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člen asociace

Bulletin - ordinaceSpeciál OTISKOVÁNÍ
str. 18–24

Váš spolehlivý partner

Váš nákup pomáhá!



Váš spolehlivý partner

PRO DOBROU VĚC

Mamma HELP je nevládní neziskovou organizací, která sdružuje ženy

s diagnózou rakovina prsu a jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty.

Organizace Mamma HELP,  nabízí bezplatnou individuální pomoc 

ženám s rakovinou prsu i jejich rodinám. 

Smyslem a cílem MAMMA HELP CENTER je pomoci každému, kdo 

je o pomoc v souvislosti s nádorovým onemocněním prsu požádá, 

bez ohledu na to, zda se v budoucnu ke sdružení aktivně připojí či 

nikoli.

Většina žen prožije se sdělením diagnózy psychický šok, se kterým se 

musí vypořádat. Každé onkologické onemocnění zasáhne nejen 

samotného pacienta, ale i jeho rodinu a přátele.

Každoročně navštíví tyto centra téměř 7000 klientek – onkologických pacientek i jejich příbuzných.

Centra Mamma HELP jsou skoro po celé ČR (Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, Přerov, Zlín, Plzeň, České 

Budějovice). Také personálně zajišťuji Avon linku proti rakovině prsu a všechny služby poskytují zdarma.
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www.mammahelp.cz



Vážení zákazníci,
tímto bulletinem ve spolupráci s vámi, našimi zákazníky, jsme se rozhodli pomoci

organizaci Mamma HELP a podpořit tak ženy s rakovinou prsu a jejich rodiny
v boji s touto nemocí. 

Váš nákup pomáhá! Z objednávky věnujeme níže uvedenou částku
na podporu organizace Mamma HELP.

Pro dobrou věc!

Při jednorázové objednávce v celkové hodnotě vč. DPH: 1. varianta: od 7.000,- do 14.999,-;

2. varianta: od 15.000,- do 24.999,-; 3. varianta: od 25.000,-  přispějeme uvedenou částku neziskové organizaci Mamma help.

Při nákupu nad 7.000 Kč  

100 Kč na Mamma help

Při nákupu nad 15.000 Kč  

250 Kč na Mamma help

Při nákupu nad 25.000 Kč  

500 Kč na Mamma help

2o100 Kč 2o250 Kč 2o500 Kč
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Naše příběhy: Jiřina Havránková

Začátkem roku 2001, v březnu, jsem šla podruhé v životě 

na mamograf, a bohužel jsem dopadla špatně. Po biopsii, 

která následovala, jsem se za pár dní dozvěděla, že mám 

INVAZIVNÍ DUKTÁLNÍ KARCINOM. Zhroutil se mi svět, 

vůbec jsem nevěděla, co dál. Do té doby jsem o sdružení 

Mamma HELP neslyšela, ale řekli mi o něm na mamografu 

na Zeleném pruhu. Taky jsem se shodou okolností právě 

ten den v novinách Večerní Praha dozvěděla hodně o té 

nemoci … byl tam článek na dvě strany, a samozřejmě mě 

vyděsil ještě víc. Do Mamma HELP centra mne dovezl 

manžel, který už byl sám z mého stavu také zoufalý, a byla 

jsem ráda, že jsem se tam mohla svěřit, vidět ostatní, které 

tu nemoc mají za s sebou a žijí. Pamatuji se na Martu 

Vančurovou, která se mne jako terapeutka ujala, potom 

na Janu Drexlerovou. Protože jsem se začala od dubna 

léčit ve Vinohradské nemocnici u onkologa MUDr. 

Václava Pechy, tak jsem měla Mamma HELP poblíž. 

Zastavila jsem se tam cestou z nemocnice často na kafe, a 

protože jsem se léčila až do listopadu, tak jsem tam časem 

byla jako doma. Ta pomoc pro mne byla velká. Dokonce se 

pamatuji, že mne do nemocnice první den po operaci- Dr. 

Pecha mne operoval v pátek 13.7. – přišla Jana Drexlerová 

navštívit. Věděla, že se hrozně bojím. Strašně moc mě to 

potěšilo.

A jak žiju teď? Máme od té doby s manželem celkem 9 

vnoučat. Od nejmladší dcery dvojčata-kluky, budou jim 4 

roky a vnučku Ditušku, té bude 7. Od druhé dcery 2 

vnučky-12 a 9 let. Bydlí ve Zlíně. A manželův syn má 4 děti 

a bydlí v Roudnici. My s manželem žijeme v Dolních 

Chabrech, jsem šťastná že jsem to tehdy celé přežila a na 

Mamma HELP s láskou vzpomínám, protože mi byl 

oporou a moc mi pomohl. A asi se tam za děvčaty brzo 

zastavím, protože se mi po 17 letech udělal na operované 

straně lymfedém a už několik měsíců chodím na 

rehabilitaci…
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Výplňové materiály

Gradia Direct
Gradia Direct X
Světlem tuhnoucí kompozitní materiál pro 
zhotovení esteticky náročných výplní jen s jedním 
snadno použitelným materiálem.

910,-

Balení: 5g stříkačka

odstín dle výběru

Kód: GC00330*, GC00340*

od 1.580,- VIP

G-aenial
Světlem tuhnoucí kompozitní výplňový materiál 
pro frontální (Anterior) a distální (Posterior) úsek. 
Oba materiály jsou uživatelsky příjemné, určené 
ke zhotovování vysoce estetických výplní všech 
tříd, ať již za použití jednoho nebo více odstínů. 
Výplň je snadno rozpoznatelná pomocí rentgenu 
díky technologii HDR.

1.496,-

Balení: 4,7g stříkačka anterior / posterior 

odstín dle výběru

Kód: GC004678-4704

1.870,- VIP

+

790,-Kód: SD8401082-83

Výběr z odstínů: A2, A3

Balení: 4 g stříkačka 

1.042,- VIP

690,-Kód: SD8401081-99

Výběr z odstínů: A1, A3.5, A4, B1, B2, C1, C2, D2, b, Incisal,

OA2, OA3, OA3.5

Balení: 4 g stříkačka 

1.042,- VIP

1.990,-Kód: SD8400125-II

Balení Promo pack II.: 4 x 4 g stříkačka (odstíny: 2x A2,

2x A3) + 5 ml stae

+ luna instruktážní návod

3.224,- VIP

Luna
Luna je ideální univerzální nanohybridní výplňový 
materiál pro každodenní použití ve frontálním i 
d i s tá ln ím úseku .  Jednoduchý estet ický 
kompozitní systém s výbornou leštitelností, 
pevností a odolností.

Filtek One
Vysoce estetický bulkfillový materiál umožňující 
lepší estetický výsledek díky zvýšené opacitě. 
Vysoká mechanická odolnost a skvělá leštitelnost 
zaručená 3M technologií nanofilního plniva. 
Rychlá a jednoduchá aplikace v jednom kroku. 
Hloubka vytvrzení až 5 mm. Není třeba vrstvení 
nebo drahé dávkovací zařízení. Vynikající 
manipulace a adaptace. Výborně zatéká díky 
tixotropii a kompulové aplikační formě.

Filtek Z250
Univerzální nanohybridní výplňový materiál pro 

frontální i postranní úsek chrupu. Materiál se 

nelepí na nástroje a je rentgenokontrastní. 

Je značně odolný vůči abrazi, má vysokou pevnost 

v ohybu a nízké polymerační smrštění. 

1.099,-

Balení: 1x 4 g stříkačka, různé druhy

1.159,-Kód: ES6020** VIP

Filtek Z550
Univerzální nanohybridní výplňový materiál s 

dlouhodobou stálostí naleštění. Je velmi pevný a 

odolný proti otěru. Materiál je určen pro postranní 

i frontální úsek chrupu, velmi snadno se 

zpracovává, nelepí se na nástroje a nestéká. Je 

indikován pro všechny třídy přímých výplní. 

999,-

Balení: 1x 4 g stříkačka, různé druhy

1.127,-Kód: ES7050** VIP

1.690,-Kód: ES4871A1

Výběr z odstínů: A1,A2, A3, B1, C2

Balení: 20x 0,2 g kompule

VIP

1.690,-Kód: ES4870A1

Výběr z odstínů: A1, A2, A3, B1, C2

Balení: 4 g stříkačka

VIP

1.988,-

1.988,-

Ceram.X SphereTEC one
Jedná se o revoluční novinku, především díky 
unikátní patentované technologii SphereTec - 
kulaté granulované plnivo plnící efekt kuličko-
vého ložiska. Tato technologie poskytuje 
dokonalé manipulační vlastnosti a posouvá 
komfort při manipulaci s materiálem na novou 
vyšší úroveň!

Balení: Při koupi 3 kusů 12x 0,25g kompule

(Výběr z odstínů: A1/A2/A3/A3,5/A4/BW)

obdržíte 1 doplňkové balení SDR Plus ZDARMA

nebo

Balení: Při koupi 3 kusů 3g stříkačka

(Výběr z odstínů: A1, A2, A3, A3.5, A4)

obdržíte 1 doplňkové balení SDR Plus ZDARMA

1.712,-
Kód: DT60701630

Balení Intro KIT: 24 kompulí po 0,25 g, 4x A1, 4x A2,

8x A3, 4x A3,5, 4x A4, aplikační pistole ZDARMA

2.014,- VIP

3.180,-
Kód: DTCEEP1246 4.711,-

5.035,-Kód: DTCEEP1245

Balení:  intro kit with PBU (15g) - 5× stříkačka a 3 g,

odstín A1/A2/A3/A3,5/A4 dle výběru, 1x prime&bond,

příslušenství, 1 x ceram.x SphereTEC one syringe refill

A3 (3g) FOC. Při nákupu ceram x one sphere tec úvodní

balení obdržíte 1x stříkačku a3 + 1x aquasil ultra+

lv/xlv zdarma!

7.830,- VIP

VIP

+

+

NOVINKA
-38%až
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Výplňové materiály

Harmonize
Kompozit nové generace s adaptivní responzivní 

technologií, sítí nanoplniv, která Vám umožní 

zhotovit přirozeně vypadající výplně snadněji než 

kdykoli předtím.

1.365,-

Balení: 1 x 4 g stříkačka, odstín dle výběru

Kód: KE36536-67 VIP1.671,-

-18%až

1.949,-Kód: KE36631

Balení Trial Kit: 4x 2g stříkačka (1x dentin A3, 1x dentin

A3.5, 1x sklovina A2, 1x sklovina A3)

do vyprodání zásob

VIP
1.859,-Kód: CO60019746-48

Balení: 20 x 0,2 g kompule, odstín dle výběru

1.269,-Kód: CO60019697-705

Balení 1 x 3 g stříkačka, odstín dle výběru

Dyract XP
Nejrozšířenější kompomerní materiál s profy-
laktickými účinky pro výplně všech tříd. Je 
obzvlášť vhodný pro opravy klínovitých defektů a 
pro rizikové skupiny pacientů.

1.434,-Kód: DT6060427*

Výběr z odstínů: A2, A3, A3.5, B1

Balení: 20x  0,25g kompule 

1.792,-

-20%

-20%

VIP

990,-Kód: GC900487-502

Balení: 1ml stříkačka, odstín dle výběru

VIP

4.190,-Kód: GC901509

Balení: G-aenial Universal Injectable A1, A2, A3 a 1ml,

G-Premio Bond 5ml, 30 dávkovací kanyla,

3× ochranná krytka

VIP

G-ænial Universal Injectable
Vysoce odolný kompozit pro kavity všech tříd. 
Snadné vytlačení materiálu, radioopákní, pevnost

v ohybu, vynikající estetika.

Admira Fusion x-tra
Nanohybridní ormocerní výplňový materiál typu 
bulk-fill se spolehlivým vytvrzováním 4mm vrtev.

Aura eASY
Aura je ultra univerzální kompozitní materiál. 
Můžete vybrat ze 4 univerzálních odstínů (ae1, 
ae2, ae3, ae4), které se snadno přizpůsobí 
odstínům frontálních i distálních výplní.

1.990,-
Kód: SD8565020-23

Balení: 20 x 0,25 g kompule

Odstíny: ae1, ae2, ae3, ae4

2.216,-

1.590,-
Kód: SD8560020-23

Balení: 1 x 4 g stříkačka

Odstíny: ae1, ae2, ae3, ae4

1.773,-

VIP

VIP

2.030,-Kód: VO2811

Balení: 15x 0,2 g kapsle

VIP

2.030,-Kód: VO2810

Balení: 1x 3 g stříkačka

VIP

BRILLIANT EverGlow
Univerzální kompozitum nové generace, vhodné 

pro výplně frontálních i distálních zubů. Bylo 

vyvinuto se zvláštním zřetelem na estetiku

a snadné používání a vyniká díky své výborné 

leštitelnosti a výj imečným schopnostem 

optického splynutí. Díky propracovanému složení

plniva lze tvárné submikronové univerzální 

kompozitum snadno aplikovat na všechny třídy 

kavit. Díky své zvýšené odolnosti proti abrazi

a velmi dobrému zachování lesku přináší 

BRILLIANT EverGlow úžasné dlouhodobé 

výsledky.

