VYCHYTAVKY
od 15. 5. 2022 do 31. 8. 2022

NEBO DO VYPRODÁNÍ
SKLADOVÝCH ZÁSOB

TENTO MATERIÁL A INFORMACE V NĚM JSOU URČENY
POUZE ODBORNÍKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ
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v její nejkrásnejší podobe.
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www.youtube.com/smrcekdental • www.facebook.com/smrcekdental

Alginát Blue

Alginát Color

Bezprašný, rychle tuhnoucí, přesný alginát pro totální a parciální otiskování. Doba vytvrzení v ústech 40 s, celková doba
tuhnutí 2 min. Kompatibilní se všemi běžnými modelovými sádrami.
• mátová příchuť
• neobsahuje olovo a kadmium
• vysoká stabilita po sejmutí otisků
• vysoká pevnost v trhu
• vynikající biokompatibilita

Inovativní, rychle tuhnoucí alginát s barevnou indikací jednotlivých fází ve třech stupních. Míchací fáze, ústní fáze (asi 40 s)
a doba tuhnutí (asi 2 minuty po zahájení
míchání) jsou indikovány změnou barvy.
Pro výrobu studijních modelů, kontrabitových modelů, pracovních modelů pro výrobu ortodontických prací, snímatelných
a dočasných náhrad. Vanilková příchuť,
světle modrá barva.

sáček 453 g, 222111

sáček 453 g, 263625

A-Silikon classic

ORBI-Bite

Precizní otiskovací systém na
bázi A-silikonu pro otisky korunek
a můstků, inlay/onlay otisky, parciální
korunky, funkční a transferové otisky

Materiál pro registraci skusu na bázi A-silikonu, v kartuši. Rychlá, snadná a bezpečná aplikace. ORBI-bite je stabilní, tixotropní, velmi snadno se míchá a opracovává, rozměrově stabilní.
Doba zpracování 30 s, doba tuhnutí v ústech 60 s.

281 Kč

322 Kč

Putty Soft (modrá),
300 ml báze + 300 ml katalyzátor, 302003

1 868 Kč

Korekční hmota Light, lehce tekoucí (růžová),
2 × 50 ml kartuše, 12 míchacích kanyl žlutých, 149748

1 308 Kč

Korekční hmota Medium, středně tekoucí (fialová),
2 × 50 ml kartuše, 12 míchacích kanyl růžových, 149753

1 308 Kč

Korekční hmota Heavy, těžce tekoucí (modrofialová),
2 × 50 ml kartuše, 6 míchacích kanyl zelených, 302005

1 308 Kč

• koncová tvrdost: Shore A 85
• barva: žlutá
• mátová příchuť
kartuše 2 × 50 ml, 12 míchacích
kanyl zelených, 149646

1086 Kč

Míchací kanyly

Intraorální špičky

ORBIS míchací kanyly lze použít na originální materiály od různých výrobců.

Žluté, vhodné pro následující míchací kanyly: žlutá/bílá, žlutá/modrá, žlutá/oranžová.
Bílé, vhodné pro následující míchací kanyly:
zelená/bílá, růžová/bílá, bílá/bílá.

modrá/bílá, krátká, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1, 169171

1242 Kč

modrá/bílá, dlouhá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1, 169172

1242 Kč

žlutá/bílá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1, kombinovatelná
s ORBIS A-Silikon classic lehce tekutý, 169173

1242 Kč

růžová/bílá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1, kombinovatelná
s ORBIS A-Silikon classic středně tekutý, 169174

1242 Kč

zelená/bílá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1, kombinovatelná
s ORBIS A-Silikon classic Heavy, ORBI-Bite, 169175

1242 Kč

fialová/bílá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1, 169176
bílá/bílá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1, 169177

1291 Kč
1291 Kč

Typ A, žluté, balení 96 ks, 149712
Typ A, bílé, balení 96 ks, 141331

Typ B, úzké, bal. 50 ks, 303923
Typ B, široké, bal. 50 ks, 303924

930 Kč
930 Kč

480 Kč
480 Kč

modrá/oranžová, balení 50 ks, míchací poměr: 4:1/10:1,
kombinovatelná s ORBI-temp K&B, 169178

1379 Kč

žlutá/modrá, balení 50 ks, míchací poměr: 4:1/10:1, 169179

1379 Kč

žlutá/oranžová, balení 50 ks, míchací poměr: 10:1, 169182

1379 Kč

hnědá/bílá špičatá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1,
kombinovatelná s ORBI-Temp NE Befestigungszement
Minimix-Spritze, 300909

1150 Kč

hnědá/bílá tupá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1,
kombinovatelná s ORBIS Core Build-Up stříkačka 10 g, 300910

1128 Kč

modrá/bílá tupá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1/2:1,
kombinovatelná s ORBIS Core Build-Up cartridge 50 g, 303921

1291 Kč

Dynamické míchací špičky 5:1, pro typ
A + B, balení 40 ks, 177349
1749 Kč

1485 Kč

Uzavírací kroužky pro míchací špičky
5:1, balení 2 ks, 177350
375 Kč

modrá/bílá špičatá s kovovou kanylou, balení 30 ks, míchací
poměr: 1:1/2:1, kombinovatelná s ORBIS Core Build-Up
cartridge 50 g, 303992

Dynamické
míchací špičky
Míchací špičky pro ORBIS Dental A-Silikon dynamic.

Více informací o produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.
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ORBI-Prophy
Powder classic
Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder
classic na bázi hydrogenuhličitanu sodného je klasický profylaktický prášek. Je
ideální pro supragingivální čištění zubů a
spolehlivě odstraňuje biofilm (plak) a silné zabarvení způsobené kouřením, velkou
konzumací kávy nebo červeného vína.
Skvěle odstraňuje předstupeň zubního
kamene i mladý zubní kámen. Neabrazivní, velikost zrn 40 μm. K dispozici čtyři
příchutě.

48 Kč
za balení

Standard, černý rybíz, láhev 300 g, 278003
Standard, třešeň, láhev 300 g, 278000
Standard, citron, láhev 300 g, 278002
Standard, mentol, láhev 300 g, 278001

za balení

ORBI-Prophy Paste,
profylaktická pasta
Lešticí pasty pro profesionální čištění zubů.

Interdental Brush

• obsahují 0,2 % fluoridu sodného
• mátová příchuť
• neobsahuje kalafunu

Mezizubní kartáčky lze použít na čistění
mezizubních prostorů, implantáty, držáky
atd. Dodává se s ochranným krytem pro
přepravu.
Růžový, Ø 0,4, balení 8 ks, 266574
Oranžový, Ø 0,45, balení 8 ks, 266575
Červený, Ø 0,5, balení 8 ks, 266576
Modrý, Ø 0,6, balení 8 ks, 266577
Žlutý, Ø 0,7, balení 8 ks, 266578
Zelený, Ø 0,8, balení 8 ks, 266579

312 Kč

Poznámka:
Pro použití s čisticími a lešticími kartáčky
ORBIS obj. č. 193090 a 243106 a ORBI profylaktickými kalíšky obj. č. 245661 a 245662.

807 Kč
za balení

RDA 250, modrá, tuba 95 g, 245485
RDA 170, zelená, tuba 95 g, 245484
RDA 120, růžová, tuba 95 g, 245483
RDA 40, žlutá, tuba 95 g, 245481

VYJÁDŘENÍ K DOMÁCÍMU BĚLENÍ
ORBIS 16% KARBAMID PEROXID
V průběhu své 12leté praxe jsem měla
možnost vyzkoušet mnoho značek bělících
systémů. Každá hygienistka má však pro
výběr bělení svá kritéria. Já preferuji výrobky, které odpovídají jak kvalitou bělení, tak
cenou, což bělení Orbis perfektně splňuje.
Díky vazké konzistenci gelu se bělení
příjemně aplikuje do nosičů. Gel má neutrální chuť, což je podle mě vždy nejlepší volba pro klienty. Aplikátor má vhodný
uzávěr, aby nedocházelo k úniku bělícího
gelu. Množství gelu ve stříkačce je adekvátní za cenu, za kterou je nabízeno.
Většina klientů popisuje produkt podobně, snadná aplikace, citlivost zubů
minimální nebo žádná, průměrná délka procesu bělení byla 3–4 týdny, každý
den nebo obden v nosičích určených pro
domácí bělení, průměrně 6 hodin denně.
Klienti byli s výsledky velmi spokojeni.
Výrobek hodnotím jako ideální a adekvátní náhradu za stávající bělící systém,
který jsem používala. Jsem ráda, že jsem
měla možnost jako první otestovat bělení
a vyjádřit svůj názor k domácímu bělení
Orbis. Ráda toto nové bělení budu využívat ve své praxi a doporučím jej i dalším
kolegům a kolegyním v oboru.
Andrea Pěgřimočová, DiS.
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A
NOVINK
ORBIS WHITE
Take Home Whitening set
SADA NA DOMÁCÍ BĚLENÍ ZUBŮ.
OBSAHUJE DUSIČNAN DRASELNÝ PRO SNÍŽENÍ CITLIVOSTI.
SE SVĚŽÍ MÁTOVOU CHUTÍ.
Doporučené doby bělení:
16 % karbamid peroxid (5,3 % peroxid vodíku):
• noční bělení: cca 7–8 hodin za noc, v závislosti na výsledku 3–8 dní (16% karbamidperoxidový gel
se stane neaktivním během 4–5 hodin)
• denní bělení: 2–4 hodiny, v závislosti na výsledku 3–8 dní
Poznámka: Pro každý aplikační cyklus musí první aplikaci provést zubní lékař.

16 % KARBAMID PEROXID, SET
2 × nosič, 4 × 3 ml gel ve stříkačce,
1 × krabička na nosič, 301285

1147 Kč
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Kofferdam, bez latexu

Kofferdam, s latexem

Bezlatexová, flexibilní, odolná kofferdamová blána s vysokou pevností proti roztržení, pro udržení suchého pracovního pole.

