
- 50%

OBĚŽNÍK
Podzim 2022

NAŠE CENY
VÁS ZAHŘEJÍ

- 30%

MetaFix matrice

G-Premio Bond

B-CELLIN

Desderman čirý gel

- 44%

- 36%
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Novinky z Nory
V létě jsme využili pozvánku od společnosti
VOCO a navštívili jsme vývojové centrum, výrobu
i školící místnosti této firmy v německém
Cuxhavenu. Získali jsme spoustu zajímavých
informací i jsme si produkty VOCO sami
vyzkoušeli. Pracuje se s nimi opravdu dobře.
Dokonce i účastníci bez zkušeností s prací
s těmito materiály dosahovali překvapivě
slušných výsledků. Velmi rádi s vámi budeme
tyto nově nabyté vědomosti při našich
návštěvách sdílet.

Sledujte nás na našich webových stránkách
www.nora-as.cz a nově také na Facebooku
a Instagramu #noraas

Naši obchodní zástupci jsou Vám k dispozici:

Magda Šírová
608 666 869

Praha

Miloslav Putík
608 666 879

TELEMARKETING

Martina Černá
608 666 004

+ Praha 5 a 6

Veronika Prokopová Dis.
608 666 161

Martina Černíková
608 666 865

Pavlína Dočkalová
608 666 875 Martin Zbořil

608 666 043

Martin Mysliveček
608 666 870

Eva Krejčí
608 666 872

Iveta Šultová
608 666 859

+ Praha 7–10

Pavel Hájek
608 666 873

Anna Pourová
608 666 026
+ Praha 1–4

Michal Scheiner
608 666 868

608 666 879
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Charakteristika produktů z první strany:

Akce trvají do vyprodání zásob, pokud není uvedeno jinak.

2 966 Kč

85 Kč

198 Kč

1 898,-

55,-

99,-

UŠETŘÍTE
1 068 Kč

UŠETŘÍTE
30 Kč

UŠETŘÍTE
99 Kč

- 36%

- 30%

- 50%

1 x G-Premio BOND, 5 ml

1 x B-CELLIN, buničitá vata dělená 8 vrstev, tampony 4 x 5 cm,
2 kotoučky á 500 ks, Batist

1 x Desderman čirý gel 500 ml

MetaFix matrice

G-Premio Bond

B-CELLIN

Desderman čirý gel

G-Premio Bond – jednosložkový univerzální bond, kompatibilní se všemi režimy leptání, určený
nejen pro přímý bonding, ale i pro provádění oprav a řešení hypersenzitivity. Nabízí jednoduché
použití a všestrannost bez toho, aby byla ovlivněna kvalita vazby. G-Premio BOND nabízí
všechny výhody spojené s univerzálností při zachování nejvyšší kvality za všech situací.

B-CELLIN, buničitá vata dělená – vysoce bělená, vrstvená obvazová buničina,
s jemnou stejnoměrnou strukturou. Okraje tamponů jsou ražením zesílené, tampony
mají stálý tvar polštářku a dobrou soudržnost, lehce se oddělují, nepráší a neotírají
se. Sterilní a nesterilní verze. Nesterilní jsou navinuty ve dvou řadách na roli a balení
obsahuje dvě role. Sterilní jsou baleny v určitém množství v balíčku.

Desderman čirý gel – pro hygienickou a chirurgickou
dezinfekci rukou. Vysušení pokožky je eliminováno přídavkem
hydratačních substancí. Bezkonkurenční spektrum účinků –
baktericidní (gramnegativní i grampozitivní bakterie (vč. TBC),
fungicidní (vč. kvasinek). Virucidní (lipofilní a hydrofilní viry):
Polioviry, rotaviry, adenoviry, vaccinia viry, Herpes simplex, HAV,
HBV HCV, HIV. (Exspirace 04/2023)

360…

012695

1230200310

126902

Určený účel: čištění a lokální dezinfekci pokožky před injekcemi, infuzemi a menšími chirurgickými zákroky. Jako savý
polštářek při malých zraněních a k různým hygienickým a kosmetickým účelům. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod
k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Určený účel: Záměrem je obnovit zdravý anatomický tvar lidského zubu k obnově fyziologického procesu žvýkání. Zdravotnický
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Určený účel: Určené výhradně na použití ve stomatologické praxi. DOPORUČENÉ INDIKACE: 1. Přímé bondování světlem tuhnoucích kompozitů
a kompomerů ke struktuře zubu 2. Bondování duálně tuhnoucích dostavbových kompozitů ke struktuře zubu po dobu nutnou pro polymeraci
3. Intraorální opravy kompozitních dostaveb, dostaveb na bázi kovu a zirkon/aluminia 4. Intraorální opravy keramických dostaveb v kombinaci
s prostředkem k silanizování 5. Ošetření hypersenzitivních zubů 6. Pečetění preparací (kavity nebo abutment) pro nepřímé dostavby.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

2 308 Kč

1 295,-
UŠETŘÍTE
1 013 Kč - 44%

1 x MetaFix matrice - 50 ks, dle výběru malé S, střední M, velké L

MetaFix matrice – matrice All-in-One MetaFix s inovačním integrovaným systémem
napínání/otevírání jsou perfektním řešením pro II. třídu – MO/OD/MOD kompozitních
výplní v laterálním úseku chrupu. Integrovaný systém upínání pro snadné a pevné
napnutí a pro rychlé a snadné vyjmutí. Kruhový pásek matrice o síle 0,038 mm pro
pevné umístění bez deformace při umisťování do oblastí s těsnými intaktními body
kontaktu. Žádné další potřebné nástroje, dezinfekce ani čištění. Snadné vytváření bodů
kontaktu a anatomicky tvarovaných výplní.
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- 25%

- 25%

- 20%- 20%

4 x doplňkové balení (1x tuba 4 g, odstín dle výběru)

2 x (2x stříkačka à 2 g, 20x aplikační koncovka, příslušenství,
odstín dle výběru)

RelyX U200 AUTOMIX / CLICKER RelyX U200 – univerzální, samoadhezivní, duálně tuhnoucí pryskyřičný cement
ve formě Automix nebo clicker, vhodný i k cementování endodontických čepů.
Určený účel: RelyX U200 je duálně tuhnoucí, samoadhezivní pryskyřičný upevňovací cement pro ruční míchaní. Používá
se pro adhezivní upevnění nepřímých náhrad z keramiky, kompozita nebo kovu a pro kořenové čepy a šrouby. Definitivní
cementovaní inleji, onlejí, korunek a můstků z keramiky, kompozita nebo kovu; 2-3členné můstky Maryland a 3členné
inlejové/onlejové můstky (kontraindikováno pro pacienty s bruxismem nebo parodontózou) Definitivní cementovaní čepů
a šroubů Definitivní cementovaní náhrad z keramiky, kompozita nebo kovu na implantátové abutmenty. Zdravotnický
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

56895-7 / 56877-9

1 170Kč
/ balení

1 270Kč
/ balení

6 244 Kč

3 386 Kč

4 680,-

2 540,-

UŠETŘÍTE
1 564 Kč

UŠETŘÍTE
846 Kč

Filtek™ Ultimate 3920…

Filtek™ Ultimate – špičkový univerzální nanokompozit. Výborné
estetické vlastnosti pro výplně ve frontálním úseku a pevnost potřebná
pro postranní úsek. Je výjimečný svojí mimořádně pohodlnou
manipulací a zpracovatelností. Na výběr je více univerzálních odstínů
„Body” pro jedno odstínové rekonstrukce. Stříkačky jsou přehledně
odlišené podle opacity a odstíny jsou pro rychlou orientaci zřetelně
označené.
Určený účel: Univerzální výplňový materiál 3M ESPE Filtek Ultimate je viditelným světlem aktivovaný
výplňový kompozitní materiál určený k použití pro frontální i distální výplně. Všechny odstíny jsou
radiopakní. Pro použití ve stomatologii. Univerzální výplňový materiál Filtek Ultimate je indikován pro
následující použití: • Přímé výplně ve frontálním a laterálním úseku (včetně okluzních plošek) • Dostavba
pilířů • Dlahování • Nepřímé výplně včetně inlejí, onlejí a fazet. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě
návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Filtek™ Supreme Flowable – Filtek™ Ultimate Flowable je
k dispozici v nové ergonomické stříkačce. Navržený pro větší pohodlí
a snadnější aplikaci. Tento nový produkt se nyní nazývá 3M™ Filtek™
Supreme Flowable. Snadné ohnutí kanyly bez rizika zalomení. Lepší
přístup do všech míst. Modrý píst indikuje zbytkové množství materiálu.
Jakmile je stříkačka prázdná, viditelná je pouze bílá část. Zamezuje
vzniku bublin a zbytků. Materiál, který je bez bublin a samovolně
nevytéká. Lepší kontrola aplikace. Trojúhelníkové ukončení pístu pod
palcem umožňuje rychlé a snadné uchopení.
Určený účel: Zatékavý výplňový materiál 3M Filtek Supreme je nízko viskózní, viditelným světlem
aktivovaný, rentgen kontrastní zatékavý nanokompozit. Jeho indikace jsou: • Výplně třídy III a V • Výplň
minimálně invazivních preparací kavit (včetně malých, nezatížených okluzních výplní) • Báze/podložka pod
přímé výplně • Ošetření malých defektů u estetických nepřímých výplní • Pečetění jamek a fisur
• Vyblokování podsekřivin • Oprava pryskyřičných a akrylátových dočasných materiálů. Zdravotnický
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného
účelu.

4 521 Kč3 198 Kč
3 616,-2 558,-

UŠETŘÍTE
905 Kč

UŠETŘÍTE
640 Kč

1 x RelyX U200 samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement,
doplňkové balení (1x clicker 11 g, odstín dle výběru, míchací
podložky)

1 x RelyX U200 AUTOMIX A2, doplňkové balení odstín dle
výběru (tuba Automix 8,5 g cementu, 10x míchací kanyla
standardní, 5x míchací kanyla široká - se širším zakončením
pro použití v kombinaci s intraorální nebo endodontickou
koncovkou, 5x endodontická koncovka)

Filtek™ Supreme Flowable 3930…

Platnost do
31.12.2022
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3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezivum – ¨první rentgen kontrastní,
univerzální adhezivum pro všechny přímé a nepřímé indikace lepení. Zcela
vyvážený systém: adhezivum je vytvrzeno cementem, takže není třeba
polymerace světlem. Scotchbond Universal Plus adhezivum slouží jako
univerzální primer na všechny materiály včetně sklokeramiky a dále posiluje
vynikající samo adhezivní schopnosti cementu např. vazbu na zirkon.

- 25%

2 x Sof-lex Sof-Lex XT leštící disky, velmi jemné, jemné, středně
hrubé a hrubé ; Ø 9,5 a 12,7 mm, 50 ks - dle výběru

1 x CapMix univerzální míchací přístroj pro kapslové
materiály; 230 V/50 Hz EU

+ 5 kusů 50 kapslových balení skloionomerů 3M
(Ketac Universal, Katac Molar/Quick Aplicap, Ketac Fil
Plus, Photac Fil - dle výběru). Vše se slevou 5%

1 184 Kč

Od 17 950 Kč

888,-

Od 17 053,-

UŠETŘÍTE
296 Kč

UŠETŘÍTE
min. 21 815 Kč

Sof-Lex™ leštící disky 869… Sof-Lex™ leštící disky – jsou flexibilní disky, které se přizpůsobují konturám
zubů. Sof-Lex™ disky jsou přehledně barevně značené podle hrubosti zrna
od tmavé barvy (hrubá zrnitost) po světlou barvu (jemná zrnitost) pro rychlou
identifikaci během pracovního procesu. Flexibilní disky se přizpůsobí všem
tvarům zubu. 4 hrubosti, 1 brusná strana, barevné značení.
Určený účel: Brusné disky a pásky pro konečnou úpravu a leštění zubních náhrad. Zdravotnický prostředek. Čtěte
pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

CapMix – univerzální míchací přístroj pro kapslové materiály;
230 V/50 Hz EU". Míchací přístroj CapMix™ je praktické
zařízení s úchytem kapslí, který může být použit pro míchání
všech typů kapslí dodávaných 3M. Pro snadné ovládání
umožňuje touchpad použití jak přednastavených časů (10 a 15
sekund), tak i programovatelný čas (1-39 sekund). Extrémně
tichý provoz. Uživatelsky jednoduchý a snadno čistitelný
touchpad.
Určený účel: Míchací přístroj pro dentální výplňové a fixační materiály v kapslích. Stanovení
uživatelé: Odborný personál se specializovaným vzděláním, kteří mají teoretické a praktické
znalosti ohledně dentálních produktů. Cílová skupina pacientů: Všichni pacienti, kteří potřebují
dentální ošetření, pokud to stav pacienta umožňuje. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě
návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

CapMix 76190

6 428 Kč

5 140,-
UŠETŘÍTE
1 288 Kč

2 x 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezivum, doplňkové
balení, lahvička 1 x 5 ml

3M™ Scotchbond™
Universal Plus

41294

2 570 Kč
/ balení

444 Kč
/ balení

- 20%

Určený účel: Primárním určením je použití materiálu jako adheziva pro spojení zubní tkáně se zubními náhradami.
Materiál je možné také používat pro pečetění dentinu a jako spojovací materiál při opravách náhrad. Zdravotnický
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.



3M™ Scotchbond™ Universal Plus 
Adhezivum

CHCI 
VYZKOUŠET

První radioopákní 
univerzální adhezivum
na světě.

Scotchbond Universal Plus je zdravotnický prostředek určený pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Vždy čtěte manuál k použití. Povinné informace naleznete po načtení QR kódu na webové stránce.
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VOCO Retraction Paste VO1013

V-Posil
V-Posil – vysoce hydrofilní A-silikon pro maximální přesnost.
Výjimečná pevnost a tvarová paměť po deformaci zajišťují
jistotu během a po vyjmutí.
Určený účel: Otiskovací materiál. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

VO2984

- 15%

5 670 Kč

4 810,-
UŠETŘÍTE
860 Kč

1x Úvodní sada Putty Fast/Ligh Fast (2x 450 ml,
2x 50 ml, 6 míchacích hrotů, 6 intraoral.hrotů)

- 8%
6 510 Kč

5 989,-
UŠETŘÍTE
521 Kč

1x VOCO Retraction Paste - Caps 100 x 0,3 g

VOCO Retraction Paste – Adstringentní retrakční pasta pro
účinné dočasné rozšíření a vysušení gingiválního sulku. Tenká
kanyla s pružným hrotem – snadná a přesná aplikace do sulku.
Změna viskozity – pasta pro optimální aplikaci a rozšíření sulku.
Dobrá viditelnost – kontrastní vůči gingivě. Čistý produkt –
rychle a snadno odstranitelný.
Určený účel: VOCO Retraction Paste je pastovitá směs v kapsli k přímé aplikaci pro dočasné
rozšíření a vysušení dásňového žlábku (sulcus gingivalis). Zdravotnický prostředek. Čtěte
pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

1 x Bifix SE - QuicMix 5g, odstín dle výběru

Bifix SE
Bifix SE – Duálně tuhnoucí, samo-adhezivní upevňovací systém na bázi
kompozit. Bez leptání a bondování. Krátká doba tuhnutí v ústech. Nejsnazší
odstraňování přebytků.
Určený účel: Bilfix SE je universální, duálně tuhnoucí, samoadhezivní upevňovací kompozitum. Používá se
k upevňování nepřímých náhrad vyrobených z keramiky, oxidu zirkoničitého, kompozita a kovu, i k upevňování
čepů. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného
určeného účelu.

VO178…

2 350 Kč

2 229,-
UŠETŘÍTE
121 Kč

- 5%
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Admira Fusion
VO2750 / VO27… / VO282…

Admira Fusion – Univerzální nanohybridní výplňový materiál typu
ORMOCER®. Celosvětově první výplňový materiál čistě na bázi keramiky.
Zdaleka nejnižší polymerační smrštění (1,25 % objemu) a zvláště nízká
míra smršťovacího napětí ve srovnání se všemi konvenčními výplňovými
kompozity. Inertní, takže vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči
diskoloracím. Splňuje nejnáročnější požadavky ve frontálním i distálním
úseku. Výborné zpracování, jednoduché leštění do vysokého lesku
spojené s vysokou povrchovou tvrdostí, zaručuje prvotřídní dlouhodobé
výsledky. Kompatibilní se všemi konvenčními vazebnými prostředky.
Určený účel: Světlem tuhnoucí, rentgen kontrastní nano-hybridní výplňový materiál na bázi ORMOCERů.
Admira Fusion obsahuje 84% hmotnosti anorganických plniv a používá se spolu s dentino-sklovinným
bondem. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně
úplného určeného účelu.

