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Nový dokončovací systém s diamantovými páskami pro snadnější práci. Ergonomická 
rukojeť se speciálním úchopem zajišťuje lepší manipulaci a spolehlivé použití. Držáky 
diamantových pásek se volně otáčejí v hlavě rukojeti na otočných čepech a mohou 
být fi xovány ve čtyřech polohách v optimálním úhlu. Tím je usnadněn přístup k zubům 
ve frontálnímu i distálnímu úseku. Všechny komponenty dokončovacího systému 
StripFIX lze sterilizovat v autoklávu.

Pásky se používají zejména k odstraňování cementu po cementaci korunek, můstků, 
inlejí, onlejí a fazet nebo při dokončování a leštění mezizubních výplní pro odstranění 
přebytečného výplňového materiálu. Barva plastových držáků označuje hrubost a sílu 
pásek – modrá střední (45 mikronů / 0,13 mm), červená jemná (30 mikronů / 0,10 mm) 
žlutá super jemná (15 mikronů / 0,08 mm). Páska s pilkou o síle 0,04 mm je v bílém 
držáku a není sypána diamantem.
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  Označení strany sypané diamantem

  Rukojeť se systémem click-plug pro snadné 
uchycení držáku s páskou

  Diamantové pásky v držáku je možné použít 
s rukojetí nebo je pouze uchopit mezi prsty

  Jednostranné pásky s hladkým okrajem jsou 
k dispozici ve třech hrubostech

  Páska s pilkovým okrajem je bez 
diamantového posypu

1.199 KčStripFIX sada

(rukojeť a čtyři pásky)

1.499 Kč
StripFIX doplňkové 

balení 10 ks
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HYDROCOLOR 5
Bezprašná tixotropní alginátová hmota s příchutí malin 
a jahod. Vyznačuje se 120hodinovou stabilitou otisku 

a barevnou kontrolou průběhu tuhnutí (tmavě fi alová – 
světle fi alová – světle modrá).

STOMAFLEX
Inovovaný tradiční otiskovací materiál – jednodušší 

míchání a dávkování, snížená lepivost, měkčí 
struktura, optimalizovaná doba míchání, zpracování 

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

539 Kč
Stomafl ex Putty 

1300 g

239 Kč
Stomafl ex Light /
 Very Light 130 g

219 Kč
Stomafl ex 

Catalyst Gel 60 g

819 Kč
Stomafl ex Putty + Light / 
Very Light + Catalyst Gel

OPTOSIL / XANTOPREN
Velmi výhodné balení kvalitní kondenzační 
silikonové otiskovací hmoty.

949 KčOptosil / Xantopren 

(900 ml Optosil Comfort Putty + 140 ml Xantopren L 
+ 60 ml vytvrzovací pasty)

269 Kč
Xantopren L 

140 ml469 Kč
Optosil Comfort 

Putty 900 ml 229 Kč
Vytvrzovací pasta 

60 ml

289 Kč
Hydrocolor 5 

453 g

EXPRESS XT
Řada vinylpolysiloxanových otiskovacích hmot s dokonalou reprodukcí 
detailů. Vyznačují se dokonalou hydrofi lií, výborně zatékají a mají 
téměř 100% rozměrovou stabilitu. Express XT se dodává v kartuších 
pro míchání v přístrojích nebo v dózách pro ruční míchání.

Řada vinylpolysiloxanových otiskovacích hmot s dokonalou reprodukcí 

1.799 Kč
Express XT Penta 

Putty / H / H Quick 360 ml1.899 Kč
Express XT Putty 

Soft / Quick 2×250 ml

1.299 Kč
Express XT Body Light / Light Quick /  

Regular / Regular Quick 2×50 ml

ELASTIC CROMO
Alginátová otiskovací hmota s barevnou indikací 
průběhu tuhnutí a možností odlití otisku 
až po 120 hodinách.

119 Kč
Elastic Cromo

450 g

ZDARMA9 + 3 balení
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MÍCHACÍ KANYLY PRO OTISKOVACÍ HMOTY
Kanyly a koncovky pro míchání a aplikaci otiskovacích hmot v kartuších.

RETRACTO
Retrakční bavlněné vlákno zajišťuje lepší výsledky při otiskování. Obsah balení je 225 cm.

