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KaVo Spray 2112
▶ VYSOCE KVALITNÍ UNIVERZÁLNÍ PÉČE
▶ ZAJIŠŤUJE DLOUHODOBOU ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ KAVO
▶ HNACÍ PLYN ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Systém KaVo Spray pomáhá při Vaší každodenní práci, aniž by poškozoval životní 
prostředí. Vaše cenné a precizně vyráběné nástroje KaVo a koncovky na násadce 
jsou současně ošetřovány a chráněny. Lubrikant ve spreji a čistič se dostanou přesně 
tam, kde je pravidelně potřeba čištění a lubrikace. Toho všeho je navíc dosaženo bez 
jakýchkoli freonů (chlor-fluorovaných uhlovodíků).

899 Kč

1:5 MASTERmatic 
LUX M25 L
+ špičkové kolénko s unikátním patentovaným sklonem hlavičky 100°/19°, 
technologie trojitého převodu a vyměnitelný vodní filtr

40 450 Kč
28 900 Kč

1:5 MASTERmatic 
LUX M05 L
+ mini hlavička – výška 12,6 mm a průměr 9 mm – pro vrtáčky s krátkým 
dříkem 16 nebo 16,5 mm; ideální pro těžko přístupné oblasti

40 450 Kč
28 900 Kč
&

&

VYCHYTAVKY
od 1. 2. do 31. 3. 2020
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Stomaflex Set
(Putty, Light, Gel catalyst, mísící podložky)

C-silikonová hmota vhodná pro běžné použití v každodenní 
praxi. Putty: základní otiskovací hmota použitelná pro obě me-
tody otiskování. Light: tradiční korekční krém pro kombinování 
se Stomaflex Putty. Very Light: dobře zatékavý korekční krém 
při technice dvojího míchání. Katalyzátor: univerzální katalyzá-
tor pro putty i  light, 
vyberte si podle 
zvyklostí gelový nebo 
tekutý v kapkách.

890 Kč

Optosil/Xantopren Set
Velmi přesná C-silikonová otiskovací hmota pro všechny metody 
otiskování. Set obsahuje:
Optosil Comfort Putty (900 ml): Tmel pro základní otisk s do-
konalou kresbou díky vysoké hydrofilitě, podobné polyéterům.
Xantopren L blue (140 ml): Univerzální, nízkoviskózní korekční 
hmota s individuálně nastavitel-
nou dobou zpracování, vhodná 
pro všechny typy otiskování.
Activator paste (60 ml): Univer-
zální pastový aktivátor pro Optosil 
i Xantopren.

980 Kč

Speedex komplet
(putty, light body, aktivátor, přísl.)

C-silikonová otiskovací hmota vhodná pro obě metody otisko-
vání. Povrchově aktivován, velmi dobře zatéká a vykreslí i jem-
né detaily. Snap Set tuhnutí, možná 
regulace rychlosti tuhnutí. Komplet 
balení obsahuje: 910 ml Putty, 140 ml 
Light Body, 60 ml aktivátoru, 10 ml 
Adheziva, míchací podložku, vzorky 
Comprecap, Stay-Put a 4 otiskovací 
lžíce President.

1 340 Kč

Zetaflow Intro Kit
Velmi oblíbený C-silikonový materiál, který vysoce překračuje 
veškeré standardy hydrofilie a zatékavosti. Vynikající smáči-
vost zajistí vysokou přesnost i za přítomnosti ústních tekutin. 
Vykreslí ty nejjemnější detaily v těžko dostupných místech. 
Žádné poškození měkkých tkání v dutině ústní. Vysoká stabilita 
otisku bez nepřesností. Malinová příchuť. Velmi ekonomický – 
míchací poměr light body a katalyzátoru je jen 10 %! Obsah 
intro kit: Zetaflow Putty 
900 ml, ZetaFlow Light 
140 ml, Indurent gel 60 ml 
a míchací podložka.