Admira Fusion Flow – Zatékavý světlem tuhnoucí nanohybridní
výplňový materiál typu ORMOCER®. Celosvětově první zatékavý materiál
čistě na bázi keramiky. Extrémně nízké polymerační smrštění (2,75 %
objemu). Inertní, takže vysoce biokompatibilní a extrémně odolný vůči
diskoloracím. Kompatibilní se všemi konvenčními vazebnými prostředky.
Určený účel: Používá se pro výplně malých kavit a rozsáhlé pečetění fisur, dlahování uvolněných zubů, opravy
výplní, fazet a provizorních náhrad. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

- 30%

2 490 Kč

11 290 Kč

2 359,-

7 890,-

UŠETŘÍTE
131 Kč

UŠETŘÍTE
3 400 Kč

1x Admira Fusion sada + bond, stříkačky 5 × 3 g (A2, A3,
GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), vzorník odstínů +
Futurabond U SingleDose 20 ks

1 x Admira Fusion Flow, stříkačka 2x 2g - odstín dle výběru

- 5%

- 8%
4 340 Kč

3 980,-
UŠETŘÍTE
360 Kč

2x balení - stříkačka 3 g univerzální / kapsle 15 × 0,2 g univerzální - dle výběru

Admira® Fusion x-tra
Admira® Fusion x-tra – Nanohybridní výplňový materiál typu ORMOCER®,
4 mm. Rychle zpracovatelný výplňový materiál čistě na bázi keramiky. Rychlé
a vysoce kvalitní – spolehlivé vytvrzování 4 mm vrstev. Díky nejinovativnější technologii
ORMOCER®ů zdaleka nejnižší polymerační smršťování (1,25 % objemu) a obzvláště nízká míra
smršťovacího napětí poskytující optimální celistvost při okrajích. Inertní, takže vysoce
biokompatibilní a extrémně odolný vůči diskoloracím. Výborné zpracování, jednoduché leštění
do vysokého lesku spolu s vysokou povrchovou tvrdostí zaručuje prvotřídní dlouhodobé
výsledky. Univerzální odstín s chameleon efektem. Kompatibilní se všemi konvenčními
vazebnými prostředky.
Určený účel: Nano-hybridní výplňový materiál na bázi ormoceru. Inovativní řešení kombinující osvědčené nano-hybridní technologie
s technologií ormoceru pro výplně kavit I. až V. třídy, podkládání kavit I. a II. třídy, rekonstrukce traumaticky poškozených frontálních zubů,
blokování nebo dlahování uvolněných zubů, rozsáhlé pečetění fisur, dostavby korunek a výrobu kompozitních inlejí. Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

VO2810/1

1 990 Kč
/ kus

4 340 Kč

3 980,-
UŠETŘÍTE
360 Kč

2x Admira® Fusion, stříkačka 3 g - odstín dle výběru

- 8%

1 990 Kč
/ kus
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- 9%

- 40%

4 370 Kč

28 400 Kč

3 980,-

16 990,-

UŠETŘÍTE
390 Kč

UŠETŘÍTE
11 410 Kč

oproti zakoupení
jednotlivých balení

2 x VisCalor bulk - Caps 16 x 0,25 g - universal / A1 / A2 / A3
- dle výběru

1 x VisCalor bulk - set Caps Warmer - Caps 80 × 0,25 g (16
× univerzální,16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer

VisCalor bulk Caps Warmer

VisCalor bulk – Termoviskózní kompozitní materiál typu bulk-fill.
Materiál se ohřátím stává zatékavým pro nanášení a ihned poté
tvarovatelným (termoviskózní technologie). Optimální zatečení
k okrajům a do podsekřivých oblastí – minimalizuje riziko okrajových
netěsností. 4 mm silná vrstva bez krycích vrstev. Nanášení bez bublin.
Jeden univerzální a tři estetické odstíny. Tenká kanyla – ideální pro
špatně přístupné oblasti.

Caps Warmer – Zařízení pro předehřívání kompozit v kompulích Caps.
Speciálně navržený držák optimálně uchytí kompuli s kompozitem
VOCO Caps, takže se rovnoměrně prohřeje. Zvýšení zatékavosti
a úprava vlastností kompozitu při zpracování. Současný ohřev jednoho
dávkovače s kompulí a až čtyř jednotlivých kompulí – ideální pro práci
s několika odstíny. Výběr z 3 nastavení teploty – v závislosti na klinické
situaci a požadované konzistenci.

VO6065-8 VO6063

1 990 Kč
/ kus

NEJPRVE ZATÉKAVÝ, PAK TVAROVATELNÝ.

- 5%
2 490 Kč

2 359,-
UŠETŘÍTE
131 Kč

1 x balení - stříkačka 2 x 2 g univerzální

Admira® Fusion x-base VO2812

2 365 Kč
/ kus

Admira Fusion x-base – Zatékavý nanohybridní výplňový materiál na
bázi ORMOCER®ů, 4 mm. Čistě na bázi keramiky. Rychlý a vysoce kvalitní
4 mm základ výplně v jednom jednoduchém kroku. Díky nejinovativnější
technologii ORMOCER®ů má extrémně nízké polymerační smrštění
(2,5 % objemu) a obzvláště nízkou úroveň smršťovacího napětí poskytují
optimální celistvost okrajů. Je inertní, takže vysoce biokompatibilní
a extrémně odolný vůči diskoloracím. Dokonalá povrchová slučivost
a výborná manipulace. Kompatibilní se všemi konvenčními vazebnými
prostředky..
Určený účel: Indikace: - podložky kavit I. a II. třídy – podkládání kavit I. a II.třídy odpovídající minimálně
invazivnímu výplňovému ošetření – výplně kavit III. a V. třídy – rozsáhlé pečetění fisur - vykrývání podsekřivin
- opravy malých defektů na sklovině - opravy malých defektů u estetických nepřímých výplní - opravy
provizorních CB materiálů - korunkové dostavby. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Určený účel: VisCalor bulk je světlem tuhnoucí, rentgen kontrastní nano-hybridní výplňový materiál.
Materiál je charakteristický větší hloubkou vytvrzení, přičemž vykazuje snížené smršťovací napětí, což
znamená, že jej lze vytvrzovat ve vrstvách silných až 4 mm. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod
k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.



10

V-PosilPŮSOBIVĚ PŘESNÝ   

Rozměrová stálost

Hydrofilnost

Přesnost
Doba zpracování

Intraorální doba tuhnutí

Pevnost

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

V-Posil Mono Fast –  
vhodný především pro  
otiskování implantátů

• Vysoká přesnost – silně hydrofilní A-silikon pro dobré smáčení  
 struktur dutiny ústní

• Pohodlí při ošetření – dlouhá doba zpracování kombinovaná s  
 krátkou dobou tuhnutí v ústech

• Bezpečné vyjmutí – vysoká pevnost umožňuje vyjmutí bez  
 poškození detailů struktur

• Perfektní protetika – dobrá hydrofilnost a vysoká míra zotavení  
 po deformaci ztuhlého otisku

VOCO_NORA_0322_V-Posil_210x297.indd   1 31.08.2022   09:33:47
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4 998 Kč

2 499,-
UŠETŘÍTE
2 499 Kč

2 x Fibrafill CUBE S, 36 bločků

2 x Fibrafill® FLOW, full - 2 stříkačky po 1ml (1,8g) a 15 ks
jednorázových aplikačních kanyl

Fibrafill CUBE S Fibrafill® FLOW
Fibrafill CUBE S – mikrohybridní, rentgenkontrastní, světlem-
tuhnoucí kompozitní materiál určený jako náhrada vrstvy dentinu
při zhotovování rozsáhlých výplní a dostaveb. Materiál má formu
diskrétních bločků, jejichž součástí je integrovaná membránová
výztuž z kontinuálních vláken ze speciálního skla.

Fibrafill Cube je inovativní produkt 21. století, který Vám pomůže:
• u velkých dostaveb MOD, MO a post/preendo
• při modelaci hrbolků a inleyí
• ušetří peníze a zvýší Vaši prestiž
Určený účel: Zdravotnický prostředek Fibrafill® CUBE je určen ke zhotovování přímých výplní
v případě rozsáhlé ztráty tvrdých zubních tkání, především v postranním úseku chrupu jako náhrada
dentinové vrstvy. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném
používání, včetně úplného určeného účelu.

Fibrafill® FLOW – zatékavý výplňový kompozit hybridizovaný vláknovou
výztuží. Materiál má formu nízkoviskózní pasty hybridizované rozptýlenou
výztuží tvořenou povrchově upravenými, krátkými, sub-mikronovými
anorganickými vlákny. Vlákna zajišťují díky vysokému specifickému
povrchu, vhodnému aspektnímu poměru a unikátním mechanickým
vlastnostem vysokou houževnatost. Díky tixotropii se materiál snadno
adaptuje a pokryje vazebný substrát bez vzniku bublin.
Určený účel: Zdravotnický prostředek Fibrafill® FLOW je určen ke zhotovování přímých výplní jako náhrada
dentinové vrstvy. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání,
včetně úplného určeného účelu.

F-001 F-005

- 30%
1 998 Kč

1 398,-
UŠETŘÍTE
600 Kč

AKCE
1+1

699 Kč
/ balení

- 15%
5 269 Kč

4 480,-
UŠETŘÍTE
789 Kč

1x Dentapreg ekonomické balení SFM/PFM/PFU/UFM/
SFU (5 pásků, 6 cm) - dle výběru

Dentapreg pásky D-551-5

Dentapreg pásky – Tvarovatelné adhezivní pásky vyrobené ze speciálního
vysoko-pevnostního skleněného vlákna prosycené světlem tvrditelnou
pryskyřicí.
• 6 cm pásku
• individuálně balené pásky – odpadá rozlamování blistrů
• tuhá hliníková fólie - netrhá se při otvírání
• šířka ochranné fólie - snadné sejmutí ochranných fólií z pásku
• materiál ochranné fólie - nelepí se na pásek
• integrovaná Light protecting foil - chrání pásek před předčasnou polymerací

Kompozity vyztužené materiálem Dentapreg mají až 2krát vyšší pevnost
v ohybu než kompozity bez výztuže!

Použití:
• SFM: orální a vestibulární dlahy (perio, trauma) na povrchu zubů
• PFU: dočasné a střednědobé můstky v postranním úseku
• PFM: dočasné a střednědobé můstky ve frontálním úseku
• UFM: biomimetické výztuže rozsáhlých dostaveb a kompozitních korunek
• SFU: orální, vestibulární a okluzní dlahy (perio, trauma) zabudované uvnitř

zubů
• PINPost: biomimetickou retenci korunek

Určený účel: Zdravotnický prostředek určený ke stabilizaci chrupu ve frontálním úseku při viklavosti nebo potřebě
fixace zubů v určené poloze. Je používán ke zhotovování stabilizačních dlah v parodontologii a traumatologii a pro
tvorbu mezerníků a post-ortodontických retencí v ortodoncii. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.
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- 35%
3 676 Kč

2 389,-
UŠETŘÍTE
1 287 Kč

1x refill - bílý/bílý opáqní/čirý/žlutý odstín - dle výběru,
2x5 g stříkačka; 24 různých koncovek

MaxCem Elite

MaxCem Elite – Samoleptací, samo adhezivní kompozitní fixační
cement Maxcem Elite pro nepřímo zhotovované náhrady
představuje čistou jednoduchost – s větší silou adheze a tím
nejsnazším použitím – nabízející osvědčenou technologii bez
ztráty výkonu. Síla adheze mezi 22-36 MPa. Vysoká pevnost
vazby bez adheziva. Snadné použití. Není potřeba skladovat
v chladu, snadné očišťování, odpadá ruční míchání. Kompatibilita
s běžnými podklady. Keramika pro anteriorní nebo posteriorní
úseky, metalo keramické a kovové náhrady a konstrukce CAD/
CAM. Účinný mechanismus chemického tuhnutí. Polymeruje
zcela i bez přístupu světla.
Určený účel: Samoleptací, samoadhezivní kompozitní fixační cement duálně tuhnoucí, Maxcem
Elite, pro nepřímo zhotovené náhrady představuje naprostou jednoduchost – nejsnadnější použití
a nejlepší sílu adheze v porovnání s ostatními předními samo adhezivními cementy. Zdravotnický
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného
určeného účelu.

34059-61

- 25%
1 002 Kč

750,-
UŠETŘÍTE
252 Kč

1 x Hawe tvarované matrice - Moláry/premoláry -
dle výběru, jednostranné, 30ks

Hawe tvarované matrice

Hawe tvarované matrice – Moláry/premoláry – jednostranné
– Anatomicky tvarované matrice z nerezové oceli, tloušťka
0,045 mm

390-5

SonicFill™3
SonicFill™3 – Sonicky aktivovaný kompozitní systém bulkfill s lepší
manipulací a tvarovatelností. Nanáší se v jedné vrstvě, až do výše 5 mm.

3671…

- 20%

- 30%

- 40%

1 x doplňkové balení - 20 x 0.25g, dle výběru – A1, A2, A3, B1

3 578 Kč

7 156 Kč

10 734 Kč

2 860,-

5 000,-

6 435,-

UŠETŘÍTE
718 Kč

UŠETŘÍTE
2 156 Kč

UŠETŘÍTE
4 299 Kč

2 860 Kč
/ balení

2 500 Kč
/ balení

2 145 Kč
/ balení

2 x doplňkové balení - 20 x 0.25g, dle výběru – A1, A2, A3, B1

3 x doplňkové balení - 20 x 0.25g, dle výběru – A1, A2, A3, B1

Určený účel:
SonicFill je určen k přímému umístění ve všech třídách dutin v předních a zadních zubech. Mezi další indikace patří:
podkladový / krycí materiál, oprava závad smaltu, oprava provizorií, oprava porcelánových výplní, drobné okluzní
nahromadění, tmel a trhlina, trhání kompozitních / keramických dýh, nahromadění jádra a odříznutí od řezu.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného
účelu.
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199 Kč
/ balení - 33%

3 588 Kč

2 388,-
UŠETŘÍTE
1 200 Kč

12x CaviWipes dezinfekční ubrousky - dóza, 160 ubrousků v dóze

CaviWipes dezinfekční ubrousky
CaviWipes dezinfekční ubrousky – 3 v 1: čistí, dezinfikují a dekontaminují.
Ubrousky CaviWipes jsou jednorázové dezinfekční ubrousky napuštěné přípravkem
CaviCide k okamžitému použití. Nízký obsah alkoholu: méně než 20 %. Kratší doba
kontaktu dezinfekce s plochou a nižší riziko kontaminace. Zničení nebezpečných
mikroorganismů. Vynikající kompatibilita se všemi materiály. Bakteriocidní,
virucidní, fungicidní, tuberkulocidní, bez parfemace, bez barviv, bez bělidla, bez
aldehydů a fenolů. Zůstávají vlhké: díky lepší nasákavosti ubrousky nevysychají.
Odolné: netkané ubrousky se při používání netřepí. Vynikající přilnavost k povrchu:
k dispozici ve dvou formátech a velikostech – sáček (17,5 × 22,5 cm) a dóza
(15,24 × 17,15 cm).
Určený účel: Dezinfekční/dekontaminační čistící prostředek pro dentální a zdravotnické prostředky. Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

4731160

799 Kč
/ balení - 33%

2 380 Kč

1 598,-
UŠETŘÍTE
782 Kč

2 x STOMAFLEX SET (Putty 1300g, Light 130g, Gel catalyst 60g,
míchací podložky)

STOMAFLEX Stomaflex – Kondenzační silikonová otiskovací hmota. Jemný C-silikon s vůní
citrónu. Jednoduché dávkování a krátká doba mísení díky gelovému
katalyzátoru. Snadná kontrola homogenity namísené hmoty s barevně
kontrastním katalyzátorem. Dokonalá kvalita detailu i ve vlhkém prostředí.
Vykazuje nejtenčí okraje i na špatně přístupných místech. Zhotovení klíče pro
estetickou rekonstrukci frontálních zubů. Výrazný kontrast mezi jednotlivými
kombinacemi výrobků. Vysoké hodnoty obnovy po deformaci: 98,80 %.
Vynikající objemová stabilita pro otisky - 0,40.
Určený účel: Stomaflex Putty – Předběžný otisk při metodě dvojího otiskování („putty-wash“) v kombinaci s materiálem
Stomaflex Light. Hmota velmi vysoké viskozity při otiskování metodou dvojího míchání v kombinaci s materiálem
Stomaflex Light. Konturování okrajů individuální otiskovací lžíce. Otisk pro zhotovení provizoria razidlovou metodou.
Zhotovení klíče pro estetickou rekonstrukci frontálních zubů. Zhotovení klíče pro kontrolu hloubky preparace. Orientační
otisky při opravách snímatelných náhrad. Univerzální silikonový materiál vysoké viskozity pro zubní laboratoře. Stomaflex
Light – Korekční otisk při metodě dvojího otiskování („putty-wash“) v kombinaci s materiálem Stomaflex Putty. Hmota
velmi nízké viskozity při otiskování metodou dvojího míchání v kombinaci s materiálem Stomaflex Putty. Funkční otisk
protézního lože bezzubé čelisti v individuální otiskovací lžíci. Stomaflex Gel Catalyst – Kapalný katalyzátor pro
kondenzační silikonové otiskovací hmoty Stomaflex. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

4215100PE

- 41%
3 066 Kč

1 798,-
UŠETŘÍTE
1 268 Kč

2 x Kavo spray 500 ml 2112A

Kavo spray
Kavo spray – pomáhá při Vaší každodenní práci, aniž by poškozoval životní
prostředí. Vaše cenné a precizně vyráběné nástroje KaVo a koncovky na násadce
jsou současně ošetřovány a chráněny. Lubrikant ve spreji a čistič se dostanou
přesně tam, kde je pravidelně potřeba čištění a lubrikace. Toho všeho je navíc
dosaženo bez jakýchkoli freonů (chlor-fluorovaných uhlovodíků). Vysoce kvalitní
univerzální péče zajišťuje dlouhodobou životnost nástrojů KaVo. Charakteristická
nádobka s modrým označením. Hnací plyn šetrný k životnímu prostředí.