VARIOTIME BITE
Inovovaná postupně tuhnoucí silikonová 

hmota pro registraci skusu.

799 Kč
Kanyly žluté nebo 

tyrkysové 1:1 100 ks

1.399 Kč
Kanyly žluté 

pro Dynamix 50 ks1.669 Kč
Kanyly červené pro 

Pentamix 50 ks

449 Kč
Intraorální koncovky 

žluté nebo bílé 100 ks

TOKUSO REBASE II
Rychle tuhnoucí rebazovací materiál. 
Doba od namíchání do konečného 
vytvrzení je 6,5 min.

3.149 Kč
Tokuso Rebase II 

sada

REPIN
Dvousložková zinkoxid-eugenolová 
otiskovací hmota. 299 KčRepin

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

STŘÍKAČKA NA OTISKOVACÍ HMOTY
Kovová stříkačka pro přesné a snadné nanášení nízkoviskózních 
otiskovacích hmot.

1.599 Kč
Stříkačka na OH 

+ 10 ks koncovky + štěteček

Obj. číslo Vel. 0 Vel. 1 Vel. 2 Vel. 3 Cena Kč 

225 cm Retracto pletené impregnované CO51000..  1 2 3 449,-

225 cm Retracto pletené neimpregnované CO51100.. 0 1 2 3 369,-

225 cm Retracto točené neimpregnované CO52300.. 0 1 2 369,-

749 KčVariotime Bite

(2×50 ml, 12 míchacích kanyl)
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PRIME & BOND NT
Jednosložkové univerzální adhezivum pro 
zajištění vazby kompozitů a kompomerů 

ke sklovině a dentinu, stejně jako 
ke kovům a keramice. Obsahuje 

nanočástice, které podporují a zesilují 
vazbu k dentinu. Nanáší se jen v jedné 

vrstvě, dosahuje perfektní marginální 
integrity a vynikající adheze.

SINGLE BOND UNIVERSAL
Univerzální jednosložkové adhezivum pro všechny 

techniky – total-etch, selective-etch i self-etch. Lze jej 
aplikovat na suchý i vlhký leptaný dentin, sklovinu 

i nepřímé povrchy bez nutnosti použití silanu.

 KELÍMEK NA AMALGÁM
Speciální tvar dna kelímku umožňuje snadné 

a bezpečné plnění amalgámových pistolí. Průměr 
kelímku je 3,5 cm, výška 3,5 cm.

PERMITE
Kvalitní směsný amalgám s vysokým obsahem stříbra a optimální konzistencí. V akci se dodává normálně a pomalu tuhnoucí. 
Složení: Ag 56 %, Sn 27,9 %, Cu 15,4 %, In 0,5 %, Zn 0,2 %.

1.389 Kč
Permite 400 mg 50 kapslí

normálně / pomalu tuhnoucí 7.489 Kč
Permite 400 mg 300 kapslí
normálně / pomalu tuhnoucí

1.789 Kč
Permite 600 mg 50 kapslí

normálně / pomalu tuhnoucí 9.689 Kč
Permite 600 mg 300 kapslí
normálně / pomalu tuhnoucí

2.589 Kč
Permite 800 mg 50 kapslí

normálně / pomalu tuhnoucí 13.489 Kč
Permite 800 mg 300 kapslí
normálně / pomalu tuhnoucí

2.099 Kč
Single Bond Universal 

5 ml

G-BOND
Jednosložkové samoleptací světlem tuhnoucí 
adhezivum. Velmi jednoduchá manipulace, 
pouze třicetisekundový pracovní postup, lze 
aplikovat na vlhkou sklovinu nebo dentin.

1.899 KčG-Bond 5 ml

ETCHING GEL
Gel pro leptání povrchu skloviny. 919 Kč

Etching gel 30 g
balení JUMBO

(30 g gelu, 2 aplikační stříkačky, 
20 aplikačních kanyl)

279 Kč
Etching gel 

3,5 g

(3,5 g gelu, 10 aplikačních kanyl)

429 Kč
 Kelímek 

na amalgám

4.199 Kč
Prime & Bond NT 

2 × 4,5 ml 
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CHARISMA CLASSIC
Mikrohybridní kompozit Charisma Classic je klasický výplňový materiál 
s druhou generací technologie plniva Microglass. Lehce a rychle se modeluje 
díky krémové konzistenci a lze jej také snadno leštit a dosáhnout tak vysokého 
povrchového lesku. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, 
B3, C2, OA2, OA3, OA3.5.