1 379 Kč

Elastic Cromo 450 g

Alginátová, elastická, otiskovací hmota 
s fázovým barevným indikátorem a mož-
ností odlití otisku až za 120 hodin.
Barevná indikace fází tuhnutí. Přesná re-
produkce detailů. Míchání 30 sek., doba 
zpracovatelnosti 1 min 50 sek., celková 
doba tuhnutí 2 min 30 sek.

159 Kč

Hydrogum 5 453 g

Vynikající bezprašný alginát s  vy-
sokou objemovou stálostí. Velmi 
vhodný pro ordinace, které nemají 
laboratoř v bezprostřední blízkosti. 
Ovocná chuť, fialová barva, antidá-
vivá složka. Lehce míchatelný, s vy-
nikající reprodukcí jemných detailů. 
Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin), pře-
kvapivě přesný. Je přirozeně elas-
tický, s  jedinečnou odolností proti 
prasklinám. 5 let expirace.

269 Kč

ORBIS Alginát Color 450 g

Inovativní, rychle tuhnoucí alginát s barevnou indikací jednot-
livých fází ve třech stupních. Mícha-
cí fáze, ústní fáze (asi 40 s) a doba 
tuhnutí (asi 2 minuty po zahájení mí-
chání) jsou indikovány změnou barvy. 
Pro výrobu studijních modelů, kontra-
bitových modelů, pracovních modelů 
pro výrobu ortodontických prací, sní-
matelných a dočasných náhrad. Va-
nilková příchuť, světle modrá barva. 
Dezinfikovatelné, model odlévejte 
ihned po vyjmutí z dezinfekčního roz-
toku. Kompatibilní se všemi běžnými 
sádrami na zhotovení modelů.

263625, 450 g

245 Kč

Ypeen 450 g

Oblíbená alginátová otiskovací hmota 
rychle tuhnoucí v ústech, s optimální 
manipulační dobou.

155 Kč

DOPRODEJ DOPRODEJ
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EQUIA Forte HT 50 capsules

GC EQUIA Fil assorted package, 50 capsules, EEP

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou ge-
neraci skleněných částeček (EQUIA Fil kapsle) s vysoce napl-
něným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spo-
juje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními 
vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení 
– lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně 
opotřeboval. Působením slin dochází u výplně EQUIA k uni-
kátnímu efektu zrání, jehož výsledkem je zvýšená pevnost, 
podobná univerzálním kompozitním materiálům pro distální 
úsek. Díky uvolňování fluoridů poskytuje EQUIA velmi potřeb-
nou ochranu před sekundárním zubním kazem a současně 
chrání přilehlé zuby.
Vysoká tolerance vůči vlhkosti, té-
měř žádné napětí ze smršťování, nu-
lová pooperační citlivost, bezpracné 
nanášení ve větších vrstvách v jed-
nom kroku.
 

3 800 Kč

GC Fuji IX GP EXTRA 1-1 pack

Vylepšený výplňový skloionomer nyní dostupný v provedení 
prášek – tekutina. Vysoká hladina uvolňovaných fluorido-
vých iontů. Rychlé tuhnutí při dostatku pracovního času. 
Dobrá radioopacita, vynikající 
biokompatibilita. 
Balení 1-1 pack v barvách: A2 (2) 
nebo A3 (3). 

15 g prášek, 6,4 ml tekutina

2 550 Kč

GC G-Premio BOND
Jednosložkový univerzální bond, kompatibilní se 
všemi režimy leptání. Určený pro přímý bonding, 
pro provádění oprav a řešení hypersenzitivity.

1 999 Kč

GC G-aenial Universal Flo 2 ml (3,4 g)

Tekutý kompozitní výplňový materiál. Pro přímé výplně kavit 
I. až V. třídy, pro minimálně invazivní ošetření kavit, k dlahování. 
Velmi vysoká míra lesku a jeho zachování. 