Zcela bez námahy tak lze dosáhnout vysoce 

estetických a trvanlivých výplní.

2.148,-

1.589,-

2.329,-

TOP

TOP

*Při nákupu 4 balení v ceníkové

ceně obdržíte 1 balení ZDARMA

AKCE 4+1
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Riva Self Cure / HV / Fast
Ideální radioopákní chemicky tuhnoucí skloiono-
merní výplňový materiál pro výplně I. a II. třídy, 
geriatrické a cervikální výplně.

3.090,-Balení: 50 kapslí

Riva SC / SC Fast: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, sortiment,
T-A2, T-A3, T-A3.5     Kód: SD86*
Riva SC HV: A1, A2, A3, A3.5      Kód: SD8630001-4

3.877,-

Riva Light Cure / HV
Ideální radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřicí 
modifikovaný skloionomerní výplňový materiál. 
Pro výplně I. - III. tř., geriatrické a cervikální výplně.

3.290,-Balení: 50 kapslí

Riva LC: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, Bleach,
sortiment     Kód: SD8700001-16, SD8710000
Riva LC HV: A1, A2, A3, A3.5, B1     Kód: SD8730001-6

4.142,-

Ultramat S
Vysokorychlostní amalgamátor s jednoduchou 
obsluhou pro většinu typů kapslí. Ovládá se 
pomocí pouhých tří tlačítek, zajišťuje dokonalé a 
přesné protřepání. Přednastavené časování po 6 s, 
8 s a 10 s.

9.490,-Kód: SD5546058 13.107,-

Riva aplikátor
Aplikátor kapslí z nerezové oceli. Zajišťuje řízené 
vytlačování, je autoklávovatelný. Možné použití
i s kapslemi jiných výrobců.

Aplikátor kapslí bez ostrých hran pro řízené 
vytlačování. Pohodlná manipulace v ústech
i u osoby s malou rukou. Je autoklávovatelný. 
Možné použití i s kapslemi jiných výrobců.

2.490,-Kód: SD5545013 2.750,-

1.390,-Kód: SD5545009

Riva aplikátor kapslí 1

Riva aplikátor kapslí 2

1.555,-

-26%

3.890,-Kód: SD8670008 5.275,-

Riva Silver
Radioopákní chemicky tuhnoucí stříbrem 
modifikovaný skloionomerní výplňový materiál. 
Díky vynikající adhezi k zubu a vysokému 
uvolňování fluoridů je doporučován pro širokou 
škálu klinických aplikací. Dodává se v univer-
zálním šedém odstínu.

Balení: 50 kapslí

2.590,-Balení: 45 kapslí

Riva SC: A2, A3     Kód: SD8606202,3, SD8606302,3
Riva SC HV: A2, A3      Kód: SD8630102-03

3.206,-
2.590,-Balení: 45 kapslí

Riva LC: A2, A3     Kód: SD8700062-63
Riva LC HV: A2, A3      Kód: SD8730052-53

3.169,-VIP

VIP

VIP

VIP

Ketac Molar Aplicap
Skloionomerní cement v kapslovém systému 
Aplicap pro trvalé a dlouhodobé provizorní 
výplně v laterálním úseku, výplně dočasných zubů, 
pečetění fisur, krčkové výplně bez estetické 
priority.

3.440,-

Balení: Doplňkové balení
50 kapslí (sortiment A1, A3, A4, DYO)

Kód: ES56410, 20, 30

4.300,- VIP

Ketac Molar Quick Aplicap
Vysoce viskózní skloionomerní cement pro výplně 
v postranním úseku chrupu v ručně míchatelné 
verzi Easymix nebo v kapslovém systému Aplicap
s dostatečně dlouhou a úzkou kanylou pro 
přímou aplikaci.

3.691,-

Balení: Doplňkové balení
50 kapslí (sortiment A1, A2, A3, A4, B2)

Kód: ES56363, 64, 66, 69 

4.614,- VIP

Equia Fil

Fuji II LC

Fuji IX GP Extra

Fuji IX GP / GP Fast

Výběr z odstínů: A1, A2, A3, A3.5, 

B1, B2, B3, C4, sortiment, SW

Balení: 50 kapslí

3.690,-Kód: GC00437* 4.610,-

Výběr z odstínů: A1, A2, A3, A3.5, A4,

B2, B3, B4, C2, C4, D2, sortiment

Balení: 50 kapslí

4.030,-Kód: GC00323* 5.050,-

Výběr z odstínů: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4

Balení: 50 kapslí

3.920,-Kód: GC00328* 4.900,-

Výběr z odstínů: Normal - A2, A3, A3.5, B2, B3, C4 

Fast - A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Balení: 50 kapslí

3.560,-Kód: GC00327* 4.450,-

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

TOP

Ultramat 2
Vysokorychlostní amalgamátor pro kapslové 
dentální materiály s přesným, mikroprocesorem 
řízeným časovým spínačem a displejem 
zobrazujícím přednastavený čas. Záruka je 5 let. 
Nastavitelné časování po 1 s.

18.490,-Kód: SD5546052 20.558,-

5
UR KAÁ

Z

LET
TOP

Skloionomery
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Riva conditioner
Roztok kyseliny polyakrylové pro jemné 
odstranění „smear layer“ z dentinu a skloviny. 
Optimalizuje adhezi skloionomerních cementů k 
povrchu zubu.

995,-Kód: SD8620001

Balení: 10 ml

1.064,-

Riva coat
Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní 
výplně. Zabraňuje kontaminaci výplně slinami a 
vodou po dobu 24 hodin po ošetření.

895,-Kód: SD8610001

Balení: 5 ml

999,-

Riva Self Cure
Ideální radioopákní chemicky tuhnoucí skloiono-
merní výplňový materiál pro výplně I. a II. třídy, 
geriatrické a cervikální výplně.

1.079,-

Výběr z odstínu: A1, A2, A3, A3.5, 

A4, B2, B3, T-A2, T-A3, T-A3.5

Balení: 15g prášek, 6,9ml tekutina

1.147,-Kód: SD86105**

Riva Silver
R a d i o o p á k n í ,  s t ř í b r e m  m o d i fi k o v a n ý 
skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový 
materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, 
trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou 
pevností. Díky svým vlastnostem je optimální 
výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva 
silver má světle šedý odstín.

3.890,-
5.155,-Kód: SD8670508

VIP

VIP

VIP VIP

Riva Light Cure
Ideální radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřicí 
modifikovaný skloionomerní výplňový materiál.

1.339,-

Výběr z odstínu: A1, A2, A3, A3.5, A4, 

B2, B3, B4, C2, C4, Bleach

Balení: 15g prášek, 7,2ml tekutina

1.433,-Kód: Sd87005** VIP

Ketac Molar Easymix A.R.T.
Vysoce viskózní skloionomerní cement pro výplně 
v postranním úseku chrupu v ručně míchatelné 
verzi Easymix nebo v kapslovém systému Aplicap
s dostatečně dlouhou a úzkou kanylou pro 
přímou aplikaci.

1.269,-Kód: ES56633

Balení: 12,5 g prášek odstín A3, 8,5 g tekutina,

míchací podložka, příslušenství

1.496,-

-15%-25%

-20%

VIP

Fuji I 1-1
Fuji I je klasický skloionomerní cement pro fixaci 
protetických prací s kovovým základem. Snadno 
se zpracovává a dokonale se váže k zubním 
tkáním a ke kovu, takže je možné jej použít i pro 
fixaci rozsáhlejších prací.

2.700,-Kód: GC003201

Balení: 35 g prášek, 20 ml tekutina

3.360,- VIP

Fuji IX GP
Kondenzovatelný skloionomerní výplňový 
cement v klasické a rychle tuhnoucí verzi. Snadno 
a rychle se zpracovává, má vynikající fyzikální 
vlastnosti a abrazi srovnatelnou s kompozity. 

5.390,-Kód: GC900444

Balení 3-2: 3x 15g prášek (A2, A3, B3) 

2x 6.4 ml tekutina

6.450,- VIP

2.190,-Kód: GC003264

Balení 1-1: 15g prášek A3, 6.4 ml tekutina

2.690,- VIP

Kavitan
Kavitan LC je skloionomerní světlem tuhnoucí 
rentgenokontrastní podložkový a výplňový 
materiál s vysokou počáteční pevností. Kavitan LC 
lze opracovat ihned po světelném vytvrzení, což 
velmi usnadňuje a zrychluje ošetření pacienta a 
minimalizuje nepříznivý vliv vlhkosti v počáteční 
fázi tuhnutí. Přitom zůstává zachována chemická 
adheze k tvrdým zubním tkáním a schopnost 
dlouhodobě uvolňovat fluoridové ionty. 

556,-Kód: SP4113430

Balení: 5g tekutina

695,- VIP

Kavitan
Kavitan LC je skloionomerní světlem tuhnoucí 
rentgenokontrastní podložkový a výplňový 
materiál s vysokou počáteční pevností.

1.150,-Kód: SP4113411, 12

Výběr z odstínů: A2, A3

Balení: 12g prášek, 5g tekutina, A2

1.437,- VIP

Balení: 1x32 g prášek, 1x8,9 ml tekutina

Skloionomery
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Flow a Bulk Fill materiály

SonicFill 2
Disponuje vynikající přilnavostí, nabízí ideální 

zpracovatelské vlastnosti, velkou hloubku 

vytvrzení a trvalou marginální integritu.

1.570,-Kód: KE360**

Výběr z ostínů: A1, A2, A3, B1

Balení: 20x 0,25g kompule

2.355,- VIP

Wave
Zatékavý kompozitní materiál ve 3 viskozitách.

2.790,-
Kód: SD7500012-13 3.445,- VIP

wave - nejvíce zatékavý, Odstíny: A2, A3

Balení: 10x 1 g stříkačka, 40x aplikační kanyly 

wave - nejvíce zatékavý, Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5,

B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, G, b

wave MV - středně zatékavý, wave HV - nejméně zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, C2, b

Balení: 1g stříkačka, 5x aplikátor

399,-
Kód: SD751*/831*/821* 445,- VIP

G-aenial Universal Flo
Vysoce viskózní světlem tuhnoucí zatékavý 
univerzální kompozitní materiál. Má fyzikální 
vlastnosti tuhého kompozitního materiálu, avšak 
v zatékavé konzistenci. Je vhodný pro trvalé 
výplně, má pečlivě vyváženou viskozitu, vysokou 
leštitelnost a trvanlivost. Speciálně navržená 
ergonomická stříkačka usnadňuje aplikaci.

1.552,-Kód: GC004619-33

Balení: 2ml/3,4g stříkačka, 4x aplikační kanyla

odstín dle výběru 

1.940,- VIP

Filtek Bulk Fill Flowable
Zatékavý kompozitní materiál vysoké viskozity 
pro snadnou a rychlou aplikaci. Je indikován pro 
báze pro přímé výplně třídy I a II, jako podložkový 
materiál pod výplňové materiály a pro pečetění 
jamek a fisur. Je možné jej polymerovat až do 
hloubky 4 mm, má vynikající okrajový uzávěr, 
vysokou pevnost a výbornou odolnost proti 
opotřebení.

1.399,-
Kód: ES4861A1, A2, A3, U

1.865,-

Balení: 15x 0,2 g kompule, odstín A1, A2, A3, U

VIP

Aura Bulk Fill
Ultra univerzální kompozitní materiál nové 
generace. Představuje spojení nové kompozitní 
pryskyřice s nízkým smršťováním a nového plniva 
s vysokou hustotou (UHD). Aura je určena pro 
rychlé posteriorní výplně, kdy není nutné 
překrývat sklovinou. Určeno pro dosažení velké 
hloubky vytvrzení a vysoké pevnosti. 

1.990,-Kód: SD8565012

Balení: 20x 0,25g kompule

2.216,-

1.290,-Kód: SD8560012

Balení: 4g stříkačka

1.773,- VIP

VIP

SDR Plus
Zatékavý podložkový kompozitní materiál, určený 

jako náhrada dentinu pro rozsáhlé výplně I., II., III. 

a V. třídy. Materiál je možné polymerovat ve 4 mm 

vrstvách s minimálním polymeračním napětím.

