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INTERINTERAKCE

Automatická pětiosá frézovací jednotka pro suché i mokré frézování

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Interdent/Frézka CC newCosmo

•  Jedna z nejrychlejších frézek na trhu

•  Integrovaný zásobník na chladicí kapalinu

•  Integrovaný ionizátor

•  Integrovaná webkamera pro kontrolu 
frézování

•  Automatické čištění a sušení 
„DirectClean Technology”

•  Držák na 6 bloků

•  Dotyková obrazovka

•  Automatická výměna nástrojů 
ze zásobníku na 16 nástrojů

•  Revoluční automatický měnič 
„DirectDiscTechnology” na 10 disků

•  Kompozit, zirkon, vosk, CoCr, Peek, PMMA, sklokeramika, hybridní 
keramika, lithium disilikát, titan, titanové předfrézované abutmenty

•  Výkon motoru 800 W

•  Rychlost motoru 80 000 otáček za minutu

FRÉZOVACÍ JEDNOTKA

CC NEWCOSMO
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GIROFORM
Inovovaný systém na výrobu modelu, který díky redukci 

expanze sádry zpřesňuje práci. Model má dokonalý vzhled, 
jeho zhotovení je rychlé a velmi hospodárné.

 BRUSKA  MT3
Kompaktní bruska vyrobená z kvalitního plastu je vybavena silným motorem pro bezproblémové 
obroušení i těch nejtvrdších sáder. Voda se spouští pomocí elektroventilu automaticky při zapnutí 
a její množství lze jednoduše regulovat ventilem umístěným na boku brusky. Bruska se dodává 
s diskem Klettfix nebo s částečně diamantovým diskem Marathon. 

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Interdent/Příprava děleného modeluVideo s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Interdent/Příprava děleného modelu

ODSTRAŇOVAČ ALGINÁTU A SÁDRY
Prostředek s vůní citronu na odstranění zbytků alginátových otiskovacích 

hmot z otiskovacích lžic a pro odstranění sádry z příslušenství pro 
artikulátory, kyvet, míchacích nádob apod. Roztok (50 g prášku v 0,5 l 

vody) lze použít i v ultrazvukové lázni. Výrobek neobsahuje žádné 
nebezpečné látky, takže nevyžaduje speciální likvidaci.

15.790 Kč
MT3 s diskem 

Klettfi x 28.490 Kč
MT3 s diskem 

Marathon (Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

NOVINKA

INTERROCK NEW, INTERROCK PREMIUM
Interrock new je extra tvrdá tixotropní sádra je určena pro velmi přesné práce, 
zejména korunky a můstky. Dodává se v barvách zlatohnědá nebo slonová kost. 
Interrock Premium je méně tixotropní, má tekutější konzistenci a je proto vhodná 
pro Giroform a ostatní systémy repozičních destiček. Její šedá barva zajišťuje lepší 
viditelnost během nanášení keramiky a kontrastnější fotografi e. Tvrdost obou sáder 
je 250 N/mm2 po 24 hodinách. 

399 Kč
Interrock New 

4 kg sáček

FORMY NA SÁDROVÉ MODELY
Formy pro odlití přesné báze modelů. 
Dodávají se pro horní nebo dolní čelist.

52.990 KčGiroform

1.749 Kč
Giroform destičky Classic L 

100 ks bílé nebo modré

2.199 Kč
Giroform destičky 

Premium+ L 100 ks

749 Kč
Giroform čepy 

1000 ks

ZDARMA+ Giroform
Starter Kit 

(Cenu přístroje nelze kombinovat s dalšími slevami)

expanze sádry zpřesňuje práci. Model má dokonalý vzhled, 

149 Kč
Forma 

horní / dolní

NOVINKA

599 Kč
Interrock Premium 

4 kg sáček

2.699 Kč
Interrock Premium 

20 kg vědro1.999 Kč
Interrock New 

20 kg vědro / 25 kg pytel 

549 Kč
Odstraňovač alginátu 

a sádry 700 g
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MAGNETICKÝ  ARTIKULÁTOR MALÝ
 Velmi praktický malý magnetický artikulátor. Nastavitelná výška, simulace 
žvýkacích pohybů. Možnost rozdělení pro horní a dolní čelisti pro modelaci. 
Součástí jsou čtyři podložky.

GUMQUICK
Adiční silikonové hmoty v kartuších pro zhotovení gingivální masky. Gumquick odpovídá 
odstínu gingivy a má zanedbatelnou kontrakci. Gumquick (60 Shore A) má vynikající 
reprodukci detailů. Gumquick Scan (65 Shore A) obsahuje speciální přísadu pro 
skenování ve všech dostupných skenerech. Gumquick Implant (75 Shore A) má sníženou 
fl exibilitu pro zhotovení přesného modelu na implantáty. Povrch zpolymerovaného 
materiálu je odolný vůči abrazi.

GELODOUBLE, GELODOUBLE S
Gelodouble je agarová dublovací hmota tyrkysové barvy. Používá se k dublování licích 

modelů a pro výrobu celkových náhrad z licí pryskyřice.
Gelodouble S je agarová dublovací hmota béžové barvy. Je určen pro dublování sádry, 

např. pro snímací náhrady vyráběné vstřikovací technikou. 

 INTERFILM
Již tenká vrstva Interfi lmu dobře izoluje modely, např. při zhotovení kapničky metodou namáčení 

do vosku. Izoluje sádru od sádry, vosk od sádry a vosk od kovu. Dodává se ve 200 ml nádobce 
s mechanickým rozprašovačem a v 1 l láhvi pro doplnění.

