
Speciální nabídka podzim 2022

CZ-2022090701 Rev1 (2022-09)

Objednávejte u svého obchodního zástupce  
nebo na www.schafferova.cz / www.interdent.cz

Platnost uvedených cen: 01.10.2022 – 30.11.2022. Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH. Právo na změny a tiskové chyby vyhrazeno.

Miratoi® č. 15
Mini poníci 
• poníky děti mohou česat a hrát si s nimi
• v pěti barevných kombinacích

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 15, 50 ks (mix) HA605701  1.399 1.190

Miratoi® č. 7
Hodinky
• puzzle ve tvaru hodinek v různých barevných provedeních

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 7, balení 84 ks (mix) HA605695  679 579

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

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 6, 100 ks (mix) HA605694 579 499

Miratoi® č. 10
• Autíčka a lodě
• miniaturní autíčka a lodě v různých barvách

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 10, balení 100 ks (mix) HA605698  879 749
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Foerstrova 12
100 00, Praha 10

Tel: 274 783 114, 274 814 404
email: interdent@interdent.cz
www.interdent.cz

SCHAFFEROVÁ spol. s r.o.
Andĕlská 29 · 77900 Olomouc
Tel: 585 757 200, 201 · www.schafferova.cz

SCHAFFEROVÁ spol. s r.o.
Daliborova 5 · 70900 Ostrava
Tel: 596 626 300

Airsonic® Mini Sandblaster
Ruční pískovač
• pro zdrsnění bondovaných povrchů korunek, můstků, ortodontických zámků, čepů atd.
• důkladné zdrsnění bondovaného povrchu pro optimální bond různých materiálů
• ideální pro všechny kovy a keramiku
• také vhodné pro odstranění zbytků cementu z korunek a můstků

Produkt Obj. č. Kč

Pískovač, standardní tryska 60° a 20 g prášku HA401080  9.990 8.490

Endo N2®
Cement pro kořenové kanálky na zink 
oxidové/eugenolové bázi
• levná a rychlá alternativa již déle než 50 let
• možno používat samostatně nebo jako kořenovou

výplň ve spojení s guttaperčovými čepy
• snadná aplikace do kanálku
• dobrá adheze ke stěnám kanálku
• definitivní, neabsorbovatelná výplň s tvrdostí křídy (po vytvrzení)
• antimikrobiální efekt snižovaný vytvrzováním
• obsahuje prášek a tekutinu pro míchání

Produkt Obj. č. Kč

Endo N2 Set, 10 g prášku, 6 g tekutiny HA152027  1.669 1.490

Produkt Obj. č. Kč

Airsonic Alu-Oxyd, 50 µm, 500 g HA605084  389 329
Airsonic Alu-Oxyd, 90 µm, 500 g HA605086  389 329

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

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 4, balení 100 ks (mix) HA605693  659 569

Tooth Coin Bank
Pokladnička ve tvaru zubu
• z pevného materiálu (imitace keramiky)
• vystlaná, protiskluzové nožičky
• průsvitné spodní víko pro vyjmutí mincí
• rozměry cca 13 cm x 13 cm x 13 cm

Produkt Obj. č. Kč

Tooth Coin Bank HA707105  329 290

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

Fit® Kofferdam Starter Kit I
Základní sada pro Kofferdam 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 Kofferdam Starter Kit I HA355320  10.390 8.890
Fit Kofferdam Starter Kit II HA355338  11.590 9.890

Calci-Line®
Připravená směs s hydroxidem vápenatým (45 %)
• pro přímou aplikaci po otevření pulpy nebo při pulpotomii, pro nepřímépřekrytí

pulpy v případě hlubokých kazů
• pro dočasné vyplnění kořenových kanálků a jejich dezinfekci
• vysoká hodnota pH (přes 11,5) zaručující antimikrobiální efekt, RTG kontrastní
• ekonomické, bodově přesná aplikace
• vhodná pod všechny typy podložek a výplní
• obsahuje víčko na jehlu

Produkt Obj. č. Kč

Calci-Line, 2 ml stříkačka, 2 kanyly HA152283  779 690

Airsonic® Alu-Oxyd
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paroguard®
Výplachová ústní voda
• remineralizuje díky obsahu fluoridu (250 ppm)
• astringentní díky obsahu vilínu
• anti-kariozní díky obsahu xylitolu
• neobsahuje alkohol
• volitelně dostupné i s dávkovací pumpučkou (1 stlačení = 10 ml)

Produkt Obj. č. Kč

paroguard, bez pumpičky, 5 l HA630127  1.189 1.019
pumpička pro 5 l balení HA630138  359 309
paroguard, 200 ml HA630087  249 219

Mira-2-Ton®
Tester plaku roztok nebo tablety
• starší plak je zabarven do modra, novější do růžova
• dlouhodobě osvědčeno v dentální praxi
• příjemné pro pacienta, pomáhá s motivací
• neobsahuje erythrosin a gluten
• barvy odstraníte vyčištěním zubů
• tablety lze rozpůlit– jedna tabletka postačí na 2 použití

Produkt Obj. č. Kč

Mira-2-Ton roztok, 60 ml HA605655  469 399
Mira-2-Ton roztok, 10 ml HA605659  189 169
Mira-2-Ton roztok, 12 x 10 ml HA605660  1759 1.499
Mira-2-Ton tablety, 50 ks fialkové HA605765  419 359
Mira-2-Ton tablety, 250 ks fialkové HA605768  1089 929

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 špičkou

Produkt Obj. č. Kč

Miraject Endo Luer, střední, 0,5 x 40 mm, 100 ks HA254215  339 299
Miraject Endo Luer, malé, 0,3 x 40 mm, 100 ks HA254222  339 299