0.411.9640

899 Kč
/ kus

Určený účel: K čištění a lubrikaci zdravotnických nástrojů. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.
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Cavex Cream Alginate, Orthotrace, ColorChange AA600/380/323 / AA6001/3801/3231 /
AT240/260 / AT021 / AT041 / AT042 / AT0761

- 27%

- 20%

- 2%

6 979 Kč

3 573 Kč

1 530 Kč

5 083,-

2 840,-

1 495,-

UŠETŘÍTE
1 896 Kč

UŠETŘÍTE
733 Kč

UŠETŘÍTE
35 Kč

254 Kč
/ kus

284 Kč
/ kus

299 Kč
/ kus

Cavex Cream Alginate, Orthotrace, ColorChange, ekonomické balení,
20 x 500 g

+ Cavex nádoba na alginát - růžová/modrá - dle výběru, včetně
naběračky a odměrky

10 x Cavex Cream Alginate, Orthotrace, ColorChange, 1 ks 500 g
+ Cavex dávkovací láhev na vodu
+ Cavex míchací nádoba
+ Cavex plastová míchací špachtle

5 x Cavex Cream Alginate, Orthotrace, ColorChange, 1 ks 500 g
+ Cavex naběračka na prášek + odměrka na vodu

Pro porovnání uvádíme detail reprodukce u ostatních
materiálů:
50 μm průměrná alginátová hmota

(25 μm nejlepší – 75 μm nejhorší)
25 μm Cavex ColorChange
25 – 50 μm Cavex Orthotrace (tužší a rychleji tuhnoucí)

Silikony:
75 μm putty – průměr
50 μm heavy body – průměr
5 – 25 μm materiály se střední a nízkou viskozitou

Velmi ekonomické řešení – srovnání nákladů na jednu
otiskovací lžíci:
Cavex Cream Alginate 8 Kč
C silikon (kvalitní) cca 65 Kč
A silkon (ručně míchaný) cca 240 Kč
A silikon (strojově míchaný) cca 320 Kč

Cavex Cream Alginate – Nejmodernější alginátová hmota, která se snadno míchá.
Výsledkem je velmi kvalitní, hladká a krémová hmota. Má lahodnou žvýkačkovou
příchuť, která úplně vybízí k zakousnutí. Je vhodná k otiskům jak pro snímatelné
náhrady, tak pro fixní práce.
Kromě standardních vlastností alginátových hmot od Cavexu (tvarová stabilita, velká
odolnost proti roztržení) se tento materiál vyznačuje mimořádnou přesností
reprodukce 5 μm.
Určený účel: Otiskovací hmota. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání,
včetně úplného určeného účelu.

Cavex alginát Orthotrace – Ortodontická alginátová otiskovací hmota s přírodní
vůní ovoce. Vyladěná pro potřeby ortodontických praxí a laboratoří. Zřetelně čitelná
jasná růžová barva. Přirozená vůně ovoce odstraňuje averzi vůči skusu. Extra rychlé
tuhnutí (2,10 minuty včetně míchání) pro efektivní a rychlou práci. Rychlá absorpce
vody, pro snadné a bezprašné namíchání homogenní pasty, bez hrudek. Je vysoce
elastický a pevný v tahu, takže otisk může být snadno odstraněn z úst, aniž by
vznikaly trhlinky. Otisk může být nasazen dvakrát. Hmotou se velmi příjemně plní
lžíce.
Určený účel: Otiskovací hmota. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání,
včetně úplného určeného účelu.

Cavex ColorChange – Barvu měnící alginát, vyznačující se 9 denní rozměrovou
stabilitou. Jde o poslední generaci alginátů Cavex, která nabízí úplně nejvyšší kvalitu
v této kategorii.
• Devět dnů tvarově stabilní
• Indikační dvě barevné změny
• Vysoce elastický, ideální i pro ortodoncii
• Vynikající odolnost proti roztržení a navrácení tvaru po deformaci
• Příjemné pro pacienta – 1 minuta v ústech
• Detailní reprodukce 25 μm
• Hladký povrch
• Optimální kompatibilita se sádrou
• Nepráší
Určený účel: Otiskovací hmota. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání,
včetně úplného určeného účelu.
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Amalgam Cavex Avalloy
Amalgam Cavex Avalloy – amalgám pro budoucí generace. Amalgám
Cavex prokazuje svou spolehlivost, praktičnost a voděodolnost po
několik desetiletí. Nyní, díky kapsli, která se sama aktivuje a může být
znovu uzavřena, nabízí značka Cavex optimální bezpečnost, jak
během míchání, tak i po něm. Amalgám od Cavexu se vyhýbá
gamma-2 fázi, při které může dojít ke korozi materiálu, což znamená,
že tento typ amalgámu nabízí dlouhodobou zubní výplň
s permanentním leskem. Další výhodou je menší riziko okrajových
fraktur materiálu a větší výdrž při žvýkání. Celé urychlení procesu
míchání předchází problémům s předčasným zavedením amalgámu,
a zároveň významně zkracuje práci s ním. Amalgámy od Cavexu
splňují většinu současných ISO a ADA norem. Výsledkem zavedení
amalgámu je hladký a jasný povrch, bez změny zabarvení korozí. Proto
je výsledná výplň atraktivní, voděodolná a pevná. Tyto výplně vydrží
bez funkčních problémů deset až dvacet let. Při studii prováděné
u stovky stomatologů v celé ČR, hodnotilo 98 % všech zúčastněných
zpracovatelnost amalgámu Cavex Avalloy, jako dobrou nebo vynikající.
Složení – Ag 45.0 %, Sn 30.5%, Cu 24.0%, Zn 0.5%.
Určený účel: Amalgámový výplňový materiál pro použití ve stomatologii. Zdravotnický prostředek. Čtěte
pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

LM031 / LM032 / LM033

- 15%

11 400 Kč 15 200 Kč 19 400 Kč

9 690,- 12 920,- 16 490,-
UŠETŘÍTE
1 710 Kč

UŠETŘÍTE
2 280 Kč

UŠETŘÍTE
2 910 Kč

2x Amalgam Cavex Avalloy, kapsle
č. 1 (400 mg), 300 ks

2x Amalgam Cavex Avalloy, kapsle
č. 2 (600 mg), 300 ks

2x Amalgam Cavex Avalloy, kapsle
č. 3 (800 mg), 300 ks

Amalgam Cavex NG2
Amalgam Cavex NG2 – verze amalgámu Cavex s vysokým obsahem
stříbra, výjimečnou trvanlivostí a snadnou zpracovatelností. Relativně
rychle tvrdne. Složení – Ag 69.2 %, Sn 18.6%, Cu 11.9%, Zn 0.3%.
Určený účel: Amalgámový výplňový materiál pro použití ve stomatologii. Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

LK031 / LK032 / LK033

- 15%

14 200 Kč

18 400 Kč

23 600 Kč

12 070,-

15 640,-

20 060,-

UŠETŘÍTE
2 130 Kč

UŠETŘÍTE
2 760 Kč

UŠETŘÍTE
3 540 Kč

2x Amalgam Cavex NG2 kapsle č. 1 (400 mg) 300 ks

2x Amalgam Cavex NG2 kapsle č. 2 (600 mg) 300 ks

2x Amalgam Cavex NG2 kapsle č. 3 (800 mg) 300 ks

4 845 Kč / balení

6 035 Kč
/ balení

7 820 Kč
/ balení

10 030 Kč
/ balení

6 460 Kč / balení 8 245 Kč / balení
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Cavex Alginate Mixer II

- 19%
37 089 Kč

29 890,-
UŠETŘÍTE
7 199 Kč

Cavex Alginate Mixer II, včetně 10 x 500 g alginátu Cavex dle výběru

+ Cavex nádoba na alginát - růžová/modrá - dle výběru, včetně naběračky
a odměrky

+ Cavex GreenClean, pH - neutrální odstraňovač alginátu a sádry, 1 kg

AT52… / AT240/260 / HA001 Cavex Alginate Mixer II – plnoautomatický mixér
alginátu – to nejkrásnější, co může potkat balíček
alginátu.
Tak krásnou, homogenní pastu jste nikdy dříve
neviděli. V ordinaci jsou samozřejmě fantastické
asistentky. Asistentky, které chtějí míchat krásnou,
hladkou alginátovou pastu, téměř bez hrudek
a vzduchových bublinek. Ale asistentka, která
soutěží s mixerem alginátových otiskovacích hmot
Cavex, podstupuje riziko fraktury zápěstí.
Mnohočetnou, nanejvýš účinnou a rychlou rotaci
v mixeru, různými směry, nelze napodobit. Výsledek
rovněž ne. Vždy znovu identická, homogenní pasta,
bez nerozmíchaného materiálu, bez bublinek
vzduchu. A navíc ještě doba míchání: Maximálně
8 až 12 sekund. Pro tuhou alginátovou otiskovací
hmotu je mixer alginátových otiskovacích hmot
Cavex samozřejmě naprosto ideální. Znalosti
a schopnosti udělat dobrý otisk zůstávají stejné.
Stejně jako starost o to, aby se otisk pro laboratoř
uložil do dobře uzavřeného sáčku.
A vaše asistentka? Zeptejte se jí. Možná, že je mixer
alginátových otiskovacích hmot Cavex také to
nejkrásnější, co ji může potkat.

Cavex GreenClean, pH – neutrální odstraňovač
alginátu a sádry – inteligentní roztok pro rychlé
a snadné odstraňování zbytků alginátů a sádry.
Rozpouští pouze zbytky alginátů a sádry, a ne
samotné otiskovací lžíce a míchací špachtle, které
nechává lesklé a beze skvrn. Nepoškozuje pokožku.
Je pH-neutrální a přirozeně odbouratelný, takže
zbytky alginátů a sádry mohou být bez problémů
odstraněny. Materiál má svěží, lehce citrusovou
vůni. Průsvitný box s odměrkou obsahuje
dostatečné množství na očištění 500 otiskovacích
lžic. Je nejen účinný, ale i ekonomický.

- 25%

- 20%

8 725 Kč

1 123 Kč

6 540,-

898,-

UŠETŘÍTE
2 185 Kč

UŠETŘÍTE
225 Kč

1x Titanové čepy - sortimentní sada, 60 ks - 20 druhů čepů,
3 od každé velikosti, 6 druhů standardních rozšiřovačů o délce
28 mm, křížový a nástrčný klíč, 20 koncovek

1x Titanové čepy Dentatus, 15 ks, velikost a průměr dle výběru

Titanové čepy Dentatus – prémiové dentální čepy s prověřenou
spolehlivostí. Povrchová úprava Surtex® zvyšuje retenci o 200 %
a snižuje odraz světla pro lepší průsvitnost. Vyrobeno v nejmodernějším
švédském závodě při dodržení extrémních zásad kvality a ochrany
životního prostředí.
Určený účel: Systém pro retenci materiálů dostavby endodonticky ošetřených zubů. Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

TST-... / TST-60Titanové čepy Dentatus
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954 Kč

2 422 Kč

1 009 Kč

2 551 Kč

699,-

1 799,-

749,-

1 899,-

UŠETŘÍTE
255 Kč

UŠETŘÍTE
623 Kč

UŠETŘÍTE
260 Kč

UŠETŘÍTE
652 Kč

1x Tiefenfluorid®, Trial balení: 5 ml + 5 ml

1x Tiefenfluorid®, Úsporné balení: 20 ml + 20 ml, s kapátky

1x Tiefenfluorid® junior, Trial balení: 5 ml + 5 ml

1x Tiefenfluorid® junior, Úsporné balení: 20 ml + 20 ml, s kapátky

Tiefenfluorid (Junior)
Tiefenfluorid – roztok k lokální prevenci zubního kazu i v případech po nalepení ortodontických zámků,
k desenzibilizaci zubních krčků hlubokou fluoridací tvrdé zubní tkáně zubního krčku a k minerálnímu pečetění fisur.

• spolehlivá prevence zubního kazu díky depotnímu efektu
• dlouhodobá remineralizace i na obtížně dostupných místech
• bílé skvrny vymizí
• k minerálnímu pečetění fisur
• Tiefenfluorid® junior je sladký po ovoci, bez cukru, pro všechny věkové kategorie

HUM-021 / HUM-022 / HUM-023 / HUM-024

- 26%

- 26%

- 26%

- 26%

Určený účel: Lokální fluoridace k desenzibilizaci
zubních krčků, k minerálnímu pečetění fisur
a k prevenci zubního kazu, také po nalepení
ortodontických zámků. Zdravotnický prostředek. Čtěte
pečlivě návod k použití a informace o bezpečném
používání, včetně úplného určeného účelu.

- 5%

- 5%

403 Kč

3 902 Kč

382,-

3 699,-

UŠETŘÍTE
21 Kč

UŠETŘÍTE
203 Kč

1x LEGASED natur 5 ml

1x CALCINASE EDTA - Solution 500 ml

LEGASED

CALCINASE EDTA

LEGASED natur – K ošetření zanícené sliznice dutiny ústní, aftů a otlaků u protéz. Viskózní,
sirupovitá kapalina tvoří ochranný film, podobný náplasti na rány, chrání poraněné místo před
kyselinami, bakteriemi, zbytky jídel a mechanickými drážděními a podporuje tak hojení.
Přírodní obsažené látky (přírodní pryskyřice) chrání zuby a dásně.
Určený účel: Viskózní, filmotvorná kapalina k aplikaci jako ochranný film u lehkých zánětů v dutině ústní, u otlaků a aft. Chrání před
mechanickým tlakem a chemickým drážděním a tím zmírňuje stávající bolest. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Určený účel: Používá se k odstranění smear layer,
k rozšíření kořenových kanálků, k vyhledání
kořenových kanálků a ok odstranění škodlivých
vápenných usazenin na citlivých nástrojích.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod
k použití a informace o bezpečném používání,
včetně úplného určeného účelu.

CALCINASE EDTA – účinně odstraňuje smear layer, k vyhledání
a rozšíření kořenových kanálků, odstraňuje vápenné usazeniny na
citlivých nástrojích.

0032329

0032331
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- 15%
2 178 Kč

1 850,-
UŠETŘÍTE
328 Kč

1x HI SEAL sada, světlem tuhnoucí trvalá ochrana pulpy,
4 x 1,5 g stříkaček + 8 špiček

HI SEAL sada HI SEAL sada – Světlem tuhnoucí trvalá ochrana pulpy kompatibilní se
všemi výplňovými materiály nebo živcovými cementy. Uvolňuje vápníkové,
hydroxilové, fluoridové a fosfátové ionty. Ty mají příznivý efekt pro strukturu
zubu, stimulují tvorbu sekundárního dentinu a mají kariostatické vlastnosti.
Velmi tvrdé po vytvrzení a prakticky nerozpustné ve vodě a ústních
tekutinách. Lze ji aplikovat přímo z injekční stříkačky přes předem ohnuté
hroty dávkovače pro přesné umístění nebo může být dávkována na
podložku nebo mísicí misku a umístěna na zub vhodným nástrojem.
Radioopákní.
Určený účel: Světlem tuhnoucí trvalá ochrana pulpy kompatibilní se všemi zubními restabilčními materiály nebo
živicovými cementy. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání,
včetně úplného určeného účelu.