1.499 KčGelodouble S 6 kg 1.249 KčGelodouble 6 kgNOVINKA

Adiční silikonové hmoty v kartuších pro zhotovení gingivální masky. Gumquick odpovídá 

skenování ve všech dostupných skenerech. Gumquick Implant (75 Shore A) má sníženou 

1.199 Kč
GumQuick

sada 

(2×50 ml, 12 mísicích kanyl, 10 ml DuoSep)

1.599 Kč
GumQuick Scan

sada 

(2×50 ml, 12 mísicích kanyl, 10 ml DuoSep)

1.499 Kč
GumQuick Implant

sada 

(2×50 ml, 12 mísicích kanyl, 10 ml DuoSep)

1.789 Kč
Pistole 

na kartuše 

479 KčMagnetický artikulátor malý

139 KčInterfi lm 200 ml 579 KčInterfi lm 1 l

INTERTRAY, PLAQUE PHOTO
Intertray, Plaque Photo – světlem polymerující bazální desky pro zhotovení 
individuálních otiskovacích lžic.

1.199 Kč
Intertray 50 ks 

růžové

1.299 Kč
Plaque Photo 50 ks 

modré / růžové / transparentní
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  HOTTY,  HOTTY LED
Nahřívač ponořovacího vosku ke zhotovování kapniček namáčecí metodou. Hotty je přístroj 

s manuální regulací teploty. Hotty Led má digitální displej, na kterém lze přesně nastavit teplotu 
roztaveného vosku. Oba přístroje se dodávají včetně transformátoru.

WAXLECTRIC II
Vyhřívaný nůž pro nanášení a modelování vosku. Kontrolované pracovní procesy 
díky nastavení teploty s přesností na jeden stupeň. Snadné programování umožňuje 
okamžité vyvolání upřednostňovaných pracovních teplot. Vysoká rychlost ohřevu 
a malé zachycení tepla rukojetí díky vyhřívání v modelovacím hrotu.

ARTISTIC VOSK INTERDENT
Trojdílná sada vosků pro estetickou modelaci a realistické wax-upy, pro analýzu tvaru 
a barvy zubu. K dispozici v opákní, translucentní a transparentní verzi. Vosky jsou 
beze zbytku spalitelné, a proto vhodné pro presovací techniku. Vrstvení těchto vosků 
simuluje vrstvení keramiky. Vosky umožnují lepší komunikaci mezi lékařem, zubním 
technikem a pacientem, protože pacientům můžeme představit konečný vzhled 
náhrady a zároveň provést mock-up s použitím estetického vosku.

DISTANČNÍ LAK
Lak na izolaci pahýlů nerozpustný jinými izolačními prostředky. Jediným nanesením 
při ideální hustotě se docílí vrstvy 10 mikronů, což je dostatečný prostor pro cement . 
Lak rychle zasychá a po ztvrdnutí je odolný proti mechanickému otěru. Použití je 
vhodné pro zhotovení kapniček z vosku i kapniček z plastové fólie.

díky nastavení teploty s přesností na jeden stupeň. Snadné programování umožňuje 

8.499 KčWaxlectric II

5.399 KčWaxlectric Light II

ZDARMA+ 2 ks vosky 
Crowax(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami, 

pouze do vyprodání zásob)

(Ceny nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

7.999 Kč
Kompletní set 

3 × 30 g + 20 × 5 g

2.299 Kč
Gingivální set 

4 × 5 g 2.999 Kč
Super Translucent set 

9 × 5 g

3.799 Kč
Základní set 

3 × 30 g + 7 × 5 g

269 Kč
 Distanční  lak 16 ml

stříbrný / zlatý / červený 269 Kč
Ředidlo 

30 ml

4.299 KčHotty Led3.799 KčHotty 

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Interdent/Artistic vosk Interdent

VOSK PRO KAPNIČKOVAČE
Vosk ke zhotovení kapničky ponornou metodou. 

Světle červený vosk s vynikající pevnos tí a tvarovou 
pamětí se dodává ve formě granulátu.

 Kč

269 Kč
Vosk pro 

kapničkovače 50 g

499 Kč
Vosk pro 

kapničkovače 200 g

NOVINKA
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WIRON 99
Nejpoužívanější slitina pro napalování 
keramiky a pro fazetování pryskyřičnými 
materiály, neobsahuje berylium.

2.799 Kč
Wiron 99 

250 g

9.999 Kč
Wiron 99 

1000 g

WIROBOND C, WIROBOND 280
Chromkobaltové slitiny bez příměsi niklu a berylia pro napa lování keramických hmot 

a pro fazetování pryskyřičnými materiály.

10.999 Kč
Wirobond C / 280

1000 g2.999 Kč
Wirobond C / 280

250 g

I-BOND 02 / I-BOND LO
Cenově výhodné chromniklové slitiny k napalování keramiky bez obsahu berylia. 

I-Bond LO se vyznačuje velmi nízkou oxidací.

I-MG / I-MG HE
Slitiny určené ke zhotovení skeletů vyznačující se velkou odolností proti korozi. 

I-MG HE je vysoce elastický a umožňuje opakovanou aktivaci spon.

I-GW
Chromniklová slitina na korunky a můstky pro fazetování plasty.

I-BOND NF
Slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, neobsahuje nikl, 
berylium ani galium.

3.599 Kč
I-GW 

1000 g 999 Kč
I-GW 
250 g

5.899 Kč
I-Bond NF 

1000 g 1.699 Kč
I-Bond NF 

250 g

4.499 Kč
I-Bond 02 / LO 

1000 g 1.399 Kč
I-Bond 02 / LO 

250 g

4.899 Kč
I-MG 

1000 g 4.999 Kč
 I-MG HE

1000 g
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TWISTER
  Vakuová míchačka kompaktních rozměrů s integrovanou výkonnou 

(15 l/min) vakuovou pumpou, která vytváří konstantní vakuum 
po celou dobu míchání. Čas a rychlost míchání lze jednoduše nastavit 
i během chodu přístroje. Ovládání je snadné a intuitivní, LED display 

je dobře čitelný i za denního světla. Míchačku lze pověsit na stěnu 
nebo upevnit do stojanu (zvláštní příslušenství) a postavit na stůl. 