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO3, BW, CV, 
JE a AE.

stříkačka 1 × 2 ml (3,4 g)

1 970 Kč

GC G-aenial Anterior/Posterior, 2,7 ml (4,7 g)

Vhodný pro všechny techniky aplikace. Unikátní složení s vnitř-
ním odrazem světla přesně reprodukujícím přirozenou zubní 
tkáň pro skvělé estetické výsledky za pomoci jediného odstínu. 
Snadný výběr odstínu skloviny v závislosti na věku pacienta. 
Snadná manipulace: hladká, nelepivá viskozita, lze upravovat 
i pomocí štětečku práce na výplních o více vrstvách bez stresu: 
pracovní čas přibližně 4 minuty. Snadno a rychle leštitelný do 
hladkého, lesklého povrchu. Estetický a RTG-kontrastní: tech-
nologie High-Density Radiopaque (HDR) pro snadné rozpo-
znání pomocí rentgenu. Dostupný ve 22 odstínech ve 3 růz-
ných opacitách: sklovina (vnější), dentin (standardní), opákní 
dentin (vnitřní).
Varianty Anterior: A1, A2, A3, A3.5, A4, AE, AO2, AO3, AO4, B1, 
B2, B3, BW, C3, CV, CVD, CVE, IE, SE, TE, XBW.
Varianty Posterior: P-A1, P-A2, 
P-A3, P-A3.5, P-IE, P-JE. 

stříkačka 1 × 2,7 ml (4,7 g) 

1 850 Kč

GC G-aenial Flo X 2 ml (3,6 g)

Vysoce radioopákní zatékavý kompozit s optimální viskozitou 
pro podkládání, vynikající adaptací ke stěnám kavity, díky vy-
váženým fyzikálním vlastnostem vhodný pro všechny tradiční 
indikace tekutých materiálů. 
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, 
CV, AO2, AO3.

stříkačka 1 × 2 ml (3,6 g)

1 890 Kč

PEVNOST V SOULADU S KRÁSOU – BULKOVÝ SKLOHYBRIDNÍ VÝPLŇOVÝ SYSTÉM

▶ Opravdový bulkový materiál
▶ Tolerantní vůči vlhkosti
▶ Široké použití
▶ Prokázaná trvanlivost

Bulkový sklohybridní výplňový systém. Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň – pro 
sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí. Pevnost i mani-
pulace byly ješte vylepšeny u EQUIA Forte HT rozvinutím inteligentní kontroly 
distribuce a vzájemného působení těchto skleněných částic. Výsledek? Pevnější 
a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně II. třídy. 
EQUIA Forte HT se může používat u techniky částečné exkavace zubního kazu 
k vytvoření minimálně invazivních preparací (MI). Jelikož se nepoužívá leptání 
a systém využívá chemickou adhezi, existuje mnohem menší riziko pooperační 
citlivosti – jedná se tedy o opravdu bezpečné řešení ošetření zubu. V klinických 
studiích provedených po celé Evropě bylo 98 % uživatelů spokojeno s používá-
ním EQUIA Forte HT.

3 900 Kč Doplňkové balení, 50 kapslí
Zvolte variantu: A1, A2, A3, B2, B3

Balení obsahuje vždy 10 kapslí těchto odstínů: A2, A3, A3.5, B1, B3.
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ORBI-Sept  
dezinfekce nástrojů
Koncentrát pro přípravu dezinfekčního 
roztoku pro ruční čištění a profylaktickou 
dezinfekci termostabilních a termolabil-
ních nástrojů ponořením do lázně.
Není vhodný pro konečnou dezinfekci 
polokritických a kritických zdravotnic-
kých prostředků.

Láhev 2,5 l, 262557

909 Kč

ORBI-Sept  
dezinfekce vrtáčků
Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zub-
ních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný 
také pro ultrazvukové čističky.

Láhev 2,5 l, 263561

510 Kč

Dezinfekční ubrousky fruit
Rychlá dezinfekce neinvazivních lékařských výrobků odolných 
vůči alkoholu.

• ovocná vůně
• účinné proti MRSA
• kvalita materiálu: 18 g/m²

Spektrum účinnosti: baktericidní, 
levurocidní, virově inaktivační.