HS-6

ENDOJEHLY ENDOJEHLY, laterální otvor a tupá špička – kanyly pro výplach kořenových
kanálků v průběhu endodontického a post endodontického ošetření i výplach
parodontálních chobotů. Jehla s otvorem po straně a tupou špičkou zabrání
v porovnání s jehlami s otvorem ve hrotu riziku poškození hrotu zubu (akutní
desmondontitida), zvláště u zubu s chronickou infekcí (např. široce otevřený hrot)
nebo v případě neúplné apexifikace. Díky malému průměru otvoru má voda
dostatečný tlak k odstranění zbytků z kanálku. K aplikaci materiálu není třeba
většího tlaku jako u standardních jehel

• 0,30 mm (fialová), pro výplach úzkých kanálků
• 0,40 mm (žlutá) pro výplach kanálků střední velikosti
• 0,60 mm (modrá), pro výplach velkých kanálků (špičáky a řezáky)
• Délka samostatné jehly je 25 mm, délka celé jehly včetně umělohmotné

koncovky je 33 mm. Je vhodná i pro horní špičáky
• Velmi flexibilní, přizpůsobí se morfologii kanálku

Určený účel: Endo / perio irigační jehly. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném
používání, včetně úplného určeného účelu.

ED23/27-100 / ED30-100

1x - ENDOJEHLY, Kanyly pro výplach kořenových kanálků, laterální
otvor a tupá špička 30 (0,25 mm), fialová sada, 100 ks

1x - ENDOJEHLY, Kanyly pro výplach kořenových kanálků, laterální
otvor a tupá špička 23/27 (0,60 mm), modrá sada, 100 ks - dle výběru

- 20%

- 20%

2499 Kč

2 110 Kč

1 999,-

1 688,-

UŠETŘÍTE
500 Kč

UŠETŘÍTE
422 Kč

Sleva 20% platí při koupi 2 balení.
V akci je možné kombinovat všechny 3 typy.

- 19%
5 220 Kč

4 240,-
UŠETŘÍTE
980 Kč

1x ENDOMETHASONE "N" - prášek 42 g
+ 1x ENDOMETHASONE "N" - tekutina 10 ml

ENDOMETHASONE "N"
ENDOMETHASONE "N" – materiál na plnění kořenových kanálků, je možné jej použít
s centrálním čepem i bez čepu, RTG kontrastní, v kanálku se neresorbuje, resorbuje v per apikální oblasti,
tuhne do 48 hodin, velmi příznivá cena s ohledem na množství materiálu.
Určený účel: Trvalá výplň kořenového kanálku a výplň v zubařských postupech se systematickým vložením gutaperčových čepů. Zdravotnický prostředek. Čtěte
pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

3425W / 2622W



19

- 20%
7 490 Kč

5 990,-
UŠETŘÍTE
1 500 Kč

1x Biodentine (náhrada dentinu) 15 kapslí, 15 jednorázových
ampulek s tekutinou

Biodentine
Biodentine (náhrada dentinu) – první materiál nabízející bioaktivitu
a výborné těsnící vlastnosti pro plnohodnotné nahrazení dentinu, jak
v korunkové, tak v kořenové oblasti, s jedinečnými vlastnostmi:

1. Každá kapsle Biodentine, vám ušetří 45 minut z vašeho času.
Zachovává vitalitu pulpy.

2. Snižuje zpětné návraty pacientů. Prakticky eliminuje bolesti po
zákroku. Ideální prevence klinických chyb.

3. Dělá vaší práci rychlejší a jednodušší. Jediný materiál pro definitivní
náhradu dentinu.

Určený účel: V korunce: - Trvalá oprava dentinu pod kompozity nebo inlejem či onlejem. - Dočasná oprava
dentinu-skloviny. - Oprava hlubokých, případně velkých korunkových kazů (sendvičová technika). - Oprava
kořenových lézí na krčku. - Uzavření dřeně. - Pulpotomie. V kořenu: - Oprava kořenových perforací. - Oprava
rozvětvených perforací. - Oprava perforujících vnitřních resorpcí. - Oprava vnější resorpce. - Fixace hrotu. -
Vyplnění konce kořene při endodontickém chirurgickém výkonu (retrográdní výplň). Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

5470N

BioRoot™ RCS
BioRoot™ RCS – je bioaktivní minerální výplň kořenového kanálku, jejímž
základem je patentovaná a inovativní minerální chemická látka s mikro
agregátovou strukturou společnosti Septodont “Active Biosilicate
Technology”.

Nabízí:
• složení s vysokou minerální čistotou bez monomerů
• tvorbu hydroxyapatitu v místě kontaktu výplně se zubem a mineralizaci

struktury dentinu
• antimikrobiální vlastnosti
• odolnost vůči mikro netěsnostem
• rentgen kontrastnost
• snadnou manipulaci
• možnost opakovaného ošetření

Považuje se za zcela bezpečný při používání s vyšetřením magnetickou
rezonancí a nemá žádný potenciál vzájemně se ovlivňovat s polem MR.
Může se používat u těhotných žen.

• je vysoce biokompatibilní a snižuje riziko nežádoucích tkáňových reakcí
• stimuluje fyziologické kostní procesy a mineralizaci struktury dentinu

a proto vytváří příznivé podmínky pro periapikální hojení
• brání růstu bakterií, které vede ke klinickému selhání
• díky krystalizaci vytváří utěsňující výplň v dentinových kanálcích
• lze snadno odstranit z kořenového kanálku, pokud je nutné opakované

ošetření

Použití:
• Permanentní výplň kořenového kanálku v kombinaci s gutaperčovými

čepy u případů s živou nebo nekrotickou pulpou nebo po opakovaném
ošetření.

• Je vhodný pro použití s metodou centrálního čepu nebo s metodou
laterální kondenzace za studena.

Určený účel: Permanentní výplň kořenového kanálku v kombinaci s gutaperčovými čepy u případů s živou nebo
nekrotickou pulpou nebo po opakovaném ošetření. BioRoot TM RCS je vhodný pro použití s metodou centrálního
čepu nebo s metodou laterální kondenzace za studena. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

9015Y

- 25%
6 690 Kč

4 990,-
UŠETŘÍTE
1 700 Kč

1x BioRoot™ RCS 15g prášku + 35 ampulek tekutiny
(= 35 aplikací)
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- 15%

- 15%- 35%

1 640 Kč

1 990 Kč1 990 Kč

1 390,-

1 690,-1 290,-

UŠETŘÍTE
250 Kč

UŠETŘÍTE
300 Kč

UŠETŘÍTE
700 Kč

10 x Rukavice latexové Maxter, vel. S/M/L/XL - dle výběru,
lehce pudrované, 100 ks

10 x Jednorázové latexové nepudrované rukavice
DERMAGEL, vel. S/M/L/XL - dle výběru, krémové,
balení 100 ks

10 x Jednorázové nepudrované ochranné nitrilové rukavice
NITRYLEX classic, modré, balení 100 ks, vel. XS/S/M/L/XL

Rukavice latexové Maxter

Rukavice latexové DERMAGELRukavice NITRYLEX classic

Rukavice latexové Maxter, lehce pudrované – nesterilní, jednorázové,
pravolevé rukavice z přírodního latexu. Manžeta s rolovaným okrajem.
V béžové barvě.

Jednorázové latexové nepudrované rukavice DERMAGEL, krémové
– nepudrované nesterilní latexové zdravotnické rukavice dermagel®
coated. Univerzální rukavice vyrobené z přírodního latexu. Vnitřní
polymerová vrstva usnadňuje navlékání i na vlhké ruce.

Jednorázové nepudrované ochranné nitrilové rukavice NITRYLEX
classic, modré – neobsahují latexové proteiny. Mají minimální obsah
urychlovačů vulkanizace (látek, které urychlují stydnutí suroviny vlivem
teploty). Minimalizovaný obsah chemických urychlovačů podstatně
snižuje riziko vzniku alergie IV. typu. Jsou vhodné pro citlivou pokožku,
protože neobsahují latex. Univerzální, vhodné na pravou i levou ruku.
Vnitřní povrch: Polymerový + chlorovaný. Vnější povrch Mikro textura +
textura na koncích prstů, polymerovaný.

113301…

JNR022…

JNR001…

139 Kč
/ balení

169 Kč
/ balení

129 Kč
/ balení

Určený účel: Tyto rukavice jsou nesterilní vyšetřovací a ochranné rukavice na jedno použití, určené pro
použití ve zdravotnickém prostředí za účelem: ochrany pacienta a uživatele před křížovou kontaminací,
provádění lékařských vyšetření, diagnostických a terapeutických postupů a manipulace se zdravotně
kontaminovaným materiálem. Rukavice jsou klasifikované jako zdravotnický prostředek třídy I a jako
osobní ochranný prostředek kategorie III. Jejich design a označení je v souladu s Nařízením (EU) 2017/745
o zdravotnických prostředcích a Evropským nařízením 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.
Rukavice by měly být používány pouze v souladu s jejich zamýšleným použitím. Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Určený účel: Tyto rukavice jsou nesterilní vyšetřovací a ochranné rukavice na jedno použití, určené pro
použití ve zdravotnickém prostředí za účelem: ochrany pacienta a uživatele před křížovou kontaminací,
provádění lékařských vyšetření, diagnostických a terapeutických postupů a manipulace se zdravotně
kontaminovaným materiálem. Rukavice jsou klasifikované jako zdravotnický prostředek třídy I a jako
osobní ochranný prostředek kategorie III. Jejich design a označení je v souladu s Nařízením (EU) 2017/745
o zdravotnických prostředcích a Evropským nařízením 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.
Rukavice by měly být používány pouze v souladu s jejich zamýšleným použitím. Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.
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- 20%
749 Kč

599,-
UŠETŘÍTE
150 Kč

1x EURONDA roušky pro pacienty, skládané UP! 10x50 ks,
barva dle výběru

EURONDA roušky pro pacienty
EURONDA roušky pro pacienty, skládané UP! – jednorázové skládané roušky pro pacienty
v praktickém hygienickém balení s opakovaně uzavíratelným systémem Open/Close. Balení
obsahuje 10 balíčků á 50 ks roušek o rozměru 33x45 cm.

055-21…

- 5%

- 15%

- 5%
760 Kč

584 Kč

765 Kč

725,-

496,-

730,-
UŠETŘÍTE
35 Kč

UŠETŘÍTE
88 Kč

UŠETŘÍTE
35 Kč

1x NANO FIBER MASK A - zdravotnická obličejová maska
s filtrem z nanovláken, s úvazky, čtyřvrstvá, nesterilní, 50 ks

4 x Buničitá vata přířezy 20 x 15 cm / 20 x 30 cm - dle výběru, 1 kg

1x NANO FIBER MASK B - zdravotnická obličejová maska s filtrem
z nanovláken, s gumičkami, čtyřvrstvá, nesterilní, potisk "nano" 50 ks

NANO FIBER MASK

Buničitá vata přířezy

NANO FIBER MASK – zdravotnická obličejová maska s filtrem
z nanovláken, čtyřvrstvá, nesterilní. Bakteriální filtrační
účinnost (BFE) ≥ 98 %. V souladu s normami EN ISO
13485:2016, EN 14683:2019+AC – type II R, EN ISO 15223-1,
EN 1041+A1. Český výrobek.
Určený účel: Chrání proti šíření virové a bakteriální infekce filtrační funkcí materiálu masky.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání,
včetně úplného určeného účelu.

Buničitá vata přířezy – vyrobeny z bělené a nebělené buničité vaty s jemnou
stejnoměrnou strukturou, vysokou savostí a krepem. Jsou řezány s vysokou
rozměrovou přesností a baleny po jednom kilogramu do fólie. Výrobek je
certifikován CE značkou.
Určený účel: Přířezy z bělené a nebělené buničité vaty BATIST jsou ideální pro všechny hygienické účely, při použití
jsou příjemné na dotyk a nepráší. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném
používání, včetně úplného určeného účelu.

1230500519 / 1230500529

1230200125/33

NYNÍ S POTISKEM "NANO FILTER MASK"

124 Kč
/ balení
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- 5% - 5% - 5%

184 Kč 205 Kč 205 Kč

175,- 195,- 195,-
UŠETŘÍTE
9 Kč

UŠETŘÍTE
10 Kč

UŠETŘÍTE
10 Kč

1x Gutaperčové čepy .02 120ks -
08 až 140 - dle výběru

1x Gutaperčové čepy .04 60ks - 15 až
80 - dle výběru

1x Gutaperčové čepy .06 60ks - 15 až
80 - dle výběru

Gutaperčové čepy Diadent Gutaperčové čepy Diadent – kalibrované gutaperčové čepy přesně ukazují hloubku
kanálku. Barevně značené, vyrobené z kvalitních radioopákních materiálů. 60ks/120ks
Určený účel: Gutaperčové čepy se používají k plnění kořenových kanálků. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod
k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.ML101-601 - 693 / ML158-603 - 692 / ML159-603 - 692

- 25%
1 720 Kč

1 290,-
UŠETŘÍTE
430 Kč

1x Microbrush Plus 400 ks, 10 cm - Fine, Super Fine, Regular.
Dle výběru.

Microbrush Plus
Microbrush Plus – speciální aplikátory pro nanášení tekutých materiálů
(např. bondy, primery, gely). Pracovní konec ze speciálních vláken udrží
právě jednu kapku a tu beze zbytku uvolní na určené místo.
Určený účel: Aplikátory se používají při stomatologických výkonech pro aplikaci kontrolovaného množství
materiálu v oblastech s obtížným přístupem v dutině ústní. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod
k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

P…400

WaterPik ULTRA Irigátor 10

WaterPik ULTRA Irigátor 10 – Ústní sprcha pro celou rodinu
v bílém provedení s maximální výbavou trysek umožňuje využití
jak pro běžnou hygienu úst, tak při léčbě zánětů a paradontózy.
Má velmi tichý provoz. Desetistupňová regulace tlaku vody
umožňuje pohodlné využití jak pro běžnou hygienu úst, tak při
léčbě zánětů či parodontózy. Díky masážnímu účinku posiluje
a zpevňuje dásně (proud vody tryská v krátkých pulzacích
1400 x za minutu). K irigátorům Waterpik jsou dodávány
speciální trysky s gumovou špičkou pro jemné výplachy
parodontálních chobotů.

