamedzíte tak pohy-
bu membrány pri zákroku.

Vysušená membrána pre dokonalú stabilizáciu  
a dlhotrvajúcu ochranu podloženého augmentátu  
pri operáciách s rozsiahlou regeneráciou. Pôsobí tiež 
ako pevná bariéra a tak umožňuje riadený rast epitelu  
a zamedzuje jeho invaginácii.

prekrytie vnútro-kostného augmentovaného defektu membránou 
evolution. 

Zdroj:	Láskavo	zapožičal	MDDr.	Ondřej	Kříž,	klinika	Supradent	Brno

osteobiol derma transplantovaná na laterálnej stene sinu. 

Zdroj: láskavo zapožičal dr. antonio J. murillo rodriguez, 
(eibar, Španělsko)

Akcia 3+1 na membrány
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membrány a bariéry

obj. číslo Duo-Teck kolagenová membrána cena

dtn625 iba kolagenová membrána, 6 ks 191,20 €

dt020 membrána s granulami 47,80 €

obj. číslo Lamina cena

ls10he stredná zakrivená, 35 × 35 × 0.9 mm, ekvinní 208,50 €

ls10hs stredná zakrivená, 35 × 35 × 0.9 mm, porcinní 216,70 €

ls25Fs blister dried/fine, 25 × 25 × 0.5 mm, porcinní 169,40 €

ls23Fs blister dried/fine, 25 × 35 × 0.5 mm, oval, porcinní 196,00 €

ls03ss blister dried/standard, 30 × 30 × 2 mm, porcinní 169,40 €

ls24ls blister stredný 20 × 40 × 1 mm, porcinní 216,70 €

Duo-Teck Lamina
pôvod tkaniva: 
Liofilizované ekvinné kolagénové vlákna + kosť  
alebo len kolagénové vlákna

pôvod tkaniva: 
Heterológna kortikálna kosť s kolagénom

Vysušená membrána pokrytá mikronizovanou kosťou 
pre kvalitnú ochranu augmentátu spoločne so správ-
nym polohovaním mäkkých tkanív, všade tam kde je 
nutné mäkké oddelenie tkanív s rozdielnou konzisten-
ciou. Povrch pokrytý mikronizovanou kosťou prikla-
dajte smerom k augmentátu.

Polotuhá vysušená lamina flexibilná po rehydratá-
cii pre estetické zákroky, horizontálnu augmentáciu 
dvojstenných defektov, pre augmentáciu alveolov  
s oslabenou kortikálnou stenou. Laminu je možné 
fixovať titánovými pinmi alebo zošiť s okolitým tkani-
vom atraumatickou ihlou.

osteobiol duo-teck membrána chrániaca augmentát. 

Zdroj: láskavo zapožičal dr. atef ismail mohamed (káhira, egypt)

augmentácia horizontálne-vertikálneho defektu v postrannom 
úseku hornej čeľuste. použitie bariéry lamina ku krytiu augmen-
tačného materiálu. 

Zdroj: láskavo zapožičal mudr. Jan Špiller, klinika podkovka, praha 4
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Gen-Os®            Prirodzená ľudská kosť

Nová kosť pri augmentácii sinus 
maxiláris po 6 mesiacoch

V zhodnotených lôžkach
po 12 mesiacoch

OsteoBiol® a prirodzená
ľudská kosť majú rovnakú 
hustotu a veľmi podobné 
fyzikálno-chemické vlastnosti

Gen-Os® má vyšši
angiogénny potenciál
v porovnaní s anorganickými 
xenografty

Augmentačné materiály OsteoBiol®  
absorbujú rastové faktory sekretované
MSCs a zlepšujú tak regeneráciu 
kostného tkaniva 

Kostná matrix OsteoBiol® 
podporuje diferenciáciu 
osteoblastov a regeneráciu kosti po socket preservation po 12 mesiacoch 

od zavedenia

Ridge preservation pomocou
kolagenovaných biomateriálov
vykazujú významne menší objem
redukcie a zmrštenia v bazálnej oblasti 
v porovnaní s pomaly resorbovateľnými 
xenografty

Figueiredo et al. J Biomed Mater Res B: Appl Biomater, 2010 Feb; 92(2):409-19 Figueiredo et al. J Biomed Mater Res B: Appl Biomater, 2010 Feb; 92(2):409-19

Mijiritsky et al. Materials, 2017 Sep 8;10(9)

Rombouts et al. Dent mater J, 2016 Dec 1;35(6):900-907

Brunelli et al. Eur J Inflamm, 2011, Vol. 9, no. 3 (S), 103-107

Barone et al. Clin Oral Implants Res, 2016 Nov;27(11):E105-E115  Giuliani et al. Clin Oral Investig, 2018 Jan;22(1):505-513  Barone et al. Clin Impl Dent Rel Res, 2012 Jun;14(3):373-9 

Checchi et al. Eur J Oral Implantol, 2017;10(3):263-278

N
ov

á k
osť v maxilárnom

 sinu 43,9%

65%64,6%

Obsah minerálov

51,9%

95,4%

Úspešnosť implantácií

Nová kosť

medicína  
založená na dôkazoch

osteobiol
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odmeny pre malých pacientov

XyliPOP
Zdravé lízanky bez obsahu cukru, aspartámu, 
sorbitolu, laktózy a lepku. sladené xylitolom. mo-
tivácia a odmena pre detskú profylaxiu. svieža  
jahodová príchuť. balenie obsahuje 50 ks.

obj. číslo: 0222 812

23,50 €  28,50 €

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 Ponies
mini poníci v 5 farbách. balenie obsahuje 50 ks.

Miratoi Fingerboard
Fingerboardy v 5 dizajnoch. balenie obsahuje 
50 ks.

Miratoi reflexné náramky
reflexné náramky zvyšujú viditeľnosť v tme. 
rolovacie náramok sa automaticky ohýba pod 
miernym tlakom a prispôsobí sa akémukoľvek 
obvodu zápästia. dĺžka 22 cm, šírka 2,5 cm.  
50 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 €  20,00 €

obj. číslo: 9030 082

34,90 €  44,30 €

obj. číslo: 9030 081

23,90 €  28,80 €

obj. číslo: 9038 187

23,90 €  28,80 €

obj. číslo: 0022 523

23,90 €  30,00 €

obj. číslo: 9006 074

13,90 €  18,60 €

obj. číslo: 9037 138

26,50 €  29,90 €

obj. číslo: 0222 819

11,90 €  19,10 €

Hračky - guma zub  
balenie obsahuje 72 ks.

obj. číslo: 0598 028

23,90 €  25,80 €

Hračky - dóza v tvare zuba
krabička v tvare zuba na uchovanie mliečnych 
zubov. balenie obsahuje 50 ks.

zub Anti-stress
penový zub, ktorý možno stláčať, hádzať, ale aj 
hladkať. ideálne pre bojazlivých pacientov na zní-
ženie stresu, vhodný aj ako milý darček.

obj. číslo: 0198 078

15,90 €  18,90 €

obj. číslo: 0022 050

4,00 €  
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Ing. Anna Mihaliaková  
Bratislava a okolie: 
tel.: 0911 675 697 / anna.mihaliakova@dentamed.sk

Jozef Levčík 

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

Vaši obchodní zástupcovia

sortiment
Viac ako 200 000 kusov  
stomatologických potrieb skladom

Mgr. Anna Kolveková 

západné a Stredné Slovensko 
tel.: 0911 675 695 / anna.kolvekova@dentamed.sk

Jozef Húska 

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