8.290,-

Balení sběratelská edice: 110 kompulí: 70 x Universal,

10x A1, 15x A2, 15x A3

Kód: DT60603048

1.449,-

Balení: 15 kompulí 0,25 g, odstín A1, A2, A3, universal

1.531,-Kód: DT61C10*P VIP

3.912,-

Balení: 50 kompulí 0,25 g, odstín universal

4.890,-

9.943,-

Kód: DT61C103P VIP

Vertise Flow
Samoadhezivní kompozitní flow materiál pro 
zhotovení dlouhodobých odolných výplní. 
Obsahuje adhezivní materiál OptiBond, není 
proto nutné samostatné bondování a vazba na 
dentin i sklovinu je i přes zjednodušený postup 
velmi pevná. Snadno se nanáší, nestéká a má 
vynikající okrajový uzávěr. 

1.586,-Kód: KE34402

Balení: 2× 2g stříkačka, 20× aplikační kanyla,

20× štěteček. Výběr z odstínů: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,

univerzální, opákní, XL, translucentní

1.982,- VIP

-33% -20%

-27%až -20%až

*Do vyprodání zásob

TOP
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Permite  Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 56% 

obsahem stříbra. Nulová mikronetěsnost, vysoká tlaková pevnost a 

výborná leštitelnost.

Složení: Ag 56 %, Sn 27,9 %, Cu 15,4 %, In 0,5 %,Zn 0,2 %

3.110,-
2.590,-

2.333,-
1.790,-

1.749,-
1.390,-

Balení: 50 kapslí 400 mg

Kód: SD4001303EKO

Kód: SD4001404EKO

Balení: 50 kapslí 600 mg

Kód: SD4002303EKO

Kód: SD4002404EKO

Balení: 50 kapslí 800 mg

Kód: SD4003303EKO

Kód: SD4003404EKO

normálně tuhnoucí

pomalu tuhnoucí

normálně tuhnoucí

pomalu tuhnoucí

normálně tuhnoucí

pomalu tuhnoucí
13.490,-

18.295,-

9.690,-
13.726,-

7.490,-
10.290,-

Balení: 300 kapslí 400 mg

Kód: SD4031303EKO

Kód: SD4031404EKO

Balení: 300 kapslí 600 mg

Kód: SD4032303EKO

Kód: SD4032404EKO

Balení: 300 kapslí 800 mg

Kód: SD4033303EKO

Kód: SD4033404EKO

normálně tuhnoucí

pomalu tuhnoucí

normálně tuhnoucí

pomalu tuhnoucí

normálně tuhnoucí

pomalu tuhnoucí
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1.695,-
1.490,-

1.420,-
1.292,-

1.021,-
949,-

GS-80  Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina se 40% obsahem stříbra. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.

Balení: 50 kapslí 400 mg

Kód: SD4401303EKO

Kód: SD4401404EKO

Balení: 50 kapslí 600 mg

Kód: SD4402303EKO

Kód: SD4402404EKO

Balení: 50 kapslí 800 mg

Kód: SD4403303EKO

Kód: SD4403404EKO

normálně tuhnoucí

pomalu tuhnoucí

normálně tuhnoucí

pomalu tuhnoucí

normálně tuhnoucí

pomalu tuhnoucí

7.990,-
9.975,-

6.790,-
8.358,-

4.990,-
6.007,-

Balení: 300 kapslí 400 mg

Kód: SD4431303EKO

Kód: SD4431404EKO

Balení: 300 kapslí 600 mg

Kód: SD4432303EKO

Kód: SD4432404EKO

Balení: 300 kapslí 800 mg

Kód: SD4433303EKO

Kód: SD4433404EKO

normálně tuhnoucí

pomalu tuhnoucí

normálně tuhnoucí

pomalu tuhnoucí

normálně tuhnoucí

pomalu tuhnoucí

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

1.149,-
Balení: 600 g

1.280,-Kód: SFA09327100 VIP

1.029,-
Balení: 400 g

1.140,-Kód: SFA09327000 VIP

1.689,-
Balení: 800 g

1.880,-Kód: SFA09327200 VIP

ANA 2000 Duett
Amalgám bez gama-2 fáze. Dodává se ve formě 
lisovaných tablet s kapslemi rtuti (Duett – pro 
míchání v amalgamátoru na kapsle). Složení: Ag 
43,1%, Sn 30,8%, Cu 26,1 %.

5.895,-
Balení: 400 kapslí

Kód: IX2715

3.713,-
Balení: 200 kapslí 

Kód: IX2720 VIP
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Amalgámy

Safargam NG2
Slitina pro dentální amalgám bez gama-2 fáze. 
Bez zinku. Složení: Ag 42 %, Sn 32 %, Cu 26 %. 

56 %
stříbra

40 %
stříbra

42 %
stříbra

43 %
stříbra

6.487,- TOP



Prime&Bond Universal
Prime&Bond Universal je univerzální adhesivum 
vhodné pro všechny metody leptání a na všechny 
indikace.

1.362,-Kód: DT60667350

Balení: 4 ml lahvička

VIP

Prime&Bond NT 
Jednosložkový univerzální adhezivum. Obsahuje 
nanočástice, které podporují a zesilují vazbu 
k dentinu. Stačí pouze jedna vrstva a jedna 
aplikační technika k dosažení perfektní margi-
nální integrity a vynikající adheze.

4.224,-Kód: DT60667240

Balení: 2x 4,5ml lahvička

5.280,-

1.419,-

-20%

VIP

Stae
Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na 
sklovinu i dentin. Obsahuje radikální resinový 
systém, který výrazně snižuje velikost spáry a 
smršťování. Rozpouštědlo je směs acetonu a vody 
a účinkuje na suchém i vlhkém povrchu.

699,-Kód: SD8100201EKO

Balení: 5ml lahvička

990,- VIP

990,-Kód: SD8100201

Balení: 5ml lahvička

1.165,- VIP

Go!
Jednosložkový, samoleptací, světlem tuhnoucí 
vazebný prostředek 7. generace uvolňující 
fluoridy, vhodný pro sklovinu a dentin. Není 
potřeba protřepávat lahvičku, leptat ani 
oplachovat dentin, stačí pouze jedna tenká vrstva 
materiálu.

2.490,-Kód: SD8100400

Balení: 5ml lahvička, 

50x aplikační štěteček

2.924,- VIP

Single Bond Universal
Univerzální adhezivum pro všechny adhezivní 
techniky (total-etch, selective-etch, self-etch) pro 
všechny povrchy (suchý i vlhký leptaný dentin, 
skloviny, nepřímé povrchy) bez potřeby použití 
silanu. Snadná manipulace jednou rukou díky 
lahvičce flip-top. 

2.097,-Kód: ES41266 2.477,-

Balení: 5ml lahvička

VIP

G-Premio Bond
Jednosložkový univerzální bond, kompatibilní se 
všemi technikami leptání, určený nejen pro přímý 
bonding, ale i pro provádění oprav a řešení 
hypersenzitivity. Vykazuje vynikající vazebnou sílu 
jak na sklovinu, tak dentin a to bez ohledu na 
techniku leptání. Zároveň zajišťuje optimální 
výkon a trvanlivost v čase. Je vhodný pro všechny 
indikace (kompozity, kovy – včetně ušlechtilých).

1.640,-Kód: GC009037 2.460,-

Balení:  5 ml lahvička

OptiBond Universal
J e d n o s l o ž k o v é  u n i v e r s á l n í  a d h e s i v u m
8. generace, vhodný pro všechny techniky leptání 
Self-Etch, Selective-Etch a Total-Etch. Adhesivum 
kombinuje patentovaný GPDM monomer a 
novátorský Ternary Solvent Systém, vytváří 
spolehlivé vazby ke sklovině i k dentinu a zajišťuje 
ochranu proti pooperační cit l ivosti díky 
hydrofilním vlastnostem.

5.895,-Kód: KE36518

Balení Unidose Kit: 100 Inidose Devices, 3g gel Etchant

Dispensing Tips, 100 Applicators, technický průvodce

VIP

2.500,-Kód: KE36517

Balení Bottle Kit: 5 ml lahvička, 3g gel Etchant stříkačka,

20 gel Etchang Dispensing Tips, 25 míchacích nádobek,

100 aplikátorů, technický průvodce

VIP

1.848,-Kód: KE36519

Balení: 5ml lahvička

VIP2.020,-

NOVINKA
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Adhesiva

Palodent V3 matrice
Snadno použitelný systém sekčních matric 
Palodent V3 se skládá z nikl-titanových pojistných 
kroužků, anatomických mezizubních klínků, klínků 
s ochrannou clonou (Wedge Guard) a sekčních 
matric (bez nebo s EZ nepřilnavým povrchem) pro 
zhotovování výplní v distálním úseku chrupu. 
Kroužky lze použít  jednotl ivě nebo př i 
zhotovování víceploškových výplní ve dvojici. 
Použitím systému lze docílit přesných bodů 
kontaktu a těsného gingiválního uzávěru, méně 
přebytků materiálu usnadňuje dokončování 
výplně. Při aplikaci klínku s ochrannou clonou 
ještě před zahájením preparace jsou aproximální 
plošky chráněny před neúmyslným poškozením. 
Clonu lze poté pinzetou snadno stáhnout a klínek 
zůstane na svém místě.

+

5.948,-Kód: DTCEEP1250

Balení: Při zakoupení 4 balení matric Palodent V3

v ceníkové ceně obdržíte 1 kroužek Palodent V3

ZDARMA

VIP9.238,-

1.097,-Kód: DT6597*0V

Balení: 50 kusů

VIP1.487,-

Do vyprodání zásob

-30%až

TOP





Riva cem
Riva cem je chemicky tuhnoucí, rentgen 
k o n t r a s t n í ,  p r y s k y ř i c í  m o d i fi k o v a n ý 
skloionomerní upevňovací cement pasta/pasta 
uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu 
c e m e n t o v á n í  m e t a l o k e r a m i c k ý c h  a 
celokeramických náhrad a ortodontických 
aparátků. Je dostupný v univerzálním světle 
žlutém odstínu.

1.390,-
Kód: SD8800700

Balení: 1 x 8,5g riva cem stříkačka

1.615,- VIP

Fuji Plus
Standardní pryskyřicí modifikovaný skloiono-
merní cement. Volba č. 1 mezi fixačními cementy 
ve všech formách. Prokázaná klinická funkčnost 
spolu s nepřekonatelnou jednoduchostí použití.

3.670,-
Balení: 50 kapslí A3

5.000,-Kód: GC003210

3.100,-

Balení: 15g prášek A3, 7ml tekutina, 

6,5ml Conditioner, příslušenství

3.880,-Kód: GC003211

VIP

VIP

SeT PP
Samoleptac í  samoadhez ivn í  p ryskyř i c í 

modifikovaný kompozitní duálně tuhnoucí fixační 

cement pro finální cementování náhrad z kovu, 

pryskyřice a keramiky. Produkt byl za vysokou 

kvalitu oceněn nejvyšším možným počtem bodů 

v časopise Dental Advisor.

2.790,-Kód: SD880510*

Výběr z odstínů: A1, A2, OA3, bílý opákní, translucent

Balení: 2x 7g stříkačka automix,

28x koncovka

3.976,-

-30%až

1.495,-Obj. č. SD8805102EKO

EKO balení: 1x 7g stříkačka A2 automix,

14x koncovka

2.186,- VIP

VIP

Relyx Temp NE
Provizorní upevňovací cement na bázi zinkoxidu 
pro cementování provizorních a defi nitivních 
korunek a můstků. Materiál je možno aplikovat ve 
velmi tenké vrstvě, vazba k zubu je velmi pevná a 
náhradu lze zároveň snadno sejmout. Neobsahuje 
eugenol.

949,-
Kód: ES56660

Balení: 36 g báze, 16 g katalyzátor, míchací podložka

1.057,- VIP

Maxcem Elite
Samoleptací a samoadhezivní kompozitní fixační 
cement, duálně tuhnoucí. Kompatibilní se všemi 
materiály pro nepřímé náhrady (čistá keramika vč. 
f a z e t ,  z i r k o n ,  k o v o v é  n á h r a d y  v č . 
metalokeramických a ušlechtilých slitin).

4.630,-Kód: KE34055

Balení: 5× 5g stříkačka (odstíny: 2× čirý, 1× bílý, 1× bílý

opákní, 1× žlutý), 24× automix koncovka, 16× míchací

koncovka, 8× intraorální koncovka,

8× endodontická koncovka

5.788,- VIP

-20%

-40%
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Fixační cementy

Adhesor 1
Dvousložkový zinkfosfátový cement pro podložky 
pod amalgámové nebo kompozitní výplně, pro 
dočasné výplně, k fixaci korunek a můstků, k 
plnění kořenových kanálků s gutaperčovým 
čípkem. Má dobré mechanické vlastnosti, 
r e g u l o v a t e l n o u  k o n z i s t e n c i  a  d o b u 
zpracovatelnosti, tuhne do 9 minut. Dodává se v 
odstínech 1 (bílý), 2 (žlutý).