6 sáčků se 100 kusy
279997

610 Kč

ID 212 dezinfekce nástrojů 2,5 l
Koncentrát bez obsahu aldehydů pro 
dezinfekci a čištění běžného instrumen-
tária včetně rotačních nástrojů. Vhodný 
i pro ultrazvukové čističky, široké spekt-
rum účinnosti. Má vynikající materiálovou 
kompatibilitu – obsahuje inhibitory koro-
ze. Účinné látky: alkalické aminy a kvar-
terní amoniové sloučeniny. Při 2% ředění 
získáte 125 l pracovního roztoku, při 4% 
ředění je expozice jen 30 min.

1 590 Kč

Orotol Plus – nepěnivý  
tekutý koncentrát
Nepěnivý bezaldehydový přípravek pro 
současnou dezinfekci, dezodoraci, čištění 
a údržbu všech zubolékařských odsávacích 
zařízení a odlučovačů amalgámu. Účinná 
látka: kvartérní amoniové sloučeniny.
Vysoký čistící účinek a výborná materiálová 
snášenlivost, biologicky odbouratelný. Spek-
trum účinnosti: baktericidní, tuberkulocidní, 
fungicidní, virucidní včetně HBV a HIV.
Láhev 2,5 l

1 490 Kč

ID 220 dezinfekce vrtáčků 2,5 l
Bezaldehydový dezinfekční roztok (lázeň) 
pro přímé použití (neředí se) na dezinfekci 
a čištění vrtáčků a fréz.
Mimořádně rychlá účinnost – 30 s v ultra-
zvukové lázni, 1 min ve Fräsatoru. Mimořád-
ný čistící účinek, vysoká materiálová snášen-
livost, biologicky lehce odbouratelný.
Zvlášť vysoká síla čištění pro všechny ro-
tující nástroje, a také pro jemné struktury. 
Zvlášť vysoká ochrana proti korozi.
Účinné látky: alkoholy v alkalickém prostředí.

990 Kč

ORBI-Sept Wet Wipes 
dezinfekční ubrousky
Ubrousky napuštěné dezinfekcí s alkoholem pro rychlou pro-
fylaktickou dezinfekci medicínských nástrojů a malých ploch 
odolných vůči alkoholu. Neutrální vůně – cool fresh. Provede-
ní Standard – 24 g/m², 12 × 20 cm 
směs polyesteru a  viskózy, ne-
pouští chlupy.

sáček se 100 kusy
261127/1

105 Kč

ORBI-Sept dezinfekce 
odsávacích zařízení
Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dez-
infekci a péči o odsávací systémy zubních 
souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vy-
soké čistící síle odstraní i odolné usazeniny.
Široké spektrum působení, vysoká kom-
patibilita, použitelný i v systémech se se-
parátory amalgámu. Pravidelné používání 
zamezuje vzniku nepříjemných pachů.

Láhev 2,5 l, 260252

599 Kč
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VisCalor Dispenser předehřívač pro kompozita v kapslích
PŘEDEHŘÍVACÍ DÁVKOVAČ PRO KOMPOZITY V KOMPULÍCH CAPS.

Pro ohřev a nanášení kompozitů v kompulích Caps 
s vysokým obsahem plniv.

 ▶ Efektivní zpracování – rychlý ohřev a okamžité nanášení jedním zařízením
 ▶ Homogenní ohřev díky technologii blízké infračervenému záření
 ▶ Dva programy (pro VisCalor bulk a další kompozity VOCO)
 ▶ Šikovný design a ideální tvar pro dosažení kavit v molárech
 ▶ Lepší adaptace kompozitů ke stěnám kavity díky hladší konzistenci

VO6062

GrandioSO Light Flow
Nízko-viskózní nano-hybridní extrémně zatékavý kompozit.

Vykazuje vynikající fyzikální vlastnosti a odolnost srovnatelnou 
s tvarovatelnými výplňovými kompozity.

Výhodou je cílené a přesné nanášení pomocí extra jemné ka-
nyly, která je jemnější než parodontologická sonda.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, WO, OA2 a Incisal.
Set obsahuje: 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO) a příslušenství.