Pružná, odolná kofferdamová blána vyrobená z latexu s vysokou
pevností proti roztržení, pro udržení suchého pracovního pole.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

bez latexu
bez pudru
barva: světle modrá
tloušťka: střední
velikost 15 × 15 cm

Balení 20 listů ve
vakuovém obalu, 283942

s latexem
lehce pudrovaný
barva: tmavě zelená
tloušťka: střední
velikost 15 × 15 cm

Balení 20 listů ve
vakuovém obalu, 283943

735 Kč

817 Kč
Zubní zrcátko standard

Zubní zrcátko s přední
odrazovou vrstvou

Kvalitní zrcátko se stříbrným povlakem, s vysokým stupněm odrazu a příjemným jasným obrazem. Vyrobeno
z nerezové oceli, bez niklu. Vhodné pro
všechny obvyklé způsoby použití.

Zrcátko s vysoce kvalitní přední odraznou vrstvou z rhodia odolného
vůči kyselinám. Extrémně vysoká odrazivost s jasným a ostrým obrazem
v přirozených barvách. Bez zkreslení,
pro komfortní práci.

Velikost 4, Ø 22 mm, zvětšující, balení 12 ks, 277787

594 Kč

Velikost 5, Ø 24 mm, zvětšující, balení 12 ks, 277786

594 Kč

Velikost 3, Ø 20 mm, ploché, balení 12 ks, 277781

408 Kč

Velikost 3, Ø 20 mm, ploché, balení 12 ks, 277784

725 Kč

Velikost 4, Ø 22 mm, ploché, balení 12 ks, 277780

408 Kč

Velikost 4, Ø 22 mm, ploché, balení 12 ks, 277783

725 Kč

Velikost 5, Ø 24 mm, ploché, balení 12 ks, 277779

408 Kč

Velikost 5, Ø 24 mm, ploché, balení 12 ks, 277782

725 Kč

Držátko zubního zrcátka
Držátko zubních zrcátek vybavené standardním závitem. Lehké šestihranné držátko v dutém provedení nebo osmihranná
varianta v plném provedení.

Šestihranné, duté, 1 ks, 143077

180 Kč

Osmihranné, plné, 1 ks, 278804

145 Kč

ORBIject
jednorázové injekční kanyly
Injekční kanyly, vhodné pro všechny stříkačky na běžné cylindrické
ampule, s pomocnou značku (šipka) pro optimální nalezení vkládací polohy. Tříhranný průřez jehly, potažená silikonem pro bezbolestný vpich. Kanyly G30 mají krátkou jehlu, vhodnou zejména
pro intraligamentární anestézii. Každá kanyla má indikátor sterility
a datum expirace. Sterilizováno ethylenoxidem. Kanyly jsou certifikovány a odpovídají evropské normě DIN EN ISO 7885.

0,3×10 mm, G30, zelená, balení 100 ks, 144742
0,3×13 mm, G30, zelená, balení 100 ks, 144741
0,3×23 mm, G30, zelená, balení 100 ks, 144740
0,4×23 mm, G27, žlutá, balení 100 ks, 144739
0,4×37 mm, G27, žlutá, balení 100 ks, 144738
0,4×42 mm, G27, žlutá, balení 100 ks, 144735
0,5×37 mm, G25, červená, balení 100 ks, 144719
0,5×42 mm, G25, červená, balení 100 ks, 144712

399 Kč
399 Kč
399 Kč
399 Kč
399 Kč
399 Kč
377 Kč
377 Kč

ORBIpol lešticí spirála
pro keramiku
Třístupňový leštící systém pro dosažení vysokého lesku na všech
keramických materiálech. Má diamantová zrna pro maximální
účinnost. Ideální pro rychlé povrchové korekce bez zapálení povrchu. Pro okluzní, incizální, labiální, bukální, lingvální a aproximální
zpracování keramiky, lithium disilikátu a zirkonu.
• tvar pro každou povrchovou texturu
• pracovní rychlost: 7 000–12 000 ot. /min
• maximální otáčky: 20 000 ot. /min

NOVINK

A

3519 Kč
3519 Kč
3519 Kč

Hrubá zrnitost, modrá, 10 ks, 300696
Střední zrnitost, růžová, 10 ks, 300697
Jemná zrnitost, šedá, 10 ks, 300698

ORBIpol lešticí spirála
pro kompozita
Dvoustupňový leštící systém s diamantovými zrny pro dosažení
vysokého lesku na všech kompozitních materiálech. Dvě speciálně sladěné hrubosti zrn pro dosažení nejlepších výsledků i na
velmi tvrdých kompozitech.
• tvar vhodný pro každou povrchovou texturu
• pracovní rychlost: 3 000–8 000 ot. /min
• maximální otáčky: 20 000 ot. /min

Střední zrnitost, růžová, 10 ks, 300694
Jemná zrnitost, šedá, 10 ks, 300695

A
NOVINK

3519 Kč
3519 Kč

Více informací o produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.
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ORBI-Flex Scaler

Univerzální sprej

Flexibilní páska pro odstranění zubního kamene a plaku z mezizubního prostoru. Páska má z jedné strany brusné zrno a z druhé
strany je hladká.
Vyrobeno z nerezové oceli. Šířka 5 mm, tloušťka 0,045 mm.

K ošetřování násadců a kolének, hlaviček a turbínek, rovněž i vzduchových motorů. Pro dlouhou
životnost. Každý den dvakrát asi na 2–3 vteřiny
prostříkněte, zejména před každou sterilizací.
Sprej při použití držte svisle a použijte odpovídající adaptér.

Částečně perforovaná
S hrubým zrnem, role 2 m, 278352
S jemným zrnem, role 2 m, 278353

334 Kč
334 Kč

Plně perforovaná
S hrubým zrnem, role 2 m, 278354
S jemným zrnem, role 2 m, 278355

411 Kč
411 Kč

• pro dlouhou životnost
• olej je vhodný pro sterilizaci v autoklávu (134 °C)
Sprej 500 ml, 177942

Dezinfekční vanička

Nádobka
k dezinfekci vrtáčků

Vanička z bílého plastu vhodná
pro všechny dezinfekční prostředky, obsah asi 3 litry. Vanička je vyrobena ze čtyř jednotlivých částí: hlavní vaničky,
síta, krytu pro síto a víka vaničky. Síto lze z vaničky vyjmout
a pro lehčí odkapání roztoku je
nasadit šikmo na vaničku. Lze
použít do teploty 75 °C.
Vnější rozměr (d×š×v): 320×215×135 mm,
vnitřní rozměr (d×š×v): 245×155×100 mm
1 ks, 187827

3dílná nádobka z bílého plastu určená k dezinfekci vrtáčků.
• rozměry: Ø 9,5 cm, výška: 6,4 cm
• vnitřní rozměr: Ø 8,4 cm

1 ks, 265449

Ochranné obaly

SYSTÉM PRO KONTROLU KVALITY STERILIZACE PRO KAŽDODENNÍ KONTROLU STERILIZAČNÍHO CYKLU AUTOKLÁVŮ.

Set: 1 nosič, 250 indikačních proužků,
300956

180 Kč

1709 Kč

HELIX Test systém
V souladu s EN 867-5 a EN-ISO 11140-1 (Typ 2). Zřetelná
a rovnoměrná změna barvy
jednotlivých pruhů, je snadno interpretovatelná. Barva
je netoxická, a proto nemůže
poškodit nástroje. Samolepicí
indikátor pro efektivní archivaci testovacích dat

504 Kč

NOVINK

A

Ochranné obaly pro digitální rentgenové snímače a paměťové
folie. Optimalizované pro toto použití, nezkreslují snímek. Chrání
personál a pacienty před křížovou kontaminací.
•
•
•
•
•
•

vhodné pro všechny běžně používané senzory a folie
vysoká průsvitnost
měkká folie šetrná k pacientovi
snadná manipulace
snadné otevírání
samolepící

3265 Kč

Vatové válečky
Bavlněné válečky pro udržení suchého a přehledného prostředí
v ústní dutině. Vyvážená směs vysoce čisté buničiny a přírodní
bavlny zajišťuje dlouhotrvající sací efekt, rozměrovou stabilitu
a pružnost. Baleno v sáčku. Nevytváří žmolky, vysoká nasákavost.
Délka 38 mm +/- 10 %.
Velikost 1, Ø 8 mm, balení 300 g, 276238
Velikost 2, Ø 10 mm, balení 300 g, 276239
Velikost 3, Ø 12 mm, balení 300 g, 276240

173 Kč
173 Kč
173 Kč
Ochranný obal
Velikost 0, 22 × 35 mm, 300 ks, 15889
Velikost 1, 24 × 40 mm, 300 ks, 15936
Velikost 2, 31 × 41 mm, 300 ks, 15956
Obal rentgenového senzoru,
střední, velikost 1, pro senzor 1,2 × 3 cm, 500 ks, 15957
velký, velikost 2, pro senzor 2,3 × 4 cm, 500 ks, 15958

www.smrcek-dental.cz

1364 Kč
1364 Kč
1364 Kč
661 Kč
661 Kč
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Leptací gel
Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné. Slouží k leptání
dentinu a skloviny pro všechny leptací techniky. Modrozelený
leptací gel je velmi dobře viditelný a má optimální tixotropní
tokové vlastnosti.

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termostabilních a termolabilních
nástrojů ponořením do lázně. Není vhodný
pro konečnou dezinfekci polokritických a kritických zdravotnických prostředků.
Láhev 2,5 l, 262557

Refill 50 ml leptací gel,
10 aplikačních stříkaček,
50 aplikačních kanyl,
149487

1 207 Kč

1658 Kč

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

Leptací gel
na keramiku
Leptací gel na bázi kyseliny fluorovodíkové (5%
hmotnostních jednotek). Slouží k vytvoření
retenčního povrchu na keramických
pracích, jako jsou inlay, onlay, nebo korunky.
Významně zvyšuje adhezi připevňované
keramiky. Červené zbarvení zaručuje dobré
rozpoznání a vymezení rozhraní keramiky.
Určen pouze pro extraorální aplikaci!
Lahvička 6 ml
177941

ORBI-Sept
dezinfekce nástrojů

Láhev 2,5 l, 260252

882 Kč

1093 Kč

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

ORBI-CHX free

Láhev 2,5 l, 263561

Ústní voda bez alkoholu se používá
k profesionálnímu čištění a péči o oblast
úst a krku. Ústní voda vytváří svěží dech
a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k dlouhodobé péči o zuby a
dutinu ústní a k jejich udržení ve zdraví.