Dodává se s kompletní nádobou o objemu 500 ml.

24.990 KčTwister

(Cenu nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

INTERVEST K+B SPEED, INTERFINE K+B SPEED
Intervest K+B Speed – velmi přesná univerzální fosfátová zatmelovací hmota pro 
zhotovení korunek a můstků z drahokovových i náhradních slitin. Je určena pro konvenční 
i rychlé vypalování. 
Interfi ne K+B Speed – velmi jemná zatmelovací hmota pro vypalování korunek, můstků 
a pro presovací keramiku. Vypalování je možné rychlou nebo klasickou metodou. 
Větší expanze lze docílit vyšší koncentrací Expasolu.
Mísicí tekutina: Expasol.

1.199 Kč
Intervest K+B Speed 

6,5 kg (41 × 160 g)

359 Kč
Manžeta 

s podložkou 1X 399 Kč
Manžeta 

s podložkou 3X

499 Kč
Manžeta 

s podložkou 6X 599 Kč
Manžeta 

s podložkou 9X

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

1.449 Kč
Modelcast 12 kg 

(30×400 g) 1.569 Kč
Modelcast S 

12 kg (30×400 g)

INTERWAXIT
Odmašťuje voskový model a snižuje povrchové napětí 
na voskové konstrukci.

579 Kč
Interwaxit

1 l

Větší expanze lze docílit vyšší koncentrací Expasolu.

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

 INTERCAST LTS
Intercast LTS je bezgrafi tová sádrová formovací hmota, která 

nahrazuje již nevyráběnou Glorii. Na rozdíl od Glorie se dá 
vyhřívat i rychlou metodou. Používá se pro drahokovové 

a stříbropaládiové slitiny. Mísicí tekutina: voda.

MANŽETY S PODLOŽKOU
Silikonové manžety pro bezkroužkovou metodu odlévání. Díky kónickému tvaru manžety lze kroužek snadno vyjmout.

739 Kč
Intercast LTS

5 kg

139 Kč
Interwaxit 

200 ml
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VACUMAT 6000
Vacumat 6000 M je poslední generace keramických pecí pro pálení všech dentálních 
fazetovacích keramik. Vacumat 6000 MP umožňuje zhotovení keramických náhrad 
presováním i napalování fazetovacích keramických hmot. Modulární systém dává možnost 
výběru ze dvou typů dotykových ovládání s různým stupněm funkčního vybavení. Nově jsou 
obě tato ovládání podsvícena LED světlem a mají intuitivní uživatelské menu. V ovládáních 
jsou nahrány pracovní postupy ke všem typům Vita keramik a další novinkou je speciální 
software pro použítí v zubní ordinaci.

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

139.990 Kč
Vacumat 6000 M 

+ vPad comfort + pumpa

189.990 Kč
Vacumat 6000 MP 

+ vPad comfort + pumpa

V60 I-LINE
Spolehlivá a vysoce výkonná pec pro vypalování 
keramiky s integrovaným dotykovým displejem 

s jednoduchým a intuitivním ovládáním. 
Pec je vybavena ochranou před výpadkem 

proudu, kontrolovaným rychlým ochlazováním 
a automatickým čištěním. Vypalovací komora 

a spolehlivá elektronika zajistí dokonalé výsledky 
vypalování. Pro bezpečné odkládání prací slouží 

dva integrované stolky. 

presováním i napalování fazetovacích keramických hmot. Modulární systém dává možnost 
výběru ze dvou typů dotykových ovládání s různým stupněm funkčního vybavení. Nově jsou 
obě tato ovládání podsvícena LED světlem a mají intuitivní uživatelské menu. V ovládáních 

119.990 Kč
V60 i-Line
+ pumpa

479 Kč
Vita VM 12 g WO, O, 
BD, D, EN, WIN, NT

1.599 KčVita VM 50 g

1.299 KčVita VMK Master 50 g379 Kč
Vita VMK Master 12 g

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

VITA VMK MASTER
Nejnovější zástupce řady VMK. Zachovává standardní vrstvení 

dentinu a skloviny jako jeho předchůdce VMK 95. VMK Master 
má minimální smrštění, vylepšené modelovací vlastnosti 

a ideální koefi cient teplotní roztažnosti (WAK) pro napalování 
na všechny běžně používané slitiny. Dodává se v odstínech dle 

vzorníků Vitapan 3D-Master a Classical.

VÝHODNÉ nabídky materiálů VITA
pro NOVÉ ZÁKAZNÍKY !
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HILITE POWER 3D
HiLite power 3D je stroboskopická polymerační lampa pro všechny dentální 
světlem tuhnoucí materiály. Vytvrzuje např. fazetovací kompozity, kompozity 
se skelným plnivem, materiály pro 
vykrývání a individuální otiskovací 
lžíce. Čas polymerace je velmi krátký. 
Lampa umožňuje fi nální vytvrzení 
materiálů používaných ve 3D 
tiskárnách.

59.990 KčHiLite power 3D

SIGNUM / SIGNUM CERAMIS
Signum je nanohybridní kompozit pro fazetování korunek a můstků, 
pro atraumatické korunky, fazetování snímatelných částí zásuvných spojů 
a náhrad na implantáty a pro individualizaci umělých zubů. Signum 
Ceramis je velice tvrdý rentgenokontrastní sklokeramický kompozit pro 
bezkovové korunky, fazety, inleje, onleje a individualizaci umělých zubů. 

VITA VM LC / VM LC FLOW
Světlem polymerující kompozit k fazetování 
pevných i snímacích náhrad. Konzistence 
materiálu a snadné zpracování umožňuje 
ekonomicky a v krátkém čase vytvořit 
fazetovanou náhradu s přirozeným lomem světla 
a vysokou transparencí. Použitím speciálních 
hmot a barev určených k individualizaci 
jednotlivých členů náhrady lze docílit vysoké 
estetiky. Dodává se v odstínech dle vzorníků 
Vitapan 3D-Master a Classical. Nově je 
k dispozici v nízkoviskózní konzistenci fl ow 
také base dentin Vitapan Classical (15 odstínů) 
a 3D-Master (8 odstínů).