WP 100E

- 25%
2 999 Kč

2 250,-
UŠETŘÍTE
749 Kč

1 x WaterPik ULTRA Irigátor 10



23

- 10%

- 10% - 10%

10 277 Kč

14 904 Kč 14 602 Kč

9 250,-

13 410,- 13 140,-

UŠETŘÍTE
1 027 Kč

UŠETŘÍTE
1 494 Kč

UŠETŘÍTE
1 462 Kč

1 x Kovová židle Cline K, sedačka otočná, kruhová podnož,
chrom, čalouněná

1 x Kovová židle Cline K Dentax, sedačka otočná s otočnou
opěrou, kruhová podnož, nastavení výšky pomocí páčky

1 x Kovová židle Dentax KVO, sedačka otočná s otočnou
opěrou, kruhová podnož, nastavení výšky pomocí kruhu

Kovová židle Cline-K

Kovová židle Cline K Dentax Kovová židle Dentax KVO

Kovová židle Cline-K – otočná židle s ergonomicky tvarovaným
sedákem s pevnou chromovanou konstrukcí, kruhová podnož, sedlová
židle s nastavitelnou výškou a sklonem sedáku, nastavení výšky sezení
plynovým perem, pogumovaná kolečka.
• Celková výška: 450–580 mm
• Celková šířka: 500 mm
• Rozměr sedadla: 350x410 mm
• Sedací výška: 450–580 mm
• Hmotnost: 8 kg
• Nosnost: 150 kg

Kovová židle Cline K Dentax – otočná židle s ergonomicky
tvarovaným sedákem s pevnou chromovanou konstrukcí, kruhová
podnož, robustní opěra otočná o 360°, držák opěry židle umístěn na
středu čalouněné opěry, sedlová židle s nastavitelnou výškou
a sklonem sedáku, nastavení výšky sezení plynovým perem, nastavení
výšky opěradla aretačním šroubem, pogumovaná kolečka.
• Celková výška: 890–970 mm
• Celková šířka: 500 mm
• Rozměr sedadla: 350x410 mm
• Sedací výška: 510–590 mm
• Hmotnost: 11 kg
• Nosnost: 150 kg

Kovová židle Cline-K – dentální židle s pevnou chromovanou
konstrukcí, kruhová podnož, robustní opěra otočná o 360°, držák opěry
židle umístěn na středu čalouněné opěry, židle čalouněna zdravotní
koženkou v několika odstínech, nastavení výšky sezení pomocí kruhu
umístěného pod sedadlem, nastavení výšky opěradla aretačním
šroubem. Výška sedáku 11 cm. Pogumovaná kolečka.
• Celková výška: 900–970 mm
• Celková šířka: 500 mm
• Rozměr sedadla: 400 mm
• Sedací výška: 550–620 mm
• Hmotnost: 11 kg
• Nosnost: 150 kg

V045CAB

V095CAB V092CAB

Hlavními bonusy
židlí DENTAX jsou:
• robustní opěra otočná o 360°

• držák opěry židlí DENTAX je
umístěn na středu čalouněné
opěry
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- 20%
12 400 Kč

9 920,-

79 000,-

89 000,-

UŠETŘÍTE
2 480 Kč

1 x LEDEX WL - 090 - white

1 x Malý parní sterilizátor Novo Pro 18L

1 x Malý parní sterilizátor Novo Pro 23L

LEDEX WL - 090

Malý parní sterilizátor Novo Pro

LEDEX WL - 090 – polymerační lampa – vyznačuje se mimořádně vysokou svítivostí. Vlnová délka se pohybuje
v rozmezí 440-480 nM s intenzitou nově až 3.200 mW/cm2. Lze použít k vytvrzení kompozitního materiálu
o tloušťce vyšší než 2 mm během 1 sekundy. Díky těmto vlastnostem lze zařízení použít k polymerizaci téměř
všech fotosenzitivních kompozitních pryskyřic. Nabízí 7 režimů: Low (nízká intenzita), Ramp (lineárně rostoucí
intenzita), Standard (standardní intenzita), High (vysoká intenzita), Fast Ortho, Turbo (turbo intenzita), Plasma
(3.200 mW/cm2). Světelná naváděcí tyčinka turbo je vyrobena z pravého optického vlákna, nikoliv
z podřadnějšího akrylu. Optimalizuje vedení světla a minimalizuje jeho ztrátu mezi zdrojem k vrcholu, tím pádem
zajišťuje jeho nejvyšší možnou intenzitu v místě vrcholu naváděcí tyčinky. Vyspělá a vysoce efektivní chladicí
tepelná jímka byla navržena spolu s ochranou před nadměrnou teplotou. Okruh tepelné ochrany a bezpečnostní
režim společně zamezují přehřátí světelného přístroje. Automatické zapamatování poslední vybrané operace
představuje další jedinečný funkční prvek světelného přístroje. Zařízení je vybaveno displejem OLED, vestavěným
radiometrem, a také automatickým přechodem do režimu spánku, který šetří energii baterie. Baterie je snadno
vyměnitelná.

Malý parní sterilizátor Novo Pro – Autokláv pro parní sterilizaci.
• 4,3 palcový velký barevný TFT displej.
• Ovládání pomocí precizního dotykového operačního systému.
• 8 sterilizačních programů. 3 testovací programy.
• Včetně rychlého programu „Quick“ s dobou sterilizace 4 minuty +

4 minuty schnutí Celkem pouze 8 minut. Rychlý program je ideální pro
nouzovou sterilizaci nebaleného nástroje, kromě tkaniny.

• 2 v 1 – umožňuje provést B i S (pro nástroje, které nevyžadují sterilizaci
v autoklávu třídy B) cyklus

• Autoklávy třídy B jsou ideální pro sterilizaci porézních materiálů,
zabalených (jednoduchých i dvojitých) a nezabalených předmětů.
Předsušuje s následným vakuovým sušením. Splňuje normy EN 13060.

• Autoklávy třídy S (s jednoduchým vakuovým pulzem před sterilizací
a vakuovým sušením) jsou vhodné pro sterilizaci pevných nástrojů,
otevřených nebo zabalených.

• V reálném čase ukazuje tlak i teplotu v komoře a nastavené hodnoty.
• Důležité komponenty autoklávu jsou vyráběny v EU – např. vodní pumpa,

solenoidový ventil.
• Třístupňový systém zabezpečení. Tlakový uzávěr brání otevření dveří,

dokud tlak v komoře nedosáhne atmosférického tlaku.
• Dostatečně velký kondenzátor pro lepší chlazení.
• Autokláv obsahuje SD kartu, na kterou mohou být výsledky testů

ukládány. K dispozici je i tiskárna, kterou lze volitelně přiobjednat.
• Výrobce doporučuje používat v autoklávu pouze destilovanou vodu, která

se dá vyrábět pomocí destilačního přístroje, který je rovněž uveden
v nabídce.

• Doprava, instalace i úvodní zaškolení jsou v ceně autoklávu.
• K dispozici ve dvou velikostech - 18L a 23L – Průměr komory u obou

velikostí je stejný. Liší se pouze její hloubkou a tím i jejím objemem.

Autokláv je řešením pro sterilizaci nástrojů a pomůcek, které nesnesou
sterilizaci v horkovzdušném sterilizátoru, jako jsou turbínky, kolénka, leštící
kartáčky, pásky, gumové nástroje typu Opti 1 Step (kalíšky, plamínky,
špičky), nástroje pro profylaxi např. Pro-Cup, nástroje pro endodoncii,
vyšetřovací nástroje s umělohmotným držátkem aj. Ordinační pomůcky,
u kterých výrobce uvádí možnost sterilizace, je nutné sterilizovat také
pouze v autoklávu.

U obou verzí lze použít držák na 3 nebo 5 zásobníků.

LED-090

Novo Pro 18L / 23L

Určený účel: Vytvrzovací jednotka využívající viditelného záření, která byla naprogramována pro polymerizaci dentálních materiálů vytvrzovaných světelným zářením
a je určena pro dentální specialisty. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Celkové rozměry:
Novo Pro 18L - 585 mm x 438 mm x 438 mm - 50 kg
(zásobníky - 280 * 190 * 20 mm)

Novo Pro 23L - 685 mm x 438 mm x 438 mm - 60 kg
(zásobníky – 380 * 190 * 20 mm)

V ceně též doprava, instalace i zaškolení.

Určený účel: Malé parní sterilizátory by neměly sterilizovat předměty, které nejsou vhodné pro sterilizaci
vlhkým teplem. Malé parní sterilizátory se používají k dezinfekci invazivního zařízení. Malé parní sterilizátory
se široce používají pro lékařské účely, např. v obecné lékařské praxi, stomatologii, zařízeních pro osobní
hygienu a péči o krásu a také ve veterinární praxi. Používají se rovněž pro materiály a zařízení, které přicházejí
do styku s krví nebo tělními tekutinami, např. nástroje používané kosmetickými pracovníky, osobami
provádějícími zdobení těla (tetování, piercing) a kadeřníky. Zařízení jsou určena pro profesionální použití pouze
vyškolenými lidmi. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání,
včetně úplného určeného účelu.
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- 3%

- 45%

- 4%

43 289 Kč

144 720 Kč

52 192 Kč

41 900,-

79 989,-

49 900,-

UŠETŘÍTE
1 389 Kč

UŠETŘÍTE
64 731 Kč

UŠETŘÍTE
2 292 Kč

1 x Horkovzdušný sterilizátor Memmert, objem 32 litrů, nucená cirkulace

1 x elementsIC Obturation System (EU)
+ 5 x ELEMENTS GUTTA PERCHA CARTRIDGE 23GA MEDIUM BODY
(10 PER PACK)
+ 2 x FINE BUCHANAN PLUGGER
+ 3 x BUCHANAN HAND PLUGGER SIZE #1

1 x Horkovzdušný sterilizátor Memmert, objem 53 litrů, nucená cirkulace

Horkovzdušný sterilizátor
Memmert

elementsIC Obturation Systém

Horkovzdušný sterilizátor Memmert – Tento horkovzdušný sterilizátor splňuje
veškeré předpisy na horkovzdušnou sterilizaci pro zdravotnictví. Konstrukčně
vychází z ucelené řady sušáren Memmert. Sterilizátor zaručuje naprostou
bezpečnost obsluhy, má intuitivní ovládání a moderní design. Je zhotoven z kvalitní
nerezové oceli se snadným čištěním. Tato řada je vybavena ventilátorem –
nuceným oběhem vzduchu. Disponuje regulací umožňující odečet pracovního času
až po náběhu na nastavenou teplotu. Splňuje požadavky vyhlášky MZ 306/2012 Sb.
Patentovaný systém vytápění, kdy tělesa jsou integrována v celém vnitřním plášti
přístroje, takže se nevypalují! Dveře je možné snadno kdykoliv změnit z levých na
pravé a naopak! Je vhodný do všech ambulancí jako náhrada za starší typy
sterilizátorů, které nesplňují vyhlášku o sterilizaci.

elementsIC Obturation Systém – Bezšňůrový obturační systém elements™ IC se
skládá z termokondenzačního tepelného zdroje a zaváděcí pistole.
Termokondenzační zařízení zajišťuje rychlé zahřátí tepelného cpátka s přesně
řízenou teplotou s časováním, takže je lze používat k termokondenzační obturaci
apikální části kořenového kanálku jedním pohybem. Ergonomické zaváděcí zařízení
používá jednorázové gutaperčové zásobníky a je vybaveno dávkovacím systémem
s motorem pro přesné řízení teploty a rychlosti při trojrozměrné obturaci systému
kořenových kanálků.

ELEMENTS GUTTA PERCHA CARTRIDGE – Gutaperčový zásobník je prostředek,
který obsahuje gutaperčový materiál. Používá se ve spojení s jednotkou Backfill
elements™ IC nebo obturačním prostředkem elements™free nebo s násadcem
průtlačníku obturační jednotky elements Obturation Unit™. V rámci
endodontického ošetření se gutaperčový materiál zahřívá a vytlačuje ze zásobníku
za účelem obturace kořenového kanálku.

Buchanan Heat Pluggers – Cpátka Buchanan Heat Pluggers se používají k ohřevu,
kondenzaci a odstraňovaní gutaperče z kořenových kanálků a jsou navržena tak,
aby se teplo koncentrovalo do distálního hrotu.

SF30 / SF55

973-0600-TYPEF / 972-2500 / 952-0004 / 974-0058

Určený účel: Přístroj slouží ke sterilizaci zdravotnických materiálů za použití suchého žáru při atmosférickém tlaku.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného
účelu.

Určený účel: Bezšňůrový obturační systém elements™ IC je určen k používání v endodoncii k zavádění
a termokondenzaci gutaperčového materiálu při obturaci kořenového kanálku horkou vertikální obturační technikou.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného
účelu.

Určený účel: Gutaperčové zásobníky elements se používají k vyplnění (obturaci) otevřeného kořenového kanálku při
ošetření kořenových kanálků. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání,
včetně úplného určeného účelu.

Určený účel: Tepelné zátky Buchanan jsou určeny k použití ve stomatologii ke zhutnění gutaperče během ošetření
endodontického kořenového kanálku. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném
používání, včetně úplného určeného účelu.
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- 20%

- 20%

1 134 Kč

2 994 Kč

897,-

2 396,-

UŠETŘÍTE
237 Kč

UŠETŘÍTE
598 Kč

3 x WHITEsmile - domácí bělení 16%, 1 stříkačka

2 x WHITEsmile - domácí bělení 16% Pacientský-Kit+:
4 stříkačky 16% CP / 1 stříkačka AWM / 2 fólie / 1 Blokátor /
1 bělící pasta

WHITEsmile - domácí bělení

LUNOS® Gentle Clean

Lunos ochranný gel s obsahem fluoridu

WHITEsmile - domácí bělení – S laboratorně na zakázku zhotovenými
nosiči.

• Gel na bělení zubů WHITEsmile® Tooth Whitening Gel je k dispozici ve
2 různých koncentracích karbamid peroxidu (10 % a 16 %) pro různě
dlouhou dobu použití nosiče.

• Gel má ideální nestékavou konzistenci, která usnadňuje jeho aplikaci
na laboratorně zhotovené nosiče. Specifické složení gelu minimalizuje
eventuální vznik přecitlivělosti zubů. Systém pro domácí bělení
WHITEsmile® HOME BLEACHING doplňuje pěna po bělení
WHITEsmile® AFTER WHITENING MOUSSE.

• Domácí bělení je ideální po intenzivním bělení, pokud si pacient chce
obnovovat bělost svých zubů sám.

Systém:
• Gel na bělení zubů WHITEsmile® Tooth Whitening Gel ve stříkačkách

po 3 ml
• Pěna po bělení WHITEsmile® AFTER WHITENING MOUSSE pro snížení

citlivosti a remineralizaci zubů s příjemnou ovocnou příchutí ve
stříkačkách po 3 ml

WHITEsmile® nabízí také laboratorní materiály:
• Fólie pro zhotovení bělících nosičů na míru zákazníkovi
• Světlem vytvrzovaný distanční prvek pro modely: WHITEsmile®

BLOCKER
Domácí bělení nabízí následující koncentrace aktivních složek:
• 10% karbamid peroxid = aktivní složka 3,5 % peroxidu vodíku pro

aplikaci přes noc
• 16% karbamid peroxid = aktivní složka 5,6 % peroxidu vodíku pro

aplikaci přes noc nebo ve dne

LUNOS® Gentle Clean – profylaktický prášek – Pro supragingivální, rychlé
a efektivní čištění a odstranění pigmentace. Inovační abrazivní částečky trehalózy
– Zrnitost cca. 65 μm, nejlepší vlastnosti čištění při maximální ochraně povrchu,
lehce sladká chuť, nedráždí sliznici. Nejlepší rozpustnost ve vodě – nezanechává
zbytky prášku v ústech pacienta, šetří odsávací zařízení a odlučovač amalgámu.
Ergonomická láhev s uzávěrem s jednoruční kyvnou páčkou. Příchutě: máta,
pomeranč, neutrální.

Lunos ochranný gel s obsahem fluoridu – K intenzivní profylaxi zubního kamene s fluoridem sodným.
Zvlášť vhodný k použití po profesionálním čištění zubů. Chrání a zesiluje zubní sklovinu. Podporuje
remineralizaci. Brání tvorbě nového plaku. Jednoduše a rychle se nanáší. Obsahuje 12300 ppm fluoridu.
Díky příjemné, neagresivní chuti ho dobře snáší i citlivější pacienti.

Určený účel: Profylaktický prášek Gentle Clean je určen k supragingivální aplikaci pomocí běžně prodávaných pískovačů.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Určený účel: Pro profylaxi zubního kazu fluoridem sodným. Pro remineralizaci zubní skloviny. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

4241 / 4111

CPZ6...0A2250

CPZ010A2240

299 Kč
/ kus

594 Kč
/ kus

1 198 Kč
/ balení

- 15%

- 20%

3 385 Kč

1 484 Kč

2 870,-

1 188,-

UŠETŘÍTE
515 Kč

UŠETŘÍTE
296 Kč

1 x Lunos profylaktický prášek Gentle Clean Wild berry/Orange/
Spearmint/Neutral, set 4x180g - dle výběru

2 x Lunos ochranný gel s obsahem fluoridu, 250 ml
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LISTERINE® TOTAL CARE TEETH PROTECTION 1000 ml
65902K / 65755K / 4806700

Listerine Total Care Teeth Protection (světle fialový) – pomáhá udržovat
zdravé dásně, posiluje zuby proti zubnímu kazu, pomáhá chránit před
zubním kamenem a udržovat zuby přirozeně bílé, ničí bakterie, snižuje
obsah zubního povlaku, osvěžuje dech. Nyní nově obsahuje 220 ppm F
Fluoridu sodného, oproti původním 100 ppm F.

2 282 Kč

986,-
UŠETŘÍTE
1 296 Kč

1x Listerine Total Care Teeth Protection 6 x 1000 ml (světle fialový)
+1x Listerine Total Care Teeth Protection / Clean & Fresh - dle
výběru a dostupnosti, 24 x 95 ml

164 Kč
/ kus

AKCE
5+1+24 x 0,95 ml

AKCE
5+1

Listerine Clean & Fresh

Listerine Professional Gum Therapy Listerine Smart Rinse (dětský)

Listerine Clean & Fresh – Vhodný pro uživatele s rovnátky. Pro dospělé i děti už
od 6 let. Chuť preferovaná teenagery. Odstraňuje bakterie, které způsobují zubní
povlak. Omezuje zubní povlak a udržuje dásně zdravé, účinkuje i pod úrovní dásní.
Posiluje zubní sklovinu a chrání před vznikem zubního kazu. Dostane se i tam, kam
kartáček nedosáhne, dokonce i mezi zámečky rovnátek. Složení se 4 esenciálními
oleji s antibakteriálním a antiplakovým účinkem. Bez alkoholu. Obsahuje fluorid.