704 Kč

ORBI-Sept dezinfekce
na povrchy

• obsahuje 0,12 % Chlorhexidingluconat
Láhev 250 ml, 268835
Láhev 5 000 ml, 268839
Dávkovací pumpička, 28342

231 Kč
966 Kč
504 Kč

Rychlá dezinfekce připravená k okamžitému
použití pro profylaktickou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků odolných
proti alkoholu.
Cool fresh, láhev 2,5 l, 258143

723 Kč

ORBI-FRESH bez alkoholu

Neutral, láhev 2,5 l, 258144

723 Kč

Ústní voda pro profesionální čištění a péči o ústa a krk. Vytváří svěží
dech a díky antibakteriálnímu čistícímu účinku přispívá k udržení zdravého chrupu a ústní dutiny.

ORBI-Sept dezinfekce
otisků

• 0,1 % benzalkonium chlorid
• 0,05 % fluorid sodný
• bez alkoholu
• připraveno k okamžitému použití
Láhev 100 ml, 239100
Láhev pro pacienta, 300 ml, 239115
Láhev pro ordinaci, 5 000 ml, 239120
Dávkovací pumpička, 28342

6

Pro dezinfekci všech dentálních otisků.

86
219
969
504

Kč
Kč
Kč
Kč

Láhev 2,5 l, 262558

808 Kč
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Dynamické, sportovní a ochranné linie ve spojení s inovativním tvarem
a lehkostí materiálů zajišťují co nejlepší pohodlí.
Brýle z této řady mají skutečně odlehčený design, který zlepšuje výkon.
• Prizmatické binokuláry s kratším a lehčím pláštěm XS i galilejské lupy
s vylepšenou PRO optikou
• Velmi lehké, sportovně estetické obroučky dokonale přiléhají a současně
velmi dobře chrání oči
• Dostupné ve všech zvětšeních – galilejské PRO HD (2,0× – 3,5×) a prizmatické (3,5× – 5,0×)
• Barevné kombinace pro každého - bílo-červené, bílo-růžové, černo-zelené
a exkluzivní černá pro Black Edition
• Exkluzivní řada Black Edition, která vyniká svým luxusním provedením
včetně speciálního černého kufříku pro ukládání.

Nejnovější přírůstek do rodiny
exkluznivních světelných systémů
pro lupové brýle
• Světelný výkon 50.000 lux, teplota denního
světla (5.700 K)
• Nastavitelná svítivost v pěti úrovních
• Výdrž baterie 9 hodin, nabíjení 6 hodin
• Hmotnost světlometu 25 g, UV filter 525 nm
• Ovládání světla pomocí řídící jednotky nebo
aplikace v mobilu
• Ostře ohraničená kruhová plocha s jednotným jasem, bez tvoření stínů

Pro cenovou nabídku kontaktujte svého obchodního zástupce

Výrazná SLEVA na světelný systém EOS NEXT při koupi
• galilejských lupových brýlí Techne – až 20 %
• prismatických lupových brýlí Techne – až 25 %
Ubrousek proti mlžení brýlí
• I při použití roušky či respirátoru
• Opakovaně použitelný (až 200×)
• Poskytuje ochranu skel po dobu 6–8 hodin.

www.smrcek-dental.cz

Název: Eos Next Účel určení: Světelné systémy na LED bázi.
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného
účelu.

5907027

239 Kč
7

Akční nabídka GC do 31. 7. nebo do vyprodání zásob

Essentia 2 ml (3,4 g)

GC Essentia Universal

Světlem tuhnoucí, radioopákní,
univerzální výplňový kompozitní materiál. Pouze sedm odstínů pro všechny klinické situace.
Optimální zpracování a optické
vlastnosti ve všech situacích.
Jednoduchý proces leštění,
dlouhodobé zachování lesku.

Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový kompozitní materiál. Jeden odstín ve třech viskozitách pro všechny
indikace!
Universal 3+1 Promo Pack
4 × 2 ml tuba Universal
GC901464

4 260 Kč

Odstíny: LD; MD; DD; LE; DE; U a ML

Universal, stříkačka 2 ml (3,4 g) GC900977

1 320 Kč

Stříkačka 1 × 2 ml (3,4 g)

HiFlo, stříkačka 2 ml (3,4 g) GC900740

1 390 Kč

LoFlo, stříkačka 2 ml (3,4 g) GC900742

1 390 Kč

1 320 Kč

EverX Flow
Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu.
Bulkový odstín (hloubka polymerace 5,5 mm) je optimální pro hluboké posteriorní
kavity a rychlou aplikaci. Dentinový odstín (hloubka polymerace 2,0 mm) je optimální pro dostavbu pahýlu a estetické výsledky.
Bulkový odstín, stříkačka 2 ml (3,7 g)
+ 20 aplikačních kanyl + ochranná
krytka, GC012900

1 570 Kč

Dentinový odstín, stříkačka 2 ml
(3,7 g) + 20 aplikačních kanyl
+ ochranná krytka, GC012901

1 570 Kč

EverX Posterior
Vlákny zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj
činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna
zabraňují vzniku a šíření prasklin – odolnost odpovídá dentinu. Lze polymerovat
4–5 mm silnou vrstvu materiálu Spolehlivá vazba ke kompozitu, stejně jako k zubním tkáním Na závěr nanesete pouze sklovinnou vrsvu pro zajištění dostatečné
odolnosti proti opotřebení.
15 × 0,13 ml (0,25 g) Unitips, EEP,
GC005118

50 × 0,13 ml (0,25 g) Unitips, EEP,
GC005274

2 050 Kč

6 050 Kč

2 400 Kč

7 250 Kč

GRADIA CORE
Systém pro fixace kořenových čepů a zhotovení dostavby s jedním materiálem. Minimální zátěž na zbylou zubní strukturu díky pevnosti v ohybu podobné dentinu. Vynikající radioopacita dostavbového materiálu ke sklovině.
Intro Kit a aplikační pistole, GC900784

5 550 Kč

Kit, kartuše 10 ml, G-Premio BOND 5 ml, G-Premio
BOND DCA 3 ml, 20 × automix koncovka, 20 × endo
koncovka a příslušenství, GC013046

5 350 Kč

Cartridge Refill, kartuše 10 ml, 20 × koncovka automix,
GC003652

2 790 Kč

Více informací o produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.
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Akční nabídka GC do 31. 7. nebo do vyprodání zásob

TEMPSMART DC

GC Fuji PLUS

První duálně tuhnoucí kompozit materiál bez obsahu změkčovadla určený pro dočasné korunky a můstky. Polymerace světlem umožňuje kontrolovat moment tuhnutí a zlepšuje fyzikální vlastnosti dočasné náhrady, především pevnost v ohybu.

Pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement.

Kartuše 48 ml , 16 míchacích koncovek.
Odstín dle výběru: A1, A2, A3, A3.5, B1, BW

3 330 Kč

2 050 Kč

Stříkačka 10 ml, 10 míchacích koncovek
Odstín dle výběru: A1, A2, A3, B1

1 990 Kč

1 250 Kč

MI Varnish

Intro Full Set; A3, GC003211

Fluoridační ochranný lak s obsahem kalcia a fosfátu.
Intro Pack; 10×0,4 ml (5× jahoda, 5× máta),
20× štěteček, GC900746
Refill Pack; 35×0,4 ml, 50× štěteček
GC900747 jahoda / GC900748 máta
Clinic Pack; 100×0,4 ml, 100× štěteček;
GC900749 jahoda / GC900750 máta

3 450 Kč

790 Kč
2 500 Kč
5 960 Kč

žlutá: 50 kapslí, GC003209
A3: 50 kapslí, GC003210

3 850 Kč
Tooth Mousse

MI Paste Plus

Bioaktivní dentální krém s vápníkem a fosfátem.

Bioaktivní dentální krém s vápníkem, fosfátem a fluoridy.

5 × 40 g, promo balení
(1 ks od každé příchuti), GC900467

2 390 Kč

10 × 40 g, mix (2 ks od každé příchuti), GC463299
10 × 40 g, vanilka, GC463300
10 × 40 g, jahoda, GC463301
10 × 40 g, meloun, GC463302
10 × 40 g, máta, GC463303
10 × 40 g, tutti fruti, GC463304

4 490 Kč

5 × 40 g, promo balení
(1 ks od každé příchuti), GC900466 

2 570 Kč

10 × 40 g, mix (2 ks od každé příchuti), GC463310
10 × 40 g, jahoda, GC463311
10 × 40 g, máta, GC463312
10 × 40 g, tutti fruti, GC463313
10 × 40 g, vanilka, GC463314
10 × 40 g, meloun, GC463315

4 890 Kč

Více informací o produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.

www.smrcek-dental.cz
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Calcigel
VODĚ ODOLNÝ HYDROXID VÁPENATÝ GEL S OBSAHEM
SÍRANU BARNATÉHO PRO PŘÍMÉ PŘEKRYTÍ PULPY.
•
•
•
•
•
•

Jako podložka pro přímé překrytí vitální pulpy
Uzavření kanálku po pulpotomii
Podložka pod trvalými výplňovými materiály
Dočasná výplň kořenového kanálku
Léčba infikovaných kořenových kanálků a periapikální terapie
Vysoké pH (pH 12) pomáhá neutralizovat volné kyseliny
z obturujících cementů
• Snižuje hypersenzitivitu dentinu
• 45 % obsahu hydroxidu vápenatého pomáhá k tvorbě
sekundárního dentinu
• Radiopákní pro kontrolu léčby