749 Kč
Signum 4 g 

D, M, EN, ET, OS 869 Kč
Signum Ceramis 4 g 

D, M, EN 639 Kč
Signum C+B 

Opaque 3 g

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami, 
pouze do vyprodání zásob)

VITA AKZENT PLUS FLUOGLAZE LT
Nízkotavitelná glazura s přirozenou fl uorescencí. Dodává se ve spreji, 

který umožňuje rychlé a rovnoměrné nanesení na povrch všech 
typů keramik bez ohledu na koefi cient tepelné roztažnosti. Použití je 
vhodné zejména u zirkonových náhrad v plném anatomickém tvaru 
pro dosažení přirozené fl uorescence. Rovněž v kombinaci s barvami 
Chroma Stains pro vzorníky 3D-Master i Classical snadno zhotovíme 

keramickou náhradu přirozeného vzhledu a fl uorescence.

899 Kč
VM LC Flow 4 g 

EN, N, BD

779 KčVM LC 4 g

799 Kč
VM LC Flow 3 g 

EE, CP, G, WIN

VÝHODNÉ nabídky materiálů VITA
pro NOVÉ ZÁKAZNÍKY !

5 tub + 1 ZDARMA nebo 
7 tub + Metal Bond sada a štětec 

Signum ZDARMA

NOVINKA

SIGNUM INSULATING PEN I+II
Dvousložkový izolační přípravek pro izolaci mezi sádrou nebo 

epoxidovými pryskyřicemi a kompozity nebo keramikou.

1.199 KčSADA Insulating pen

(12 ml Insulating pen I, 12 ml Insulating pen II)

2.399 Kč
Vita Akzent Plus 

Fluoglaze LT

NOVINKA
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SLIM PAD PRO
Ultra tenká míchací destička na keramiku z pevného hliníku 

je pouze 5,6 mm vysoká. Je k dispozici ve třech verzích: 
B-build-up, S-stains a C-compo. Destička B-build-up 

na rozmíchání keramiky má pracovní plochu z tvrzeného skla 
ve velikosti 115 × 204 mm a je k dispozici v bílé nebo černé 

barvě. Keramický prášek je na skleněné desce zvlhčován 
absorpčními syntetickými páskami. Rozmíchaná keramika 

má stále ideální konzistenci a to se po vypálení projeví 
vylepšenou transparenci. Destička S-stains na rozmíchání 
barev do glazury má míchací desku z oxidu hlinitého s 25 

prohlubněmi. Destička C-compo má černou skleněnou část 
pro kompozity, bílou pro dobarvovací barvy a černý silikonový 
pruh s prohlubněmi. Pro přenášení všech destiček lze použít 

ochranné pouzdro Slim Pad PRO-PET.

KLEŠTĚ PRO ÚCHOP BAZÍ ABUTMENTŮ
Tyto kleště mají na konci dva půlkruhy, 
které tvoří 1,4 mm široký válec s 90° hrdlem. 
Přesně zapadnou do baze abutmentu 
a pevně ho fi xují.

GC INITIAL LISI PRESS
GC Initial LiSi Press jsou první lithium disilikátové keramické presovací 
ingoty s vysokou pevností, které využívají unikátní technologie rovnoměrně 
rozptýlených mikrokrystalů lithium disilikátu pro stejnoměrné vyplnění celé 
skelné sítě. Při použití s GC LiSi PressVest SR spray se během presování 
nevytváří reakční vrstva. Mají přirozenou fl uorescenci a snadno se leští. 
Novinkou je rozšíření LT barevné škály v odstínech Vita. Dodávají se 
v několika stupních translucence (HT – vysoká, MT – střední, LT – nízká, 
LT-IQ – nízká One Body, MO – střední opacita).

1.899 Kč
GC Initial LiSi Press

5 × 3 g

NOVINKA

IPS E.MAX PRESS
Lithium disilikátové (LS2) pelety IPS e.max Press jsou k dostání v pěti úrovních 

translucence a ve verzi Impulse. Rekonstrukce mohou být zhotoveny v plně 
anatomickém tvaru (technika dobarvování) nebo jako redukované náhrady, které jsou 

následně vrstveny (technika cut-back nebo vrstvení).

2.799 Kč
IPS e.max Press

pelety 5 ks ZDARMA4 + 1 balení

7.799 KčC-compo

1.299 KčSlim Pad PRO-PET

1.289 KčKleště

NOVINKA

9.999 KčS-stains

 Bleach A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

HT HT-EXW HT-BLE HT-E58 HT-E59 HT-E60 HT-E57 HT-E59 HT-E60 HT-E59 HT-E60 HT-E59

MT MT-B00 MT-B0 MT-A1 MT-A2 MT-A3 MT-B1 MT-B2 MT-C1 MT-C2 MT-D2

LT LT-B00 LT-B0 LT-A1 LT-A2 LT-A3 LT-B1 LT-B2 LT-C1 LT-C2 LT-D2

LT-IQ  LT-A LT-B LT-C LT-D

MO MO-0 MO-1 MO-2 MO-1 MO-2 MO-1 MO-2

7.999 Kč
B-build-up 

černá nebo bílá
Ultra tenká míchací destička na keramiku z pevného hliníku 

NOVINKA

(Zboží zdarma je zasíláno přímo 
firmou Ivoclar Vivadent AG)
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CASTABLE WAX
Inovovaný fotopolymer pro 3D tiskárnu 
Form 2 s 20% podílem voskového plniva 
umožňuje spolehlivé odlévání beze 
zbytku. Přesnost a dokonalá spalitelnost 
jej předurčuje jako ideální materiál pro 
spalitelné modely konstrukcí. 

