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CZ-2022012603 Rev1 (2022-02)

Platnost letáku je od 07.03. do 30.06.2022. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Právo změny a tiskových chyb vyhrazeno.

Hu-Fa Dental a.s.
Moravní 909
76502 Otrokovice
Tel.: 577 926 226-9
Email: objednavky@hufa.cz

Miraject® Endo Luer
Endodontické výplachové kanyly s tupým koncem
 • aplikace tekutiny a pasty do kořenového kanálku v nejjemnější kontrolovatelné formě
 • tenké, snadno se zasunují do kořenového kanálku
 • pro stříkačky s Luer zakončením mirafluor®-gel

Fluoridový gel pro intenzivní profylaxi kazu
 • zvyšuje kyselinovou odolnost skloviny
 • snižuje tvorbu plaku
 • zrychluje remineralizaci
 • obsahuje 1.23 % fluoridu

Produkt ø Průměr Délka Balení Obj. č. Kč

Miraject Endo Luer, střední 0,5 mm 25 40 mm 100 ks 300312 309
Miraject Endo Luer, malé 0,3 mm 30 40 mm 100 ks 300317 309

Produkt Obj. č. Kč

mirafluor-gel jahoda, 250 ml 4001261 659
mirafluor-gel máta, 250 ml 4001260 659

Fit® Rubberdam Starter Kit II
Základní sada pro Rubberdam techniku
 • 1 kompletní sada spon (2)
 • 1 aplikační kleště (3)
 • 1 děrovací kleště (4)
 • 1 balení latexových blán, středních (7)
 • 1 plastový napínací rám (5)
 • 1 děrovací šablona (6)
 • 1 návod k použití

Fit® Rubberdam děrovací kleště
Fit děrovací kleště – pro perfektní perforace bez roztřepených okrajů
 • ostrý děrovací čep a otočné kolečko pro perforaci otvorů různých velikostí
 • z nerezové oceli
 • délka: 16 cm

Mara Expert Plaque Checker
Profesionální zubní pasta s indikací plaku
 • účinné čištění zubů díky vizualizaci plaku
 • s obsahem fluoridu sodného (1,450 ppm)
 • ideální pro motivaci dětí a mládeže
 • ekonomická spotřeba, kulička o velikosti hrášku je dostatečná
 • speciální příchuť himálajské máty

Mara Expert dentální párátko s nití
Dentální párátko s nití se speciální vrstvou: fluorid, xylitol, CHX a máta
 • extra silná, přetržení odolná dentální nit
 • funkce dentálního párátka
 • ideální pro cestování (v zipovém sáčku)

Happy Morning® Xylitol
Jednorázové zubní kartáčky s Xylitolem
 • štětinky jsou impregnovány xylitolovou zubní pastou
 • svěží příchuť
 • krátká hlavička (2.5 cm)
 • hygienicky a individuálně baleno
 • ideální pro pacienty, kteří před prohlídkou nezvládli 

vyčistit zuby, pro cestování, mezi jídly a jako kartáček 
pro hosty

 • Xylitol má antikariogenní účinek, redukuje bakterie 
vytvářející plaky a kyseliny

Protho Clean®
Plně syntetický čistící přípravek na čištění  
a leštění náhrad
 • esteticky zvyšuje vzhled vašich  protetických prací
 • pro odstranění leštidla a zbytků  monomeru z protetických 

prací
 • nastříkejte a krátce ponechejte působit, poté setřete 

měkkým hadříkem
 • příjemná chuť: máta

Fit® Rubberdam spony 
Spony na premoláry s křidélky

Fit®  
Rubberdam  
spony 
Spony na moláry s křidélkyFit® Rubberdam spony 

Spony Ivory (labiální)

Fit® Rubberdam Starter Kit I
Základní sada pro Rubberdam techniku
 • 1 nerezový napínací rám, velký (1)
 • 1 kompletní sada spon (2)
 • 1 aplikační kleště (3)
 • 1 děrovací kleště (4)
 • 1 návod k použití

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam Starter Kit I 591050 10.289
Fit Rubberdam Starter Kit II 591054 11.519

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam kleště na spony 591044 2.769