Listerine Professional Gum Therapy – ústní voda, při níž bylo prokázáno, že při
použití po vyčištění zubů a mezizubních prostor pomáhá při prevenci a léčbě
zánětu dásní. Pokroková technologie LAE ústní vody LISTERINE® PROFESSIONAL
GUM THERAPY vytváří neviditelnou ochrannou vrstvu, která brání přilnutí bakterií
zubního plaku na povrch zubů. To umožní dásním, aby se znovu vrátily do
přirozeného zdravého stavu. Ústní vodu LISTERINE® PROFESSIONAL GUM
THERAPY je rovněž možné používat dlouhodobě na ochranu dásní před
opakovanými záněty. Klinické studie prokázaly, že LISTERINE® PROFESSIONAL
GUM THERAPY může pomoci dosáhnout zdravější stav dásní už za dva týdny.
Určený účel: Vytváří ochrannou vrstvu, která brání přilnutí bakterií zubního povlaku, a tím léčí zánět dásní a zabraňuje jeho
vzniku. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného
určeného účelu.

Listerine Smart Rinse (dětský) – Ústní voda speciálně
vytvořená pro děti od 6 do 12 let pro každodenní použití.
Přitahuje a barví zbytky jídla, a tak děti vidí důkaz
v umyvadle, čímž mění čištění zubů na zábavné a motivující.
Rovněž obsahuje fluorid sodný, který posiluje zubní sklovinu
a snižuje možnost vzniku zubního kazu až o 40 % více než
samotné čištění zubů zubním kartáčkem. Neobsahuje cukr
ani alkohol. Obsahuje cetylpyridinium-chloride, který ničí 99
% typického ústního patogenu.

40715K

82062K 69989K/79119K

978 Kč

792 Kč 654 Kč

815,-

660,- 545,-

UŠETŘÍTE
163 Kč

UŠETŘÍTE
132 Kč

UŠETŘÍTE
109 Kč

1x Listerine Clean & Fresh 6 x 500 ml

1x Listerine Professional Gum Therapy, 6 x 250 ml 1x Listerine Smart Rinse Berry/ Mint (dětský) 6 x 250ml

136 Kč
/ kus

110 Kč
/ kus

91 Kč
/ kus

AKCE
5+1



28

- 15%

Dürr MD 555 Orotol Cleaner

Dürr MD 555 Orotol Cleaner 2,5 l do odsávacích zařízení –
nepěnivý čistící koncentrát pro odsávací zařízení a odlučovače
amalgamu všeho druhu. Rozpouští vytvořené povlaky vápence
a zbytky profylaktických prášků. Nejintenzivnější účinnost čištění při
odstraňování usazenin a nánosů. Pro použití 1-2x týdně, vhodný
doplněk k Orotol Plus.

CCS555C6150

2 704 Kč

2 298,-
UŠETŘÍTE
406 Kč

2x Durr MD 555 Orotol Cleaner 2,5 l do odsávacích zařízení

1 149 Kč
/ kus

Orotol Plus

Durr FD 366 sensitive

Orotol Plus nepěnivý tekutý koncentrát 2,5 l do odsávacích zařízení – pro
současnou dezinfekci, čištění, desodoraci a údržbu všech typů odsávacích
zařízení a odlučovačů amalgamu. Pro pravidelné použití 1-2x denně.
Určený účel: Dezinfekce odsávacích zařízení. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Určený účel: Určen pro čištění a péči o umyvadla na
vyplachování úst, který se může použít přímo bez další
úpravy v zubolékařských zařízeních ale i pro čištění
umyvadel, WC, obkladaček apod. Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném
používání, včetně úplného určeného účelu.

Dürr FD 366 sensitive ubrousky – dezinfekce s krátkou dobou účinnosti –
Dezinfekční a čisticí ubrousky připravené k použití pro citlivé povrchy lékařských
výrobků. Jsou baktericidní včetně Tb, levurocidní, omezeně virucidní & nezapouzdřené
viry (noroviry). Rychlé dezinfekční působení. Neparfémované. Rozměr 20 x 30 cm.
Určený účel: Roztok bez obsahu aldehydů, který je určen k okamžitému použití jako rychle působící dezinfekce a také k čištění
citlivých povrchů, například umělých hmot a umělohmotných potahů léčebných zařízení, akrylátového skla, polymeračních lamp,
krytů přístroje, nádobek k mísení (také vakuových míchaček), odkládacích ploch hadic, kelímků k vyplachování úst, ovládacích
panelů léčebných zařízení nebo vyvolávacích přístrojů rentgenů atd. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

CDS110P6150

CDF366A0150 / CDF366A0450

3 530 Kč

2 700 Kč

2 998,-

1 714,-

UŠETŘÍTE
532 Kč

UŠETŘÍTE
986 Kč

2x Orotol Plus nepěnivý tekutý koncentrát 2,5 l do odsávacích zařízení

1 x Dürr FD 366 sensitive mokré ubrousky, box 100 ks
+2 x Dürr FD 366 sensitive mokré ubrousky, náhradní balení, 100 ks

1 499 Kč
/ kus

- 15%

Dürr MD 550 Orotol
Dürr MD 550 Orotol 750 ml na čištění
plivátka – Nepěnící roztok připravený
k použití pro intenzívní čištění plivátek
bez zanechání zbytků. Bezproblémové
odstranění zbytků, jako jsou vápenné
usazeniny, krev nebo barvicí prostředky
plaku. Současné čištění, dezodorizace
a údržba plivátek. Bez abrazivních částic
– nedochází k poškrábání plivátka.
Antimikrobiální – účinný proti bakteriím
a kvasinkám. Účinnou látkou je alkohol.

CCS550C4500

1 050 Kč

892,-
UŠETŘÍTE
158 Kč

2x Durr MD 550 Orotol 750 ml
na čištění plivátka

446 Kč
/ kus - 15%

- 15%

- 50%

415 Kč
/ balení
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- 10%

Výběr z dezinfekčních
produktů Dürr v hodnotě
4.400,-

Vyberte si libovolné produkty ze sortimentu dezinfekčních
prostředků Dürr v minimální hodnotě 4.400,-Kč a na
všechny vám bude aplikována sleva ve výši 10 %.

4 400 Kč

3 960,-
UŠETŘÍTE
440 Kč

- 17%

- 20%

Dürr ID 212 na nástroje

Dürr ID 220 na nástroje

Dürr ID 212 na nástroje – vysoce účinný koncentrát bez obsahu aldehydů
k čištění a dezinfekci veškerého stomatologického instrumentária (zrcátka,
sondy, pinzety, kleště apod.) Další oblastí využití je čištění a dezinfekce
rotujícího instrumentaria, např. z lehkých a barevných kovů (hliník, mosaz),
citlivého na alkalické látky a alkohol, nebo některých nástrojů lepených
umělými pryskyřicemi.
Určený účel: Bezaldehydový koncentrát pro dezinfekci stomatologického instrumentária. Zdravotnický
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Dürr ID 220 na nástroje – Dezinfekce rotačních nástrojů. Koncentrát
k čištění a dezinfekci nástrojů s nejlepší snášenlivostí s materiály.
Baktericidní, fungicidní, omezeně virucidní a nezapouzdřené viry
(adenoviry, noroviry). Vhodné pro běžné, chirurgické a rotační
nástroje. Zvlášť krátká doba působení v ponorné lázni. Skvělá
snášenlivost s materiálem u nástrojů s pryžovými/silikonovými
součástmi. Účinnými látkami jsou: kvartérní amonné sloučeniny.
Určený účel: Vysoce účinný hotový roztok pro samočinnou dezinfekci a čištění rotačních nástrojů
(vrtáčky a frézky z oceli a ušlechtilé oceli, diamantové nástroje, kořenové nástroje atd.). Zdravotnický
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného
účelu.

CDI212C6150

CDI220C6150

3 836 Kč

2 514 Kč

3 180,-

1 998,-

UŠETŘÍTE
656 Kč

UŠETŘÍTE
516 Kč

2x Durr ID 212 na nástroje 2,5 l

2x Durr ID 220 na nástroje 2,5 l (vrtáčky)

1 590 Kč
/ kus

999 Kč
/ kus
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Actoanid Spray

Actodent Bohrerbad

Actoanid Spray – kombinace polyhexanidu a kvartérních amonných iontů ve spreji. Slouží k rychlé dezinfekci
malých povrchů. Je bez alkoholu. Výrobek je určen pro povrchy citlivé na alkohol, zdravotnické přístroje a inventář.
Již 1 minutu po aplikaci působí proti bakteriím, kvasinkám a obaleným virům. Produkt nedráždí pokožku a je
dermatologicky testován, Jedná se o přípravek bez aldehydu a bez fenolu. Širokospektrální proti bakteriím,
kvasinkám, virucidní. Dlouhodobý účinek proti znovu usedání bakterií a virů. Oplach není nutný. Krásná a svěží vůně.
Určený účel: Rychlá, postřiková, bezalkoholová dezinfekce zdravotnických prostředků a povrchů, určená na povrchy citlivé na alkohol. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě
návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Actodent Bohrerbad – dezinfekční prostředek na všechny druhy zdravotnických nástrojů, zejména na vrtací
frézky. Neobsahuje aldehydy, fenoly a fosfáty. Pro přímé použití. Výtečná materiálová kompatibilita. Účinně
odstraňuje některé druhy nečistot. · Zabraňuje korozi. Výrobek je vhodný pro manuální aplikaci a pro ultrazvukové
přístroje. Neobsahuje barviva a aromatické látky.
Určený účel: Dezinfekční prostředek, okamžitě k použití, na všechny druhy zdravotnických nástrojů, zejména na vrtací frézky. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod
k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

05.1230.500

01.0501.2

- 25%

- 24%

260 Kč

1 300 Kč

196,-

988,-

UŠETŘÍTE
64 Kč

UŠETŘÍTE
312 Kč

2x Actoanid Spray, 500 ml (plochy - bez alkoholu)

2x Actodent Bohrerbad, 2 l (vrtáčky)

98 Kč
/ kus

494 Kč
/ kus

Actoanid Flache NEW
Actoanid Flache NEW – koncentrát pro dezinfekci ploch a povrchů, na bázi polyhexamethylen
biguanid hydrochloridu a kvartérních amoniových sloučenin. Dezinfikuje, čistí a deodoruje zároveň.
Doporučená koncentrace 0,25-1 % - 15 min. Baktericidní, virucidní, tuberkulocidní a fungicidní.
Oplach není nutný. Je vhodný pro dezinfekci povrchů v nemocnici, zdravotnických a zubních
ordinacích.
Určený účel: Vhodný pro dezinfekci povrchů v nemocnici, zdravotnických a zubních ordinacích, pečovatelských domů i pro dezinfekci ploch v jídelnách,
školkách. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

05.2232.2

- 15%
1 040 Kč

884,-
UŠETŘÍTE
156 Kč

1x Actoanid Flache NEW, 2l (podlahy)

Actosept AF 05.2301.500

- 25%
360 Kč

270,-
UŠETŘÍTE
90 Kč

2x Actosept AF, 500 ml (plochy - alkoholové)

135 Kč
/ kus

Actosept AF – Postřikový prostředek na rychlou dezinfekci povrchu zdravotnických přístrojů, s obsahem alkoholu.
Actosept AF je vhodný na dezinfekci menších povrchů, přístrojů a inventáře v nemocnicích, lékařských
a stomatologických ordinacích. Vhodný pro plochy odolné vůči alkoholu. Extrémně krátký kontaktní čas - 30 sec.
Kombinace ethanolu, izopropylalkoholu a kvartérních amoniových sloučenin. Vysoký obsah alkoholu. Baktericidní,
fungicidní, tuberkulocidní, virucidní. Oplach není nutný. Rychleschnoucí, bez reziduí. Vynikající materiálová
kompatibilita (kromě akrylátového skla a materiálů citlivých na alkohol). Ekonomický, díky rozmanitosti speciálního
obalu. Bez aldehydu, fenolu, barviv a vůně. Dermatologicky testováno s výsledkem “Velmi dobrý”.
Určený účel: Rychlá alkoholová dezinfekce zdravotnických povrchů, přístrojů a inventáře. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném
používání, včetně úplného určeného účelu.
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06.1046.500Výběr z dezinfekčních
produktů Acto v hodnotě
4 500,-
Vyberte si libovolné produkty ze sortimentu dezinfekčních
prostředků Acto v minimální hodnotě 4.500,-Kč a na všechny
vám bude aplikována sleva ve výši 20 %.

Actodermanol – přípravek pro hygienickou dezinfekci rukou a kůže. Je na bázi
alkoholu (Ethanolu), určený k častému použití při hygienické a chirurgické
dezinfekci rukou. Nevyvolá alergickou reakci. Dermatologicky testováno.
Nezahrnuje chlorhexidin nebo jiné látky, které jsou účinné v kombinaci s aldehydy,
fenoly, peroxidem vodíku a pracími prostředky. 30 sekund pro hygienickou
dezinfekci rukou. 90 sekund pro chirurgickou dezinfekci rukou. Baktericidní (vč.
MRSA, VRE, A. baumannii) fungicidní a virucidní (vč. HBV / HIV / HCV, Vaccinia –
Rota-, Koronovirus). Zabraňuje přenosu mikroorganismů. Osvědčená
antimikrobiální aktivita v souladu s Evropskou normou. Rychle schnoucí, vhodný
pro časté použití, šetrný k pokožce. Dermatologicky testováno s výsledkem “Velmi
dobrý”.

- 20%

- 20%

420 Kč

4 500 Kč

336,-

3 600,-

UŠETŘÍTE
84 Kč

UŠETŘÍTE
900 Kč

3x Actodermanol, 500 ml (dezinfekce na ruce)

112 Kč
/ kus

Actodermanol

- 15%

Neodisher Septo Active
Neodisher Septo Active – Tekutý dezinfekční prostředek pro ruční
ošetření termostabilních a termolabilních nástrojů. Dále je určen
k ručnímu čištění a dezinfekci v ponorných a ultrazvukových lázních.
Jde o dezinfekční prostředek se širokým spektrem účinku
(baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní, virucidní a sporicidní)
a výbornými čisticími schopnostmi. Nefixuje proteiny, je použitelný se
všemi tvrdostmi vody, je pH neutrální. Na bázi kyseliny perooctové,
bez aldehydů a KAS. Je vhodný pro nerezovou ocel, eloxovaný hliník,
plasty (včetně silikonu). Není vhodný pro nástroje z mosazi a mědi
a dále pro mechanicky poškozené pochromované a poniklované
části.
Určený účel: Mycí a dezinfekční prostředek určený na ruční ošetřování invazivních zdravotnických
prostředků. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání,
včetně úplného určeného účelu.

409881

1 590 Kč

1 350,-
UŠETŘÍTE
240 Kč

1x Neodisher Septo Active 2 kg
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- 15%

Dezinfekční balíček alternativní podle evropských norem (Schülke+)

Malý balíček dezinfekce - produkty S&M,
dle libovolného výběru

Dezinfekční balíček alternativní podle evropských norem (Schülke+)
– Balíček základní varianty dezinfekčního řádu, který nabízí produkty
certifikované pro mytí a dezinfekci, dle nejnovějších evropských norem
a směrnic. Navrhované množství vychází z ověřených standardů spotřeb
jednotlivých ordinací na období 12 měsíců. Součástí balíčku jsou rovněž
alternativní dezinfekční produkty, které pracují s jinými účinnými látkami
a znemožňují možnou rezistenci.

Proč si pořizovat tento dezinfekční balíček, co vše získáte:
• Přesné množství dezinfekce pro Vaši ordinaci, stanovené dle evropských

norem, které Vás i Vaše pacienty bude chránit po dobu 12 měsíců.

• Zarámovaný certifikát informující Vaše pacienty, že jsou ve Vaší ordinaci
pod dokonalou ochranou dezinfekčních produktů Schülke+.

• Slevu oproti standardním cenám ve výši 25 % na všechny produkty
v balíčku.

• Možnost dokoupení produktů obsažených v balíčku po dobu platnosti
certifikátu se slevou 25 %. Celková suma takto dokupovaných položek
musí činit nejméně 4.000,-Kč.