CC DISK ZR HT MULTILAYER
Nové zirkonové vícevrstvé disky (vzestupně 
probarvené) s tvrdostí 800 MPa jsou vhodné jak 
pro plně anatomické náhrady, tak pro konstrukce 
určené k vrstvení. Díky vysoké 46% translucenci 
jsou určeny pro estetické řešení ve frontálním 
i v distálním úseku. Barvy: A1, A2, A3, A3.5, B1, 
B2, B3, C1, C2, D2, D3.

CC DISK ZR SMILE MULTILAYER 
Nové supertranslucentní zirkonové vícevrstvé disky s přirozeným barevným 

přechodem od krčku k incizi jsou ideální řešení jak pro plně anatomické 
náhrady, tak pro konstrukce určené k vrstvení. Disky s pevností 600 MPa 

jsou speciálně vyvinuty pro sólo korunky a maximálně 3členné můstky 
ve frontálním úseku. Díky výjimečné 49% translucenci, velice blízké 

lithium disilikátu, jsou určeny především pro estetické řešení ve frontálním 
úseku. Barvy: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C1, C2, D2, D3.

  FORM 2
Formlabs Form 2 je nejpokročilejší stolní SLA 3D tiskárna na trhu. Do tiskárny se přes 

WiFi importuje virtuální model vytvořený pomocí skeneru a modelačního programu. 
Následně je práce automaticky vytištěna ve vysoké přesnosti. Tiskárna využívá tekutý 

fotopolymer, který je vytvrzován pomocí laserového paprsku. 
Snadno vyměnitelné zásobníky s příslušnými náplněmi 

umožňují tisk různých protetických výrobků, od spalitelných 
konstrukcí přes implantologické dlahy po dělené modely. 

CC DISK PMMA MULTILAYER
Nové vícevrstvé PMMA disky s přirozeným barevným přechodem 
od krčku k incizi. Jsou vhodné pro estetická provizorní řešení 
a ideální pro ověření okluzních vztahů a estetické kvality. 
Barvy: A1, A2, A3, B1.

4.199 Kč
Zr HT Multilayer

14 mm

2.199 Kč
PMMA Multilayer

15 mm

2.349 Kč
PMMA Multilayer

18 mm

4.199 Kč
Zr Smile Multilayer

14 mm

4.999 Kč
Zr Smile Multilayer

18 mm 5.799 Kč
Zr Smile Multilayer

22 mm

5.799 Kč
Zr HT Multilayer

22 mm

4.999 Kč
Zr HT Multilayer

18 mm

od krčku k incizi. Jsou vhodné pro estetická provizorní řešení 

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

2.499 Kč
PMMA Multilayer

20 mm

7.899 Kč
Castable Wax

1000 ml

84.990 KčForm 2

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)
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ZUBY MFT
Třívrstvé zuby Vita MFT mají vynikající fyzikální vlastnosti a skvělou 

estetiku – transparenci, opalescenci a fl uorescenci. Jsou stálobarevné, 
odolné vůči ukládání plaku. Díky skvělé anatomii se hodí pro 

celkové náhrady, implantační protetiku, teleskopické a kónusové 
konstrukce, zásuvné spoje a modelové odlévané protézy. Dodávají se 

v nejpoužívanějších odstínech dle Vitapan 3D-Master 0M1, 0M3, 1M1, 
2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1 

a ve čtyřech odstínech Vitapan Classical A1, A3, C3 a D3.

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

1.189 Kč
Cross Linked 2 

4 × 28 ks jednotlivé tvary a odstíny

INTERACRYL HOT
Teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice se zkrácenou dobou polymerace, 
bez kadmia, pro celkové náhrady a rebaze. Odstíny: bezbarvý (0), světle růžový (3), 
růžový žilkovaný opákní (5), 
růžový žilkovaný (10N), světle 
růžový jemně žilkovaný (15) 
a růžový (16).

1.099 Kč
Interacryl Hot sada různé odstíny 

1 kg prášku + 500 ml tekutiny

199 Kč
MFT přední 
nebo zadní

MELIODENT HC
Teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice bez 

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

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

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

růžový LR (43), růžový SR (46), žilkovaný TL (48).

STOMAFLEX VARNISH
Silikonová izolační hmota, která se používá při 

výrobě snímatelných náhrad. Má vynikající 
přilnavost k sádrovým podkladům bez 

nutnosti použití retenčních pilin. 

349 Kč
Meliodent HC 

tekutina 500 ml 

899 Kč
Meliodent HC 

1000 g 

 ISOLAC
Bezbarvý izolační prostředek pro izolaci 
sádra/plast. Má vysoký obsah alginátu, 
proto stačí méně vrstev. Vhodný ke klasické 
izolaci do kyvety. Neobsahuje oči dráždící 
formaldehyd.

529 KčIsolac 500 ml

969 KčIsolac 1000 ml

239 Kč
Stomafl ex Varnish 

140 g
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PODJAZYKOVÉ TŘMENY
Třmeny jsou anatomicky tvarované, opatřené retencí. 
Dodávají se ve třech velikostech (7, 8 a 9  cm).

 ZESILOVACÍ  MŘÍŽKA
Anatomicky předběžně vytvarované destičky 

z ušlechtilé oceli jsou určeny ke stabilizaci horních 
úplných a částečných náhrad. Otvory v mřížce 

umožňují pevné spojení vrstvy pryskyřice nad a pod 
mřížkou, mřížka působí jako výztuha a zvyšuje 

pevnost a životnost protézy. Pro pacienty s alergií 
na nikl je možné použít mřížku pozlacenou.

 DRÁT  PŮLKULATÝ
Půlkulatý pružný ocelový drát z nerezavějícího materiálu.