Balení: 1×2 g tuba,
5 ks aplikačních kanyl

449 Kč

Balení: 4×2 g tuba,
20 ks aplikačních kanyl

1 199 Kč

Orafil Plus / Orafil-G

Orafil Plus
Růžový s obsahem
fluoridu sodného
40 g dóza

CHEMICKY TUHNOUCÍ PROVIZORNÍ VÝPLŇOVÝ CEMENT
• Výborná tvrdost materiálu, rychle vytvrdne při kontaktu se slinami

159 Kč

• Je nepropustný a je určen pro všechny typy provizorního ošetření
• Má vysokou stálost a pružnost
• Velmi lehce odstranitelný a přitom dobře drží

Orafil G
Bílý
40 g dóza

• Nemá žádné negativní účinky na sliznici a pulpu
• Určený pro všechny typy kavit i k endodontickému ošetření

159 Kč

• ORAFIL Plus je navíc s obsahem fluoridu sodného
• BEZ EUGENOLU

Hemostal Gel
TIXOTROPNÍ GEL K ZASTAVENÍ KRVÁCENÍ
• Efektivně zastaví drobné gingivální krvácení při regeneračních
procedurách
• 25% bufferovaný chlorid hlinitý
• Vynikající manipulační vlastnosti usnadňují umístění kompozitních výplní třídy V a cementování a v periodontálních případech.
• Nebarví sliznici
• Jednoduché a rychlé použití
Balení: 3 g plastová tuba,
10 ks aplikačních kanyl

449 Kč

Reveal

Carvene

INDIKÁTOR KAZU A ZKAŽENÉHO DENTINU

ROZPOUŠTĚDLO KOŘENOVÝCH VÝPLŇOVÝCH MATERIÁLŮ

• Vizuální identifikace infikovaného kariézního dentinu, který
je selektivně zabarven
• Tmavě zelená barva poskytuje silný
kontrast jak s dentinem, tak i s pulpou při
vyhledání vstupu do kořenového kanálku
• Zbarví pouze vnější infikovaný dentin
• Zjišťuje kazy v obtížně viditelných místech
• Přesnější vzorec na bázi propylenglykolu

•
•
•
•

5 ml, plastová dóza

10 ml, skleněná dóza

299 Kč

Rozpouští guttaperčové čepy oxid zinečnatý
Jako dezinfekční / čisticí prostředek pro endodontické nástroje
Velmi vhodný v případě re-endodoncie
Není karcinogenní na rozdíl od
Chloroformu
• Na přírodní bázi (d-limonen)
• Nezpůsobuje podráždění ústní sliznici
a periapikální tkáně tkáně

299 Kč

Více informací o produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.
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OraTemp NE
OraTemp NE je provizorní fixační cement, bez EUGENOLU, což
umožňuje dobrou fixaci. Není rozpustný v orálních tekutinách
a má výborné okrajové těsnící vlastnosti, což zabraňuje úniku
těchto tekutin pod zubní výplně. Radioopákní.
•
•
•
•
•
•

Cementování korunek, můstků, inlay, onlay a dlah
Zkušební cementování trvalých náhrad
Vynikající fyzikální vlastnosti.
Lehce se aplikuje a velmi dobře fixuje
Nízká rozpustnost v ústních tekutinách
OraTEMP NE je kompatibilní se všemi běžnými cementy

Balení:
kartuše 15 g

899 Kč

Cal LC
SVĚTLEM TUHNOUCÍ CALCIUM-HYDROXIDOVÁ PASTA
•
•
•
•
•
•
•
•

Pro nepřímé překrytí pulpy
Ochrana proti kyselinám při aplikaci kyseliny fosforečné
Podložka pod všechny výplňové materiály
Účinná ochrana pulpy
Rentgenokontrastní
Úspora času, přímé použití a vytvrzování polymerací
Pomáhá při tvorbě sekundárního dentinu
Vynikající přilnavost ke kompozitům

Balení:
2 × 2 g tuba, 10 ks aplikačních kanyl

629 Kč

Silane-X

CeraEtch

JEDNOSLOŽKOVÝ SILANIZAČNÍ ROZTOK PRO ZVÝŠENÍ VAZEBNÝCH SIL MEZI KERAMIKOU A KOMPOZITY/CEMENTY

5% KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ V POLO-GELOVÉ FORMĚ
NA LEPTÁNÍ KERAMICKÝCH NÁHRAD.

Pro dosažení nejlepších výsledků
by měl být povrch keramiky před
aplikací Silane-X zcela suchý
a bez zbytkové vlhkosti.
Balení:
10 ml dóza

499 Kč

Vazba mezi povrchem keramiky
a fixačními kompozity se zvýší
vytvořením retenčního naleptaného
povrchu.
Optimální gelovitá konzistence
umožňuje snadnou a přesnou
aplikaci.
Balení:
10 ml dóza

599 Kč

Platina Hi-Gloss
LEŠTICÍ PASTA VŠECH TYPŮ KOMPOZITNÍCH A SKLOINOMERNÍCH MATERIÁLŮ
• Lešticí pasta oxidu hlinitého rozpustná ve vodě
• Je určena pro leštění všech druhů kompozitních a skloionomerních
materiálů
• Po použití pasty je povrch materiálu hladký a dosáhnete tím extra
vysokého lesku
• Obsahuje lokální desensitizer pro přecitlivělé zuby
4 g, tuba

499 Kč
Více informací o produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.
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Retraction Paste
ADSTRINGENTNÍ PASTA PRO ÚČINNÉ DOČASNÉ
ROZŠÍŘENÍ A VYSUŠENÍ GINGIVÁLNÍHO SULKU

Caps 25 × 0,3 g, VO1012

2 170 Kč

Tenká kanyla s pružným hrotem – snadná a přesná aplikace.
Změna viskozity – pasta pro optimální aplikaci a rozšíření sulku.
Dobrá viditelnost – kontrastní vůči gingivě.
Čistý produkt – rychle a snadno odstranitelný.

ušetříte

Caps 100 × 0,3 g, VO1013

8 480 Kč

25 %

6 510 Kč

Ionoseal
SVĔTLEM TUHNOUCÍ JEDNOSLOŽKOVÝ SKLOIONOMERNÍ
KOMPOZITNÍ CEMENT PRO PODLOŽKY
Jednosložkový materiál k okamžitému použití.
Časově úsporný: vytvrzení světlem během několika sekund.

Stříkačky 3 × 2,5 g,
příslušenství , VO 1326

Rychlá a hygienická aplikace.

4 540 Kč

Calcicur
OKAMŽITĚ APLIKOVATELNÁ PASTA NA BÁZI
HYDROXIDU VÁPENATÉHO
Vhodný pod jakoukoli podložku nebo výplňový
materiál.
Připraven k okamžitému použití.
S vysokou hodnotou pH (12,5), které je známo svým
bakteriostatickým účinkem.

Stříkačka 3 × 2,5 g,
příslušenství , VO1096
ušetříte

3 660 Kč

11 %

3 240 Kč

Calcimol LC
SVĚTLEM TUHNOUCÍ RENTGEN KONTRASTNÍ PASTA
S OBSAHEM HYDROXIDU VÁPENATÉHO

Stříkačky 2 × 2,5 g,
příslušenství , VO1307

1 570 Kč

Efektivní ochrana dřeně.
Jednosložkový materiál k okamžitému použití.

Tuby 2 × 5 g,
příslušenství, VO1047

Časově úsporné světelné vytvrzování a přímé
nanášení z neodkapávající NDT stříkačky.

1 680 Kč

Clip
SVĚTLEM TUHNOUCÍ VÝPLŇOVÝ MATERIÁL
NA PROVIZORNÍ VÝPLNĚ
Snadno se nanáší – snadno se odstraňuje
v jednom kuse.
Nedochází k poškození hranic preparace.
Šetří čas i peníze.

ušetříte

11 %

Stříkačky 3 × 4 g,
VO1285

2 500 Kč

2 210 Kč

Caps 25 × 0,25 g, VO1287

2 360 Kč

Více informací o produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.
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Snadno zhotovená korunková dostavba
Má-li přirozený zub stále dostatek zubní hmoty, je obvykle cílem jeho zachování.
S naším klasickým dostavbovým materiálem Rebilda DC a odpovídajícími kompozitními
kořenovými čepy Rebilda Post nabízíme dostavbový systém, který se chová jako
přirozený zub, a to i při zatížení.

Rebilda Post
SKLENĚNÝM VLÁKNEM VYZTUŽENÉ
KOMPOZITNÍ ČEPY
Elasticita podobná dentinu,
vysoká pevnost v ohybu

Sada II, 5 čepů každého průměru (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm,
ø 2,0 m), 1 vrták každého průměru (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm,
ø 2,0 m), Ceramic Bond lahvička
5 ml, Futurabond U SingleDose 20 ks,
Rebilda DC QuickMix stříkačka 10 g
dentinu, příslušenství, VO1782

Vysoká rentgen kontrastnost (350 %Al)
Anatomický tvar

ušetříte

15 %

18 190 Kč

15 300 Kč

Rebilda DC
DUÁLNĚ TUHNOUCÍ ZATÉKAVÝ UPEVŇOVACÍ SYSTÉM KORUNKOVÝCH DOSTAVEB A ČEPŮ
Rychlé zpracování díky vytvrzování světlem
Dodatečná chemická polymerace pro spolehlivé zpracování
K dostání v 10 g QuickMix stříkačkách nebo 50 g kartuších
Kartuše 50 g dentin, příslušenství, VO1396
Kartuše 50 g modrá, příslušenství, VO1397
Kartuše 50 g bílá, příslušenství, VO1398

5 690 Kč

QuickMix stříkačka 10 g dentinu, příslušenství, VO1403
QuickMix stříkačka 10 g modrá, příslušenství, VO1404
QuickMix stříkačka 10 g bílá, příslušenství, VO1405

2 360 Kč
Ionolux

SVĚTLEM TUHNOUCÍ SKLOIONOMERNÍ
VÝPLŇOVÝ MATERIÁL
Vynikající doba zpracování – doba tuhnutí
individuálně upravitelná světelným vytvrzením
Není nutné kondicionování tvrdých zubních tkání
Nelepí se na nástroje, snadno se modeluje

Sada aplikačních kapslí 50 ks
(10 × A1, 10 × A2, 30 × A3), VO2115

6 400 Kč

Aplikační kapsle 150 ks A2, VO2122
Aplikační kapsle 150 ks A3, VO2123

16 890 Kč

Twinky Star
BAREVNÝ, SVĚTLEM TUHNOUCÍ, KOMPOMER
– VÝPLŇOVÝ MATERIÁL S TŘPYTIVÝM EFEKTEM
Osm atraktivních barev s třpytivým efektem
Rychlá a jednoduchá aplikace z kompulí
Výborná leštitelnost

Sada Caps 40 × 0,25 g
(5 od každého odstínu),
vzorník odstínů, VO1680

5 030 Kč

Více informací o produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.

www.smrcek-dental.cz
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NOVÁ PRÉMIOVÁ
KOMPAKTNÍ TŘÍDA.
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SNADNÁ HYGIENA

ČIRÁ RADOST

Čištění soupravy KaVo uniQa
je velmi snadné: jednoduše vyjměte součásti, které je
důležité dezinfikovat. Všechny povrchy se snadno čistí,
oplachování nástrojů i čištění
a dezinfekce sacích hadic je
automatizované. Díky tomu
budete v bezpečí na všech
úrovních.