234,-
Kód: SP4111111

Balení: 1x80g prášek, 1x55g tekutina

286,- VIP

Gel Etchant Jumbo
37,5% kyselina fosforečná pro leptání skloviny i 
dentinu. Jasná fialová barva gelu usnadňuje 
přesnou a detailní aplikaci a vizuálně napomáhá 
při oplachování leptadla. 

1.474,-
Kód: KE34632

Balení: 30g Gel Etchant Jumbo stříkačka, 2× prázdná

intraorální stříkačka, 30× jednorázová koncovka,

1× konektor pro plnění intraorálních koncovek

1.842,- VIP

Balení:  400 ks

superfine (fialová) Kód: SD8100122  

fine (zelená)  Kód: SD8100116/17

medium (modrá) Kód: SD8100118/19

Sortiment 400 ks

100 x superfine, 200 x fine, 100 x medium

590,-
978,-

Aplikační štětečky
Ohebné aplikátory, které jsou rezistentní vůči 
kyselému prostředí a rozpouštědlům. Jsou 
vyrobeny z jemného materiálu.

VIP

-20%



*AKCE 9+1
Rozřezávače Talon kanadské 

firmy TriHawk, jsou považovaný 

za nejrychleji pracující a přitom 

n e j o d o l n ě j š í  r o z ř e z á v a č e

na světě.

Zároveň jako jediné mají aktivní 

čelní plochu a díky tomu se

v prodloužené variantě Long 

hodí i k endo/reendodonciím 

skrz metalo-keramické korunky 

a kovové nástavby a separacím 

kořenu.

Nástroj Dia 18 je určen pro 

odvrtávání e.max a zirkonových 

korunek.

NOVINKA
v naší nabídce

VIP

TriHawk Talon 12

Kód: TH-T12N 220,-

VIP

TriHawk Talon 10 long

Kód: TH-T10L  245,-

VIP

TriHawk Talon 12 Long

Kód: TH-T12L 245,-

*Při nákupu 10 ks rozřezávačů TriHawk

získáte 1 rozřezávač ZDARMA

VIP

TriHawk Dia 18

Kód: TH-DIA18 179,-
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Endodoncie

AH Plus
Zdokonalená verze osvědčené AH 26. Díky formě 
pastapasta je jednodušší míchání i aplikace. 
Dodává se v tubách (AH Plus) nebo ve dvojitých 
stříkačkách  (AH Plus Jet) pro rychlou a přesnou 
přímou intraorální aplikaci.

2.690,-Kód: DT60620110

Balení: 4g báze, 4g katalyzátor

3.368,-

-15%-20%

Sealapex
Polymerní kalciumhydroxidová výplň kořenového 
kaná lku .  Je  rentgenokont ras tn í ,  tuhne
v kořenovém kanálku a je kompatibi lní
s gutaperčovými čepy. Dodává se v tubách nebo 
ve dvojitých stříkačkách s automatickým 
mícháním – XPRESS.

774,-Kód: SY18432

Balení: 12 g báze, 12 g katalyzátor,

míchací podložka

VIP

Protaper Gold
Kořenové nástroje ProTaper Gold navazují 

osvědčený, všeobecně uznávaný systém ProTaper 

Universal. K výhodám variabilní konicity přidává 

flexibilitu a individuální přizpůsobení nástroje 

tvaru kanálku. Nově použitý materiál, speciální 

tepelně upravená slitina bez tvarové paměti 

umožňuje volné ohnutí nástroje a zachování 

tvaru.

• 2,6x vyšší odolnost vůči cyklické únavě

• Vyšší flexibilita v průměru o 24% (nástroji

 umožňuje dodržet přirozenou anatomii

 kořenového kanálku)

• Zkrácený dřík na 11 mm (vylepšuje intraorální

 viditelnost)

• Vyšší flexibilita nástroje díky patentované

 metalurgii „GOLD technologie“

• Stejná sekvence nástrojů, technika opracování

 a řezná schopnost, jako u ProTaper® Universal

6.045,-
7.366,-Kód: DTCEEP1236

Při zakoupení 3 balení Protaper Gold 

(Kód: A0409 − A0411; 6 ks v blistru) 

obdržíte ZDARMA:

1 balení Protaper Gold sterilní papírové čepy

a 1 balení Protaper Gold gutaperčové čepy

TOP

Navigator EVO
Nástupce systémů WIZARD Navigator. Má vyšší 

flexibilitu a delší životnost díky tepelně zpraco-

vanému nitinolu. Neaktivní špička pro snadné 

vedení v kořenovém kanálku.

Balení: 6x stejný nástroj 

kód viz tabulka

nebo SET I, II, III, IV (6 ks/bal.)

1.149,-
1.356,- VIP VIP

967,-

Buchanan hand pluggers
Ruční cpátka mají jeden zúžený konec nikltitanový 
a jeden nerezový. Lze je použít při jakékoli běžné 
obturační technice, včetně teplé a studené 
kondenzace. Cpátka jsou rovněž ideální k 
vyplňování kořenových kanálků. Barevně odlišený 
N i T i  k o n e c  l z e  p o u ž í t  k  d o k o n č o v á n í 
kondenzačních postupů, a to i ve značně 
zakřivených kanálcích.

1.911,-
Kód: SY974-0058, 59, 60

Balení: 1 kus

2.548,- VIP

Protaper Next
Nová generace Protaperů určená endodontistům 

hledající všestranný, flexibilní systém pro ošetření 

většiny kořenových kanálků.

4.815,-
6.167,-Kód: DTCEEP1235

Při zakoupení 3 balení Protaper Next (Kód: A0803;

L 21 mm/25 mm/31 mm; L 19 mm XA; 3 ks v blistru)

obdržíte ZDARMA:

1 balení Protaper Next sterilní papírové čepy

a 1 balení Protaper Next gutaperčové čepy
a

+

Unicone
Systém na opracování kořenových kanálků 

recipročním pohybem. Vyrobeno z vysoce 

flexibilního Nitinolu s prodlouženou životností 

díky speciální technologii zpracování.

941,-
799,-

1.883,-
1.590,-

Balení: 6x stejný nástroj nebo SET II (6 ks/bal.)

Kód: ME144451035, 135, 165

Balení: SET I (3 ks/bal.) 

Kód: ME144451025, 125, 155

VIP

VIP

Kód: ME144451*

AH Plus Jet sada
Dvousložkový radioopákní sealer kořenových 

kanálků, který poskytuje dlouhodobý hermetický 

uzávěr, je chemicky i biologicky stabilní, má 

dobrou konzistenci a objemovou stabilitu. Dvojitá 

stříkačka je určena k přímé intraorální aplikaci. 

2.678,-Kód: DT60620115

Balení: ada (15 g AH Plus, 20× koncovky

+ špičky, míchací podložka)

3.151,- VIP

VIP

+
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Dental Dam BeGreat 
Vyrobena z přírodního barveného kaučuku. Fólie 
jsou nepudrované. Dokonalá izolace proti vlhkosti 
zajišťuje nejlepší výsledky při ošetření zubů.

- minimální pevnost v tahu: 24,0 MPA

- elasticita minimálně 700%

- maximální obsah prášku nižší

 než 2,0 mg / kus

- rozměr fólie 152 x 152mm

3x 195,-Kód: BGR4118, 22
BGR4218, 22

Balení: zelený mint 36ks, (medium 0,18mm)

zelený mint 36ks, (heavy 0,22mm)

modrý std 36ks, (medium 0,18mm)

modrý std 36ks, (heavy 0,22mm)

3x 298,-

OptiDam 
První trojrozměrný latexový kofferdam s 
perforovanými výčnělky. Trojrozměrný tvar spolu 
se speciálním anatomickým rámem opisuje obrys 
úst, a tak rozšiřuje prostor přístupný pro 
stomatologa, umožňuje snížení napětí, snadnější 
aplikaci a minimální nebezpečí odpadnutí svorek.

Balení: 30 kusů posterior nebo anterior

1.278,-
Kód: KE5201, 04 1.572,- VIP

Endomotor Endo A Class 
Reciproc LED
Endodontický bezdrátový mikromotor s 
recipročním pohybem a prodlouženým LED 
světlem. Miniaturní provedení hlavičky pro 
přehledný přístup preparace. Prodloužené LED 
světlo pro přehledné pracovní pole. Je vhodný pro 
použití se systémy Navigator EVO a Unicone.

19.950,-Kód: ME144914001

Vlastnosti:
rozsah otáček: 200 - 600 RPM 
rozsah torze: 0,5 - 0,3 Ncm
výdrž: / nabíjení 90 / 180 minut
rozměr mikromotoru včetně koncovky:
 208 x 29 x 31 mm
rozměr nabíjecího stojánku:
 100 x 100 x 31 mm
hmotnost včetně koncovky: 160 g
hmotnost stojánku: 150 g

Balení: Přístroj, příslušenství

TOP

Apexlokátor MEDIN 
Woodpex III
Nový apexlokátor MEDIN Woodpex III zajišťuje 
přesnost nalezení foramen apicale fysiologicum a 
stanovení délky kořenového kanálku s přesností 
98 %. 

9.770,-Kód: ME144915001

Vlastnosti:
Přesnost 98%
Kalibrace a kontrola správné funkce přístroje
Funkce DEMO
4,5“ barevný displej
Zvuková signalizace
Uživatelsky přívětivý design
Parametry:
Napájení: 3,7 V / 750 mAh
Vlnová délka: 420 – 480 nm
Váha: 336g
Rozměry: 84 x 88 x 112 mm
Výhody:
Součástí balení jsou náhradní díly umožňující
nepřetržité používání přístroje.
Použití přístroje je možné i při sterilizaci
kontaktních dílů.
Prodloužená záruka na 3 roky.

Balení: Přístroj, příslušenství

TOP

M4 Safety™ ruční nástroj
Účinně a efektivně provádí terapii kořenového 
kanálku. hodinový, oscilační pohyb umožňuje M4 
nástroji volný skluz endodontického nástroje 
uvnitř k. kanálku a operatér má tak lepší kontrolu 
nad koronálním a apikálním tlakem. 

14.872,-Kód: SY25846

Balení: 1 kus

TOP18.590,-

Apex ID
Kompaktní digitální apexlokátor v moderním 
designu, který byl navržen tak, aby fungoval za 
všech podmínek. Ať je kanálek suchý, vlhký, s 
krvácením nebo zaplněný slinami, EDTA, NaOCl či 
chlorhexidinem, Apex ID poskytuje vždy přesné, 
konzistentní a spolehlivé záznamy. Umožňuje 
jednoduše nastavit individuální „nulový bod“, 
průběžně se kalibruje, a poskytuje

tak přesné, nepřerušované informace v reálném 
čase. Přístroj má tříletou záruku. Příslušenství 
(např. kabely) 0,5 roku.

18.264,-Kód: SY972-0090

Balení: Apex ID, Apex ID stojan, 5× háček na rty,

2× držák na kořenový nástroj A, 1× držák na na kořenový

nástroj B, kabel k sondě, 3× AAA baterie, příslušenství

TOP

TOP

24.352,-

AKCE 2+1

-20% -25%

22.900,- 10.285,-

Endodoncie



» Předvedeme u Vás v ordinaci

NOVINKA
v naší nabídce



®Celtra  Duo
 

Vyvinuta pro perfektní náhradu
Zirkonem zesílená lithium silikátová keramika (ZLS)

Před umělým stárnutím

Po umělém stárnutí

Medián lomového 
zatí�ení  [N]

0   100      200 300 400 500 600 700 800

Celtra Duo (ZLS)
beze ztráty
pevnosti

®e.max
31 % úbytek 
pevnosti

®VITA  Mark II 
33 % úbytek 
pevnosti

Pevnost, na kterou se můžete spolehnout

Marginální integrita pro 

dlouhodobou klinickou důvěru

Material 1  
®IPS Empress  CAD

Material 3  

IPS e.max

Celtra Duo (ZLS)

Material 2  

VITABLOCS Mark II

Konečně je tu bloček speciálně vyvinutý pro frézování technikou CEREC®, se kterým máte vše zcela pod kontrolou. 

Sami vyberete způsob opracování a určíte estetickou úroveň, které chcete dosáhnout. Dokonce můžete rozhodnout

i o stupni pevnosti. 

Rozdíl je způsoben ultra jemnými mikrostrukturami. Celtra Duo zirkonem zesílená lithium silikátová keramika (ZLS) má 

ultra jemnou krystalickou strukturu, jejíž krystaly jsou čtyři až osmkrát menší než u běžně používané lithium disilikátové 

keramiky. Kombinuje v sobě vysokou vnitřní pevnost a vysoký podíl skla. Výsledkem je působivá síla a krásný vzhled. 

Velký počet ultra jemných lithium silikátových krystalů má vysokou skleněnou bázi, která materiálu zaručuje skvělé 

světelné optické a mechanické vlastnosti. Výhodou je translucence, opalescence, fluorescence a chameleon efekt

ve spojení s vysokou stabilitou náhrady.