SONICFILL 2
Kompozit obsahuje vysoce plněnou patentovanou pryskyřici se speciálními modifi kátory, 
které reagují na akustickou energii. Při aktivaci kompozitu akustickou energií dochází 
ke snížení viskozity, čímž se zvýší zatékavost kompozitu, umožňující rychlé nanesení 
a přesnou adaptaci. Poté se kompozit vrátí do viskóznějšího stavu, kdy jej lze skvěle 
opracovávat a tvarovat.

399 Kč
Charisma Classic 4 g 

jednotlivé odstíny(Do vyprodání zásob)

FILTEK ONE
Vyplňový bulkfi llový materiál nejen do postranního úseku. Lepší estetický 

výsledek díky zvýšené opacitě. Vysoká mechanická odolnost a skvělá 
leštitelnost. Rychlá a jednoduchá aplikace v jednom kroku. Hloubka vytvrzení 

až 5 mm. Není třeba vrstvení nebo drahé dávkovací zařízení. Vynikající 
manipulace a adaptace. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, B1, C2.

VERTISE FLOW
Samoadhezivní fl ow kompozit na bázi technologie OptiBond. Zabudování 

adhezivní složky do fl ow kompozitu velmi zjednodušuje zpracování výplní. 
Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, UO, XL, T.

EVER X FLOW
Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu 
dentinu. Odolnost proti zlomení téměř shodná s dentinem. Účinně zpevňuje 
velké postranní výplně v kombinaci s konvenčním kompozitem jako vrstvou 
skloviny. Bulkový odstín je optimální pro hluboké posteriorní kavity a rychlou 
aplikaci (hloubka polymerace 5,5 mm), dentinový odstín pro dostavbu pahýlu 
a estetické výsledky (hloubka polymerace 2,0 mm). Indikován pro všechny 
přímé kompozitní výplně, včetně velkých posteriorních kavit, hlubokých kavit 
a endodonticky ošetřených zubů. Doporučen i pro dostavbu pahýlů.

3.399 KčVertise Flow sada

(4×2 g odstíny A2, A3, A3,5, UO, příslušenství)

1.579 Kč
Vertise Flow 2 × 2 g 

jednotlivé odstíny

NOVINKA

NOVINKA

1.689 Kč
Filtek One 4 g

jednotlivé odstíny

1.689 Kč
Filtek One kompule

20 × 0,2 g jednotlivé odstíny

3.999 Kč
Ever X Flow 

Starer Kit

(bulk 2 ml / 3,7 g, dentin 2 ml / 3,7 g, 
Essentia U 2 ml / 4 g, příslušenství)

1.469 Kč
Ever X Flow 2 ml / 3,7 g

jednotlivé odstíny

1.569 Kč
SonicFill 2

20× kompule 0,25 g

(odstíny A1, A2, A3, B1)
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RIVA LIGHT CURE / RIVA LIGHT CURE HV
Radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřicí modifi kovaný skloionomerní výplňový materiál 

s vysokou viskozitou. Díky vynikající adhezi, uvolňování fl uoridů, vysoké pevnosti 
a estetice je doporučován pro širokou škálu klinických aplikací.

1.339 Kč
Riva Light Cure 

prášek 15 g, tekutina 7,2 ml

(odstíny A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, Bleach)

3.289 KčRiva Light Cure 50 kapslí 

(odstíny A1, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, Bleach, sada)

3.289 Kč
Riva Light Cure HV 

50 kapslí 

(odstíny A1, A3,5, B1)

MAXCEM ELITE 
Samoleptací, samoadhezivní kompozitní 

fi xační duálně tuhnoucí cement pro 
nepřímo zhotovované náhrady. 