Stříkačka 2 × 2 g

2 100 Kč

2585, set 5 × 2 g

4 300 Kč

Admira Fusion
Světlem tuhnoucí, rentgenokontrastní nano-hybridní ORMO-
CER® pro výplně kavit I. až V. třídy, podkládání kavit I. a II. tří-
dy, rekonstrukce traumaticky poškozených frontálních zubů, 
blokování nebo dlahování uvolněných zubů, rozsáhlé pečetění 
fisur, dostavby korunek a výrobu kompozitních inlejí.

Vysoká barevná stálost, splňuje ty nejnáročnější požadavky 
ve frontálním i distálním úseku chrupu. Homogenní materi-
ál, vynikající vlastnosti při zpracování, kompatibilní se všemi 
běžnými vazebnými materiály. 

K dispozici v 18 odstínech, 
ve stříkačkách nebo kom-
pulích.

Set + bond caps 75 × 0,2 g
(A2, A3, GA3.25, A3.5, 
Admira Fusion X-tra 
univerzální odstín)
VO2780

7 500 Kč

V-Posil
Vysoce hydrofilní A-silikon pro maximální přesnost. 
Výjimečná pevnost a tvarová paměť po deformaci zajišťují 
jistotu během a po vyjmutí. Dobrá hydrofilnost.

2987, 2 × 50 ml

7 200 Kč

Bifix SE Universal
Duálně tuhnoucí samoadhezivní upevňovací systém na kom-
pozitní bázi pro definitivní upevňování inlejí, onlejí, korunek 
a můstků z keramiky, kompozit, kovu, definitivní upevňování 
kovových, keramických a sklem vyztužených kořenových čepů. 
Vhodný i pro keramiku na bázi ZrO2.

2961, 3 × 5 g

3 999 Kč

17 900 Kč
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Ketac Molar Aplicap
Rentgenokontrastní skloionomerní cement v kapslovém sys-
tému Aplicap pro trvalé a dlouhodobé provizorní výplně v late-
rálním úseku, výplně dočasných zubů, pečetění fisur, krčkové 
výplně bez estetické priority a jako podložka pod kompozita 
a amalgám. Vysoká pevnost v tlaku a ohy-
bu, nízká abraze, částečně kondenzovatelný, 
uvolňování fluoridových iontů. 9 let klinic-
kých zkušeností. Ketac Molar Quick Aplikap 
– zrychlená varianta – pro „netrpělivé paci-
enty“ – doba tuhnutí 3:30 min.

50 ks, varianty: A1 / A3

4 190 Kč

Cavit
Samopolymerující rentgenokontrastní provizorní výplňový materiál, snadná aplikace, rychlé tuhnutí bez bublin ve vlhkém prostře-
dí, mírná expanze materiálu zajišťuje dobrý okrajový uzávěr. K dispozici ve třech variantách pro různé indikace, balení v tubičkách 
nebo dóze.

Cavit (červený) – provizorní výplně okluzně zatížených kavit
Cavit W (modrý) – provizorní výplně po endodontickém ošetření
Cavit G (zelený) – preparace pro ileje

Lahvička 28 g

480 Kč

Ketac Molar Easymix A.R.T. 
Skloionomerní výplňový materiál pro výplně v postranním úse-
ku v ručně míchatelné verzi. Vhodný pro trvalé výplně I. třídy, 
výplně dočasných zubů, dostavby pilířů, ochranné podložky, 
krčkové výplně bez estetické priority a pečetění fisur.

Ekononické balení: 1 × 12,5 g prášek 
odstín A3, 1 × 8,5 g tekutina, míchací 
podložka, příslušenství

1 299 Kč

RelyX Temp NE 52 g
Provizorní upevňovací cement na bázi zink oxidu bez obsahu 
eugenolu. Má extrémně tenkou tloušťku vrstvy pro přesně pad-
noucí provizorní náhrady. Snadno se odstraňuje, protože zbyt-
ky cementu zůstávají z větší 
části v provizoriu. Konečnou 
tvrdost lze snížit přidáním 
vazelíny.
 