Pro standardizované, účinné čištění
a odstraňování choroboplodných zárodků v sacích kanálcích využívá program
DEKAmat láhev přípravku DEKASEPTOL, která je integrována do těla přístroje. Neustálá a intenzivní dezinfekce
vody pro pacienty v programu OXYmat
funguje rovněž bez námahy, protože je
v těle přístroje umístěna také láhev přípravku OXYGENAL 6.

DESIGN, PŘESNOST, TECHNOLOGIE A VYUŽITELNOST DO POSLEDNÍHO
DETAILU – NOVÝ STANDARD KaVo JE JEDINÝ SVÉHO DRUHU.
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Křeslo pro pacienty – ergonomicky dokonalé
1. Moderní, inspirativní, kompaktní design křesla pro maximální
ergonomii
2. Maximální poloha 830 mm a minimální poloha 350 mm
3. Integrované polohování podle Trendelenburga
4. Čisté linie prohnutého segmentu s područkami na straně pro
snadné nastupování a vystupování
5. Hmotnost pacienta do 185 kg

Stolek lékaře – báječně přehledný
6. Intuitivní koncept ovládání s rychlým a přímým přístupem ke
všem důležitým funkcím pro časově úsporné a bezproblémové
ošetření
6
7

7. Čtyři varianty stolku: od varianty vozíku a kompaktních stolků
TM a S, které jsou vhodné i pro leváky, až po ještě elegantnější
a ergonomičtější stolek T pro praváky

8

Komunikace s pacientem – přímé zobrazení

13

8. KaVo DIAGNOcam Vision Full HD: Intraorální kamera 3 v 1 pro
dokonalou diagnostiku zubního kazu ve full HD rozlišení

14

9. Obrazovky s vysokým rozlišením: KaVo Screen HD o 22 palcích
a KaVo Screen One o 19 palcích
10. CONEXIO: Datové rozhraní pro přístup k údajům pacienta přímo na stomatologické soupravě
11. Hravě jednoduchá a na síti nezávislá komunikace s pacientem
díky soběstačné verzi KaVo CONNECTbase

Hygiena – efektivně automatizovaná
12. Pohodlné hygienické postupy: integrované oplachové programy, DEKAmat a OXYmat, a také hygienická jednotka s integrovaným odnímatelným adaptérem pro nástrojové a sací hadice
pro časově úsporné automatické čištění a dezinfekci

Plně integrované endodontické a chirurgické funkce
13. Endodontické funkce se třemi různými režimy a rozšiřitelná
databáze endodontických nástrojů s téměř 200 přednastavenými nástroji
14. Chirurgická funkce: malý a příjemně lehký chirurgický motor
a integrovaná pumpa fyziologického roztoku

Příslušenství – perfektně zkombinované
Minimální poloha 350 mm

Maximální poloha 830 mm

15. Maximální komfort ošetření s KaVoLUX 540 LED díky přirozenému světlu a rovnoměrnému světelnému poli

VÁŠ ASISTENT MÁ VŠE NA DOSAH RUKY

NASTUPOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ

Stolek asistenta KaVo uniQa je vybaven velkorysým dotykovým panelem s přehledným
uživatelským rozhraním. Všechny funkce
centrálního křesla, hygieny a operačních
světel jsou přímo a rychle dostupné. Nástroje lze snadno a přesně umísťovat podle individuálních zvyklostí a preferencí. Odnímatelná přihrádka na nástroje zajišťuje optimální
hygienu. Stolek má navíc flexibilní nastavení
výšky a velký rozsah otáčení.

Područky soupravy KaVo uniQa
usnadňují nastupování a vystupování z křesla, protože je lze jednoduše otočit směrem dolů. Zároveň
poskytují podporu a bezpečí během ošetření, aniž by se ošetřující
lékař musel vzdávat maximální
svobody pohybu. To od nynějška
znamená optimální pohodlí pro
vás i vašeho pacienta.

www.smrcek-dental.cz

Dezinfekce a čištění nástrojů

Sekusept aktiv
granulát

Aniosyme XL3

Vysoce účinný čistící a dezinfekční přípravek pro nástrojovou dezinfekci včetně
endoskopů a dezinfekci a čištění ploch a
povrchů včetně koupacích van.
Balení 1,5 kg
Balení 6 kg

1 212 Kč
4 500 Kč 4 050 Kč

Přípravek k vysoce účinnému čištění a
dekontaminaci instrumentaria, včetně
endoskopického vybavení. Obsahuje tři
druhy enzymů. Bez korozivních účinků.
Láhev 1 l
Kanystr 5 l

659 Kč
2 872 Kč 2 585 Kč

Dentasept Special
Rotative
Anios R444
Přípravek pro regeneraci nástrojů z nerezové oceli. Eliminuje důlkovou korozi (pasivaci). Odstraňuje minerální usazeniny.

1 272 Kč

Láhev 1 l 

Hotový čistící a dezinfekční roztok pro
ošetřování brousků, vrtáčků a endo nástrojů před sterilizací. Kompatibilní s širokou škálou materiálů (nikl, titan, chrom-wolframová ocel, hliník atd.). Kontaktní
doba: 15 minut. Vynikající mikrobiologické
vlastnosti: účinný na všechny známé viry.
Možné použít v čističce Ultrasonic.
Kanystr 2 l

1 182 Kč 1 005 Kč

Sekudrill
dezinfekce vrtáčků
K dezinfekci a čištění stomatologického
rotačního instrumentária z oceli, tvrdokovu, diamantu, elastických lešticích nástrojů, keramických brusných tělísek a kořenových nástrojů.

785 Kč

Láhev 2 l

Dentasept
Aspiration AF+
Koncentrovaná tekutina určená pro denní čištění a dezinfekci všech odsávacích
systémů. Nepěnivý. Trojnásobný účinek –
čištění, dezinfekce a odstraňování pachu.
Obsahuje složku proti vytváření vodního
kamene. Velmi ekonomické 2% ředění.
Láhev 1 l	
Kanystr 5 l

2 918 Kč

674 Kč
2 626 Kč

Dezinfekce a čištění povrchů

SurfAnios Premium

Surfa'safe Premium

Incidin Plus

Tekutý koncentrovaný prostředek pro
dezinfekci a čištění ploch a povrchů. Parfémován jemnou citrusovou vůní. Bez aldehydu. Účinný již od 0,25% koncentrace.

Koncentrát pro dezinfekci a čištění ploch
a předmětů na bázi patentově chráněné
látky glukoprotaminu. Příjemná parfemace, nedráždí, nealergizuje, neobsahuje aldehydy ani KAS. Výborně rozpouští krev
a bílkovinné nečistoty

Láhev 1 l

Incidin Plus 2 l

Kanystr 5 l
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1 958 Kč

439 Kč
1 762 Kč

Incidin Plus 6 l 

1 505 Kč

3 658 Kč 3 109 Kč

Pěnový přípravek k dezinfekci a čištění
ploch a povrchů. Aplikace postřikem.
Patentovaná formulace bez alkoholu, parfému a CMR látek. Výborná materiálová
snášenlivost, vhodný i pro inkubátory. Nedráždí dýchací cesty. Nezanechává žádné
stopy na površích. Vhodný i pro povrchy
přicházející do kontaktu s potravinami.
Spray 0,75 l

360 Kč 324 Kč

www.smrcek-dental.cz

Dezinfekce a čištění povrchů

Incidin Liquid

Incidin Oxywipes S

Incidin Alcohol Wipe

Tekutý dezinfekční přípravek na bázi alkoholů k přímému použití pro rychlou
a bezpečnou dezinfekci předmětů a ploch
postřikem.

Bezalkoholové dezinfekční utěrky s čisticím efektem určené pro péči o malé plochy a povrchy ze všech materiálů s výjimkou mědi, mosazi a mramoru.

Láhev 1 l

Flow Pack 100 ks

Alkoholové ubrousky pro rychlou dezinfekcí
povrchů. Nezanechávají rezidua a mají široké
spektrum účinnosti v kombinaci s krátkou
dobou expozice, což je ideální pro použití
ve zdravotnických zařízeních. Svou širokou
účinností zajišťují dodržování hygienických
standardů a zamezují šíření patogenů.

Kanystr 5 l
Spray 600 ml

385 Kč
1 602 Kč 1440 Kč
251 Kč

389 Kč

349 Kč

Flow Pack 100 ks

432 Kč

389 Kč

Hygiena rukou

Aniosafe
Manuclear HF NPC
Mycí emulze pro hygienu rukou a celého těla. Bez detergentů a alergenů. Rezistentní proti mikrobiálnímu znečištění
z vnějšího prostředí. Vhodné k častému
mytí a mytí citlivé pokožky.
Láhev 500 ml s pumpičkou
Kanystr 5 l

253 Kč
975 Kč

Aniosgel 800

Silonda Care

Plně virucidní alkoholová dezinfekce na
ruce ve formě gelu, vhodná pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou,
včetně profesionálního použití. I na citlivou pokožku. Bez parfemace a barviv.