Produkt Obj. č. Kč

Mara Expert Plaque Checker, 75 ml 4507429 199

Produkt Obj. č. Kč

Dentální párátka, 40 ks 450742 109

Produkt Obj. č. Kč

Happy Morning Xylitol, 50 ks 598032 459

Produkt Obj. č. Kč

Protho Clean, 75 ml 410106 369

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam spony 206 591154206 449
Fit Rubberdam spony 2 5911542 449
Fit Rubberdam spony 207 591154207 449

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam spony 5 5911545 449
Fit Rubberdam spony 7 5911547 449

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam spony 210 591154210 449
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Miratoi® č. 3
Zvířátka na farmě
 • různé druhy zvířátek z farmy

XyliPOP® 
Lízátko bez cukru se sladidly
 • s xylitolem a laktátem vápenatým
 • přispívá k mineralizaci zubů 1

 • neobsahují aspartam, sorbitol a laktózu
 • bezlepkové
 • skvělé také pro dospělé
 • osvěžující ovocná chuť

Xylitol Chewing Gum 
Xylitolové žvýkačky bez cukru
 • 100 % slazené xylitol
 • neobsahují aspartam ani sorbitol
 • přispívají k mineralizaci zubů2

 • snižují tvorbu plaku 3

 • snižují riziko zubního kazu u dětí 3

 • prodejní OTC stojnánek z plastu na vyžádání

Miratoi® č. 6
Prstýnky
 • dětské prstýnky v různých velikostech

Miratoi® č. 8
Flummy Ball
 • barevné, velmi vysoko skákající kuličky udělají radost malým pacientům

Miratoi® č. 20
Kluzák pro statečné pacienty
 • polystyrenový kluzák
 • 5 různých vzhledů
 • snadno létá vzduchem
 • délka kluzáku cca 20 cm
 • vrtule pro vylepšení letových vlastností
 • není vhodné pro děti mladší 3 let

Miratoi® č. 4
ZOO zvířátka
 • různé druhy ZOO zvířátek

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 3, balení 100 ks (mix) 598010 609

Produkt Obj. č. Kč

XyliPOP, jahoda, 6 g 598061 27
XyliPOP, borůvka, 6 g 598062 27
XyliPOP, jahoda, 50 x 6g 598068 1.029
XyliPOP, borůvka, 50 x 6g 598069 1.029

Produkt Obj. č. Kč

Máta 30 dražé (30 g) 5980260 109
Pepermint 30 dražé (30 g) 5980261 109
Skořice 30 dražé (30 g) 5980262 109
Ovoce 30 dražé (30 g) 5980263 109
Brusinky 30 dražé (30 g) 5980264 109
Zelený čaj 30 dražé (30 g) 5980265 109
Meloun 30 dražé (30 g) 5980268 109
Jablko 30 dražé (30 g) 5980270 109
Jahoda 30 dražé (30 g) 5980271 109
Mix Jablko/Jahoda 2 x 200 dražé (400 g) 5980241 879
Máta doplňkové balení 200 dražé (200 g) 5980266 639
Ovoce doplňkové balení 200 dražé (200 g) 5980267 639
Sortiment (200 balení s 2 dražé/400 g), kombinace příchutí 5980240 929

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 6, balení 100 ks, různé barvy 598005 539

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 8, balení 100 ks (mix) 598013 909

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 20, balení 50 ks (mix) 598073 759

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 4, balení 100 ks (mix) 598004 609

2 Pozitivní účinek nastává, když žvýkáte xylitolovou žvýkačku po dobu alespoň 20 minut po jídle nebo pití. (Konzumace jídla, které obsahuje xylitol místo cukru, pomáhá udržovat mineralizaci zubů.) 3 Žvýkačka že je 100 % 
 slazena xylitolem, bylo prokázáno, že snižuje tvorbu plaku. Těžký zubní povlak je rizikovým faktorem pro vznik zubního kazu u dětí. Pozitivní účinek je dosažen, pokud jsou 2 – 3 g žvýkačky – oslazeny 100 % s xylitolem - 
 konzumovány nejméně 3krát denně po jídle.