449 Kč
Podjazykové třmeny 10 ks 

jednotlivé velikosti

PLATINUM 85
Silikonová dublovací hmota na bázi 
A-silikonu pro přelitky a izolaci zubů 
v kyvetě. Vyznačuje se vysokou přesností. 
Výborná tvarová stálost, krátký pracovní 
čas a snadné použití. Lze použít 
i v kombinací s teplem polymerovanými 
materiály díky tepelné odolnosti do 200 °C. 
Shore-A 85, míchací poměr 1:1.

69 Kč
Zesilovací mřížka 

nerezová

1.499 Kč
Platinum 85

1 + 1 kg

4.999 Kč
Platinum 85

5 + 5 kg

779 Kč
 Drát půlkulatý 10 m 

0,65 × 1,3 / 0,75 × 1,5 mm 949 Kč
 Drát půlkulatý 10 m 

0,9 × 1,75 / 1 × 2 mm

259 Kč
Zesilovací mřížka 

pozlacená

 POLYMERAČNÍ  HRNEC
Polymerační hrnec pro zpracování pryskyřic, které 

polymerují při nízkých teplotách a pod tlakem. 
Hrnec je vybaven manometrem, pojistkou, 

tlakovacím a přetlakovým ventilem. Pro snadnější 
natlakování hrnce je možné dokoupit napouštěcí 

pistoli, která se připojí na rozvod vzduchu.

6.699 Kč
Polymerační 

hrnec

799 Kč
Napouštěcí 

pistole

PRECI SAGIX P
Ekonomická varianta sagitálního kulového zásuvného 
spoje je plně kompatibilní se systémem Bredent VKS-SG. 
Plastová matrice se dodává ve třech rozdílných frikcích 
(bílá pro sníženou, žlutá pro normální a červená pro 
zvýšenou frikci) a lze jí lehce vyměnit v jakékoliv konstrukci. 
Životnost matrice je díky speciální drážce výrazně delší. 
Preci Sagix P se dodává ve dvou velikostech: 
Mini ∅ 1,7 mm a Standard ∅ 2,2 mm.

749 Kč
Preci Sagix P

patrice 6 ks

669 Kč
Preci Sagix

matrice 6 ks
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Typ břitu 
45AC, 46AC, 
53AC, 75AC

L mm 13,0 13,0 13,0 14,0 13,0
Průměr ∅ 1/10 mm 031 040 040 060 040
Břit diamantový střední diamantový střední diamantový hrubý křížový jemně hrubý příčně ozubený
Obj. číslo EDAC5645.031 EDAC5645.040 EDAC5646.040 EDAC5453.060 EDAC5675.040
Cena Kč 793,- 793,- 793,- 793,- 793,-

Typ břitu 2566F
Jemný jednoduchý

L mm 13,0
Průměr ∅ 1/10 mm 029
Obj. číslo ED2566F.029
Cena Kč 469,-

Typ břitu 2537
Jemný titanový

L mm 13,0
Průměr ∅ 1/10 mm 029
Obj. číslo ED2537.029
Cena Kč 599,-

KÓNICKÉ FRÉZY
Kónické 1° frézy s jemným titanovým břitem pro broušení (2537.029) a s jednoduchým břitem pro jemné 
předleštění (2566F.029) stabilizačních schůdků.

FRÉZY AC
Nová generace tvrdokovových fréz s AC povrchovou úpravou. Tyto frézy mají na svém břitu nanesen tvrdý povlak z nitridu 

zirkonu. Při obrušování se nezahřívají a mají hladší chod. Speciální AC povrch zaručuje dlouhou životnost frézy.

PARALELNÍ FRÉZY
Paralelní fréza s jemným titanovým břitem pro broušení stabilizačních schůdků.

FRÉZY EDENTA

Typ břitu 27
Titanový břit jemný

↻  20 000

L mm 8,0 8,0 3,0 8,0 13,0 11,5 14,0 14,0 8,0 12,0
Průměr ∅ 1/10 mm 023 023 014 023 040 040 060 023 040 060
Obj. číslo ED0727.023 ED0827.023 ED1627.014 ED1727.023 ED6927.040 ED7227.040 ED7227.060 ED0127.023 ED6227.040 ED5227.060
Cena Kč 378,- 378,- 378,- 378,- 496,- 427,- 427,- 375,- 522,- 522,-

Tyto a ostatní tvrdokovové frézy z katalogu INTERDENT (str. 247–255)

Společně s frézami s černým proužkem (hrubý břit) vytvářejí frézy s oranžovým proužkem (jemný břit) systém nástrojů pro 
opracování Ti, NiCr, CoCr. Po použití zanechávají opracovaný povrch snadno leštitelným v jednom kroku pomocí gumiček 
Chromopol a nebo ve dvou krocích gumičkami Steelprofi .

ZDARMA5 + 1 ks

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Typ břitu 2637
Jemný titanový

L mm 15,0
Průměr ∅ 1/10 mm 023
Obj. číslo ED2637.029
Cena Kč 599,-

ZDARMA5 + 1 ks
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QUBE II
Momentálně nejsilnější vyráběný laboratorní mikromotor s krouticím 

momentem 9 Ncm je konstruován pro všechny běžné práce a pro práce 
vyžadující vysoké otáčky 60 000 ot./min. Mikromotory se standardně 

dodávají s novým krátkým násadcem ve verzi kolenní, nožní nebo stolní. 
Nové je také řídicí ovládání, kterým lze mikromotor snadno obsluhovat. 

Dynamický pedál nebo pedál Start / Stop pro stolní provedení 
je dodáván jako zvláštní příslušenství. K motorům lze připojit 

modelovací nůž na vosk.

Q BASIC / Q PROFI
Q Basic – nový univerzální bezuhlíkový mikromotor Schick pro běžné 
laboratorní práce. Dodává se v kolenním, nožním a stolním provedení. 
Krouticí moment mikromotoru je 6,7 Ncm, rozsah otáček lze nastavit 
v rozmezí 1 000–40 000 ot./min. Jako zvláštní příslušenství lze objednat 
tenčí násadec Slim.
Q Profi  – inovovaný bezuhlíkový mikromotor Schick pro nejnáročnější 
laboratorní práce. Dodává se v kolenním, nožním a nově i stolním 
provedení. Krouticí moment je nyní 8,0 Ncm, rozsah otáček lze nastavit 
u nožní verze v rozmezí 1 000–40 000 ot./min, u kolenní a stolní verze 
1 000–50 000 ot./min.