Regenerační krémová emulze na bázi
voda v oleji. Obohacený o hydratující glycerin. Obsahuje vitamín E pro ochranu

227 Kč
Láhev 1 l s pumpičkou
371 Kč
Kanystr 5 l
1 706 Kč 1 535 Kč

pokožky.Láhev 500ml

284 Kč

Láhev 500 ml s pumpičkou

SPECIÁLNÍ AKCE

Dezinfekce
dutiny ústní

POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Balíček pro péči o ruce
Aniosafe Manuclear 5 l
+ Aniosafe Manuclear 500 ml
+ AniosGel 800 500 ml
+ Silonda krém 500 ml

1 739 Kč

975 Kč

+

Skinsept mucosa
Kožní roztok SKINSEPT MUCOSA k profylaktickému a léčebnému použití na sliznici
dutiny ústní a hltanu a profylakticky i na
sliznici a okolní pokožku pohlavních orgánů. Neředí se.
Láhev 500 ml	

www.smrcek-dental.cz
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Akční nabídka KULZER do 31. 7. nebo do vyprodání zásob

Charisma Opal
Sub-mikrohybridní univerzální kompozitum pro výplně ve frontálním i laterálním úseku. Vylepšená opalescence a translucence pro
dokonalý „chameleón efekt“.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.
Stříkačka 4 g

1 030 Kč

AKCE

6× stříkačka 4 g

6 180 Kč

5 150 Kč

Charisma Diamond
Univerzální světlem tuhnoucí submikrohybridní kompozit založený na rentgenkontrastním plnivu Mikroglass s výrazným chameleon
efektem a vysokou radioopacitou kombinující výbornou estetiku, leštitelnost a vyvážené fyzikální vlastnosti.
Univerzální odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3 Opákní dentinové odstíny: OL, OM, OD Odstíny po bělení: BL, BXL, OB Incisální odstíny: CL, AM, CO, YO.
Stříkačka 4 g

1 330 Kč

AKCE

5× stříkačka 4 g

6 650 Kč

5 320 Kč

Charisma Classic
Mikrohybridní kompozitum s plnivem Microglass II. generace pro výplně třídy I až V. Microglass II efekt – pro vnitřní lesk a vyšší
barevnou shodou. Snadná a rychlá modelace díky krémové konzistenci. Pohodlný výběr odstínů a vynikající leštitelnost.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.
Stříkačka 4 g

635 Kč

AKCE

6× stříkačka 4 g

3 810 Kč

3 175 Kč

1 × Variotime Dynamix Heavy Tray 380+380 ml
+ Variotime Medium Flow 2 × 50 ml
Variotime je inovativní A-Silikon, jde o univerzální
materiál pro všechny techniky otiskování a indikace, který garantuje vysokou přesnost a reprodukci detailů díky objemové stabilitě a hydroaktivním vlastnostem.

4 180 Kč

3 300 Kč
2 × Variotime Easy Putty 300+300 ml
+ Variotime Medium Flow 2×50 ml
Ručně míchatelný A-silikon. Vynikající přesnost
otisku. Jednoduchý pracovní postup. Variabilní
časový koncept pro svobodu zpracování. Široký
rozsah indikací.

3 780 Kč

2 900 Kč

+

VÝHODNÝ BALÍČEK

+
VÝHODNÝ BALÍČEK

Více informací o produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.
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OptiShade
Zjednodušený univerzální kompozitní systém
• pouhé 3 odstíny pokryjí škálu všech 16 odstínu VITA
• ART technologie pro výjiměčnou pevnost a nepřekonatelnou estetiku
• jednoduché použití a vynikající manipulační vlastnosti
• pro všechny zubní kavity bez nutnosti použití podkladového materiálu
Možnost výběru odstínu:
Light, odpovídá A1, B1, B2, C1, D2 (37111), Medium odpovídá A2, A3, C2, D3,
D4 (37112), Dark odpovídá A3.5, A4, B3, B4, C3, C4 (37113), Bleach White pro
vybělené zuby (37114), Universal Opaque pro zakrytí zabarvení zubu (37115)

Stříkačka 4 g

SLEVA 25 %

1 625 Kč

1 219 Kč

SonicFill 3 Refill

Vertise Flow Refill

Sonicky aktivovaný kompozitní systém bulkfill zajišťuje lepší manipulaci a varovatelnost. Nanáší se v jedné
vrstvě, až do výše 5 mm.

Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně třídy
I. a II., liner, pečetění fisur a opravy keramiky. Vysoká síla vazby
k dentinu, sklovině, kovu i keramice; vysoká odolnost vůči abrazi a radioopacita. Ideální viskozita pro snadnou manipulaci.

Odstíny: A1, A2, A3, B1

SLEVA 33 %

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,
UO, XL a T.

SLEVA 20 %

Refill 20×0,25 g

Stříkačka 2×2 g

3 376 Kč

2 546 Kč

Gel Etchant Jumbo

MaxCem Elite

37% kyselina fosforečná pro leptání skloviny a dentinu.

Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnoucí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta. Vše v jednom: leptání – priming
– bonding a cementace. Nadstandardní pevnost vazby ke sklovině, dentinu, všem druhům keramiky, ke zlatu a kovům.

2 251 Kč

2 037 Kč

Balení:
1 × 30 g stříkačka Jumbo,
2 × prázdná stříkačka,
30 × aplikační koncovka.

Refill, varianty:
čirý, 2 × 5 g, KE34058
bílý, 2 × 5 g, KE34059
bílý opákní, 2 × 5 g, KE34060
žlutý, 2 × 5 g, KE34061

SLEVA 20 %
2 082 Kč

SLEVA 20 %

3 404 Kč

1 666 Kč

2 723 Kč

Maxcem Elite Chroma

OptiDisc

Samoleptací / samoadhezivní fixační kompozitní cement
s barevným indikátorem. Po aplikaci růžový a postupem času
bledne do odstínu cementu. Barevný indikátor určuje přesný
moment odstranění přebytečného materiálu. Snadná manipulace a příjemná viskozita.

Disky pro tvarování, dokončování, leštění a leštění do vysokého
lesku. Vhodné pro kompozity, keramiku, pryskyřice, skloionomery, amalgámy, náhradní a ušlechtilé kovy. Disky jsou baleny
po 100 ks, pouze velmi hrubé po 80 ks.

Refill 2×5 g
Možnost výběru odstínu:
čirý (36372), bílý (36373),
žlutý (36374)

4 565 Kč

3 625 Kč

Průměry: 9,6 / 12,6 / 15,9 mm

SLEVA 20 %

AKČNÍ BALÍČEK
extra
jemný

jemný

standard

4 × balení disků OptiDisc
dle vlastního výběru
+ balení Mandrel standard (195)
+ balení Mandrel krátký (196)

krátký

5738 Kč

hrubý

velmi
hrubý

4004 Kč

Více informací o produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.
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Akční nabídka Ivoclar Vivadent AG do 31. 7. nebo do vyprodání zásob

5× Tetric PowerFill Refill, 3 g

2022/16

odstín dle výběru (IVA, IVB, IVW – běžná cena 1 646 Kč/ks)
Tvarovatelný světlem tuhnoucí rentgenokontrastní
kompozit pro přímé výplně v distálním úseku.

+ 2× Tetric PowerFlow Refill, 2 g
		
		
		
		

10 426 Kč

8 230 Kč

odstín dle výběru* (IVA, IVB, IVW – běžná cena 1 098 Kč)
Zatékavý světlem tuhnoucí rentgenokontrastní
kompozit pro přímé výplně v distálním úseku
ve vrstvách až 4 mm s dobou polymerace od 3 s.

2022/17

5× Tetric EvoCeram Refill, 3 g

odstín dle výběru (běžná cena 1 726 Kč/ks)
Nanohybridní kompozit s vynikající leštitelností a estetikou.
Široké spektrum 16 VITA odstínů + 4 odstíny pro bělené zuby.

+ 2× Tetric EvoFlow Refill, 2 g
		

		
		

odstín dle výběru* (běžná cena 1 099 Kč)
Světlem tuhnoucí zatékavý kompozit s podílem keramického
plniva. Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, T, bělený – XL, L a M,
dentin – A2D, A3,5D a B2D.

10 828 Kč

8 630 Kč
5× Tetric EvoCeram Refill, 3 g

2022/23

odstín dle výběru (běžná cena 1 726 Kč/ks)
Nanohybridní kompozit s vynikající leštitelností a estetikou.
Široké spektrum 16 VITA odstínů + 4 odstíny pro bělené zuby.

+ 1× OptraGloss Composite Kit*

		701870 (á 2 ks HP plamínek, kalíšek, čočka, spirála
		
– běžná cena 1 794 Kč)

10 424 Kč

8 630 Kč

75664

1× Adhese Universal VivaPen Refill 2 ml
665156 (běžná cena 1 854 Kč)

+ 1× OptraGate Assortment/Regular/Small/Junior 80 ks*
577275/590850/590851/591451 (běžná cena 4 133 Kč/balení)

+ 1× Adhese Universal VivaPen Test Pack 0.5 ml*
700710 (běžná cena 672 Kč)
6 922 Kč
+ 1× OptraGate Test Pack, 4 ks*

5 987 Kč

695568 (běžná cena 263 Kč/balení)

NA DALŠÍ AKČNÍ NABÍDKY IVOCLAR VIVADENT SE INFORMUJTE U SVÉHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
NÁSLEDUJÍCÍ SPECIÁLNÍ NABÍDKY JE MOŽNÉ REALIZOVAT POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ZÁSTUPCE IVOCLAR.

Zakoupením Bluephase PowerCure*** a současně při
vrácení staré polymerační lampy získáte slevu 15 %.

75619

1 × Bluephase PowerCure,
100 – 240 V
667092

53 742 Kč

45 576 Kč

Zakoupením Bluephase G4*** a současně při vrácení
staré polymerační lampy získáte slevu 13 %.