Obsah balení:  
36 g báze – pasta,  
16 g katalyzátor,  
míchací podložky

990 Kč

Protemp 4
Bis-akrylátový kompozitní materiál s  vysoce kvalitním na-
noplnivem pro provizorní náhrady s automatickým mícháním 
a dávkováním v míchacím a aplikačním 3M Garant systému. 
Časově úsporný, nepotřebujete lak ani kondicioner – stačí 
setřít alkoholem. Vynikající pevnost a odolnost, dlouhodobá 
životnost, vysoká estetika 
(hladký povrch brání vzniku 
zubního kazu, barevná stá-
lost, flurescence), bezpečný 
a snadno použitelný.

A3, 50 ml + 16 kanyl

2 799 Kč

Filtek Ultimate Flowable
Zatékavý nanokompozitní materiál, má vynikající fyzikální 
i estetické vlastnosti, snadno se zpracovává, je rentgenokon-
trastní, vysoce leštitelný, 12 odstínů.

Tuba 2 g

790 Kč

Filtek Z250
Univerzální světlem tuhnoucí kompozit do front. i postr. úseku 
pro výplně I.–V. třídy, inleje, onleje, fazety, sendvičové výplně, do-
stavbu pilířů a hrbolků a dlahování. Rentgenokontrastní, nízké 
polymerační smrštění, polymerační čas 20 s, vynikající estetika 
díky „chameleon efektu“, vysoká pevnost v ohybu, 
nelepí se. K dispozici v 15 odstínech: A1, A2, A3, 
A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, I, UD.

Tuba 4 g

1 090 Kč
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Opalescence PF 10% a 16% pacient kit, máta
SYSTÉM PRO DOMÁCÍ BĚLENÍ POMOCÍ INDIVIDUÁLNÍCH NOSIČŮ.
Účinně odstraňuje diskolorace zubů způsobené systémovými, farmakologickými, traumatickými nebo 
kongenitálními faktory a vlivem stárnutí. Patentovaná složka PF (dusičnan draselný a fluorid) zajistí: 
minimální citlivost, anti-kazivou prevenci, obnovu a zesílení skloviny.

 ▶ vhodné a účinné i pro tetracyklinové zabarvení nebo fluorózu
 ▶ díky vysokému obsahu vody (20 %) nedochází k dehydrataci zubů
 ▶ gel zůstává aktivní po celých 8–10 hodin
 ▶ k dispozici ve dvou koncentracích karbamid peroxidu: 10% a 16%
 ▶ dodávaný ve třech příchutích – máta, žlutý meloun a bez příchutě (regular)
 ▶ pacient kit obsahuje: 8 × 1,2 ml stříkačku bělicího gelu, 30ml bělicí pastu  
opalescence a krabičku na nosič

Opalescence Go 6% pacient kit, máta
„BĚLENÍ ZA POCHODU“ – KDYKOLIV A KDEKOLIV
Jednorázové předplněné nosiče obsahující gel s 6% peroxidu vodíku jsou připraveny k okamžitému 
použití. Zajistí profesionální vybělení zubů. Nevyžadují otisky, modely ani další laboratorní práce. Vhod-
né pro pacienty, kteří chtějí bělit a nechtějí investovat peníze do individuálních nosičů na bělení nebo 
pro pacienty na oživení a prodloužení trvanlivosti odstínu po předchozím ordinačním bělení nebo po 
profesionálním čištění zubů. Nyní podstatně pohodlnější – pevnější nosič se po nasazení vytvaruje 
teplem v ústech a výborně se přizpůsobí zubnímu oblouku!

 ▶ extra přiléhavý těsnější nosič nově i pro bělení distálních zubů
 ▶ optimální plnění nosiče gelem – nevytéká, lépe se čistí po bělení
 ▶ 6 % peroxidu vodíku
 ▶ formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) ke snížení citlivosti
 ▶ délka 1 aplikace: 60–90 minut každý den
 ▶ délka bělícího cyklu: 5–10 aplikací
 ▶ mátová příchuť
 ▶ balení kit obsahuje: 10 horních a 10 dolních předplněných nosičů
 ▶ balení mini kit obsahuje: 4 horní a 4 dolní nosiče