2.589 Kč
Riva Light Cure / HV 

45 kapslí 

(odstíny A2, A3)

3.799 Kč
Equia Forte Fil 50 kapslí

jednotlivé odstíny nebo sortiment 1.999 Kč
Equia Forte Coat 

4 ml

EQUIA FORTE
Equia Forte Fil je rychle tuhnoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou sklohybridní technologií s vysokou odolností proti 
prasklinám a opotřebení s uvolňováním fl uoridu. Je neobyčejně odolná a váže se stejně dobře na všechny zubní struktury bez 
ohledu na věk. Použitím Equia Forte Coat, kompozitního laku s homogenně rozptýlenými částicemi, se vytvoří velmi pevný 
bulkový materiál, který představuje funkční alternativu amalgámu pro výplně v postranním úseku chrupu.

G-CEM VENEER
Světlem tuhnoucí pryskyřičný cement se snadnou aplikací pro náročné 
estetické práce. Dokonalá zatékavost, optimální viskozita. V kombinaci 
s G-Multi Primer a G-Premio Bond zajistí G-cem Veneer trvalou a pevnou 
vazbu ke všem typům konstrukcí a preparací.

KETAC CEM PLUS  /  RADIOPAQUE
Ketac Cem Plus – upevňovací cement v praktickém dispenzeru clicker. 
Ketac Cem Radiopaque – radioopákní skloionomerní upevňovací 
cement s uvolňováním fl uoridů. 

4.629 KčMaxCem Elite sada 

(2×5 g čirý, 5 g bílý, 5 g bílý opákní, 5 g žlutý, 30× míchací 
kanyly, 20× míchací kanyly se širokým otvorem, 10× intraorální 

koncovky, 10× koncovky pro plnění kořenových kanálků)

NOVINKA

989 Kč
G-cem Veneer 

1 ml (1,7 g)

(odstíny A2, Translucent, Opaque, Bleach)

5.289 Kč
G-cem Veneer 

Starter Kit 

(2× Cem A2, TR, 2× Try-in Paste A2, TR, G-Multi 
primer 5 ml, G-Premio Bond 5 ml, příslušenství)

3.799 Kč
Ketac Cem Radiopaque

3 × 33 g + 3 × 12 ml4.799 Kč
Ketac Cem Plus 

2× 11 g 

13.999 Kč
Equia Forte Fil 200 kapslí

odstín A2 nebo A3
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GRADIA CORE
Duálně tuhnoucí kompozit 

pro estetické dostavby a fi xaci 
kořenových čepů. Spojuje 

fi xaci a dostavbu pahýlů 
v jediném kroku a nabízí 

ideální manipulační vlastnosti. 
Samoleptací duálně tuhnoucí 

bondovací systém využívá 
zjednodušenou jednokrokovou 
aplikaci a dokončovací fázi lze 

začít již 5 minut po aplikaci 
materiálu k dostavbě 
kořenového pahýlu.

COLTOSOL F
Provizorní výplňový materiál bez obsahu eugenolu. 
Je radioopákní, krémová konzistence usnadňuje adaptaci 
ke stěnám kavity. Optimální tvrdost je ideální i pro provizorní 
výplně v distálním úseku chrupu.

2.589 Kč
Gradia Core 

doplňkové balení

(10 ml kartuše, 20 míchacích koncovek)

OPTITEMP AUTOMIX
Kompozitní materiál pro zhotovení provizorních 

fi xních náhrad v ordinaci tzv. razidlovou metodou. 
Je vysoce odolný proti frakturám a abrazi, 

barevně stálý a snadno leštitelný. 
Dodává se v kartuši v odstínu A2.

HYDROXID VÁPENATÝ
Provizorní výplň kořenového kanálku plnící funkci 

dezinfekčního činidla.

2.399 Kč
Optitemp 
Automix

(78 g kartuše, 15 míchacích kanyl)

RELYX TEMP NE
Provizorní fi xační cement bez eugenolu pro 
cementování provizorních a defi nitivních 
korunek a můstků. Lze aplikovat v tenké 
vrstvě a vazba k zubu je velmi pevná. 
Zbytky cementu zůstávají po sejmutí 
na náhradě.

