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Ghiaccio zámky
Zámky Ghiacc io  kombinu j í  vý j imečnou 
průhlednost a tvrdost monokrystalického 
biomedicinského safíru. Díky tomu tyto zámky 
splňuj í  veškeré moderní biomechanické 
požadavky na estetiku a pohodlí.

Báze je opatřena mechanickou retencí v podobě 
retenčních zirkonových mikroperel na 2/3 
povrchu, které během léčby zajišťuji potřebnou 
pevnost vazby, ale současně umožňují snadné
a bezpečné sejmutí. Zámky se dodávají v systému 
MBT a Roth. 

od 1.671,-
Balení: KIT (různé velikosti)

od 2.089,-

295,-
Balení: 1 kus

348,-Obj. č. LEF56*-**

Obj. č. LEF5**-**

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

Platnost: 1. 4. - 30. 6. 2019

-20%až



Estetické zámky Aqua
Keramické zámky Aqua spojují výbornou 
průsvitnost s vynikající mechanickou odolností. 
Zámky se dodávají v systému Roth a Ricketts.

Ochranný vosk
Pacientský vosk ochraňuje ortodontické zámky
i měkké tkáně před podrážděním. Přirozené 
složení tohoto vosku je naprosto bezpečné a vosk 
neškodný při požití ,  nezpůsobuje žádné 
onemocnění. Příchuť máty.

Estetické samoligovací 
zámky Aqua SL
Zámky jsou vyrobeny technologií CIM s NiTi 
sponou. Povrch krytý rhodiem snižuje odraz 
světla. Zámky se dodávají v systému MBT a Roth.

Kanyla 
Estetické kanyly bez háčku. 

762,-

Balení: 10 ks

828,-Kód: LEF8721-0*

®
Knoflíky Natura
Knoflíky jsou vyrobeny z kopolymeru. Dodávány 
ve dvou variantách.

475,-
Balení: 10 ks, zakřivené

516,-

474,-
Balení: 10 ks, ploché

516,-Kód: LEF5060-00

Kód: LEF5060-01

366,-
Balení: 1 ks zámek  

430,-

6.756,-
Balení: 1 SADA pro jednoho pacienta

7.948,-Kód: LEF57*0-91

Kód: LEF57**-**
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Oblouky Memoria Natura
Kombinují vysokou elasticitu a odolnost. 
Superelastické oblouky z NiTi s nejlepší estetikou. 
Povrch drátu je barevně vyveden v odstínech zubů 
a je odolný proti absorpci ústní tekutiny a tím
i změně barvy.

1.929,-

Balení: 10 kusů hranatý

2.097,-

1.695,-
Balení: 10 kusů kulatý

1.842,-Obj. č. LEC59*8-**

Obj. č. LEC59**-**

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

889,-
Balení: 5 ks zámky

967,-

1.489,-

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

1.188,-
Balení: 10x 5 tyčinek

1.291,-

119,-
Balení: 5 tyčinek 

130,-Obj. č. LER3716-00.1

Obj. č. LER3716-00

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.

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*

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.

395,-
Balení: 2 ks Beta Memoria

430,-

395,-
Balení: 2 ks Memoria

430,-Obj. č. LEC495*-1*

Obj. č. LEC497*-16

Ortho cleaner
Speciální přípravek na čištění retainerů, 
sportovních chráničů na zuby, snímatelných 
aparátků a dlah pro domácí použití. Odstraňuje 
skvrny od tabáku, kávy, čaje, železa zubního 
kamene a zubního plaku.

756,-

Balení: 20x 4 g

822,-Obj. č. LER7001-00

LEF5***-0*

1.322,-
LEF5*06-*0

4.356,-
LEF5X20-*0

1 ks

6 ks, horní oblouk

1 SADA pro jednoho pacienta 

228,-268,-

1.556,-

5.125,-
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