Malý balíček dezinfekce - produkty S&M, dle libovolného výběru – Vytvořte si
vlastní malý dezinfekční balíček. Vyberte si dle své potřeby libovolné produkty
z celého portfolia Schülke+ v minimální hodnotě 4.000,- Kč a na všechny tyto
položky obdržíte slevu ve výši 15 %.

21 091 Kč

4 000 Kč

15 819,-

3 400,-

UŠETŘÍTE
5 272 Kč

UŠETŘÍTE
600 Kč

1x Dezinfekční balíček alternativní podle evropských norem
+1x Certifikát + dezinfekční řád

Snižte si náklady na dezinfekci o 25%.

Gigasept Instru AF
Gigasept Instru AF – Bezaldehydový koncentrát ředitelný
pitnou vodou pro manuální čištění a dezinfekci
termostabilních i na teplotu citlivých nástrojů. Je obzvlášť
vhodný pro ultrazvukové čištění nástrojů a pomůcek.
Určený účel: Dezinfekce a čištění nástrojů. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě
návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

107425

- 25%

1 299 Kč

974,-
UŠETŘÍTE
325 Kč

1x Gigasept Instru AF - balení 2 litry
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Aspirmatic / Aspirmatic Cleaner

Mikrozid AF kapesníčky

Octenident

Aspirmatic – Denní dezinfekce na čištění a údržbu
dentálního odsávacího systému a plivátka. Vhodný pro
všechny typy amalgamových odlučovačů. Nepoškozuje
systém nežádoucí tvorbou pěny a pracuje s jakoukoliv tvrdou
vodou a zaručuje ekonomický provoz, dlouhou životnost
systémů.
Určený účel: Čistění, dezinfekce a údržba dentálních odsávacích systémů. Zdravotnický
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně
úplného určeného účelu.

Aspirmatic Cleaner – Týdenní dezinfekce na úplné pročištění
systému, savek, plivátka apod.
Určený účel: Čistění, dezinfekce a údržba dentálních odsávacích systémů. Zdravotnický
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně
úplného určeného účelu.

Mikrozid AF kapesníčky – Dezinfekční ubrousky napuštěné
dezinfekčním roztokem k okamžitému použití. Slouží jako rychlá
alkoholová dezinfekce – zdravotnický prostředek pro všechny oblasti se
zvýšeným rizikem infekce – místa kontaktu s pacientem, vyšetřovací
plochy, povrchy zdravotnických prostředků.
Určený účel: Dezinfekční ubrousky napuštěné alkoholovým roztokem určené pro rychlou dezinfekci malých
ploch a povrchů zdravotnických prostředků otěrem. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Octenident – Ústní voda. Hygienická péče o dutinu ústní.
Čistí oblast ústní dutiny a hrdla. Nepálí a nedráždí.
Inhibuje bakterie způsobující zápach z úst a udržuje ústní
dutinu čistou a svěží. Nezpůsobuje změnu zabarvení
zubní skloviny. Bez obsahu chlorhexidinu a alkoholu.
S příchutí čerstvé máty.

150113 / 150313

109179 / 70002062

70002740

- 30%

- 32%

- 25%

1 458 Kč

2 930 Kč

4 329 Kč

1 029,-

1 990,-

3 247,-

UŠETŘÍTE
429 Kč

UŠETŘÍTE
940 Kč

UŠETŘÍTE
1 082 Kč

2x Aspirmatic 2 l
+ 1x Aspirmatic Cleaner 2 l

1x Mikrozid AF kapesníčky (balení 150ks), dóza
+ 3x Mikrozid AF kapesníčky náplň, 150 ks

10x Octenident 250 ml

199 Kč
/ kus
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G-ænial Flo X G-aenial Universal Flo
G-ænial Flo X – Světlem tuhnoucí radioopákní zatékavý výplňový
kompozit. Díky vysoké radioopacitě i při tenké vrstvě, výborné
smáčivosti a snadné aplikaci (i do hlubokých kavit) se stává z tohoto
materiálu ideální partner pro všechny vaše výplně v distálním úseku!
Určený účel: Světlem tuhnoucí, radioopákní zatékavý kompozit s nízkou viskozitou. Zdravotnický
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného
účelu.

G-aenial Universal Flo – Radioopákní tekutý kompozit s vylepšenou
smáčivostí a pružností pro lepší adaptaci ke stěnám kavity. Nabízí
exkluzivní kombinaci tekuté viskozity pro snadné a pohodlné umístění
materiálu.
Určený účel: Světlem tuhnoucí kompozitum vhodné pro všechny třídy výplní, MI kavity, dlahování.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného
určeného účelu.

900719-726 004619-33

- 30% - 31%
4 260 Kč 4 360 Kč

2 980,- 2 990,-
UŠETŘÍTE
1 280 Kč UŠETŘÍTE

1 370 Kč

2x GC G-ænial Flo X, Syringe 1 x 2ml (3.6g), EEP 2x GC G-ænial Universal Flo, Syringe 1 x 2ml (3.4g), EEP

1 470 Kč
/ kus

G-aenial
G-aenial – Univerzální kompozit pro esteticky neviditelné výplně za
použití jediného nebo více odstínů. Výběr sklovinných odstínů je vytvořen
v závislosti na věku pacienta:

JE – Junior Enamel – sklovina pro mládež
AE – Adult Enamel – sklovina pro dospělé
SE – Senior Enamel – sklovina pro seniory
Určený účel: Kompozitní světlem tuhnoucí mikrohybridní materiál. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě
návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

004677-704

- 30%
4 198 Kč

2 940,-
UŠETŘÍTE
1 258 Kč

2x GC G-ænial, Syringe 1 x 2.7ml (4.7g), EEP

899 Kč
/ kus

G-ænial Universal Injectable G-ænial Universal Injectable – Vysoce odolný výplňový kompozit pevný
jako skála – Výjimečná pevnost a odolnost proti opotřebení díky
kombinaci ultra jemného plniva s obsahem barya a GC vylepšené
technologii silanizace částic (FSC). Vhodný pro každou kavitu bez ohledu
na velikost.

Tak pevný, že není potřeba ho překrývat běžným kompozitem. Hutná
konzistence, ideální pro použití v postranním úseku chrupu. Mimořádný
lesk po vyleštění, snadná manipulace díky novému designu stříkačky
a koncovky. Zvýšená radioopacita. Nižší riziko diskolorací.
Určený účel: G-aenial Universal Injectable je vysoce odolný výplňový kompozit. Určený pro: přímé výplně
kavit, pečetění fisur a přecitlivělých míst, opravy (ne)přímých estetických náhrad a výplní, provizorních
korunek a můstků, opravy okrajových defektů, jsou-li tyto ve sklovině, vykrytí podsekřivin, zhotovení podložek
a bazí, zhotovení korunek a můstků a dlahování zubů. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

901487-502

2 404 Kč

1 798,-
UŠETŘÍTE
606 Kč

2x GC G-ænial Universal Injectable, Syringe 1x1mL (1,7g), EEP

- 25%

1 495 Kč
/ kus

1 490 Kč
/ kus
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G-aenial A´CHORD

Gradia Direct

Gradia Direct Flo/LoFlo

G-aenial A´CHORD – Světlem tuhnoucí univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným
systémem odstínů. Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení pracovního postupu,
ale nechtějí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací. Tento materiál byl navržen
tak, aby pokryl 90 % všech vašich přímých výplní s 5 CORE odstíny. Díky jedinečné kombinaci
technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné, lesklé a beze změny.
Určený účel: G-ænial A’CHORD: nový univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů. Je určen zubním lékařům, kteří
usilují o zjednodušení pracovního postupu, ale nechtějí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací. Tento materiál byl navržen tak,
aby pokryl 90 % všech vašich přímých výplní s 5 CORE odstíny. Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné, lesklé
a beze změny. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Gradia Direct Flo – zatékavý, světlem tuhnoucí, radioopákní hybridní kompozit, který
díky své konzistenci a přímé aplikaci ze stříkačky velmi zjednodušuje lining kompozitních
výplní. GC Gradia Direct Flo je určen především pro použití s materiálem GC Gradia Direct.
Určený účel: GRADIA® DIRECT Flo je víceúčelová světlem tuhnoucí rentgenkontrastní mikrofilní hybridní kompozitní pryskyřice
uvolňující fluoridy, která má výbornou zatékavost. GRADIA® DIRECT Flo umožňuje účinnou přímou aplikací ze stříkačky za použití
speciální aplikační kanyly zhotovit estetické výplně. K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích. Zdravotnický
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Gradia Direct LoFlo – Vysoce viskózní zatékavý mikrohybridní kompozit s HDR
technologií.
Určený účel: GRADIA® DIRECT LoFlo je víceúčelová světlem tuhnoucí, rentgenkontrastní mikrofilní hybridní kompozitní pryskyřice
uvolňující fluoridy. Díky nové technologii od GC, tzv. HDR (High Density Radiopaque Pre-Polymerized Filler = plnivo
z rentgenkontrastních prepolymerizátů o vysoké hustotě) dosahuje výborné odolnosti vůči otěru. Zároveň je jeho tuhá konzistence
(nižší tekutost) výborná pro kavity III. a V. třídy a kazy povrchu kořene. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

10006779-90

003387 - 003427

003448 - 003454 / 003441-47

- 25%

- 30%

1 792 Kč

1 748 Kč

1 350,-

1 220,-

UŠETŘÍTE
442 Kč

UŠETŘÍTE
528 Kč

1x G-aenial A´CHORD refill stříkačka 2,1 ml (4g) - A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6,
AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW

1x GC GRADIA Direct LoFlo, Syringe 2 x 0.8ml (1.3g), EEP nebo GC GRADIA
Direct Flo, Syringe 2 x 0.8ml (1.5g), EEP

GC GRADIA CORE GC GRADIA CORE – Estetický kompozit pro dostavby a fixaci kořenových čepů.
S inteligentním systémem GC GRADIA Core v kombinaci s čepy GC Fiber Post nebo
everStick® POST, můžete nyní svým pacientům nabídnout hodnotné náhrady, které
budou spolehlivou oporou nepřímým protetickým pracím. GC GRADIA Core spojuje fixaci
a dostavbu v jediném výrobku a zároveň zaručuje ideální manipulační vlastnosti.
Speciální samo leptací duálně tuhnoucí bondovací systém značně zkracuje pracovní
čas. Dokončovací fáze může začít již 5 minut po aplikaci dostavbového materiálu.
Určený účel: Kompozit pro estetické dostavby a fixaci kořenových čepů. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

003652

- 20%
3 319 Kč

2 660,-
UŠETŘÍTE
659 Kč

1x GC GRADIA CORE, Cartridge Refill, 1 x 10ml (20g)

940 Kč
/ kus

GC Gradia Direct – Světlem tuhnoucí kompozitní výplňový materiál pro frontální a postranní úsek.
S Gradia Direct můžete zhotovit všechny esteticky náročné výplně jen s jedním snadno
použitelným materiálem. Ať je to výplň s jedním nebo více odstíny, použití Gradia Direct usnadňuje
a urychluje zhotovení skvělé a přirozeně působící trvale hodnotné výplně.
Určený účel: Světlem polymerující mikrofilní hybridní kompozit, jedinečný systém skládající se ze standardních, vnějších speciálních a vnitřních
speciálních odstínů pro neviditelné výplně. Díky pozoruhodnému přizpůsobení odstínu barvě okolní zubní tkáně lze vytvářet vynikající estetické
výplně. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

-47%
5 337 Kč

2 820,-
UŠETŘÍTE
2 517 Kč

3x GC GRADIA Direct, Anterior & Posterior Syringe 1 x 2.7ml (4g), EEP
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Fuji II LC
Fuji II LC – Světlem tuhnoucí výplňový skloionomerní cement. Je
dostupný v 11 odstínech k dosažení vynikající estetiky.
Určený účel: GC Fuji II JE RADIOOPÁKNÍ SKLOIONOMERNÍ VÝPLŇOVÝ CEMENT. K použití pouze ve
stomatologické praxi v doporučených indikacích : 1. Výplně v dočasném chrupu.
2. Dostavby. 3. Výplně kavit III., V. a omezeně I. třídy. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod
k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

003233 - 244

- 35%
11 140 Kč

7 290,-
UŠETŘÍTE
3 850 Kč

2x GC Fuji II, LC Improved, 50 Capsules, A1, A2, A3,
A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2, Assortment, EEP

Fuji PLUS

Fuji IX GP

Fuji PLUS – Velmi oblíbený a spolehlivý fixační pryskyřici modifikovaný
skloionomerní cement. Jednoduchý a rychlý pracovní postup. Vynikající
vazba na kov, pryskyřici i keramiku – víceúčelovost. Minimální tloušťka filmu.
Bez pooperační citlivosti, velmi nízká rozpustnost. RTG opakní.
Určený účel: RADIOPÁKNÍ ZESÍLENÝ SKLOIONOMERNÍ FIXAČNÍ CEMENT K použití pouze ve stomatologické praxi
v doporučených indikacích. DOPORUČENÉ INDIKACE 1. Cementování všech typů kovových inlejí, onlejí, korunek
a můstků. 2. Cementování všech typů pryskyřičných inlejí, onlejí, korunek a můstků. 3. Cementování všech
keramických inlejí. 4. Cementování všech korunek a můstků zhotovených z keramiky s vyšší pevností (na bázi
zirkonia). 5. Cementování. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném
používání, včetně úplného určeného účelu.

Fuji IX GP – Výplňový kondenzovatelný skloionomerní cement do postranního úseku.
Vhodný zejména pro výplně I. a II. třídy, dlouhodobě provizorní výplně a dětské výplně.
Chemicky se váže na sklovinu a dentin. Neleptá se, nebonduje, nemusí se preparovat
podsekřivá kavita. Je RTG opakní. Verze Fuji IX GP FAST má kratší dobu tuhnutí s finálním
dokončením už 3 min po začátku míchání. Hustší konzistenci pro snadnou kondenzaci.
Je pevnější s delší životností.
Určený účel: Běžně a rychle tuhnoucí kondenzovatelný skloinomerní výplňový materiál. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě
návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

003209-210

003273-78

- 31%

- 30%

5 676 Kč

4 685 Kč

3 890,-

3 290,-

UŠETŘÍTE
1 786 Kč

UŠETŘÍTE
1 395 Kč

1x GC Fuji PLUS, 50 kapslí, žluté, A3

1x GC Fuji IX GP, 50 Capsules, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 EEP

EQUIA Forte HT
EQUIA Forte HT – Bulkový sklohybridní výplňový systém. Posouvá sklohybrid na vyšší
úroveň – pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikosti. Jde
o pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně
II. třídy. Může se používat u techniky částečné exkavace zubního kazu k vytvoření
minimálně invazivních preparací (MI). Jelikož se nepoužívá leptání a systém využívá
chemickou adhezi, existuje mnohem menší riziko pooperační citlivosti – jedná se tedy
o opravdu bezpečné řešení ošetření zubu. Je tolerantní vůči vlhkosti.
Určený účel: Bulkový sklohybridní výplňový systém. Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované
výplně II. třídy. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného
určeného účelu.

901557 / 901559 / 901561-63 / 901564-72

- 25%

- 20%

- 25%

10 256 Kč

17 357 Kč

5 330 Kč

7 690,-

13 890,-

3 990,-

UŠETŘÍTE
2 566 Kč

UŠETŘÍTE
3 467 Kč

UŠETŘÍTE
1 340 Kč

1x GC EQUIA Forte HT, Promo Pack, 100 Capsules,
A2 nebo A3

1x GC EQUIA Forte HT, Clinic Pack, 200 Capsules,
A2 / A3 / B2

1x Refill Pack, 50 capsules - A1/A2/A3/A3.5/B1/B2/
B3/C4/assortment

3 645 Kč
/ kus
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FujiCEM EVOLVE – Inovativní pryskyřicí modifikovaný skloionomerní
cement. Je všestranným řešením pro vaši každodenní praxi, jelikož se dá
použít pro mnoho indikací a nevyžaduje žádnou izolaci proti vlhkosti.
Navíc jeho zlepšená vazba na zirkon činí tento cement zajímavým
zejména pro fixaci vysoce pevných celokeramických náhrad.
Určený účel: Pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement nové generace. Vhodný na pryskyřici, kov,
keramiku, zirkon. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání,
včetně úplného určeného účelu.