1 Jíst potraviny, které obsahují xylitol místo cukru, pomáhá udržovat mineralizaci zubů. Věnujte prosím pozornost pestré a vyvážené stravě a zdravému životnímu stylu.
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Miraject® Endo Luer
Endodontické výplachové kanyly s tupým koncem
 • aplikace tekutiny a pasty do kořenového kanálku v nejjemnější kontrolovatelné formě
 • tenké, snadno se zasunují do kořenového kanálku
 • pro stříkačky s Luer zakončením mirafluor®-gel

Fluoridový gel pro intenzivní profylaxi kazu
 • zvyšuje kyselinovou odolnost skloviny
 • snižuje tvorbu plaku
 • zrychluje remineralizaci
 • obsahuje 1.23 % fluoridu

Produkt ø Průměr Délka Balení Obj. č. Kč

Miraject Endo Luer, střední 0,5 mm 25 40 mm 100 ks 300312 309
Miraject Endo Luer, malé 0,3 mm 30 40 mm 100 ks 300317 309

Produkt Obj. č. Kč

mirafluor-gel jahoda, 250 ml 4001261 659
mirafluor-gel máta, 250 ml 4001260 659

Fit® Rubberdam Starter Kit II
Základní sada pro Rubberdam techniku
 • 1 kompletní sada spon (2)
 • 1 aplikační kleště (3)
 • 1 děrovací kleště (4)
 • 1 balení latexových blán, středních (7)
 • 1 plastový napínací rám (5)
 • 1 děrovací šablona (6)
 • 1 návod k použití

Fit® Rubberdam děrovací kleště
Fit děrovací kleště – pro perfektní perforace bez roztřepených okrajů
 • ostrý děrovací čep a otočné kolečko pro perforaci otvorů různých velikostí
 • z nerezové oceli
 • délka: 16 cm

Mara Expert Plaque Checker
Profesionální zubní pasta s indikací plaku
 • účinné čištění zubů díky vizualizaci plaku
 • s obsahem fluoridu sodného (1,450 ppm)
 • ideální pro motivaci dětí a mládeže
 • ekonomická spotřeba, kulička o velikosti hrášku je dostatečná
 • speciální příchuť himálajské máty

Mara Expert dentální párátko s nití
Dentální párátko s nití se speciální vrstvou: fluorid, xylitol, CHX a máta
 • extra silná, přetržení odolná dentální nit
 • funkce dentálního párátka
 • ideální pro cestování (v zipovém sáčku)

Happy Morning® Xylitol
Jednorázové zubní kartáčky s Xylitolem
 • štětinky jsou impregnovány xylitolovou zubní pastou
 • svěží příchuť
 • krátká hlavička (2.5 cm)
 • hygienicky a individuálně baleno
 • ideální pro pacienty, kteří před prohlídkou nezvládli 

vyčistit zuby, pro cestování, mezi jídly a jako kartáček 
pro hosty

 • Xylitol má antikariogenní účinek, redukuje bakterie 
vytvářející plaky a kyseliny

Protho Clean®
Plně syntetický čistící přípravek na čištění  
a leštění náhrad
 • esteticky zvyšuje vzhled vašich  protetických prací
 • pro odstranění leštidla a zbytků  monomeru z protetických 

prací
 • nastříkejte a krátce ponechejte působit, poté setřete 

měkkým hadříkem
 • příjemná chuť: máta

Fit® Rubberdam spony 
Spony na premoláry s křidélky

Fit®  
Rubberdam  
spony 
Spony na moláry s křidélkyFit® Rubberdam spony 

Spony Ivory (labiální)

Fit® Rubberdam Starter Kit I
Základní sada pro Rubberdam techniku
 • 1 nerezový napínací rám, velký (1)
 • 1 kompletní sada spon (2)
 • 1 aplikační kleště (3)
 • 1 děrovací kleště (4)
 • 1 návod k použití

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam Starter Kit I 591050 10.289
Fit Rubberdam Starter Kit II 591054 11.519

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam kleště na spony 591044 2.769

Produkt Obj. č. Kč

Mara Expert Plaque Checker, 75 ml 4507429 199

Produkt Obj. č. Kč

Dentální párátka, 40 ks 450742 109

Produkt Obj. č. Kč

Happy Morning Xylitol, 50 ks 598032 459

Produkt Obj. č. Kč

Protho Clean, 75 ml 410106 369

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam spony 206 591154206 449
Fit Rubberdam spony 2 5911542 449
Fit Rubberdam spony 207 591154207 449