Opalescence Boost PF 40%
Ordinační bělení s obsahem 40% peroxidu vodíku, PF složka pro minimalizaci 
citlivosti, nová JetMix stříkačka (propojený aktivátor s bělící složkou). Aktivovaný 
gel se nanáší na zuby určené k vybělení – bez potřeby světelné aktivace.
Pacient kit obsahuje: 2 × 1,2 ml bělicího gelu, 1,2 ml OpalDam, 1 IsoBlock, 5 kanyl 
Micro 20 ga a 5 kanyl Micro 20 ga FX

Opalescence Whitening 133 g
Bělicí zubní pasta Opalescence Whitening účinně čistí zuby a spolehlivě o ně pečuje. Odstraňuje ze 
zubů zbytky jídla, zubní plak i nechtěné zabarvení od jídla. Pomáhá posilovat zubní sklovinu a podpo-
ruje celkové zdraví ústní dutiny.
Pasta má nízkou abrazivitu, proto je možné ji bez obav používat každý den. Nádherně ústa osvěží příchutí 
máty a zanechá v nich příjemně chladivý pocit. Pečujte o své zuby pravidelně, aby byly krásné a zdravé!

 ▶ odstraňuje ze zubů zbytky jídla, zubní plak i nechtěné zabarvení
 ▶ pomáhá posilovat zubní sklovinu
 ▶ podporuje celkové zdraví ústní dutiny
 ▶ díky nízké abrazivitě čistí zuby šetrně
 ▶ osvěžuje ústa a zanechává v nich chladivý pocit
 ▶ obsažený fluorid sodný pomáhá chránit zuby před zubním kazem

Opalescence Sensitive 133 g
Bělicí zubní pasta Opalescence Sensitivity Relief je šetrná při každodenní péči 
o chrup. Zamezuje opětovnému zabarvení zubní skloviny po profesionálním 
vybělení zubů – efekt vybělení tak vydrží mnohem déle.

504634
Balení kit (10+10)

1 699 Kč
504644
Balení mini kit (4+4)

890 Kč

500401, 133 g

230 Kč

503470, 133 g

229 Kč

UL4751, pacient kit

2 699 Kč

Varianty:
UL5364-EU (10 %),  
UL4480-EU (16 %)

1 699 Kč
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Akční leták Vychytávky platí od 1. 2. do 31. 3. 2020 nebo do vyprodání zásob. Všechny 
ceny jsou uvedeny včetně DPH. Tento leták je pouze reklamním sdělením a nejedná 
se o nabídku ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů. Použité fotografie mohou být ilustrační. Tiskové chyby, 
změny cen, vyobrazení a technických parametrů v tomto letáku vyhrazeny.

VÁŠ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

IČO: 25304461 • DIČ: CZ25304461 • Firma je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 23678

CHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ  
+ KOLÉNKO A ROVNÝ NÁSADEC

MASTERsurg LUX wireless
 ▶ intuitivní dotykový displej
 ▶ volně polohovatelný nožní pedál
 ▶ funkce datové dokumentace s grafickým znázorněním kroutícího momentu v reálném čase
 ▶ výkonný a přesný díky S600 LED, jednomu z nejlehčích motorů na světě
 ▶ v balení: INTRA LUC S600 LED, sady sterilní hadice, motorový kabel a instrumentální tác

SURGmatic S201 L
 ▶ 20:1
 ▶ odnímatelná hlavička, snadné čištění
 ▶ EXPERTgrip pro jistý úchop a snadnou hygienu
 ▶ vnější chlazení přípojkou chladiva k hlavičce
 ▶ max. kroutící moment 55 Ncm

SURGmatic S11 L
 ▶ 1:1
 ▶ EXPERTgrip pro jistý úchop a snadnou hygienu
 ▶ pro násadcové vrtáčky s délkou 44,5 mm
 ▶ lze použít také s kolénkovými vrtáčky
 ▶ připojení vnějšího chladiva

MASTERsurg LUX wireless
SURGmatic S201 L
SURGmatic S11 L

141 724 Kč

VÝHODNÝ SET 