*
3x 2.078,-

Kód: DT5365411***

Balení: 4 ks bločků, odstín dle výběru

*Cena platí při nákupu 3 balení

3x 3.117,- VIP

AKCE 2+1

Další výhody

Flexibilní možnosti zpracování,

které jiný bloček neposkytuje

• Frézování a leštění nebo frézování a vypálení

Prokázaná vysoká pevnost bez ohledu

na způsob zpracování

• 210 MPa pevnost bloku (po frézování a leštění)

 a 370 MPa výsledná pevnost (po frézování

 a napálení glazury)

Přirozený vzhled

• Nádherný výsledek bez ohledu

 na způsob zpracování
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Digit Power
Představujeme vám revoluční novinku – dávkovač 

digit Power Dispenser. Digit Power Dispenser je 

ergonomický, vysoce přesný dávkovací systém 

pro otiskovací hmoty s nízkou viskozitou. 

Dispenser je kompatibilní s digit Power kartušemi 

s e  k t e r ý m i  v y t v á ř í  e k o n o m i č t ě j š í

a pohodlnější systém otiskování.

*33.153,-Kód: DT678530-32 TOP

Kupte digit Power Dispenser

a poštou od výrobce obdržíte

MATERIÁL ZDARMA:

standardně tuhnoucí náplně XLV+LV

(obj. č. 678693, 678696; 50 kartuší

v balení), úvodní balení Ceram.x

SphereTec (obj.č. 60701620), SDR Plus

ekonomické balení (obj. č. 61C103P;

50 ks v balení)

Aquasil Ultra+
Aquasil Ultra+ je nejnovější kvadrafunkční A-

silikonový materiál s vynikajícími hydrofilními 

vlastnostmi, rozměrovou přesností, vysokou 

odolností vůči roztržení a trvalé deformaci. Hodí 

se pro všechny otiskovací techniky a indikace. Je k 

dostání ve formě tmelu nebo krému jak pro ruční, 

tak automatické míchaní.

8.252,-
Kód: DTCEEP1243 9.987,-

Balení: 4 balení 2x 250 ml Putty soft nebo Putty

+ ZDARMA 2x 50 ml Extra light body (XLV)

nebo Light body (LV)

VIP

+

+

NOVINKA

++Materiál
v hodnotě

20 601 Kč
ZDARMA

3.390,-
Kód: DT678622

Balení: 2 × 380 ml Putty Soft, 10x míchací kanyly

VIP5.164,-

2.930,-
Kód: DTCEEP1244

Balení: 2x 250 ml Putty Soft, 1x 50 ml Body Light (LV)

nebo Extra Light (XLV)

+ ZDARMA 2x 50 ml Body LV nebo XLV

VIP4.665,-

Úspěšné praktické odpolední školení nyní také na otiskování.

Máte zájem se s kolegy dozvědět více o nových otiskovacích hmotách

Aquasil Ultra + a zejména o unikátním dávkovači digit Power Dispenseru?

Zorganizujeme pro Vás workshop pod vedením Jany Hluché, specialistky Dentsply Sirona

Dohodněte se alespoň se třemi dalšími

kolegy a kontaktujte nás!

Nejbližší termíny: 

13. května – Morava

10. června – České Budějovice
(Přesný čas a místo bude upřesněno dle zájmu)

Otiskování

*

-37%až
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Express XT
A-silikonová otiskovací hmota nejvyšší kvality. 

1.655,-
1.324,-

Light Body / Light Body Quick / Regular Body

/ Regular Body Quick

Balení: 2x 50 ml, 10x Garant míchací kanyla žlutá

Kód: ES36974-977 VIP

2.143,-
1.690,-

Penta H, Penta Putty nebo Penta H Quick

Balení: 300ml báze, 60 ml katalyzátor

Kód: ES36894-96 VIP

Pentamix 3
Další generace přístroje Pentamix pro homogenní 
míchán í  ot i skovac ích  hmot  bez  bubl in
a s minimem odpadu.

Přístroj je 2× rychlejší než Pentamix 2, je velmi 
kompaktní a šetří pracovní místo, konstrukce 
umožňuje rychlejší výměnu kanyl i se zavřeným 
krytem. Výměna kartuší je velmi snadná
a připevnění míchacích kanyl je možné i bez 
otevření krytu přístroje. Informace o tom, jaký 
materiál je vložen a jaký je jeho pracovní čas
a doba tuhnutí, lze zjistit i bez otevření krytu 
přístroje díky speciální konstrukci a nově 
vyvinutým kartuším.

Ergonomicky umístěné zdvojené tlačítko Start na 
pravé i levé straně umožňuje pohodlné spuštění 
pravákům i levákům.

• Automatický míchací přístroj

• Stejnoměrné míchání otiskovacích hmot bez

  bublin

• Nejmenší přístroj na trhu – šetří pracovní

  prostor

Pentamix Lite
Přístroj pro automatické míchání a dávkování 
otiskovacích hmot. Otisky z Pentamixu jsou 
homogenní, bez bublin.

• Automatický míchací přístroj

• Stejnoměrné míchání otiskovacích hmot bez 

  bublin

• Lehký a přenosný – integrované madlo

* Seznam žádejte u našich obchodníků * Seznam žádejte u našich obchodníků

Materiály

ze seznamu*

do hodnoty

27.490 Kč

Povinný produkt:

Penta míchací kanyly

červené, 30 ks, 77919

Pentamix Lite

ZDARMA

Materiály

ze seznamu*

do hodnoty

44.999 Kč

Povinný produkt:

Univerzální kartuše

pro Pentamix 3, 71545

Pentamix 3

ZDARMA

NOVINKA Impregum Penta Super Quick
Kombinace vynikajícího výkonu a spolehlivosti 

polyéterů s rychlostí tuhnutí A-silikonů. Přesnost 

zobrazení, reprodukce detailů také u menších 

klinických případů bez omezení produktivity. 

Vysoce rychlý polyéter s pracovním časem 45 

sekund a časem tuhnutí 2 minuty. Vynikající výkon 

ve vlhkém prostředí a skvělá zatékavost. Přesné 

vykreslení detailů. Vylepšená svěží mátová příchuť 

pro větší pohodlí pacienta. Dostupná v konzistenci 

heavy, medium a light body.

4.903,-Kód: ES69382 6.068,-

Balení: 1x 300ml báze, 1x 60ml katalyzátor,

2x 50ml Light Body, 10x Penta míchací kanyla červená,

5x Intra oralní stříkačka fialová, 5x míchací kanyla fialová,

5x aplikační koncovky bílé, 1x adhezivum pro polyétery

Imprint 4 Penta
A-silikonový otiskovací materiál. Nejkratší doba 
tuhnutí v ústech pro úsporu času. Vysoká 
hydrofile pro dokonalé zatékání a nejjemnější 
reprodukci detailu.

3.433,-
Kód: ES71497, 98, 99

3.815,-

Balení: Putty, Heavy nebo Super Quick Heavy

Zkušební balení (1x báze à 300 ml, 1x katalyzátor à 60 ml,

1 ks korekční krém à 50 ml, 10x Penta™ míchací kanyla

červená, 5x míchací kanyla žlutá, 5x koncovka žlutá)

VIPVIP

-20%

Otiskování





Zetaflow 
C-silikon s výbornou hydrofilní schopností. Vyniká 
výbornou smáčivostí dovolující zachovat vysoký 
stupeň přesnosti i ve vlhkém prostředí.

Zetaplus
Kondenzační silikonová otiskovací hmota typu 
tmel, krém, katalyzátor vhodná pro obě otiskovací 
techniky.

Phase Plus

249,-
224,-

Balení: 453 g

Kód: ZHC302086

Hydrogum 5

289,-
254,-

Balení: 453 g

Kód: ZHC302070 VIP VIP

Tropicalgin

269,-
229,-

Balení: 453 g

Kód: ZHC302240 VIP

Orthoprint

269,-

Balení: 500 g

Kód: ZHC302145
234,-

VIP

Hydrorise
Vysoce kvalitní A-silikonová otiskovací hmota
s hyperhydrofilní technologií, která zvyšuje 
tekutost silikonu a tím výrazně zlepšuje otisk.

-25%až
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12x 289,-

*
12x 217,-

Balení: 453 g

Kód: ZHC302120

Hydrocolor 5
Bezprašná tixotropní alginátová otiskovací hmota 
s třístupňovou barevnou kontrolou průběhu 
tuhnutí (tmavě fialová – světle fialová – světle 
modrá). Je velmi příjemná pro pacienty, má 
p ř í c h u ť  m a l i n  a  j a h o d .  V y z n a č u j e  s e 
120hodinovou stabilitou otisku, velmi hladkým 
povrchem a snadným mícháním.

VIP

11.790,-
TOP

Alghamix II
Míchací přístroj pro algináty a silikony, který 
vytvoří homogenní směs bez bublin. Čas míchání 
se sníží o 30%. Možnost nastavení dvou rychlostí 
otáček. Součástí přístroje je míchací nádoba
a lopatka. K přístroji je možné dokoupit disk
pro míchání silikonů. 

Balení: 1 ks přístroj + ZDARMA 12 ks Hydrogum 5
Při nákupu Alghamix II

obdržíte ZDARMA
12x 453g Hydrogum 5

v hodnotě 3.468,-

Kód: ZHC303230

AKCE 9+3

2.195,-
Kód: ZHC207010, 11

Balení: Putty 2x 300 ml Normal / Fast

2.439,- VIP

Hydrorise
Vysoce kvalitní A-silikonová otiskovací hmota
s hyperhydrofilní technologií, která zvyšuje 
tekutost silikonu a tím výrazně zlepšuje otisk.

1.376,-
Kód: ZHC207000-05

Balení: Light, Extra Light nebo Regular Body, 2x 50 ml

Normal / Fast, 12x kanyla

1.529,-

15.258,-

VIP

5.504,-
Kód: ZHC202100bul

Balení:  4x balení Body, 2x 50 ml krém + ZDARMA

aplikační pistole 1:1 D2 dispenser

8.675,- VIP

4.642,-
Kód: ZHC207012, 13

Balení: Putty 2x 900 ml Normal / Fast

6.190,- VIP

Výhodné balení

= ZDARMA4x

319,-
349,-Zetaflow Catalyst 60 ml 

439,-
489,-Zetaflow L 140 ml

949,-
1.099,-Zetaflow Putty Soft 900 ml

1.190,-
1.379,-

Balení: Intro Kit

Kód: ZHC100850 VIP

VIP

VIP

VIP287,-
319,-Indurent gel 60 ml 

359,-
399,-Oranwash L 140 ml

949,-
1.099,-Zetaplus Putty 900 ml

990,-
1.129,-

Balení: Intro Kit

Kód: ZHC100730

VIP

VIP

VIP

VIP

* Cena platná

při nákupu 12 balení

Otiskování
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Otiskování

President
Otiskovací materiály PRESIDENT se vyznačují 
vysokou strukturní pevností, která zajišťuje 
maximální přesnost a dimenzionální stabilitu.

až

1.690,-

Balení Welcome Kit I.: 2x 300 ml Putty Super Soft

2x 50 ml Body (1x Extra Light a 1x Light) 

12x míchací kanyly

Kód: CO60021898

Balení Welcome Kit II.: 2x 300 ml Putty Soft

2x 50 ml Body (1x Light a 1x Regular)

12x míchací kanyly

Kód: CO60022172

*hodnota otiskovacích hmot

v balíčku při zakoupení samostatně.

*3.978,-

Speedex Set Promotion

Speedex Set Proffesional

1.899,-
1.697,-

1.539,-
1.329,-

Balení: Speedex Putty 910 ml, Speedex Light Body 140 ml,

Speedex Universal Activator 60 ml, Adhesive 10 ml,

Mixing pad, 4 President lžíce, Roeko Stayput (vzorek),

Roeko Comprecap (vzorek)

Kód: CO3651

Balení: Speedex Putty 910 ml, Speedex Light Body 140 ml,

Speedex Universal Activator 60 ml

Kód: CO3600

Balení:

Universal Activator 60 ml

427,-Medium Body 140 ml

427,-Light Body 140 ml

989,-Putty 910 ml

579,-

Vynikající silikonová otiskovací hmota C typu pro metodu dvojího míchaní 

i otiskování a pro funkční otisky. Objemová stabilita se blíží A-silikonům. Je možné 

pro regulaci doby tuhnutí předávkování nebo poddávkování aktivátoru až o 30 % 

bez vlivu na kvalitu otisku.

659,-

469,-

469,-

1.139,-

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

TOP

DOPRODEJ

176,-Kód: SP4221215/1

Balení: 450 g

186,-

Ypeen premium
Alginátová otiskovací hmota s vynikající 

reprodukovatelností  detai lů,  snadným a 

bezprašným mícháním, nestékavou konzistencí,  

vysokou pevností v tlaku, výhodnou hodnotou 

elastického zotavení po deformaci a dokonale 

hladkým povrchem sádrového odlitku.