949 KčRelyX Temp NE

(36 g báze + 16 g katalyzátoru)

299 Kč
Hydroxid vápenatý

50 g

299 Kč
Coltosol F 

38 g

4.989 KčGradia Core Intro Kit

(10 ml kartuše, SE bond A 3 ml, SE bond B 1.5 ml, 
dávkovací pistole, příslušenství)

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

169 Kč
Calxyd 

2×3,5 g

4.989

4.779 KčGradia Core Kit

(10 ml kartuše, SE bond A 3 ml, 
SE bond B 1.5 ml, příslušenství)
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FIBREKLEER 4X
Skelnými vlákny vyztužené kompozitní intrapulpální 
čepy. Vyznačují se vysokou pevností v ohybu a tlaku 
a zároveň vysokou elasticitou, ohýbají se stejně jako dentin. 
Jsou vysoce radioopákní a jejich povrch je silanizován.

 KOŘENOVÉ  ČEPY
Pasivní kořenové čepy ze speciální oceli se 
dodávají v sadě obsahující čepy ve dvou 
délkách – 10 a 14 mm.

PERMA EVOLUTION
Dvousložková defi nitivní kořenová výplň ve dvojité automix stříkačce. 
Neobsahuje jodoform ani paraformaldehyd, je rentgenokontrastní, biokompatibilní 
a má i silné mikrobiocidní účinky. Je objemově stálá, má silnou adhezi k dentinu 
a snadno se zpracovává. 1.099 Kč

Perma Evolution 
12 g

1.399 KčPerma Evolution sada

(12 g Perma Evolution, 20 ks míchací kanyly, 20 ks koncovky)

CANALPRO
Výplachové roztoky k endodontickému ošetření. CanalPro EDTA je 

17% roztok EDTA s Ph 8,5 pro ošetření kořenového kanálku. 

299 KčKořenové čepy

(5 × 10 mm, 5 × 14 mm)

2SEAL
Materiál pro výplně kořenových kanálků na bázi 

epoxidamin polymeru. Je radioopákní, má minimální 
smrštění, dlouhodobou objemovou stálost a hustotu. 

Dodává se v tubách nebo ve dvojité stříkačce easymiX.

2.699 Kč
2Seal tuby

2 × 4 ml 

2.799 Kč
2Seal easymiX

 15 g + 20× kanyly

699 Kč
Vrtáčky FibreKor Drill Tapered 

jednotlivé velikosti

3.799 Kč
2Seal easymiX

2 × 15 g 

649 Kč
CanalPro EDTA 

100 ml

2.149 Kč
CanalPro EDTA 

500 ml

EXSTIRPAČNÍ JEHLA

∅ 4 mm

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

 Sort. 9107.11.654 SO1 025 030 035 040 050 060

  Exstirpační jehla
Balení 6 ks, 
sortiment po 1 ks

L mm

69 Kč
Exstirpační jehla 

6 ks

749 Kč
FibreKleer 4x Tapered doplňkové balení 10 ks 

vel. 1,25 mm / 1,375 mm / 1,5 mm

399 KčCanal Pro Color

(50 × 5 ml stříkačka červená, modrá, žlutá nebo bílá)
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 RONDOFLEX PLUS 360
Vzduchový abrazivní pískovací přístroj s otočnou tryskou o 360° pro přesné 

zaměření proudu prášku. Chlazení vodou snižuje kontaminaci prášku 
a umožňuje pohodlnější ošetření. Kompatibilní s rychlospojkou MULTIfl ex.

POLANIGHT
Polanight je vysoce viskózní 
pH neutrální gel obsahující fl uor 
a karbamid peroxidu, určený 
pro kosmetické bělení. Směs 
gelů s vysokým obsahem vody 
zajišťuje minimální citlivost 
a výborný výsledek po aplikaci.

CLEANIC
Pasta pro čištění a leštění v jednom pracovním kroku. Nový druh 

abrazivních částic, které se během práce přeměňují z hrubých 
na jemné, RDA je 27. Cleanic Light neobsahuje aromatické látky ani 

umělá barviva. Je indikovaná především pro pacienty s alergiemi.

1.089 Kč
Polanight 16 %

4 × 1,3 g

3.949 Kč
Polanight 16 %

45 × 1,3 g

1.389 Kč
Polanight 16 %

10 × 1,3 g

489 Kč
Cleanic 100 g bez fl uoridů 

s příchutí máta

489 Kč
Cleanic 100 g s fl uoridy 

light, máta, zelené jablko, svěží ovoce

 PROFYLAKTICKÉ  KARTÁČKY
Kalíšky z přírodních vláken nebo nylonu.
Počet otáček: 5 000 ot./min.