- 20%

- 15%

7 356 Kč

2 885 Kč

5 890,-

2 450,-

UŠETŘÍTE
1 466 Kč

UŠETŘÍTE
435 Kč

1x GC FujiCEM Evolve Triple Pack Automix, 3 x stříkačka
(9.2 g/5.0 ml), 45 x GC Push and Click koncovka Regular

1x GC FujiCEM Evolve Single Pack, 1 x stříkačka (9.2 g / 5.0 ml)
& 15 x GC Push and Click Tip Regular

FujiCEM EVOLVE 012953 / 012951

GC skloionomery prášek + tekutina

Velmi oblíbený a spolehlivý fixační pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement.
Jednoduchý a rychlý pracovní postup. Vynikající vazba na kov, pryskyřici i keramiku
– víceúčelovost. Minimální tloušťka filmu. Bez pooperační citlivosti, velmi nízká
rozpustnost. RTG opakní.
Určený účel: RADIOPÁKNÍ ZESÍLENÝ SKLOIONOMERNÍ FIXAČNÍ CEMENT K použití pouze ve stomatologické praxi
v doporučených indikacích. DOPORUČENÉ INDIKACE 1. Cementování všech typů kovových inlejí, onlejí, korunek a můstků.
2. Cementování všech typů pryskyřičných inlejí, onlejí, korunek a můstků. 3. Cementování všech keramických inlejí.
4. Cementování všech korunek a můstků zhotovených z keramiky s vyšší pevností (na bázi zirkonia). 5. Cementování.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

GC Fuji PLUS, Intro Package, Full Set, A3 GC Fuji IX, GP P/L, 3-2 Pack
Výplňový kondenzovatelný skloionomerní cement do
postranního úseku. Vhodný zejména pro výplně I. a II. třídy,
dlouhodobě provizorní výplně a dětské výplně. Chemicky
se váže na sklovinu a dentin. Neleptá se, nebonduje,
nemusí se preparovat podsekřivá kavita. Je RTG opakní.
Určený účel: Běžně a rychle tuhnoucí kondenzovatelný skloinomerní výplňový materiál.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném
používání, včetně úplného určeného účelu.

003211 / 900444

4 434 Kč 7 048 Kč

3 540,- 5 890,-UŠETŘÍTE
894 Kč

UŠETŘÍTE
1 158 Kč

prášek 15g, tekutina 7.0 ml, conditioner 6.5ml 3 x prášek 15g : A2, A3, B3; tekutina 6.4 ml,

- 20% - 16%

Fuji Triage
Fuji Triage – Radioopákní chemicky tuhnoucí konvenční
skloionomer pro ochranu skloviny a dentinu. Jeho výhodou je
jednoduchá aplikace bez leptání, bez použití bondu, chemická
vazba na zubní strukturu, bez pryskyřice, ochrana částečně
prořezaného moláru (částečně pokrytého dásní), 6x vyšší
uvolňování fluoridů. Fuji Triage je hydrofilní – váže se ve vlhku.

Určený účel: Chemicky tuhnoucí skloionomerní ochranný materiál v kapslích. Zdravotnický
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného
určeného účelu.

003297-8

- 31%
4 890 Kč

3 390,-
UŠETŘÍTE
1 500 Kč

1x GC Fuji TRIAGE, 50 Capsules, Pink, White, EEP
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G-Bond 003416 G-Bond – Skutečně jednosložkový, jednolahvičkový, samoleptací bond 7. generace (vše
v jednom kroku), neobsahuje HEMA! Bonding do 30 sekund. Šetří čas, minimální riziko chyby
v pracovním postupu díky minimálnímu počtu pracovních kroků. Optimální použití s GRADIA
DIRECT, lze však použít i s jinými kompozity.
Určený účel: DOPORUČENÉ INDIKACE 1. Vazba světlem tuhnoucích kompozit a kyselinou modifikovaných kompozit (kompomerů) k tvrdým
zubním tkáním. 2. Vazba duálně tuhnoucích fixačních cementů a kompozit pro dostavby k tvrdým zubním tkáním za předpokladu, že jsou světlem
tuhnoucí. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

- 45%
4 108 Kč

2 260,-
UŠETŘÍTE
1 848 Kč

1x GC G-BOND, Starter Kit, Bottle, 5ml EEP (5 ml, 50 micro-tip aplikátorů, 1 micro-
tip násadec, 1 aplikační špička

G-Premio Bond G-Premio Bond – jednosložkový univerzální bond, kompatibilní se všemi režimy
leptání, určený nejen pro přímý bonding, ale i pro provádění oprav a řešení
hypersenzitivity. Nabízí jednoduché použití a všestrannost bez toho, aby byla
ovlivněna kvalita vazby. G-Premio BOND nabízí všechny výhody spojené
s univerzálností při zachování nejvyšší kvality za všech situací.
Určený účel: Určené výhradně na použití ve stomatologické praxi. DOPORUČENÉ INDIKACE: 1. Přímé bondování světlem
tuhnoucích kompozitů a kompomerů ke struktuře zubu 2. Bondování duálně tuhnoucích dostavbových kompozitů ke struktuře
zubu po dobu nutnou pro polymeraci 3. Intraorální opravy kompozitních dostaveb, dostaveb na bázi kovu a zirkon/aluminia
4. Intraorální opravy keramických dostaveb v kombinaci s prostředkem k silanizování 5. Ošetření hypersenzitivních zubů
6. Pečetění preparací (kavity nebo abutment) pro nepřímé dostavby. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

012690

- 26%
7 673 Kč

5 690,-
UŠETŘÍTE
1 983 Kč

1x G-Premio BOND 3-bottle Pack, 3 x 5 ml

1 190 Kč
/ kus

Essentia
Essentia – Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový
kompozitní materiál. Zhotovení estetických výplní bývá často spojeno se
složitým procesem vrstvení. Po letech vývoje, přináší Essentia převrat
v záchovné stomatologii v inovativním a odvážném pojetí konceptu
odstínů. Essentia reprezentuje samotnou podstatu kompozitního vrstvení.
Pouze se sedmi stříkačkami máte nyní ideální estetické řešení pro
všechny vaše výplně. Tradiční systém odstínů spoléhá na rozdělení
jednotlivých barev, známých jako A, B, C a D. Nicméně je známo, že dentin
i sklovina mají rozdílné vlastnosti, které přispívají k dosažení konečného
vnímání odstínu zubu. Odpoutejte se od tradičních monochromatických
odstínů a zaměřte se na napodobení vlastností skloviny a dentinu –
dosáhnete mnohem přirozenějšího výsledku použitím pouhých dvou
vrstev.
Určený účel: DOPORUČENÉ INDIKACE 1. Přímá výplň u kavit I., II., III., IV. a V. třídy. 2. Přímá výplň klínovitých
defektů a kavit na povrchu kořene. 3. Přímé zhotovení fazet a uzávěru diastematu. Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

900972 - 978

- 30%
3 404 Kč

2 380,-
UŠETŘÍTE
1 024 Kč

2x GC Essentia, Syringe 1 x 2ml (3.4g), EEP

Essentia® HiFlo / LoFlo U

Essentia® HiFlo – Univerzální světlem tuhnoucí, vysoce zatékavý
kompozit s výjimečnou smáčivostí, který se perfektně adaptuje
k preparovaným plochám a zatéká do úzkých kavit. Vynikající pevnost
a odolnost proti oděru. K dispozici v odstínu Universal.
Určený účel: 1. Přímé výplně kavit I, II, III, IV a V 2. Liner nebo báze 3. Blokace podsekřivých míst 4. Pečetění
fisur 5. Pečetění přecitlivělých míst 6. Reparace (ne)přímých estetických výplní, provizorních korunek
a můstků, vadných okrajů, pokud jsou ve sklovině. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Essentia® LoFlo U – Nízkozatékavý kompozit, optimální použití jako
tixotropní materiál – např. pro cervikální výplně. Vynikající pevnost
a odolnost proti oděru. K dispozici v odstínu Universal.
Určený účel: 1. Přímé výplně kavit I, II, III, IV a V 2. Liner nebo báze 3. Blokace podsekřivých míst 4. Pečetění
fisur 5. Pečetění přecitlivělých míst 6. Reparace (ne)přímých estetických výplní, provizorních korunek
a můstků, vadných okrajů, pokud jsou ve sklovině. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

900740 / 900742

- 15%
1 702 Kč

1 450,-
UŠETŘÍTE
252 Kč

1x GC Essentia HiFlo, Syringe 1 x 2ml (3,6g), U, EEP nebo
GC Essentia LoFlo, Syringe 1 x 2ml (3,4g), U, EEP
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G-Cem One 10006927/28 / 10006930/31

- 10% - 16%
2 158 Kč 3 555 Kč

1 940,- 2 990,-
UŠETŘÍTE
218 Kč

UŠETŘÍTE
565 Kč

1x Starter Kit - 1x G-CEM ONE Stříkačka (4,6g), 8x GC
Automix Regular, 2x GC Automix Endo tips, 1x G-CEM ONE
Adhesive Enhancing Primer 2ml, A2 / Translucent

1x Twin refill - 2x G-CEM ONE stříkačka (4,6g), 15x GC
Automix Tips Regular, 5x GC Automix endo tips,
A2 / Translucent

G-Cem One – Samoadhezivní pryskyřiční cement, skutečně univerzální,
technologicky nenáročný s vysokou pevností vazby a vynikající schopností
samotuhnutí. G-CEM ONE lze díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing
Primer použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.
Určený účel: G-CEM ONE je samoadhezivní pryskyřičný cement. K použití pouze ve stomatologické praxi
v doporučených indikacích. DOPORUČENÉ INDIKACE 1. Cementování všech typů keramických, pryskyřičných a kovových inlejí,
onlejí, korunek a můstků. 2. Cementování kovových, keramických a sklovláknových čepů, včetně čepů litých. 3. Cementování
veškerých keramických a kompozitních fazet. 4. Finální cementování korunek a můstků na abutmenty implantátů.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

GC Tooth Mousse 463299-304

- 35%
5 786 Kč

3 760,-
UŠETŘÍTE
2 026 Kč

1x GC Tooth Mousse, 10-Pack, sortiment nebo jednotlivé příchutě

GC Tooth Mousse – Bioaktivní dentální krém, který pomáhá obnovit minerální rovnováhu
v dutině ústní tím, že neutralizuje kyseliny acidogenních bakterií obsažených v plaku. Obsahuje
a během aplikace dodává vysokou koncentraci vápníkových a fosfátových iontů, tam kde je
zapotřebí (tekutá sklovina). Rovněž pomáhá k obnově rovnováhy po bělení, kyretážích, OZK
apod., stejně tak přispívá ke snížení citlivosti dentinu. Je určen i pro těhotné ženy a děti do
šesti let.
Určený účel: Bioaktivní dentální krém s volně dostupným vápníkem a fosfátem. K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených
indikacích. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

Návody k použití k uvedeným zdravotnickým prostředkům naleznete na adrese: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ZdravotnickyProstredek

everX Flow everX Posterior
everX Flow – V jádru pevný. Vlákny zesílený zatékavý kompozit pro
náhradu dentinu. EverX Flow je zatékavý kompozit zesílený krátkými
skelnými vlákny, určený pro náhradu dentinu a zesílení výplní. Podle
stejného principu jako kovové výztuže v konstrukci (armatura), i skelná
vlákna v everX Flow zesilují výplně a zabraňují jejich prasknutí. Dva
odstíny pro řešení všech vašich případů: bulkový – pro hluboké kavity;
dentinový – pro vysoce estetické výsledky. Materiály vhodné pro
překrytí everX Flow jsou Essentia a G-aenial Universal Injectable.
Určený účel: EverX Flow je vlákny zesílený zatékavý kompozit pro náhradu dentinu. Doporučené indikace:
1. Všechny přímé kompozitní výplně včetně velkých kavit v postranním úseku, hlubokých kavit
a endodonticky ošetřených zubů, kavit s chybějícími hrbolky, nebo jako náhrada amalgámu a také pro
kavity, u kterých byly dosud doporučovány inleje a onleje. 2. Dostavba pahýlů. Zdravotnický prostředek.
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.

everX Posterior – skelnými vlákny zesílený kompozit určený
k náhradě dentinu, a to ve spojení s běžným kompozitem jako je
Essentia Universal odstín, který se používá jako náhrada skloviny.
GC everX Posterior se svými krátkými vlákny představuje dokonalou
substrukturu ke zpevnění jakékoli kompozitní výplně v rozměrných
kavitách. Vlákna rovněž zabrání a zastaví šíření prasklin přes výplň, což
je považováno za hlavní příčinu poškození výplní.
Určený účel: Vlákny zesílený kompozitní materiál pro náhradu dentinu. Nejpevnější z kompozitních
materiálů. Posouvá hranice přímých výplní. Vlákna zabraňují šíření prasklin. Jednoduchá aplikace 4mm
vrstvy. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně
úplného určeného účelu.

012900 / 012901 005118

- 20%
- 15%5 607 Kč

2 487 Kč

4 470,-
2 110,-UŠETŘÍTE

1 137 Kč

UŠETŘÍTE
377 Kč

3x everX Flow Syringe 2mL (3.7g) Bulk nebo Dentin

1x GC everX Posterior, 15 x 0.13ml (0.25g) Unitips

1 490 Kč
/ kus
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Zveme vás na naše školení, která budou probíhat
od října do prosince:

Protetické materiály nově a doba digitální

Kde se stala chyba

Komplexní rekonstrukce chrupu a léčebný plán

Moderní vyztužená kompozita pro efektivní
ošetření ve stomatologii

(KPR) Kardiopulmonální resuscitace a řešení
urgentních stavů v ordinaci stomatologa
(Nová doporučení Evropské resuscitační rady pro
2021 – 2025)

Senioři v zubní ordinaci

Ústní mikrobiom a související antiseptika v
dutině ústní Základní principy moderní endodoncie se

zaměřením na plnění

Současné trendy postendodontické péče aneb
jednoduchá cesta k ideálnímu otisku a kvalitní
provizorní rekonstrukci

Doc.MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Doc.MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Doc.MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Doc.MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Doc.MUDr. Jiří Málek / MUDr. Alice Kurzová

Doc.MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Pharmdr. Veronika Prokešová
MDD. Jakub Váša

MDDr. Filip Langer

Body ČSK 5

Body ČSK 5

Body ČSK 5

Body ČSK 5

Body ČSK 5

Body ČSK 4

Body ČSK 5

Lékař 3700

Lékař 3700

Lékař 3700

Lékař 3 700

Lékař 3700

Lékař 3100

Lékař 3700

14. 11. 14 - 19h / Brno

5. 12. 14 - 19h / Praha 6

28. 11. 14 - 19h / Brno

5. 10. 16 - 21h / Mladá Boleslav
19. 10. 16 - 21h / Mor.Budějovice
25. 10. 16 - 21h / Liberec

7. 11. 14 - 19h / Příbram

3. 10. 14 - 19h / Brno
10. 10. 14 - 19h / Litoměřice

20. 10. 16 - 20h / Buchlovice
21. 10. 13 - 18h / Hradec Králové

7. 10. 10 - 15h / Brno 4. 11. 10 - 15h / Kolín

9. 11. 16 - 21h / Praha 10
23. 11. 16 - 21h / České Bud.
30. 11. 16 - 21h / Pardubice

9. 11. 14 - 19h / Kladno
21. 11. 16 - 21h / Hradec Král.

6. 12. 14 - 19h / Praha 10

1. 12. 16 - 20h / Olomouc

L+S x

L+S x

L+S x

L+S x

L+S x

L+S x

L+S x

Sestra x

Sestra x

Sestra x

Sestra x

Sestra x

Sestra x

Sestra x

Přihlášky na školení – nora.olomouc@nora-as.cz
Informace – Michaela Vališová – tel: 585 417 415,
mob: 608 666 889

Body ČSK 5

Body ČSK 5

Lékař 3700

Lékař 3700

L+S 5500

L+S x

Sestra 2700

Sestra x

Sklovláknové materiály v problematice výplně
a dostavby
MUDr. Jan Prouza

Body ČSK 5Lékař 3700

17. 10. 16 - 21h / HK/Pa
24. 10. 15 - 20h / Klatovy

25. 10. 15 - 20h / České Bud.

L+S x Sestra x

Nepřímé kompozitní rekonstrukce - od indikací,
přes preparaci, po adhezivní fixaci
MDDr. Ondřej Kříž

Body ČSK 5Lékař 3700

9. 12. 13 - 18h / Hradec Králové

L+S x Sestra x

Analgeze a analgosedace ve stomatologii
Doc.MUDr. Jiří Málek/ MUDr. Alice Kurzová

Body ČSK 3Lékař 3100

13. 10. 16 - 19h / Kolín 16. 11. 16 - 19h / Praha

L+S x Sestra x