VIP

Ypeen Repin 

Balení: 450 g

Kód: SP4221115/1

Balení: 300g bílé pasty v tubě, 125g hnědé

pasty v tubě

Kód: SP4241110

168,-
151,-

374,-
299,-

VIP VIP

Otiskovací lžíce nerez
Kvalitní nerezové otiskovací lžíce Medin.

119,-
134,-

Možnost výběru: horní ozubená BOX 1 / BOX 2 / BOX 3

nebo dolní ozubená FX 1 / FX 2 / FX 3 

Balení: 1 ks 

Kód: ME154520110/20/30

        ME154520260/70/80

VIP

Algitray prášek
Čisticí prostředek k odstranění alginátu

z otiskovacích lžic a nástrojů, jejichž povrch díky 

neutrálnímu pH nepoškozuje. Neobsahuje 

fosfáty, má mentolovou vůni. Pro zvýšení účinku je 

možné jej použít v ultrazvukových čističkách při 

zahřátí na 40–50°C. Rozpusťte si ve vodě

v poměru 100g/1l.

737,-
819,-

Balení: 2 x 500g

Kód: ZHC400430 VIP

ASEPTOPRINT Liquid
Dezinfekční a čistící koncentrát na otisky zubů
z alginátu, polyeteru, polysulfidu, A-silikonu
a K-silikonu, také pro lžíce na otisky, otisky
z vosku, ortodontické přístroje, aj. Neobsahuje 
aldehyd.

1.299,-
1.234,-

Balení: 1 l 

Kód: OC71041 VIP288,-
259,-

77,-
69,-

nerezová, Kód: ME152521910

zlacená, Kód: ME152521900

Mřížka zesilovací
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.

VIP

VIP
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16.290,-Kód: KA1.007.5540 22.742,-

EXPERTmatic LUX E20 L
Světelný násadec 1:1 modrý s odděleným 

vedením chladícího média. Dvoucestný sprej, 

tlačítkové upínání, keramická ložiska. 

Balení: 1x násadec

TOP

EXPERTmatic LUX E25 L
Světelný násadec 1:5 červený s odděleným 

vedením chladícího média. Trojcestný sprej, 

tlačítkové upínání, keramická ložiska, výměnný 

mikrofiltr.

21.980,-Kód: KA1.007.5550 30.975,-

Balení: 1x násadec

TOP

Kavo rondoflex plus 360
Vzduchový abrazivní práškovací přístroj s otočnou 

tryskou o 360° pro přesné zaměření proudu 

prášku.Používá se na menší zubní kazy, otevírání

a rozšiřovaní fisúr před pečetěním zubů.

39.000,-Kód: KA1.002.2179 TOP52.726,-

PROPHYflex 4
Měřítka v profylaktické léčbě již více než 10 let 

stanovoval KaVo PROPHYflex 3. Nyní KaVo 

představuje nástupce, nový KaVo PROPHYflex 4 - 

j eš tě  v í ce  un iverzá ln í ,  p ř i způsob i te lný

a ergonomický. Není třeba vybírat mezi 

dokonalou hygienou, univerzální použitelností a 

vysokou spolehlivostí. Nový KaVo PROPHYflex 4 je 

zařízení, které dokáže vše - a má ještě více výhod.

Vybírejte ze tří atraktivních

barevných designů:

Flamingo (zářivě růžová),

Wave (elegantní tmavě modrá)

nebo Lime (jasně zelená).

Akce platí do 31. 5. 2019

Akce platí do 31. 5. 2019

31.786,-

Balení: PROPHYflex

• 1x Nástroj PROPHYflex 4

• 2x rukojeť = 1x krátká, 1x dlouhá

• 2x kanyla

• 2x kontejner na prášek

• 1x kryt pro práškový kontejner supragingival (tyrkysový)

• 1x čistící vrtáček

• 1x tryskový čep

TOP

32.990,-
Kód: KA1.013.5078,79,80

Balení: PROPHYBox

• PROPHYflex a navíc:

• PROPHYpearls neutral (80 sáčků)

• PROPHYpearls výběr (80 sáčků)

• OptiView malý (2x)

• OptiView standard (2x)

42.145,- TOP

QUATTROcare PLUS 

Spray

1.049,-
Kód: KA1.011.5720/1

1.140,-

Balení: 500 ml

KaVo Spray

849,-
Kód: KA0.411.9640/1

1.149,-

Balení: 500 ml

VIP

44.000,-Kód: KA1.008.3805

QUATTROcare PLUS 2124A
Plně automatický, programově řízený přístroj pro 

ošetřování a čištění všech typů nástrojů.

Přístroj nabízí maximální rychlost a velice 

jednoduché použití. Zároveň lze ošetřit až čtyři 

nástroje. Kompletní péče o nástroje trvá 

maximálně jednu minutu. Rychlá expanze pěnicí a 

čisticí složky v QUATTROcare PLUS „Care Spray“ 

způsobí rozpuštění anorganického materiálu v 

nástroji, následně stlačený vzduch vyfoukne 

zbytky ven a tím je zajištěna optimální péče a 

údržba nástrojů. 

Přístroj má zvláštní program pro přímé ošetření 

kleštiny. Je ekonomický a šetrný k životnímu 

prostředí, náplň je biologicky nezávadná.

TOP57.681,-

Balení: 1x turbínka

EXPERTtorque LUX E680 L  
Turbínka s tlačítkovým upínáním, keramická 

ložiska, výměnný mikrofiltr, 4-bodový sprej, 

termodezinfekce, sterilizace do 135 °C, Suck-back 

stop. Světelná verze je k dispozici na rychlospojku 

KaVo, NSK nebo Sirona. Nesvětelná verze pouze 

pro KaVo rychlospojku.

22.390,-Kód: KA1.006.8700 28.027,- TOP

-26%

TOP

-24%

Instrumenty a malé přístroje
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Sterilizace

Euroseal 
Nový design, lepší uživatelské parametry, nižší 
cena – je charakteristika svářecího přístroje pro 
sváření obalů pro balení nástrojů určených pro 
sterilizaci v autoklávu. Možnost umístění na stůl 
nebo na stěnu. Přístroj odpovídá požadavkům 
platné vyhlášky č. 195/2005 Sb.

14.990,-Kód: EU108200 18.950,- TOP

Sterilizační role BeGreat
Vyrobeno ze zelené, 6vrstvé polyesterové fólie a 
bílého zdravotního papíru (60g / m2). S 
indikátorem sterilizace poskytuje vysokou 
antibakteriální ochranu, široké, vícekanálové 
boční těsnění, zajišťuje maximální těsnost paketů. 

Balení: 5,5 cm 200m (autokláv), 7,5 cm 200m (autokláv),

10 cm 200m (autokláv), 15 cm 200m (autokláv),

20 cm 200m (autokláv)

998,-
1.182,-Kód: BGR3200

759,-
895,-Kód: BGR3150

514,-
605,-Kód: BGR3100

412,-
485,-Kód: BGR3075

319,-
355,-Kód: BGR3055 VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

B Classic 22l
Parní sterilizátor s kompletně elektronickou 

kontrolou řízenou mikroprocesorem. Nabízí 

uživateli 6 sterilizačních programů, z toho je jeden 

libovolně programovatelný. Mimo to disponuje 

autokláv třemi testovacími programy (Helix test, 

vakuový test a vakuový + Helix test program).

118.900,-Kód: IX5242 145.954,- TOP

Stericell 55 / 111
Horkovzdušný sterilizátor s objemem komory  55 

nebo 111 litrů slouží k vyhřívání, sušení materiálu 

a horkovzdušné sterilizaci. Mikroprocesorová 

automatika zajišťuje kontrolu otevření dveří 

a vzduchové klapky, čímž je zajištěna vyšší 

bezpečnost jednotlivých procesu.

1.296,-Obj. č. IX7303 1.459,-

Integrační kontrolní trubičky 100 ks

Integrační trubičky pro kontrolu účinnosti 

sterilizace v horkovzdušných sterilizátorech 

s nucenou cirkulací vzduchu. 

455,-
Balení:  MPI 500 ks

479,-Obj. č. IXW2567

998,-
Baleni:  DHI 200 ks

56.590,-Kód: IXSTER111 64.130,- TOP

Baleni: přístroj o objemu 111 l

42.790,-Kód: IXSTER55 48.521,- TOP

Baleni: přístroj o objemu 55 l

1.045,-Obj. č. IXW3567

Indikátor účinnosti sterilizace 200 ks

Chemický indikátor pro kontrolu účinnosti 

sterilizace v horkovzdušných sterilizátorech (DHI), 

parní sterilizátory (MPI). Používá se při každé 

vsázce.

VIP

VIP

AQUADIST dest. přístroj
Přístroj pro efektivní a rychlou výrobu destilované 

vody. Voda je v přístroji zahřívána na 100 °C a tím 

jsou ničeny veškeré viry a bakterie. Těžké kovy a 

minerály sedimentují na dně nerezové nádoby a 

čistá pára kondenzuje v chladicím potrubí. 

Kapacita 4 l.

6.990,-Obj. č. EU114001 7.321,-

TOP

TOP
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1.369,-
1.249,-

589,-
549,-

Balení: 2 l 

Kód: OC61070

Balení: 5 l 

Kód: OC61075

OROLIN Burbath 
Plně virucidní dezinfekční přípravek s vysokým 
čistícím účinkem pro všechny rotační nástroje, 
vrtáčky a leštící nástroje.

VIP

VIP

Možnost výběru vůně: classic, floral, lemon

Balení: Při nákupu 4x 120 ks + 1x 120 ks ZDARMA

5x 229,-
5x 183,-

Kód: OC41079, 83, 84

DENTIRO Wipes
Ubrousky ve třech variantách parfémování classic, 
floral, lemon k umístění do dózy T1.

Rozměr 145 x 200 mm.

VIP

+

• Nejprodávanější
• Hladká textura

®DENTIRO  ubrousky

Vlhčené ubrousky s obsahem alkoholu méně než 50 %

k okamžitému použití na rychlou dezinfekci povrchů

neinvazivního zdravotnického vybavení.

Dentiro ubrousky neobsahují aldehydy a jsou snadno

biologicky odbouratelné. Po uschnutí nezanechává usazeniny

a povrch zůstává dezinfikovaný a čistý.

767,-
531,-

329,-
246,-

Balení: 250 ks Smart Saver 

Kód: OC42080

Balení: 2x 250 ks Smart Saver

+ dóza T2

Kód: OC42080akce VIP

VIP

847,-
577,-

Balení: 2x 165 ks Extra Comfort

+ dóza T2

Kód: OC42090akce VIP

359,-
269,-

Balení: 165 ks Extra Comfort

Kód: OC42090 VIP

+

• Nejekonomičtější
• Jemná textura

+

• Nejkvalitnější
• Extra textura

DENTIRO Smart Saver
Výhodné balení ubrousků s vůní lemon k umístění 
do dózy T2.

Rozměr 145 x 200 mm.

DENTIRO Extra Comfort
Komfortní balení texturovaných ubrousků pro 
efektivnější čistící schopnost k umístění do dózy 
T2. Rozměr 145 x 180 mm.

Dezinfekční vana OCC
Plastová vana určená k dezinfekci nástrojů
a otisků s vyjímatelným košíkem. Víko na pantech 
obsahuje tabulku ředění.

1.190,-Kód: OC91079

Balení: 1x vana 3 l

1.359,- TOP

590,-Kód: OC91078

Balení: 1x vana 1 l

929,- TOP

OROLIN Multisept Plus
Koncentrát pro dezinfekci a čištění lékařských 
nástrojů, který se aplikuje ponořením nástroje
do lázně. Díky kombinaci univerzálních tenzidů
a dalších přísad vykazuje vysokou čisticí účinnost, 
která usnadňuje následné manuální čištění. 
Integrovaná protikorozní ochrana zajišťuje velmi 
dobrou snášenlivost k různým materiálům
a prodlužuje životnost nástrojů.

2.099,-Kód: OC60025

Balení: 5 l

1.059,-Kód: OC60020

Balení: 2 l

589,-Kód: OC60016

Balení: 1 l

ISORAPID OP-Forte AF
Tekutý koncentrát s velmi dobrou čisticí 
schopností určený k dezinfekci stíráním vodou 
omyvatelných ploch zdravotnického zařízení jako 
např. podlah z přírodního kamene, dlažeb, PVC, 
stěn, sanitárních zařízení, obkladů, laboratorních 
stolů a jiných velkých povrchových ploch.

Díky svému jemnému složení je určen i pro 
přírodní dřevo a akrylátové sklo. Přípravek 
neobsahuje aldehydy, fenoly ani louhy, a je proto 
šetrný k ošetřovaným materiálům. Je biologicky 
snadno odbouratelný a má ovocnou vůni.
V koncentraci 1% je účinný proti bakteriím
a houbám během jedné minuty, proti HBV, HCV
a HIV virům během pěti minut.