ORAL-B PULSONIC SLIM ONE
Oral-B Pulsonic Slim One zajišťuje bělejší zuby už za 2 týdny, protože odstraňuje povrchové 
zabarvení zubů. Díky ultraštíhlé a superlehké rukojeti lze zubní kartáček velmi snadno 
držet v ruce a je tudíž vhodný k použití doma i na cestách. Prodloužená kartáčková hlava 
vibruje díky jemné zvukové technologii a více než 31 000 cyklů za minutu pomáhá jemně 
odstraňovat povrchové zabarvení zubů. Podle svých osobních potřeb si můžete vybrat mezi 
dvěma režimy: pro každodenní čištění a bělicí. 

L mm 6,0 6,0 6,0 6,0
Průměr ∅ 1/10 mm 060 060 060 060 Cena Kč
Dřík 204 RA Obj. č. BT260.25N BT260.24N BT260.23N BT260.23 19,-

nylonové 
měkké

nylonové 
střední

nylonové 
tvrdé

přírodní

2.299 KčOral-B Pulsonic Slim One

(tělo kartáčku, 2× hlavice, nabíjecí stanice, cestovní pouzdro)

38.990 KčRONDOfl ex plus 360

(pískovací přístroj, 2× kanyla 110° 0,64 mm a 0,46 mm, 
klíč, zásobník prášku, gumový uzávěr, 

1 kg prášek 27 µm a 50 µm, trubice trysky, čistící vrták)

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

(Cenu nelze kombinovat 
s dalšími slevami)
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 OCELOVÉ  SEPARAČNÍ  PÁSKY BECHT
Flexibilní pásky jsou určeny např. pro odstranění přebytků amalgámových 
výplní, separaci zubů apod. Jsou jednostranně sypané aluminium oxidem 
o hrubosti 80 µm, jejich délka je 135 mm. Dodávají se ve třech šířkách.

MATRICE Z NEREZOVÉ OCELI
Anatomicky tvarované (bombírované) matrice z nerezové oceli pro výplně v distálním úseku 
chrupu, tloušťka 0,045 mm. K dispozici jsou matrice na moláry i premoláry, jednostranné, 

oboustranné a je možné je použít v kombinaci s napínacím systémem SuperMat.

APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY
Jednorázové ohebné štětečky, nejsou nasákavé, materiál ulpívá 

pouze na povrchu a jsou odolné vůči rozpouštědlům. Dodávají se 
po 400 ks ve variantách Medium (modré), Fine (zelené), Superfi ne 

(fi alové) nebo v sadě (100× Medium, 200× Fine, 100× Superfi ne).

99 Kč
Ocelové separační pásky 

12 ks šířka 4 mm

129 Kč
Ocelové separační pásky 

12 ks šířka 6 mm

139 Kč
Ocelové separační pásky 

12 ks šířka 8 mm

589 Kč
Aplikační štětečky 

400 ks

KE394

KE395

KE390

KE391

KE392

KE393

KE391

KE392

KE393

KE390

729 Kč
Matrice 0,045 mm 

30 ks

L mm 6,0 7,0 6,0 6,0 3,0 6,0
Průměr ∅ 1/10 mm 025 025 025 025 030 030 Cena Kč
Dřík 314 FG OBJ. Č. EDAS01 EDAS02 EDAS03 EDAS04 EDAS05 EDAS06 44,-
Dřík 204 RA OBJ. Č. EDAS11 EDAS12 EDAS13 EDAS14 EDAS15 EDAS16 44,-

ZDARMA3 + zásobník

POLYESTEROVÉ PÁSKY
Řezané polyesterové pásky, délka 80 mm, šířka 6 / 8 / 10 mm, tloušťka 0,05 mm.

149 Kč
Polyesterové pásky 

jednotlivé šířky 100 ks

 OCCLUSPRAY
Používá se 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 

červený / zelený

 ARKANSASKÉ  KAMENY
Vhodné pro fi nýrování kompozitních materiálů. Počet otáček: 15 000 ot./min. (FG), 7 000 ot./min. (RA).
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VATOVÉ VÁLEČKY
Vatové válečky s vysokou sací schopností se dodávají 

v univerzální velikosti č. 2–3.