1 × Bluephase G4,
100 – 240 V
75618
* Zboží označené * je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.
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691258

41 654 Kč

36 754 Kč

*** Nabídka zprostředkovaná zástupcem Ivoclar.
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Nabídka je platná do 31. 7. nebo do vyprodání zásob

Miratoi č. 3

Miratoi č. 4

Miratoi č. 6

• různé druhy zvířátek z farmy

• různé druhy ZOO zvířátek

• dětské prstýnky v různých velikostech

balení 100 ks (mix) 605692

balení 100 ks (mix) 605693

balení 100 ks, různé barvy 605694

609 Kč

609 Kč

539 Kč

XyliPOP
LÍZÁTKO BEZ CUKRU SE SLADIDLY

Miratoi č. 8
Flummy Ball (hopíci)
• barevné, velmi vysoko skákající kuličky udělají radost malým pacientům
balení 100 ks (mix) 605696

909 Kč

• s xylitolem a laktátem vápenatým
• přispívá k mineralizaci zubů1
• neobsahují aspartam, sorbitol a laktózu
• bezlepkové
• skvělé také pro dospělé
• osvěžující ovocná chuť
XyliPOP, jahoda, 6 g 630208
XyliPOP, borůvka, 6 g 630219
XyliPOP, jahoda, 50 × 6g 635214
XyliPOP, borůvka, 50 × 6g 635231

27 Kč
27 Kč
1 029 Kč
1 029 Kč

Jíst potraviny, které obsahují xylitol místo cukru, pomáhá
udržovat mineralizaci zubů. Věnujte prosím pozornost pestré
a vyvážené stravě a zdravému životnímu stylu.
1

Xylitol Chewing Gum
XYLITOLOVÉ ŽVÝKAČKY BEZ CUKRU
• 100 % slazené xylitol
• neobsahují aspartam ani sorbitol
• přispívají k mineralizaci zubů2
• snižují tvorbu plaku3
• snižují riziko zubního kazu u dětí3

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
balení 50 ks (mix) 605704

759 Kč

www.smrcek-dental.cz

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

929 Kč

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.
2
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Savky

Towel UP!

Jednorázové savky. Tuba zesílená drátkem
se jednoduše tvaruje, optimální savost.
Délka 15 cm, odnímatelná koncovka. Barvy:
oranžová, žlutá, limetková, zelená, čirá, bílá,
modrá, fialová, růžová, vínová, tyrkysová.

Jednorázové skládané roušky pro pacienty v praktickém hygienickém balení s opakovaně uzavíratelným systémem. Vysoce
absorpční celulóza s nepropustnou polyethylenovou vrstvou.
Rozměry: 33 × 45 cm, Balení 10×50 ks

Balení 100 ks

106 Kč
11 balení á 100 ks

1 166 Kč

1 060 Kč

Barvy: zelená, světle modrá, žlutá, růžová, oranžová, modrá, bílá, fialová, limetková, vínová, tmavě zelená, platinová,
tyrkysová

610 Kč
Barva: černá

690 Kč

Kelímky

Mikroaplikátory

Plastové kelímky s protiskluzným povrchem na vyplachování
úst. Netoxické, barevné.
barvy: 200 ml – zelená, světle modrá, žlutá, růžová, oranžová,
červená, tmavě modrá, limetková, fialová, černá, fuchsia, tyrkysová, 166 ml – bílá

Dentální aplikátory pro bodově přesné
nanášení tekutin a gelů. Lze také použít k nanášení a odstraňování cementů,
leptadel, adheziv, hemostatických roztoků, kondicionérů a pečetidel. Délka
10 cm

Balení 100 ks

89 Kč

Velikost 1,0 mm superfine, bílé / růžové, 100 ks, DOCH1A6543
Velikost 1,5 mm fine, žluté / modré, 100 ks, DOCH1A6542
Velikost 2,0 mm regular, oranžové / zelené, 100 ks, DOCH1A6541

139 Kč
Papírové ručníky V

Skládané ručníky Z

Papírové ručníky skládané do V
100% celulóza, dvouvrstvé, 21 × 24 cm

Papírové ručníky skládané do Z
100% celulóza, dvouvrstvé, 22 × 24 cm

402292
Balení 3150 ks

412009
Balení 4000 ks

840 Kč

1 090 Kč

Kosmetické ubrousky

Toaletní papír TOP 32

Ubrousky Dissolve Tech díky svému speciálnímu složení umožňují dočasnou odolnost vůči vlhkosti. V případě odhození do
WC neucpávají kanalizaci.
100% celulóza, dvouvrstvé, 20 × 21 cm

100% celulóza, třívrstvý, bílá barva, květinová ražba

411173
Balení 100 ks

Papernet, 404989
Balení 32 ks

24 Kč

544 Kč

Více informací o produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.
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Vyšetřovací rukavice Latex
Sempercare® Edition

Vyšetřovací rukavice
Sempercare® Nitrile

Vyšetřovací rukavice z přírodního
latexu. Bezpudrové, se syntetickou
vnitřní vrstvou, přírodně bílá. Nesterilní.

Vysoký komfort nošení, dobrá odolnost
vůči chemikáliím, vysoká tloušťka stěny.
Bez přírodního latexu. Nesterilní, v dávkovacím kartonu, nitrilbutadienový kaučuk, bezpudrové, barva modrá.

XS, 100 ks
S, 100 ks
M, 100 ks
L, 100 ks
XL, 90 ks

152240
152241
152242
152243
152244

XS, 100 ks
S, 100 ks
M, 100 ks
L, 100 ks
XL, 90 ks

39883
45020
45021
45022
47183

Cena rukavic na vyžádání
u vašeho obchodního zástupce.

Cena rukavic na vyžádání
u vašeho obchodního zástupce.

Vyšetřovací rukavice
Sempercare® Premium

Vyšetřovací rukavice
Sempercare® Nitrile Skin2

Extra pevné a hladké nepudrované
jednorázové vyšetřovací rukavice z přírodního latexu. Se zdrsněnými konečky
prstů. Ochranné rukavice (kategorie III) podle směrnice pro OOP
89/686/EHS a podle EN 420. Zakončené srolovaným lemem.

Vysoký komfort nošení díky optimalizované
tloušťce stěny, dobrá odolnost vůči chemikáliím. Bez přírodního latexu. Nesterilní,
v dávkovacím kartonu, nitrilbutadienový
kaučuk, bezpudrové, barva levandulově modrá.

XS, 100 ks
S, 100 ks
M, 100 ks
L, 100 ks
XL, 90 ks

XS, 200 ks
S, 200 ks
M, 200 ks
L, 200 ks
XL, 180 ks

12943
45040
45041
45042
45791

Cena rukavic na vyžádání
u vašeho obchodního zástupce.

Ústenky s gumičkou
Třívrstvá chirurgická ústenka s gumičkou.
Opatřena tvarovacím páskem v oblasti
nosu a úst. Všechny masky vyhovují normě EN14683. Ochranný typ II.
Barva modrá, 50 ks

32615
30802
30803
30804
30818

Cena rukavic na vyžádání
u vašeho obchodního zástupce.

Zelletten vata buničitá dělená
Tampony z mnohavrstevné vybělené obvazové
buničiny.

239 Kč

Ústenky s gumičkou
Třívrstvé chirurgické ústenky
s efektním potiskem vyhovující
normě EN14683. Ochranný typ II.
Nedráždivý materiál příjemný
na pokožku.

2 role s 500 tampony
ve fóliovém sáčku
5 × 4 cm, 13356

86 Kč
Gazin® Mulové kompresy
Měkké, savé a prodyšné mulové
kompresy. Nesterilní. Určeny k použití v operační oblasti k tupování
a odsávání tělesných tekutin při
operačních zákrocích.
5 × 5 cm
100 ks, 18500

Modré květy, 50 ks

319 Kč

Růžové květy, 50 ks

319 Kč

35 Kč

Růžová srdíčka, 50 ks

319 Kč

7,5 × 7,5 cm
100 ks, 18503

Černá se stříbrnými květy, 50 ks

319 Kč

60 Kč

Více informací o produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.
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CHIRANA Medoject
Sterilní jednorázové
jehly pro stříkačky
s násadcem Luer.
Balení 100 ks

95 Kč

88 Kč

0,4 × 20 mm
0,4 × 40 mm
0,45 × 16 mm
0,5 × 16 mm
0,5 × 20 mm
0,5 × 25 mm
0,55 × 25 mm
0,6 × 30 mm
0,7 × 30 mm
0,7 × 40 mm
0,8 × 40 mm
0,9 × 40 mm
1,2 × 40 mm

šedá
šedá
hnědá
oranžová
oranžová
oranžová
zelená
modrá
černá
černá
zelená
žlutá
růžová

NN0420
NN0440
NN04516
NN0516
NN0520
NN0525
NN05525
NN0630
NN0730
NN0740
NN0840
NN0940
NN1240

KaVo Spray 2112
AKCE 2+1
Vysoce kvalitní univerzální olej
ve spreji pro lubrikaci a čištění
KaVo násadců a turbínek.
Zajišťuje dlouhodobou životnost nástrojů.Hnací plyn šetrný
k životnímu prostředí.
cena za 3 ks

4 386 Kč

2 924 Kč

CHIRANA Stříkačka injekční

PANA SPRAY Plus

Sterilně balené, plastové injekční stříkačky pro jednorázové
použití s jehlami typu Luer.
Typ

Balení

Kód

Cena

Speciálně vyvinuté, vysoce účinné mazivo nejvyšší čistoty pro ošetření kolének, násadců,
vzduchových turbínek, chirurgických kolének
a násadců. Umožňuje výborné mazání vnitřního mechanizmu koncovek a tím zajišťuje jejich
bezporuchový provoz a dlouhou životnost.