1.389,-Kód: OC10065

Balení: 5 l

669,-Kód: OC10060

Balení: 2 l

NOVÝ | SILNĚJŠÍ NOVÝ | SILNĚJŠÍ

VIP

VIP

VIPVIP

VIP

Dezinfekce



28

Hygiena

Tork
Vysoce savé papírové ručníky.

1.089,-
Balení: 3750 ks, bílé

1.132,-Kód: IX290163

892,-
Balení: 3750 ks, zelené

930,-Kód: IX290179

VIP

VIP

Rukavice sterilní Peha taft
Operační rukavice na jedno použití z tenkého 
latexu; lehce vysypané pudrem; velmi dobrý cit v 
prstech; vysoce elastické a odolné proti roztržení; 
díky anatomickému tvaru dobře sedí.

495,-Kód: HR94274*

Balení: 50 párů s pudrem,

velikosti 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9

550,- VIP

1.035,-Kód: HR94264*

Balení: 50 párů bez pudru,

velikosti 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9

1.150,- VIP

Rukavice Semper
Nesterilní latexové vyšetřovací rukavice

s pudrem / bez pudru.

169,-
Balení:  100 ks bez pudru, velikosti XS, S, M, L

188,-Kód: 30635-38 VIP

137,-
Balení:  100 ks s pudrem, velikosti XS, S, M, L

152,-Kód: 45029-32 VIP

Rukavice Nitrile Peha Soft
Nepudrované vyšetřovací rukavice jsou vyrobeny 
ze syntetického nitril kaucuku. Poskytují pohodlí 
úchopu i ochranu stejně jako latexové rukavice, 
přitom však minimalizují možnost alergických 
reakcí. 

191,-Kód: HR942189-93

Balení: 100 ks modré (XS, S, M, L, XL)

328,-Kód: HR942205-9

Balení: 200 ks bílé (XS, S, M, L, XL)

VIP

VIP

Ústenky BeGreat 
Třívrstvá hypoalergenní operační maska s 
gumičkou. Díky vynikající prodyšnosti a bez 
skelných vláken lze snadno nosit dlouhodobě, 
dokonale nerušené dýchání  s  výkonem 
bakteriálního filtru. Optimální polohu zajišťuje 
nastavitelný nosní úchyt.

Ústenky BeGreat Friends

3x 177,-
Kód: BGR2039

Balení: Balení Friends MIX obsahuje 13x smějící se pes

+ 13x smějící se kočka + 12x smějící se klaun

+ 12x smějící se králík

Ústenky BeGreat Special 

3x 143,-
Kód: BGR2021-25,29

Balení: 50ks vzor havajský vánek, africký kmen,

pařížské jaro, milánský květ nebo benátské léto;

balení 50ks MIX (12 nebo 13 kusů od každého vzoru)

3x 215,-

3x 266,-

AKCE 2+1

TOP

TOP

Rukavice Latexové 
Latexové vyšetřovací rukavice, nesterilní, 
pravolevé.

3x 97,-
Kód: BGR101XS-L

Balení: 100 ks, 5,5 g lehce pudrované, hladké, XS-L

3x 146,-

3x 115,-
Kód: BGR102XS-L

Balení: 100 ks, 6,5 g nepudrované, texturované, XS-L

3x 173,-

AKCE 2+1

TOP

TOP

-15%až

Miratoi 
Sada dárkových předmětů, které slouží jako 

odměny pro dětské pacienty. Hračky jsou 

vy robeny  z  ne jedova tých  a  zd ravotně     

nezávadných materiálů. Figurky jsou ručně 

malované. Dodávají se v několika tematických 

sadách.

č. 3 Farma zvířat 100 ks

Kód: HA605692

č. 4 ZOO 100 ks   

Kód: HA605693

č. 6 Prstýnky 100 ks   

Kód: HA605694         

č. 7 Hodinky 84 ks   

Kód: HA605695         

č. 8 Hopíci 100 ks   

Kód: HA605696         

č. 15 Poníci 50 ks   

Kód: HA605701      

č. 17 Mini skateboard 50 ks   

Kód: HA605707         

589,-

589,-

519,-

569,-

919,-

1.269,-

799,-

499,-

499,-

439,-

489,-

827,-

1.142,-

719,-
VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP
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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.

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**-**

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,-Kód: LEC59*8-**

Kód: 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,-Kód: LEF4980-91

Kód: LEF498*-04

1.188,-
Balení: 10x 5 tyčinek

1.291,-

119,-
Balení: 5 tyčinek 

130,-Kód: LER3716-00.1

Kód: 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,-Kód: LEK78*5-10*

Kód: 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,-Kód: LEC495*-1*

Kód: 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,-Kód: LER7001-00

Kód: LEF5***-0*

1.322,-
Kód: LEF5*06-*0

4.356,-
Kód: LEF5X20-*0

1 ks

6 ks, horní oblouk

1 SADA pro jednoho pacienta 

228,-268,-

1.556,-

5.125,-

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

od 1.671,-
Balení: KIT (různé velikosti)

od 2.089,-

295,-
Balení: 1 kus

348,-Kód: LEF56*-**

Kód: LEF5**-**

Ortodoncie



Elite transparent

Balení: 1x 50 ml

Obj. č. ZHC401600

599,-
289,-

exp. 05/20195x

Luna B3

1.042,-
490,-

exp. 07/2021

Balení: 4 g B3

Obj. č. SD8401088

1x

MI Paste Plus

2.560,-
1.990,-

exp. 09/2019

Balení:  5 × 40 g, po 1 od každé příchutě

(Meloun, Jahoda, Tutti-Frutti, Máta, Vanilka)

Obj. č. GC900470

1x

Ceram X One Universal
C2

1.060,-
529,-

exp. 05/2019

Balení: 3 g stříkačka

Kód: DT60701534

1x

MaxCem Elite Chroma
bílý

3.215,-
1.590,-

exp. 05/2019

Balení: 2x 5 g stříkačka

Kód: KE36373

1x

Dental Dam
zelená střední 0,2 mm

649,-
519,-

exp. 07/2019

Balení: role 15,2 x 550 cm

Kód: COH02175

2x

Gutaperča
pro obturační jednotku

1.911,-
1.147,-

exp. 07/2019

Balení: 10 ks náplní 23GA Heavy

Kód: SY972-1005

3x

10.230,-
7.390,-

exp. 07/2019

Balení: startovací balení

Kód: ES56911

1x

Relyx U200 Automix

Výprodej - SLEVY až 60 %

30

1.773,-
849,-

exp. 06/2019

Balení: 4 g stříkačka

Kód: SD8560020

1x

Aura easy
AE1

Alligat Chroma

198,-
158,-

exp. 08/2019

Balení: 453 g

Kód: HK66018507/1

4x

Comprecap velikost 5

519,-
415,-

exp. 07/2019

Balení: 120 ks

Kód: CO530014

2x

Čepy Aktiv Point Roeko

739,-
515,-

exp. 07/2019

Balení: 60 ks

Kód: CO367296

3x

Filtek Ultimate 
Flowable W bílý

1.004,-
799,-

exp. 08/2019

Balení: 1x2g, 20x aplikační kanyly

Kód: ES3930B2

1x

G-aenial

Anterior, Posterior
JE, P-A3,5

1.870,-
1.122,-1.122,-

2x exp. 09/20191x exp. 08/2019

Balení: 4,7 g Anterior nebo 5,5 g Posterior

Obj. č. GC004691, GC004702

Riva SC / RT
A1 / A2

3.876,-
1.938,-

2x exp. 08/20191x exp. 07/2019

Balení: 50 kapslí A1 nebo A3

Obj. č. SD8630001, SD865002

Harmonize 
Trial Kit Syringe

2.148,-
1.718,-859,-

2x exp. 07/20192x exp. 05/2019

Balení: 4,7 g Anterior nebo 5,5 g Posterior

Obj. č. KE36631

Herculite XRV Ultra
Flow XL1

1.158,-
926,-

exp. 07/2019

Balení: 2x 2 g

Obj. č. KE35416

1x

SureFil A

1.659,-
1.327,-

exp. 08/2019

Balení: 1x 3 g

Obj. č. DT645211

1x

TempBond Automix

1.481,-
1.185,-

exp. 09/2019

Balení: 2x 11,8g, 20x míchací kanyly

Obj. č. KE33684

3x

Vitrebond
zkušební balení

1.949,-
1.559,-

exp. 09/2019

Balení: 1x4,5 g prášek, 1x2,75 ml tekutina,

2× míchací podložky

Obj. č. ES7510MP

1x



Jičín

Hradec Králové

Pardubice

Strakonice

Jindřichův

Hradec

Tábor

Šumperk

Opava

Ostrava

Rožnov p. R.

Zlín

Olomouc

Prostějov

Brno

Svitavy

Č. Budějovice

Praha

    Lenka Fábryová

  OLOMOUC tel.: 725 662 841 
   fabryova@schafferova.cz

  PARDUBICE          Ing. Kateřina Šperková

  ŽĎÁR  n. S.           tel.: 725 662 842 

  BLANSKO             sperkova@schafferova.cz 

  OLOMOUC         Jan Sedlář

  ŠTERNBERK        tel.: 725 662 840 

  UNIČOV                sedlar@schafferova.cz 

   VSETÍN Klára Vrbovská

 PROSTĚJOV       tel.: 702 180 090 

  UH. HRADIŠTĚ vrbovska@schafferova.cz

                                 Pavel Bláha

  ČESKÉ                 tel.: 603 770 477

  BUDĚJOVICE        blaha07@centrum.cz

  ZLÍN                Jan Mička

 BŘECLAV tel.: 602 554 412 

 HODONÍN micka@schafferova.cz

                               Veronika Divišová

  BRNO                  tel.: 602 188 606 
                               vdivisova.brno@seznam.cz

  OPAVA  Petr Tomek

  OSTRAVA tel.: 725 662 843 

  KARVINÁ petr.tomek@schafferova.cz

  OSTRAVA Pavel Tomek

  FRÝDEK-MÍSTEK tel.: 725 662 844

  HAVÍŘOV pavel.tomek@schafferova.cz 

ODBORNÍ ZÁSTUPCI PRO REGIONY

KDE NÁS NAJDETE      SERVISNÍ STŘEDISKA

PRAHA

KONTAKTUJTE NÁŠ 

SERVISNÍ DISPEČINK

tel.: 776   278   676 

servis@schafferova.cz

PO - PÁ  8:00 - 16:00

Certifikovaný servis značek KaVo, Gendex, Diplomat, 

Leica, 3M, Zhermack, Mocom, Ekom, Bien-Air, SDI

KONTAKTY

Váš nákup pomáhá! Z objednávky věnujeme níže uvedenou částku
na podporu organizace Mamma HELP.

Pro dobrou věc!

Při nákupu nad 7.000 Kč  

100 Kč na Mamma help

Při nákupu nad 15.000 Kč  

250 Kč na Mamma help

Při nákupu nad 25.000 Kč  

500 Kč na Mamma help

2o100 Kč 2o250 Kč 2o500 Kč

2o

Při jednorázové objednávce v celkové hodnotě vč. DPH: 1. varianta: od 7.000,- do 14.999,-;

2. varianta: od 15.000,- do 24.999,-; 3. varianta: od 25.000,-  přispějeme uvedenou částku

neziskové organizaci Mamma help.



Member of KaVo Group

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KAVO
DISTRIBUTOR V ČR

KaVo Diamond Award
2013, 2014, 2015, 2016, 2017,

2018
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ERGONOMIE

VIZUALIZACE

PODPORA

SERVIS

SVĚTLOTECHNICKÝ PROJEKT

NÁBYTEK

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

FINANCOVÁNÍ

VYBAVENÍ

PORADENSKÁ ČINNOST

ORDINACE NA KLÍČ

Ordinace na klíč 
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MDDr. Ivana Smolková, Zábřeh

Ordinace - strana sestry - PŘED Ordinace - strana sestry - PO

Ordinace - PŘED Ordinace - PO

Ordinace - PŘED Ordinace - PO

Rekonstrukce, montáž nábytku

Ukázka realizace
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Dny otevřených dveří

DOMLUVTE SI INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN! 
DNY

OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ  

Těšíme se na vás od 8:00 do 20:00

14. - 16. 5. 2019 OLOMOUC

10. - 12. 9. 2019 PRAHA
Kontaktní osoba Vlastimil Menoušek

menousek@specialcare.cz

Chcete ty nejlepší ceny KaVo techniky? My Vám je dáme!
Představíme Vám KaVo techniku: stomatologické soupravy, panoramatické rentgeny,

CBCT, mikroskop a digitalizaci obrazu.

www.specialcare.cz



5

Kurzem Vás provedou MDDr. Jiří Valenta  MDDr. Prokop Louda. Tento praktický kurz je určen pro všechny začínající

i pokročilé uživatele mikroskopu a lupových brýlí. Přednášející představí zvětšovací technologie, jejich výhody

i omezení a demonstrují ergonomii práce s nimi. 

