
 

15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

• Easy to control and place
• Will not stain composite or resin cement
• Yields highest porcelain-to-resin bond strengths.1

1. Pameijer CH. Louw NP. Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer
Dent Assoc. 1996; 127(2):203-9
Offer Valid 1/1/2022–31/3/2022. Valid on all SKUs.

Opalescence PF 10% 40×1,2 ml máta, meloun, regular 5 230 Kč   6 970,-

Opalescence PF 10% Dr. kit máta, meloun, regular 1 330 Kč   1 770,-

Opalescence PF 10% pac. kit máta, meloun, regular 1 230 Kč   1 640,-

Opalescence PF 16% 40×1,2 ml máta, meloun, regular  5 230 Kč   6 970,-

Opalescence PF 16% Dr. kit máta, meloun, regular 1 330 Kč   1 770,-

Opalescence PF 16% pac. kit máta, meloun, regular  1 230 Kč   1 640,-

15% 
SLEVA

Opalescence® PF 10%  denní bělení, Opalescence® PF 10%  noční bělení
• 20% vody chrání před dehydratací zubů a návratem k původnímu odstínu
• formula PF chrání před citlivostí zubů při a po bělení
• jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení
• příchuť: máta, meloun, bez příchutě
• doba bělícího cyklu: 5-10 aplikací
• 1/3 – 1/2 stříkačky na 1 nosič

Opalescence® Bělicí pasty 
• Směs tri-oxidu křemičitého aktivně odstraňuje povrchové skvrny
• Bezpečná pro každodenní, dlouhodobé použití, vhodná pro celou rodinu
• Odstraněním povrchových skvrn zesvětlí zuby o dva odstíny jen za jeden měsíc
• Výjimečné vstřebávání fluoridu sodného2, pomáhá lépe chránit před kavitami a posiluje sklovinu
• Sladidlo Xylitol pomáhá snižovat riziko zubního kazu
• 90 RDA zajišťuje maximální ochranu skloviny, dentinu a výplní
• Vhodná i pro nebělené zuby
• Neobsahuje Triclosan
• Neobsahuje oxid titaničitý

Bělící pasta Opalescence 100 ml                  204 Kč   239,-  Obj. kód: 500401

Bělící pasta Opalescence Sensitive 100 ml    204 Kč   239,-  Obj. kód: 503470

Akční nabídka platná od do 30. 6. 2022

25% 
SLEVA



ViscoStat Clear IndiSpence 30 ml 1 080 Kč   1 340,-  Obj. kód: 506408

ViscoStat®  gel pro hlubokou hemostázu
• viskózní hemostatický koagulační gel s 20% síranu železnatého  
• hloubková aktivní hemostáza během několika sekund
• působí během několik sekund
• brání kontaminaci sulkulární tekutinou během bondování
• velmi šetrný k tkáním
• pro každodenní použití při operativních zákrocích, periodontálním ošetření, gingivektomii
• vynikající jako fixátor při pulpotomii – alternativa Formocresolu šetrnější k tkáním 

ViscoStat Clear IndiSpence Kit                  1 800 Kč   2 240,-  Obj. kód: 506407

ViscoStat Clear intro Kit                     900 Kč   1 120,-  Obj. kód: 506409

ViscoStat IndiSpense 30 ml                  1 800 Kč   1 340,-  Obj. kód: 500645

ViscoStat IndiSpense kit                 1 800 Kč   2 240,-  Obj. kód: 500647

ViscoStat Intro kit 4 x 1,2 ml + kanyly                  900 Kč   1 120,-  Obj. kód: 503093

20% 
SLEVA

Váš dodavatel: 

15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

• Easy to control and place
• Will not stain composite or resin cement
• Yields highest porcelain-to-resin bond strengths.1

1. Pameijer CH. Louw NP. Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer
Dent Assoc. 1996; 127(2):203-9
Offer Valid 1/1/2022–31/3/2022. Valid on all SKUs.

Opalescence Boost PF 40% Intro kit         4 160 Kč   5 190,-  Obj. kód: 504750

Opalescence Boost PF 40% Intro kit         2 040 Kč   2 540,-   Obj. kód: 504751

Opalescence Boost PF 40% Refill 20 ks                     12 430 Kč  5 530,-  Obj. kód: 504754

20% 
SLEVA

Opalescence BOOST 
ordinační bělení k léčbě medicínských změn odstínů zubů
• bělící gel s 40% peroxidu vodíku 
• chemicky aktivován – k aktivaci nepotřebuje lampu ani laser
• unikátní patentované složení PF (dusičnan draselný + fluoridy) 
• minimalizuje citlivost při a po bělení 
• pouze na 2 × 20 min při jedné návštěvě
• pH 6,9 po smíchání – šetrný ke sklovině
• 20% vody-minimální dehydratace při bělení
• po správném smíchání červená barva na zubech dobře viditelná

Akční nabídka platná od do 30. 6. 2022

NYNÍ40%
HP

 
 

  

Directions: Use your Dento-Infusor® tip to scrub the scratch-off area.TEST YOUR BURNISHING SKILLS 

Are you using adequate pressure to achieve rapid,  

profound hemostasis? 

VISCOSTAT® HEMOSTATIC  

20% Ferric Sulfate

Viscous formula allows for superior control

•  Provides unsurpassed kindness to tissues

•  Creates rapid, profound hemostasis 

•   Viscous solution won’t run, drip, or migrate to other teeth

ASTRINGEDENT® HEMOSTATIC 

15.5% Ferric Sulfate

Known as the “classic” hemostatic agent–Ultradent’s  

first product

•  Stops moderate bleeding in seconds

•   Eliminates sulcular fluid contamination for optimal bonding

ASTRINGEDENT® X HEMOSTATIC 

12.7% Iron Solution

Use for difficult surface capillary bleeding

•  Effectively treats difficult-to-stop bleeding

•  Is less acidic than competitive iron subsulfate solutions

Use Astringedent X hemostatic solution when a stronger, more potent hemostatic is required and when the attainment of 

quality hemostasis may be more challenging (e.g., in cases of difficult-to-stop, problem bleeding).

METAL DENTO-INFUSOR® TIP

•   Effectively places hemostatic agents  

and removes superficial coagulum

•   Has a blunt, bent cannula with a padded 

“scrub brush” for infusing and cleaning the 

cut sulcus 

BLUE MINI® DENTO-INFUSOR® TIP

•   Offers the same tissue management benefits as 

the Metal Dento-Infusor tip

•  Allows controlled flow of drop-sized quantities5
Soak Ultrapak® knitted retraction 

cord in hemostatic agent. Pack 

soaked cord into sulcus and leave in 

place for 1–3 minutes. This assists 

with tissue displacement.

2
The Metal Dento-Infusor® tip 

has a padded brush end ideal 

for infusing bleeding capillaries 

with hemostatic agents. Burnish 

hemostatic agents firmly against 

sulcus until the bleeding stops. 

3
Apply a firm air/water spray to remove 

residual coagulum.

6
If a double cord technique is used, 

remove the upper cord, apply a firm 

air/water spray, and dry. 

1
Bleeding subgingival tissues 

adjacent to preparation. Bleeding 

must be controlled before starting 

any procedure.

4
Check tissue for quality, profound 

hemostasis. Repeat steps 2–3 if 

bleeding reoccurs.

Tissue Management

Technique Guide