SAVKY TRANSPARENTNÍ
Transparentní jednorázové savky z odolného plastu je možné díky vloženému 
drátku jednoduše tvarovat.

OCHRANNÉ ÚSTENKY
Ochranné ústenky s vloženým drátkem bez obsahu latexu a skelných vláken. Upevňují se 
pomocí gumičky nebo úvazků. Ústenky s gumičkou se nově dodávají ve více barvách.

69 Kč
Savky transparentní
100 ks, délka 15 cm

79 Kč
Vatové válečky 

250 g

Balení Obj. číslo Modré Zelené Bílé Růžové Žluté Fialové Oranžové Cena Kč

50 ks s gumičkou MSI90.. 14 15 18 24 25 26 27 99,-

50 ks s úvazky MSI90.. 16 17 19     99,-

 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.

NOVINKA69 KčBecht4care 100 ml

179 Kč
Becht4care 500 ml 

s pumpičkou

269 Kč
Becht4care 1 litr 

s pumpičkou

NITRILOVÉ RUKAVICE
Modré vyšetřovací rukavice s mikrotexturovaným povrchem pro lepší manipulaci 
s nástroji. Jsou hypoalergenní, určeny zejména pro osoby alergické na latex. 
Velikosti XS, S, M, L, XL.

169 Kč
Nitrilové rukavice 

nepudrované 100 ks

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.

NOVINKA

549 Kč
Odstraňovač alginátu 

a sádry 700 g
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OROLIN MULTISEPT PLUS
Koncentrát pro dezinfekci nástrojů, nyní účinnější a šetrnější než kdykoli předtím. 

Díky kombinaci univerzálních tenzidů a dalších přísad vykazuje vysokou čisticí účinnost, 
která usnadňuje následné manuální čištění. Je možná aplikace v ultrazvukové lázni. 

V 2% koncentraci je účinný proti bakteriím, houbám vč. C. albicans, HBV, HCV, HIV, TBC 
a koronavirům během 5 minut. V koncentraci 2 % proti neobaleným virům během 15 minut.

DEKASEPTOL GEL
Prostředek k čištění, údržbě a dezinfekci 

odsávacího zařízení s odlučovačem 
amalgámu a plivátkem.

BECHTOL S PLUS
Vysoce účinný roztok připravený k přímému použití 
pro dezinfekci a čištění rotačních nástrojů. Je šetrný 
ke všem materiálům, neobsahuje aldehydy ani 
fenoly a lze jej použít i v ultrazvukových čističkách. 
Během 15 minut účinkuje proti bakteriím vč. MRSA, 
kvasinkám a inaktivuje zapouzdřené (HBV / HCV / HIV / 
BVDV / Vaccinia) i nezapouzdřené (Adeno / Polio / HPV / 
Rota / Noro) viry. Během 30 minut zajišťuje aktivní 
ochranu proti Mycobacteriu terrae a spórám.

ISORAPID OP FORTE AF
Tekutý koncentrát s velmi dobrou čisticí schopností, určený k dezinfekci stíráním vodou 
omyvatelných ploch zdravotnického zařízení. Má jemné složení a neobsahuje aldehydy, 
fenoly ani louhy, a je proto šetrný ke všem ošetřovaným materiálům. Je biologicky 
snadno odbouratelný, má ovocnou vůni. V koncentraci 1% je účinný proti bakteriím 
a houbám během jedné minuty, proti HBV, HCV a HIV virům během pěti minut.

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

1.059 Kč
Orolin Multisept 

Plus 2 l 2.099 Kč
Orolin Multisept 

Plus 5 l

NOVINKA

NOVINKA

99 Kč
Bechtofi x Plus / Bechtofi x alkoholfrei 

100 ks (14×20 cm) 149 Kč
Bechtofi x Plus / Bechtofi x alkoholfrei 

v dóze 100 ks (14×20 cm)

449 Kč
Becht XL Wipes plus / Becht XL 

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

669 Kč
Isorapid OP 
Forte AF 2 l 1.389 Kč

Isorapid OP 
Forte AF 5 l

2.599 Kč
Dekaseptol Gel 3 × 1 l, 

dávkovací pumpička

889 KčDekaseptol Gel 1 l

2.199 KčDekaseptol Gel 6 l

399 Kč
Bechtol S 

Plus 1 l

1.299 Kč
Bechtol S 

Plus 5 l

NOVINKA
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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.

KAVO SPRAY
Spray pro ošetření násadců a turbínek. Zajišťuje jejich 

dlouhodobou životnost, koncovky a násadce jsou současně 
čištěny, ošetřovány a chráněny. Při použití příslušných 

rozprašovačů se přípravek dostane přesně tam, kde 
je pravidelně potřeba čištění a lubrikace. Aplikaci je 

doporučeno provádět dvakrát denně.

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

KOLÉNKOVÉ NÁSADCE KAVO
EXPERTmatic E20L násadec 1:1 – skleněný světlovod, oddělená voda a vzduch, 
tlačítkové upínání, termodezinfekce, sterilizace až do 135 °C.
EXPERTmatic E25L násadec 1:5 – světlovod, oddělená voda a vzduch, vnitřní vedení 
chladicího média, tlačítkové upínání, keramická ložiska, výměnný mikrofi lm pro 
zachytávání nečistot ve vodě, omyvatelný, termodezinfekce, sterilizace až do 135 °C.

QUATTROCARE PLUS
Automatický přístroj pro ošetřování a čištění všech typů 
nástrojů různých výrobců. Nabízí maximální rychlost a velice 
jednoduché použití. Zároveň lze ošetřit až čtyři nástroje. 
Kompletní péče o nástroje trvá max. jednu minutu. Přístroj má 
zvláštní program pro přímé ošetření kleštiny. Součástí dodávky 
je jeden adaptér MULTIfl ex a tři adaptéry INTRAmatic.

14.999 Kč
EXPERTmatic E20L 

násadec 1:1 19.999 Kč
EXPERTmatic E25L 

násadec 1:5

(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

(Cenu nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

799 Kč
KaVo Spray 

500 ml

159 Kč
Aplikátor pro 

násadce / turbínky

43.990 Kč
 QUATTROcare Plus 

2124A
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 APEX ID
Kompaktní digitální apexlokátor v moderním designu s unikátními 
funkcemi, které umožňují zaměřit se na to, co je skutečně důležité. 
Mezi velké výhody patří přesnost za všech podmínek, možnost 
nastavit individuální „nulový bod“ a průběžná kalibrace.

 OPERAČNÍ SVÍTIDLA LUVIS
Plnospektrální LED operační a stomatochirurgické 
lampy. Svítidla mají měnitelnou barevnou teplotu 

v rozsahu 4000 / 4500 / 5000 K, oranžový fi ltr 
pro fotokompozity, dálkové ovládání, plynulou 

regulaci intenzity a bezdotykové zapínání 
a vypínání. Luvis C500 je možné namontovat 

na většinu značek zubních souprav 
a lze ji dovybavit kamerou s až třicetinásobným 

zoomem. Luvis S200 se dodává ve stropní, 
nástěnné nebo mobilní verzi.

ENDO A CLASS RECIPROC LED
Extrémně výkonný bezdrátový endodontický mikromotor 

s možností nastavení recipročního i rotačního pohybu. 
Prodloužené LED osvětlení a miniaturní hlavička zajištují 

naprosto dokonalý přehled v pracovním poli. Díky velkému 
displeji jsou zobrazované informace výborně čitelné. Motor má 
tichý chod a na jedno nabití vydrží až 90 minut nepřetržitého 
provozu. Délka nabíjení je pak 180 minut. Rozsah otáček je 

200–600 ot./min, rozsah torze 0,5–0,3 Ncm.

18.260 Kč
Apex ID 

sada

37.990 KčLuvis C500

74.990 KčLuvis S200

19.950 Kč
Endo A Class 
Reciproc LED

NOVINKA

Q MOBILE
Nový přenosný 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.

34.490 KčQ Mobile

NOVINKA

3.990 Kč
Q Mobile 

opasek s pouzdrem

3.190 Kč
Q Mobile 

propojovací kabel

(Ceny nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

(Cenu nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

21.990 Kč
Q Mobile motor s ISO konektorem 
pro připojení ordinačního kolénka
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OBCHODNÍ ZÁSTUPCI:

Intraorální 
scanner

Medit i500

SKENOVÁNÍM 
 k digitální budoucnosti!

Software Medit Link