Kurz bude obsahovat nejen teorii, ale především praxi. Účastníci si budou moct vyzkoušet zhotovení kavity a výplně 

zubu i endodontické ošetření zubu a to vše na fantomových hlavách a zubech na klinice zubního lékařství Univerzity 

Palackého v Olomouci. 

Kvalita je pro nás zásadnější než kvantita, proto každý účastník bude na mikroskopu pracovat maximálně ve dvojici. 

Díky fantomovým hlavám se budete učit i správnou orientaci v dutině ústní. Protože kurz pořádáme pro malý počet 

účastníků, bude dostatek času na veškeré dotazy, pořádné procvičení i individuální péči.

Součástí kurzovného je i občerstvení po celou dobu kurzu včetně večeře a večerního programu. Podrobný časový 

harmonogram bude zaslán registrovaným účastníkům. V případě zájmu o zprostředkování ubytování a s dalšími 

dotazy kontaktujte Ing. Veroniku Smékalovou na emailu smekalova@schafferova.cz nebo na telefonním čísle

+420 720 073 043.

V termínu:

17.-18.5. 2019, Olomouc

MUDr. Luboš Steklý

Středa 22. května 2019 od 17:00 – 18:30

Program webináře:

• Indikace pro CBCT – kdy OPG nestačí

• Kazuistiky: stomatochirurgie, implantologie, endodoncie

• Diskuze

Registrace: lucie.rehorova@kavokerr.com

Webinář pro diagnostiku OPG vs. CBCT 

Školení
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Servis instrumentů

Pro servis kontaktujte svého obchodníka nebo našeho specialistu:

Ing. Veronika Smékalová
+420 720 073 043
smekalova@specialcare.cz

•  Prodej instrumentů KaVo

•  Pozáruční servis a opravy 

•  Řešení reklamací

•  Expres servis

•  Vyzvednutí zpětnou zásilkou

•  Zapůjčení náhradního instrumentu

   po dobu opravy

Objednejte si u nás opravu vašeho instrumentu

a získejte KaVo sprej ZDARMA.

*O přesných podmínkách se informujte při objednávce servisu.

KaVo sprej ZDARMA

SERVIS TURBÍNEK A NÁSADCŮ KaVo

*
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Zv�t�ení:Série:

EyeZoom�

�í�ka pole: Hloubka ostrosti: Pracovní vzdálenost: Hmotnost*:

10.20 cm

Individuální u ka�dého u�ivatele 97.6 g8.30 cm

6.35 cm

3 x

4 x

5 x

10.20 cm

8.30 cm

6.35 cm

Ka�dé balení lupových brýlí obsahuje postranní kryty, pásku na hlavu, pouzdro, p�íslu�né dioptrické �o�ky, �roubovák na optiku a �isticí ut�rku.
*M��eno na modelu Orascoptic� Legend�

SPECIFIKACE:

96.489,-
104.489,-

EYEZOOM™ | NASTAVITELNÉ ZVĚTŠOVACÍ LUPOVÉ BRÝLE
PRVNÍ A JEDINÉ LUPOVÉ BRÝLE NABÍZEJÍCÍ TŘÍKROKOVÉ ÚROVNĚ ZVĚTŠENÍ.

Jsou vyvinuty tak, aby pomáhaly lékařům nahlížet na pracovní pole

z více perspektiv, takže je lze přizpůsobit preferencím každého uživatele.

ENDEAVOUR™ XL | SVÍTILNA
Čelová svítilna Endeavour™ poskytuje přesně zacílený paprsek světla,

který rovnoměrně rozkládá světlo po celém zorném poli a pomůže

osvětlit kritické detaily, které by bylo možné pouhým okem

přehlédnout. Využívá technologie nepřetržitého napájení a světelný

výkon čelové svítilny se během životnosti baterií nezmenšuje.

Pohodlné dotykové ovládání umožňuje uživateli rychle upravit

nastavení osvětlení.

48.504,-
52.504,-

HDL™ 2.5 MACRO | LUPOVÉ BRÝLE
Poskytují stejnou kvalitu obrazu jako HDL™ 2.5 Micro, ale HDL™ 2.5 Macro nabízí větší

šířku zorného pole, které umožňuje snadnou práci s nástroji. Jedná se o ideální lupové brýle

pro prvotní uživatele i zkušené veterány.

2.5 xHDL� Macro 10.40 cm 12.70 cmIndividuální u ka�dého u�ivatele 50.7 g 

SPECIFIKACE:

Zv�t�ení: �í�ka pole: Hloubka ostrosti:Pracovní vzdálenost: Hmotnost*:Série:

Ka�dé balení lupových brýlí obsahuje postranní kryty, pásku na hlavu, pouzdro, p�íslu�né dioptrické �o�ky, �roubovák na optiku a �isticí ut�rku.
*M��eno na modelu Orascoptic� Victory�

33.258,-
36.953,-

SPECIFIKACE:

Sv�telná intenzita:

34/53/68 lumen�

Hmotnost baterie:

138 g

Typ baterie:

Lithium iontová

Hmotnost �elové svítilny:

10.18 g

Ovládání intenzity:

Dotykové ovládání a� po 68 lumen� A� 18 hodin

Výdr� baterie: Doba dobíjení:

A� 4 hodinyEndeavour�

Série:

53/68/85 lumen�Endeavour�XL 206 gLithium iontová10.8 gDotykové ovládání a� po 85 lumen� A� 24 hodin A� 8 hodin

Optika



Optika
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Leica Advanced III. ErgonOptic

• ErgonOptic

• Multifokální objektiv

• Binoklulár 0 – 180°

Tento typ mikroskopu Leica umožňuje

i při náklonu těla mikroskopu zachování

horizontály binokuláru a tím respektuje

ergonomii sezení.

Pro aktuální nabídku kontaktujte:

Tomáš Kraina
Specialista značek KaVo, Leica, Gendex
 +420 777 070 658
kraina@specialcare.cz

160.597 Kč

ŘÍTT EEŠU



KaVo ESTETICA E50 Life
Váš životní styl nese Váš rukopis. Převeďte ho do Vaší praxe a zažívejte jistotu vysoce kvalitní stomatologické soupravy,
která optimálně podporuje Vaše pracovní postupy. Nadstandardní výbava, jednoduché ovládání, spolehlivost a především

bezporuchový provoz patří k hlavním přednostem této soupravy.

Operační světlo s přirozeným osvětlením 
nejvyšší kvality s funkcí Composave.

Nové atraktivní barvy polstrů a laku těla 
soupravy hnědá cognac a červená marsala.

Nejnižší poloha sedáku soupravy je nyní
350 mm a nejvyšší 830 mm.

Vyšší nosnost sedáku
- maximální hmotnost
pacienta až 185 kg.

Obrazovky s vysokým rozlišením 19" a 22".

Otočné plivátko.

Výškově nastavitelná strana sestry.

Modernizovaný design křesla s optimalizovaným
tvarem měkkého polstrování opěrky i sedáku.

Bezdrátové nožní ovládání podporuje intraorální kameru 
ERGOcam One a diagnostický systém DIAGNOcam.
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Pro aktuální nabídku kontaktujte:

Vlastimil Menoušek
Specialista na stomat. soupravy 
+420 776 278 676
menousek@specialcare.cz

Nové obrazovky s vysokým rozlišením - KaVo Screen HD 
o rozměru 22" a KaVo Screen One o rozměru 19".

Nové hygienické centrum s integrovanými adaptéry 
pro hadice instrumentů a sací hadice zajišťuje 
rychlé automatické čištění  a dezinfekci.

Automatická dezinfekce vody již při vstupu
z vodovodního řádu.

Zcela nový koncept  dotykových displejů  poskytuje
rychlý a přímý  přístup ke všem  důležitým funkcím,
šetří  čas a přispívá k bezproblémovým ošetřovacím
postupům.

Velmi oceňovaný, unikátní koncept je stále špičkou ve své třídě.
Velmi tichý pohyb křesla do nejnižší a nejvyšší pozice umožňuje
ošetřujícímu lékaři zaujmout ergonomickou pracovní polohu.

Čisté linie, zajímavé barevné kombinace ukazující
na vysokou úroveň a styl. Speciální edice Blue Line
v oceánově modré nebo kouřově modré.

Otočené plivátko s motorovým pohonem.

KaVo ESTETICA E70/80 Vision
Hledáte to nejlepší? Výsledkem naší vize a implementací Vašich požadavků vznikla souprava, která klade důraz

na ergonomii a hygienu. Má komfortní ovládání, unikátní pohyb křesla a především automatické čištění a dezinfekci všech
vodních cest v soupravě.

Stomatologické soupravy



Pětibodový systém pro zajištění stabilní polohy
pacienta minimalizuje vznik artefaktů
způsobených pohybem.

Komplexní rentgenový software CLINIVIEW™
používá  novou sjednocující softwarovou
platformu DTX Studio™ pro 2D a 3D diagnostiku.

Kvalitní panoramatický RTG s technologií
V-Shape-Beam, která optimalizuje kvalitu
obrazu.

Intuitivní ovládání pomocí dotykové
obrazovky s názornými symboly.

High-end technologie vytvářející
jasné a homogenní snímky
pro kompletní běžnou diagnostiku.

Senzor CCD
s vysokým rozlišením.

Omezené množství skladem.

KaVo OP 2D
Panoramatický rentgen vyvinutý pro zubní ordinace a menší rentgenová centra,
která vyžadují efektivní a vysoce přesný, digitální 2D přístroj.
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Zobrazovací technika

419.900 Kč

EL DS N
O

Í

P

Pro aktuální nabídku kontaktujte:

Tomáš Kraina
Specialista značek KaVo, Leica, Gendex
 +420 777 070 658
kraina@specialcare.cz
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Zobrazovací technika

Oceněné inovace, které se vyplatí každému a každý

den - automatický výběr optimální panoramatické

vrstvy s rychlým 9sekundovým skenováním, až 36

přizpůsobitelných 3D FOV a mnoho dalších výhod.

Všechno za inovativní nízkou cenu.

Nejefektivnější vstup do rentgenového světa KaVo 3D.

Vyberte si variantu přístroje podle Vašich potřeb.

Nyní dostupné i ve variantě s kefalometrickým ramenem, jak pro 2D tak i pro 3D zařízení.

Pro aktuální nabídku kontaktujte:

Tomáš Kraina
Specialista značek KaVo, Leica, Gendex
 +420 777 070 658
kraina@specialcare.cz
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Ideální začátek pro Vaši ordinaci

Zobrazovací technika

ZDARMA

ERT NX ÍE

Pro aktuální nabídku kontaktujte:

Tomáš Kraina
Specialista značek KaVo, Leica, Gendex
 +420 777 070 658
kraina@specialcare.cz

™Intraorální rentgen KaVo Focus
™+ nepřímá visiografie KaVo Scan eXam  One

Scan Exam One – navíc zdarma

2 paměťové fólie

volitelné velikosti (v základu 4 folie)

ZDARMA

ĚŤM OA VP É2
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Kontakty

Olomouc

Praha

Hořice

České Budějovice

Plzeň

SERVIS PRO VÁS!
Naše servisní střediska poskytují: 

• CERTIFIKOVANÝ SERVIS

 • PERIODICKÉ KONTROLY 

 • ELEKTRICKÉ REVIZE

www.specialcare.cz 

info@specialcare.cz

 

NAVŠTIVTE KAVO SHOWROOMY:

OLOMOUC - Andělská 774/29

PRAHA - Türkova 2319/5b

BIBERACH (DE) - Bismarckring 39

SERVISNÍ DISPEČINK

+420 776 278 676    

info@specialcare.cz

PO - PÁ  8:00 - 16:00

Tomáš Kraina
Specialista na zobrazovací
technologie a mikroskopy 
+420 777 070 658
kraina@specialcare.cz

Vlastimil Menoušek
Specialista na stomat. soupravy 
+420 776 278 676
menousek@specialcare.cz

SPECIALISTÉ:

Aleš Festa s.r.o., Hořice

Ing. Martin Vlček, Praha

SMLUVNÍ PARTNEŘI:

Roman Macko, Praha

SET-servis spol. s r. o., Martin Dušek
České Budějovice

APV - servis s.r.o., Vladimír Adamec
Plzeň

Ing. Veronika Smékalová
Specialista na zobrazovací
technologie a lupové brýle
+420 720 073 043
smekalova@specialcare.cz

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KAVO
DISTRIBUTOR V ČR

KaVo Diamond Award
2013, 2014, 2015, 2016, 2017,

2018
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