Q MOBILE
Nový přenosný laboratorní mikromotor s krouticím momentem 5,5 Ncm a rozsahem otáček 
v rozmezí 3 000–30 000 ot./min. Je konstruován pro pomocné laboratorní práce. Díky napájení 
pomocí baterie je vhodný k přenášení na více pracovních míst. Součástí mikromotoru je baterie 
s ovládáním, jako zvláštní příslušenství je možné dokoupit kabel na propojení baterie s násadcem 
pro jednodušší manipulaci, případně opasek s pouzdrem, ve kterém je pak možné mikromotor 
bezpečně přenášet. Další volitelné příslušenství je motor s ISO konektorem pro připojení 
ordinačního kolénkového násadce (bez použití vody nebo světla) a vytvoření mobilní zubní jednotky.

29.990 Kč
Q Basic kolenní, 

nožní nebo stolní

34.990 Kč
Q Profi  kolenní, 

nožní nebo stolní

6.490 Kč
Elektrický 

modelovací nůž

42.990 Kč
QUBE II kolenní, 
stolní nebo nožní

NOVINKA

3.990 Kč
Q Mobile 

opasek s pouzdrem

21.990 Kč
Q Mobile motor s ISO konektorem 
pro připojení ordinačního kolénka3.190 Kč

Q Mobile 
propojovací kabel

 Kč

17.990 Kč
Násadec 

Q-Basic Slim 

NOVINKA

(Ceny nelze kombinovat 
s dalšími slevami) 34.490 KčQ Mobile
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OCC3-4P
Zařízení pro upevnění tištěných modelů 

do Occluformu 3.

ERKOFORM 3D
Inovované typy osvědčeného přístroje pro tepelné tvarování 
fólií. Jejich přednosti jsou: české pokyny při ovládání 
dotykového displeje, video průvodce, bezdotykové teplotní 
čidlo, snadné upínání fólií, údaje o všech fóliích v paměti 
přístroje, automatické chlazení se zapnutou vakuovou 
pumpou, možnost použití fólií až do tloušťky 5,5 mm. 
Erkoform 3d+ vydává akustický i optický signál pro 
zahájení adaptování fólie. Erkoform 3d motion provede 
nahřátí a adaptování fólie na model automaticky bez 
přítomnosti obsluhy.

OCC3-AM
Pomůcka pro přesnou registraci modelu 
do okluzní roviny v Occluformu 3.

PLAYSAFE TRIPLE
Triple je třívrstvá 5,5 mm fólie připravená pro výrobu chrániče typu Playsafe heavy-pro. Triple light je třívrstvá 4,1 mm fólie 
pro výrobu chrániče typu Playsafe light-pro. Úvodní set obsahuje: transparentní třívrstvou fólii 5,5/4,1 mm ∅ 120 mm, 
vymezovač odlehčení do skusu a přípravek pro fixaci vymezovače v Occluformu. Běžné balení se dodává ve všech barvách 
Erkoflex color a obsahuje: třívrstvou fólii ∅ 120 mm, pouzdro pro uchování chrániče a vzorek FG-sheet pro vyleštění chrániče.

Inovované typy osvědčeného přístroje pro tepelné tvarování 

dotykového displeje, video průvodce, bezdotykové teplotní 
čidlo, snadné upínání fólií, údaje o všech fóliích v paměti 

47.990 KčErkoform 3d motion

11.990 KčOccluform 3

41.990 KčErkoform 3d+

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/ErkodentVideo s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Erkodent

1.999 KčOcc3-4p

1.199 KčOcc3-aM

NOVINKA

NOVINKA

739 Kč
PS Triple 

úvodní set

669 Kč
PS Triple Light 

úvodní set

499 Kč
PS Triple 

různé barvy

459 Kč
PS Triple Light

různé barvy

699 Kč
PS Triple Freestyle 

různé barvy

649 Kč
PS Triple Light 

Freestyle různé barvy

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

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

Použití kleští snižuje pravděpodobnost poškození modelu.

1.099 KčKleště
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 ODSÁVÁNÍ  SMARTAIR EVO
SMARTair EVO je výkonné odsávací zařízení pro všechny typy 
laboratorních stolů. SMARTair EVO mobilní je univerzální 
odsávání pro použití v zubní laboratoři. Reguluje sání 
ve 4 výkonových stupních. Filtry zachytí 99,9 % jemného 
prachu, fi ltr z aktivního uhlí pohlcuje pachy a výpary vzniklé 
například při opracování pryskyřic.

 SILENT COMPACT,  SILENT EC2
Odsávací zařízení s bezsáčkovým systémem, kdy je 

odsátý prach odváděn do plastové nádoby. Přístroje se 
ovládají prostřednictvím inteligentního automatického 

ovládání. Díky plně zapouzdřenému motoru mají 
sníženou hlučnost. Silent compact je odsávací zařízení 

pro jedno pracovní místo nebo jeden přístroj. 
Silent EC2 má velmi výkonný motor s pětinásobnou 

životností a je určen pro dvě pracovní místa s možností 
automatického spouštění. 

PARNÍ ČISTIČKA EV1
Čistička pro čištění mokrou párou za tlaku 4,5 bar. Nerezová nádrž o obsahu 
4,5 l se plní manuálně. Pokles vody je indikován varovnou LED diodou.