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam spony 5 5911545 449
Fit Rubberdam spony 7 5911547 449

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam spony 210 591154210 449

Ih
ned použitelné
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Miratoi® č. 3
Zvířátka na farmě
 • různé druhy zvířátek z farmy

XyliPOP® 
Lízátko bez cukru se sladidly
 • s xylitolem a laktátem vápenatým
 • přispívá k mineralizaci zubů 1

 • neobsahují aspartam, sorbitol a laktózu
 • bezlepkové
 • skvělé také pro dospělé
 • osvěžující ovocná chuť

Xylitol Chewing Gum 
Xylitolové žvýkačky bez cukru
 • 100 % slazené xylitol
 • neobsahují aspartam ani sorbitol
 • přispívají k mineralizaci zubů2

 • snižují tvorbu plaku 3

 • snižují riziko zubního kazu u dětí 3

 • prodejní OTC stojnánek z plastu na vyžádání

Miratoi® č. 6
Prstýnky
 • dětské prstýnky v různých velikostech

Miratoi® č. 8
Flummy Ball
 • barevné, velmi vysoko skákající kuličky udělají radost malým pacientům

Miratoi® č. 20
Kluzák pro statečné pacienty
 • polystyrenový kluzák
 • 5 různých vzhledů
 • snadno létá vzduchem
 • délka kluzáku cca 20 cm
 • vrtule pro vylepšení letových vlastností
 • není vhodné pro děti mladší 3 let

Miratoi® č. 4
ZOO zvířátka
 • různé druhy ZOO zvířátek

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 3, balení 100 ks (mix) 598010 609

Produkt Obj. č. Kč

XyliPOP, jahoda, 6 g 598061 27
XyliPOP, borůvka, 6 g 598062 27
XyliPOP, jahoda, 50 x 6g 598068 1.029
XyliPOP, borůvka, 50 x 6g 598069 1.029

Produkt Obj. č. Kč

Máta 30 dražé (30 g) 5980260 109
Pepermint 30 dražé (30 g) 5980261 109
Skořice 30 dražé (30 g) 5980262 109
Ovoce 30 dražé (30 g) 5980263 109
Brusinky 30 dražé (30 g) 5980264 109
Zelený čaj 30 dražé (30 g) 5980265 109
Meloun 30 dražé (30 g) 5980268 109
Jablko 30 dražé (30 g) 5980270 109
Jahoda 30 dražé (30 g) 5980271 109
Mix Jablko/Jahoda 2 x 200 dražé (400 g) 5980241 879
Máta doplňkové balení 200 dražé (200 g) 5980266 639
Ovoce doplňkové balení 200 dražé (200 g) 5980267 639
Sortiment (200 balení s 2 dražé/400 g), kombinace příchutí 5980240 929

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 6, balení 100 ks, různé barvy 598005 539

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 8, balení 100 ks (mix) 598013 909

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 20, balení 50 ks (mix) 598073 759

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 4, balení 100 ks (mix) 598004 609

2 Pozitivní účinek nastává, když žvýkáte xylitolovou žvýkačku po dobu alespoň 20 minut po jídle nebo pití. (Konzumace jídla, které obsahuje xylitol místo cukru, pomáhá udržovat mineralizaci zubů.) 3 Žvýkačka že je 100 % 
 slazena xylitolem, bylo prokázáno, že snižuje tvorbu plaku. Těžký zubní povlak je rizikovým faktorem pro vznik zubního kazu u dětí. Pozitivní účinek je dosažen, pokud jsou 2 – 3 g žvýkačky – oslazeny 100 % s xylitolem - 
 konzumovány nejméně 3krát denně po jídle.