2 ml

100 ks

CH002L

115 Kč

500 ml, NSKZ182100

5 ml

100 ks

CH005L

175 Kč

10 ml

100 ks

CH010L

218 Kč

20 ml

100 ks

CH020L

310 Kč

í
Parn or
lizát
steri
o
B pr
třídy vyšší
j
ty ne nální
sio
profe davky!
poža

835 Kč

Balení 6 ks, NSKY900630

5 010 Kč

4 650 Kč
Hygoclave 40
parní sterilizátor
• Spolehlivý díky flexibilnímu a výkonnému sušení
• Snadné plnění a vykládání díky motorickým dvířkům
• Možnost připojení na vodovodní řád
• Integrovaná kontrola kvality čisté vody
• Elegantní a funkční design
• 5“ barevný dotykový displey s vysokým rozlišením
• Velká vnitřní paměť
• USB, ethernet nebo wi-fi (volitelné) připojení pro
přenos sterilizačních protokolů
• Možnost tisku protokolů pomocí externí tiskárny

Hygoclave 40
objem 17 litrů

226 996 Kč

120 500 Kč
Hygoclave 40 Plus
objem 23 litrů

244 952 Kč

129 900 Kč
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Zdravotní záznam pro
stomatologii

Zdravotní záznam pro
děti a dorost

Obálka pro stomatolog.
dokumentaci

100 ks

100 ks

100 ks

Průkazka
o zdravotní péči

Registrační list I - II
průpisový

Laboratorní štítek

100 ks

100 ks

100 ks

Denní pracovní záznam
ve stomatologii

Vyúčtování výkonů
ve stomatol. ambulanci

Poukaz na vyšetření /
ošetření K

100 ks

100 ks

100 ks

Objednávka zhotovení
výrobku stomatologické
laboratoře

Výměnný list – poukaz

Propustka

A6
100 ks

A7
100 ks

200 Kč

50 Kč

100 Kč

200 Kč

56 Kč

40 Kč

400 Kč

85 Kč

40 Kč

Provedení
A5-2x50 l.zel.t
propisovací
20 ks

68 Kč

26 Kč

15 Kč

Více informací o produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.

www.smrcek-dental.cz
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VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
nabídka za zvýhodněné ceny, omezené skladové zásoby, platí pouze do vyprodání

Fomadent pro ruční zpracování
4x1ID + 4x1IF

Mikrozid Jumbo Sensitive wipes 200 ks

526 Kč

exp. 10/2022
FO6908488
Manisoft 1 l
mycí emulze

Mikrozid AF Wipes Jumbo 200 ks

170 Kč

exp. 10/2022
ECO3087050
Skinsept mucosa 500 ml
dezinfekce okolí sliznic

210 Kč

Dentasept Aspiration AF+ 1 l
dezinfekce odsávání

280 Kč

Dentasept Aspiration AF+ 5 l
dezinfekce odsávání

1 590 Kč

Riva SC A2 45 caps, samotuhnoucí skloinomerní výplňový cement

2 150 Kč

Riva SC A3 45 caps, samotuhnoucí skloinomerní výplňový cement

2 150 Kč

Calcimol, tube 2 pcs
RTG kontrastní hydroxid vápenatá pasta
exp. 12/2022
VO1097

460 Kč

Skinman Soft Protect 500 ml
dezinfekční přípravek na ruce

151 Kč

126 Kč

Spirigel Complete 750 ml NEXA, gelový
alkoholový přípravek pro dezinfekci rukou
exp. 11/2023
ECO3083060
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3 365 Kč

exp. 04/2024
HD 410

Dürr Dezinfekce rukou HD 410 500 ml

194 Kč

exp. 05/2024
HD 410

Dürr Dezinfekce na otisky MD 520 10 l

3 440 Kč

exp. 07/2022
MD 520

Lunos profylaktický prášek Gentle Clean
neutral 4×180g

2 346 Kč

exp. 02/2023
DUCPZ610A2250

Lunos profylaktický prášek Gentle Clean
spearmint 4×180g

Spirigel Complete 500 ml, gelový alkoholový přípravek pro dezinfekci rukou
exp. 05/2023
ECO3077860

190 Kč

exp. 12/2023
FD 350

Dürr Dezinfekce rukou HD 410 10 l

380 Kč

exp. 09/2022
CE9033038

exp. 04/2025
ECO3070900

1 822 Kč

exp. 06/2023
CHMPG0014-2

Flower dezinfekční ubrousky refill
FD 350 110 ks

Calcipast +I 2,1 g
Pasta s hydroxidem vápenatým

exp. 12/2022
SD8606203

879 Kč

exp. 12/2022
CH527-2

Šití Chirlac Braided violet USP 3/0 EP2

exp. 07/2022
ECO3103010

exp. 12/2022
SD8606202

320 Kč

exp. 01/2023
SCH70001405

Šití silon braided White EP 1 USP 4/0

exp. 10/2022
ECO3098830

exp. 09/2022
ECO3103030

329 Kč

exp. 10/2022
SCH70001404

287 Kč

exp. 08/22
DUCPZ650A2250

2 346 Kč

Orbi-HiFil Supreme A3, univerzální, světlem tuhnoucí hybridní nanokompozit
exp. 08/2022
ORB266803

352 Kč

Orbi-HiFil Easy A3, univerzální, světlem
tuhnoucí kompozit
exp. 07/2022
ORB260702

205 Kč

www.smrcek-dental.cz

DENTÁLNÍ
MIKROSKOP
A-SERIES™
NOVÝ DESIGN
Elegantní a inovativní styl
moderní zubní ordinace

SHOWROOM
PRAHA A BRNO

INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
Nový systém AXIS™ umožňuje
snadné polohování a ovládání

JASNĚJŠÍ SVĚTLO
Více než 100 000 luxů díky jednomu z nejjasnějších
dostupných světelných LED zdrojů

VĚTŠÍ POHODLÍ
Nový ergonomický design s důrazem
na dlouhodobé zdravotní výhody

KVALITNÍ DETAILY
K dispozici nahrávání a přenos obrazu v HD kvalitě
Mikroskop A-Series™ nabízí fenomenální příležitost ke zlepšení komunikace mezi zubními lékaři,
pacienty a kolegy. Pacienti mají možnost prohlížet
si živé obrázky, odsouhlasit navrhované řešení
a možnosti zahájení léčby.
Vyrobeno v USA.
CENA OD

329 900 Kč / dle konfigurace

ŘEŠENÍ PRO
KAŽDOU ORDINACI
Dle volby možnost montáže vyhovující
všem obvyklým prostorům: podlaha, zeď
nebo strop.
Široká škála příslušenství umožňuje flexibilní konfiguraci zařízení speciálně pro vaše
konkrétní potřeby. Dentální mikroskopy
Global mají modulární design, který umožňuje celou řadu přizpůsobení a nastavení
pro optimální zobrazení i dokumentaci.

STROPNÍ DRŽÁK
Pohodlné polohování,
ideální pro větší ordinace.

DRŽÁK NA VYSOKOU STĚNU
Ideální řešení pro instalaci
nad pracovním pultem.

DRŽÁK NA STĚNU
Horizontální poloha je
optimální pro široký dosah.

POJÍZDNÝ STOJAN
Mobilní řešení pro snadný
přesun mezi místnostmi.

Více na www.smrcek-dental.cz/pristroje/global/

www.smrcek-dental.cz
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KaVo Estetica
E50 Life
Vaše každodenní dávka komfortu

590 000 Kč
s DPH

POSLEDNÍ
MOŽNOST OBJEDNÁNÍ
DO 30. 6. 2022.

Nadstandardní výbava v ceně:
Špičkové světlo KaVo LUX 540 LED
s bezdotykovým ovládáním
Bezdrátový nožní ovladač
Komfortní prošívané polstrování RELAXline

www.smrcek-dental.cz/vasenejlepsirozhodnuti/

Objednací kniha pacientů 2023
K objednávce v hodnotě nad 7 000 Kč obdržíte
objednací knihu za 1 Kč.
Při objednávce v celkové hodnotě nad 5 000 Kč
můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu 159 Kč.

Běžná cena

299 Kč

Obchodní zástupci
BRNO A OKOLÍ

Denisa Klasová

+420 777 595 892

klasova@smrcek-dental.cz

OSTRAVA

Renata Chamrádová

+420 603 740 071

chamradova@smrcek-dental.cz

OSTRAVA

Radim Letocha

+420 603 238 012

letocha@smrcek-dental.cz

STŘEDNÍ MORAVA

Ingrid Šupinová

+420 734 332 892

i.supinova@seznam.cz

STŘEDNÍ MORAVA

Jiří Suchánek

+420 777 820 330

suchanekj@tiscali.cz

SEVEROZÁPADNÍ ČECHY

Radek Singer

+420 777 316 171

shsinger@seznam.cz

SEVERNÍ ČECHY

Monika Blechová

+420 608 171 192

monika_blechova@seznam.cz

Kancelář Brno:
541 244 575
Kancelář Dobříš: 731 597 894
Servis Brno:
541 244 574

PRAHA A OKOLÍ

Marcela Brzová

+420 603 858 880

m.brzova@seznam.cz

PRAHA A OKOLÍ

Michal Moravec

+420 739 087 084

moravec.mi@seznam.cz

info@smrcek-dental.cz
www.smrcek-dental.cz

MEDIN / CHIROMEGA

Ing. Josef Marek

+420 739 322 930

marek@smrcek-dental.cz

DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ A PŘÍSTROJE

Roman Smrček

+420 604 272 094

vedeni@smrcek-dental.cz

Smrček Z-CON, s.r.o.
Herčíkova 2480/10
612 00 Brno
IČO: 25304461
DIČ: CZ25304461
Firma je zapsána u KS v Brně,
oddíl C, vložka 23678

Produktoví specialisté

TENTO MATERIÁL A INFORMACE V NĚM JSOU URČENY POUZE ODBORNÍKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ.
Více informací o uvedených produktech, včetně návodů k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových
stránkách nebo na vyžádání u firmy Smrček Z-CON, s.r.o.
Akční leták Vychytávky platí od 15. 5. do 31. 8. 2022 nebo do vyprodání skladových
zásob. Akční ceny u některých značek a výrobců jsou časově omezené dle informací uvedených v letáku. 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:

