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Speciální nabídka - ORDINACE

Platí do vyprodání zásob. Ceny uvedeny vč. DPH.
Při objednávce nad 2.000 Kč vč. DPH poštovné neúčtujeme. Případné chyby v tisku vyhrazeny. 

Platnost: 21.11. - 20.12. 2018

Zámky lingvální idea-l
Tyto zámky mají malé mezio-distálními rozměry, 
hloubku 1,4 mm a speciální design, který 
usnadňuje použití ligatur SLIDE.

822,-
Balení: 5 ks zámky

967,-

1.376,-

Balení: 1 SADA Idea-l (8 ks zámků, 12 ks slide ligatur

extra malé, stříbrné)

1.618,-Obj. č. LEF4980-91

Obj. č. LEF498*-04

Memoria lingvální oblouk
Kulatý oblouk vhodný v případě rozšíření léčby na 
první premolár. Slitina Ni-Ti a velikost .012 a.014 
tuto úpravu umožňuje a zachovává i vysokou 
elasticitu. Velikost .016 Beta Memoria je pak 
ideální pro optimalizaci zarovnání a vyrovnání 
zubů. Oblouky jsou k dispozici ve třech 
velikostech – malý, střední a velký.

366,-
Balení: 2 ks Beta Memoria

430,-

366,-
Balení: 2 ks Memoria

430,-Obj. č. LEC495*-1*

Obj. č. LEC497*-16



Oblouky Beta Memoria
Oblouk Beta Memoria má vysokou pružnost a 
dobrou tvarovatelnost pomocí kleští. Jsou 
vyrobeny ze slitiny titan-molybdenu. Drát 
neobsahuje nikl a je tak vhodný pro pacienty s 
alergickými reakcemi na nikl. Oblouky jsou k 
dispozici ve dvou velikostech – malý a střední 
pro horní nebo dolní čelist. Kulatý drát je k ve 
velikostech .016 a .018 a čtyřhranný drát ve 
velikostech .016x.022 až .021x.027.

Knoflíky Extremo
Knoflíky bez niklu jsou vyrobeny z nerezové oceli 
technologií MIM tj. vstřikováním kovů pro 
absolutní přesnost se speciálním. Anatomická 80-
ti okénková mřížka zajišťuje vynikající pevnost 
vazby.

Kanyly Extremo
MIM kanyly bez niklu jsou vyrobeny z nerezové 
oceli technologií – MIM tj. vstřikováním kovů pro 
absolutní přesnost se speciálním. Anatomická 80-
ti okénková mřížka zajišťuje vynikající pevnost 
vazby. Slot .018 nebo .022.

Zámky Extremo
Bezniklové zámky Extremo jsou vyrobeny MIM® 
technologií v jednom kusu. Báze na zámcích v 
systému Roth je laserově označena číslem FDI pro 
okamžitou identifikaci. Zámky můžete objednat v 
systému Edgewise a Roth.

Elastické ligatury
Moduly s ligaturami jsou vyrobeny z elastomeru, 
který zajišťuje nejlepší elasticitu a odolnost vůči 
absorpci tekutin z úst. Vnitřní průměr ligatur je 1,0 
mm nebo 1,3 mm. Balení obsahuje 30 modulů a 
jeden modul má 20 ligatur. Barvy: transparentní, 
šedá, růžová, modrá, zelená.

735,-
Balení: 1 SADA pro jednoho pacienta 

799,-Obj. č. LEF9**0-9*

351,-
Balení: 10 ks zámky

od 382,-

6.989,-
Balení: 1 SADA pro deset pacientů

7.597,-Obj. č. LEF9**1-9*

Obj. č. LEF908*-1*

1.637,-
Balení: 10 ks čtyřhranný

1.779,-

1.502,-
Balení: 10 ks kulatý

1.651,-Obj. č. LEC71*0-1*

Obj. č. LEC7*1*-**

758,-
Balení: 10 ks dvojkanyla s háčkem

824,-

638,-
Balení: 10 ks kanyla s háčkem

694,-Obj. č. LEF8***-**

Obj. č. LEF85*0-0*361,-
Balení: 10 ks zakřivený 

393,-

361,-
Balení: 10 ks plochý

393,-Obj. č. LEF9060-00

Obj. č. LEF9070-00

478,-
Balení: 600 ks Průměr 1,3mm

520,-

478,-
Balení: 600ks Průměr 1,0mm

520,-Obj. č. LEK78*5-10*

Obj. č. LEK78*5-13*

BEZ NIKLU
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Dráty v prutech  Beta 
Memoria
Drát Beta Memoria má vysokou pružnost a 
dobrou tvarovatelnost pomocí kleští. Je vyroben 
ze slitiny titan-molybdenu. Drát neobsahuje nikl a 
je tak vhodný pro pacienty s alergickými reakcemi 
na nikl. Dodávají se v délce 35cm. Kulatý drát je k 
ve velikostech .016,.018 a .036 a čtyřhranný drát ve 
velikostech .016x.022 a .017x.025.

1.676,-
Balení: 10 ks čtyřhranný

1.822,-

od 1.586,-
Balení: 10 ks kulatý

od 1.724,-Obj. č. LEC7900-**

Obj. č. LEC792*-1*
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