1 Jíst potraviny, které obsahují xylitol místo cukru, pomáhá udržovat mineralizaci zubů. Věnujte prosím pozornost pestré a vyvážené stravě a zdravému životnímu stylu.
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Miraject® Endo Luer
Endodontické výplachové kanyly s tupým koncem
 • aplikace tekutiny a pasty do kořenového kanálku v nejjemnější kontrolovatelné formě
 • tenké, snadno se zasunují do kořenového kanálku
 • pro stříkačky s Luer zakončením mirafluor®-gel

Fluoridový gel pro intenzivní profylaxi kazu
 • zvyšuje kyselinovou odolnost skloviny
 • snižuje tvorbu plaku
 • zrychluje remineralizaci
 • obsahuje 1.23 % fluoridu

Produkt ø Průměr Délka Balení Obj. č. Kč

Miraject Endo Luer, střední 0,5 mm 25 40 mm 100 ks 300312 309
Miraject Endo Luer, malé 0,3 mm 30 40 mm 100 ks 300317 309

Produkt Obj. č. Kč

mirafluor-gel jahoda, 250 ml 4001261 659
mirafluor-gel máta, 250 ml 4001260 659

Fit® Rubberdam Starter Kit II
Základní sada pro Rubberdam techniku
 • 1 kompletní sada spon (2)
 • 1 aplikační kleště (3)
 • 1 děrovací kleště (4)
 • 1 balení latexových blán, středních (7)
 • 1 plastový napínací rám (5)
 • 1 děrovací šablona (6)
 • 1 návod k použití

Fit® Rubberdam děrovací kleště
Fit děrovací kleště – pro perfektní perforace bez roztřepených okrajů
 • ostrý děrovací čep a otočné kolečko pro perforaci otvorů různých velikostí
 • z nerezové oceli
 • délka: 16 cm

Mara Expert Plaque Checker
Profesionální zubní pasta s indikací plaku
 • účinné čištění zubů díky vizualizaci plaku
 • s obsahem fluoridu sodného (1,450 ppm)
 • ideální pro motivaci dětí a mládeže
 • ekonomická spotřeba, kulička o velikosti hrášku je dostatečná
 • speciální příchuť himálajské máty

Mara Expert dentální párátko s nití
Dentální párátko s nití se speciální vrstvou: fluorid, xylitol, CHX a máta
 • extra silná, přetržení odolná dentální nit
 • funkce dentálního párátka
 • ideální pro cestování (v zipovém sáčku)

Happy Morning® Xylitol
Jednorázové zubní kartáčky s Xylitolem
 • štětinky jsou impregnovány xylitolovou zubní pastou
 • svěží příchuť
 • krátká hlavička (2.5 cm)
 • hygienicky a individuálně baleno
 • ideální pro pacienty, kteří před prohlídkou nezvládli 

vyčistit zuby, pro cestování, mezi jídly a jako kartáček 
pro hosty

 • Xylitol má antikariogenní účinek, redukuje bakterie 
vytvářející plaky a kyseliny

Protho Clean®
Plně syntetický čistící přípravek na čištění  
a leštění náhrad
 • esteticky zvyšuje vzhled vašich  protetických prací
 • pro odstranění leštidla a zbytků  monomeru z protetických 

prací
 • nastříkejte a krátce ponechejte působit, poté setřete 

měkkým hadříkem
 • příjemná chuť: máta

Fit® Rubberdam spony 
Spony na premoláry s křidélky

Fit®  
Rubberdam  
spony 
Spony na moláry s křidélkyFit® Rubberdam spony 

Spony Ivory (labiální)

Fit® Rubberdam Starter Kit I
Základní sada pro Rubberdam techniku
 • 1 nerezový napínací rám, velký (1)
 • 1 kompletní sada spon (2)
 • 1 aplikační kleště (3)
 • 1 děrovací kleště (4)
 • 1 návod k použití

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam Starter Kit I 591050 10.289
Fit Rubberdam Starter Kit II 591054 11.519

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam kleště na spony 591044 2.769

Produkt Obj. č. Kč

Mara Expert Plaque Checker, 75 ml 4507429 199

Produkt Obj. č. Kč

Dentální párátka, 40 ks 450742 109

Produkt Obj. č. Kč

Happy Morning Xylitol, 50 ks 598032 459

Produkt Obj. č. Kč

Protho Clean, 75 ml 410106 369

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam spony 206 591154206 449
Fit Rubberdam spony 2 5911542 449
Fit Rubberdam spony 207 591154207 449

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam spony 5 5911545 449
Fit Rubberdam spony 7 5911547 449

Produkt Obj. č. Kč

Fit Rubberdam spony 210 591154210 449

Ih
ned použitelné

(1)
(5)

(3)

(6)

(2)

(7)

(4)

2 207206

5 7
210

Kit I Kč
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