25.990 Kč
Silent 

Compact

59.990 KčSilent EC2

(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

35.990 KčSMARTair EVO 35.990 Kč
SMARTair EVO 

mobilní

      VARIO BASIC
Oběhový pískovač pro hrubé opískování odlitků od zbytků zatmelovací hmoty apod. 

s možností připojení až čtyř zásobníků. Prostorná komora je osvětlena lampou 
o výkonu 4800 Luxů. Pískovač je nenáročný na údržbu, tryska zaručuje optimální 

poměr mísení písku se vzduchem, je vybaven přípojkou pro externí odsávání.

26.990 KčParní čistička EV1

BASIC ECO / CLASSIC / MASTER
Pískovače s osvětlením komory a maximálním zorným polem. Jsou osazeny dvěma 
zásobníky na písek v rozsahu zrnitosti 25–70 µm a 70–250 µm. Díky technologii 
Venturi vytváří pískovač ideální směs písku a vzduchu, což zajištuje optimální 
spotřebu písku. Pískovače se liší velikostí komory. Basic Eco má velikost 
komory 10 l, Classic 14 l a Master 20 l.

34.990 KčVario Basic
(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

19.990 Kč  Basic ECO

(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

26.490 Kč  Basic Master21.990 Kč  Basic Classic
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INTERINTERAKCE

 BECHT4CARE
Antiseptický bezbarvý gel bez obsahu 
fenolů a aldehydů pro hygienickou 
a chirurgickou dezinfekci rukou. Je vysoce 
účinný, během 30 vteřin působí proti 
bakteriím vč. MRSA a kvasinkám. Během 
1 minuty účinkuje proti Mycobacteriu 
terrae a inaktivuje viry HBV/HCV/HIV/
BVDV. Gel obsahuje zvláčňující přísady 
a snadno se vstřebává.

INTERALOX
Bílý čistý aluminiumoxid je velmi tvrdý, používá se na pískování odlitků z drahokovových 
i náhradních slitin. Dodává se v zrnitostech 250, 150, 110 a 50 µm.

589 KčInteralox 7 kg 1.999 KčInteralox 28 kg

OCCLUSPRAY
Ke zjištění bodu kontaktu mezi 

protetickými výrobky a antagonisty nebo 
mezi protetickými výrobky a nosnými pilíři 

jak v ordinaci , tak v laboratoři.

279 Kč
Occluspray 75 ml 

zelený nebo červený

NOVINKA

69 Kč
Becht4care 

100 ml

179 Kč
Becht4care 

500 ml

269 Kč
Becht4care 

1 litr

ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY EMMI
Emmi 5P – kompaktní čistička s nerezovou vanou, objem 0,5 l.
Emmi 12HC / 20HC / 30HC – čističky s nerezovou vanou s vyhříváním, objem 1,2 / 2,0 / 3,0 l. 
Všechny čističky se dodávají s víčkem, košíkem a univerzálním čisticím roztokem.

ČISTICÍ ROZTOKY EMAG
EM-70 – koncentrát pro stomatologii. Oblast použití: efektivně odstraňuje 

znečištění zubních protéz a ortodontických aparátků. 
EM-80 – univerzální koncentrát. Oblast použití: čištění zlatých a stříbrných šperků, 
brýlí, optických členů, hlavic holicích strojků, malých nástrojů, kovových fi ltrů apod. 

EM-200 – dezinfekční koncentrát. Oblast použití: dezinfi kuje a čistí endoskopy, 
všechny typy chirurgických nástrojů, předměty citlivé na vyšší teplotu apod. 

2.499 KčEmmi 5P

6.999 KčEmmi 20HC

10.999 KčEmmi 30HC

489 Kč
EM-70
500 ml 439 Kč

EM-80
500 ml 439 Kč

EM-200
500 ml

5.699 KčEmmi 12HC
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DENTASUN GR CLASSIC
Plnospektrální 

závěsné svítidlo. 

ATTACHMENT BOND
Duálně tuhnoucí cement pro lepení attachmentů a suprastruktur zásuvných spojů. 
Oproti pájení dochází k výrazné úspoře času a materiálových nákladů. K vytvrzení 
dochází i v místech, která není možné osvítit. Změna barvy z jasně žluté 
na transparentní indikuje ukončení polymerace.

JACKETGRIP
Rozpěrná pinzeta na držení korunek a můstků 
s vyměnitelnými hroty.

EXTRACENY

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

Rozpěrná pinzeta na držení korunek a můstků 

HERAENIUM S
Chromniklová slitina k napalování keramiky. 
Složení: Ni 62.9%, Cr 23%, Mo 10%, Si 2%, Fe 1.5%, Ce < 1%, barva kovu bílá.

1.199 Kč
Heraenium S

250 g

Původní cena: 2.116 Kč

4.499 Kč
Heraenium S

1000 g

Původní cena: 8.466 Kč

999 KčJacketgrip

Původní cena: 1.668 Kč

3.999 Kč
N.era sada 

(č. 1, 4, 6, 8)

Původní cena: 6.184 Kč

999 Kč
Attachment Bond 2 × 3 g 

(exp. 10/2019)

Původní cena: 1.679 Kč

DENTASUN GR CLASSICDENTASUN GR CLASSIC

ŠTĚTCE N.ERA
Štětce na keramiku se speciálně 

chemicky ošetřeným polyamidovým 
vláknem, které zaručuje vynikající ostrost 

a stabilitu špičky a delší životnost.

35.990 KčKorostar Z

Původní cena: 48.266 Kč

  KOROSTAR Z
Oběhový pískovač pro hrubé opískování odlitků od zbytků zatmelovací hmoty apod. 

Ergonomický design umožňuje pohodlnou práci, prostorná komora je osvětlena 
LED osvětlením. Díky použitým materiálům je pískovač nenáročný na údržbu, 

tryska zaručuje optimální poměr mísení písku se vzduchem. Korostar Z je vybaven 
přípojkou pro externí odsávání.

15.990 Kč
Dentasun GR Classic 

4 × 80 W

Původní cena: 22.800,- Kč



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

Dentální kovy 
INTERDENT 

*Doporučeno firmou

INTERDENT®