Miraject® PL Super
Krátká tupá aplikační kanyla Luer
• k nanášení tekutin, gelů a vyplachování širokých

kořenových kanálků
• sterilně balené
• ohebné
• určeno pro stříkačky Luer
• barevně kódované

Miraject® Endotec Luer
Speciální kanyla pro vyplachování 
s bočním otvorem
• extra jemná, účinný proces vyplachování
• laterální otvor zabraňuje tlaku na hrot
• zaoblený konec kanyly – nízké riziko perforace
• vhodné také na jemné vyplachování periodontálních dutinek
• sterilní balení
• určeno pro stříkačky s Luer
• barevně rozlišené

Produkt Obj. č. Kč

Miraject PL Super, délka x průměr 0,9 mm x 22 mm, 100 ks HA254214  379 349

Produkt Obj. č. Kč

Miraject Luer, délka x průměr 0,8 mm x 25 mm, 25 ks HA254216  1.039 890
Miraject Luer, délka x průměr 0,6 mm x 25 mm, 25 ks HA254217  1.039 890
Miraject Luer, délka x průměr 25, 0,5 mm x 25 mm, 25 ks HA254218  1.039 890
Miraject Luer, délka x průměr 30, 0,3 mm x 25 mm, 25 ks HA254219  1.039 890

Mirafluor® C
Kvalitní zubní pasta s aminfluoridem
• hodnota RDA 17
• jemné silikátové čistící částice
• příjemná mátová chuť
• aminfluorid (fluorid 1.250 ppm)

Produkt Obj. č. Kč

Mirafluor C, 100 ml HA630083  96 89

mirafluor®-gel / k-gel
Fluoridový gel k intenzivní profylaxi
• zlepšuje odolnost skloviny vůči kyselinám
• omezuje tvorbu plaku
• urychluje remineralizaci
• mirafluor-gel s obsahem fluoridu 1.23 %
• mirafluor-k-gel s obsahem fluoridu 0.6 % je vhodný zejména pro děti ve věku od 6 let

Produkt Obj. č. Kč

mirafluor-gel, máta, 250 ml HA605800  649 559
mirafluor-gel, jahoda, 250 ml HA605801  649 559
mirafluor-k-gel, cola, 250 ml HA605802  649 559
mirafluor-k-gel, jahoda, 250 ml HA605803  649 559

Miratorch®
Praktický kahan pro zubní 
ordinace i laboratoře
• malý, ruční kahan (170 g)
• jednoduché ovládání a nastavení

teploty a plamene
• teplota hoření 1.300 °C
• doba hoření cca 60 – 70 minut
• doplnitelný plynem APT – plyn do zapalovačů (není součástí balení)

Produkt Obj. č. Kč

Miratorch HA401010  1.539 1.309

Crown Click® De Luxe
Mechanický snímač korunek a můstků
• velmi účinné snímání impulzní vlnou
• jednoduše stačí umístit špičku nástroje pod okraj korunky a uvolnit “click”
• tři tvary špiček nástrojů + očko (volitelně)
• rychlé, účinné a snadné snímání korunek a můstků
• vyrobeno z velmi kvalitní, matné nerezové oceli, sterizilovatelné

Produkt Obj. č. Kč

Crown Click De Luxe, sada: nástroj se špičkami (č. 1 – 3) HA452205  3.589 3.090

Mira-Post®
Cenově výhodné čepy
• samořezný závit
• ve dvou variantách: Titan nebo 24 K pozlacené
• přímo se našroubuje nebo zacementuje
• ve 4 délkách: short (8 mm), medium (9,5 mm), long (12 mm), x-long (14 mm)
• v 6 tloušťkách: Nr. 1 (Ø 1,05 mm), Nr. 2 (Ø 1,20 mm), Nr. 3 (Ø 1,35 mm), Nr. 4 (Ø 1,50 mm),

Nr. 5 (Ø 1,65 mm), Nr. 6 (Ø 1,80 mm)

Produkt Obj. č. Kč

Mira-Post Set, pozlacené 240 čepy (20 x 12 ks) + klíč HA355975  4.489 3.890
Mira-Post Set, pozlacené 60 čepy (20 x 3 ks) + klíč HA355974  1.729 1.490
Mira-Post Set, titan 120 čepy (20 x 6 ks) + klíč HA355998  6.890 5.890
Mira-Post Set, titan 60 čepy (20 x 3 ks) + klíč HA355973  3.699 3.190

Miraclip
Držák roušek
• vyroben z autoklavovatelné gumy s kovovým klipem
• délka 42 cm

Produkt Obj. č. Kč

Miraclip, white HA605243  189 159
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paroguard®
Výplachová ústní voda
• remineralizuje díky obsahu fluoridu (250 ppm)
• astringentní díky obsahu vilínu
• anti-kariozní díky obsahu xylitolu
• neobsahuje alkohol
• volitelně dostupné i s dávkovací pumpučkou (1 stlačení = 10 ml)

Produkt Obj. č. Kč

paroguard, bez pumpičky, 5 l HA630127  1.189 1.019
pumpička pro 5 l balení HA630138  359 309
paroguard, 200 ml HA630087  249 219

Mira-2-Ton®
Tester plaku roztok nebo tablety
• starší plak je zabarven do modra, novější do růžova
• dlouhodobě osvědčeno v dentální praxi
• příjemné pro pacienta, pomáhá s motivací
• neobsahuje erythrosin a gluten
• barvy odstraníte vyčištěním zubů
• tablety lze rozpůlit– jedna tabletka postačí na 2 použití

Produkt Obj. č. Kč

Mira-2-Ton roztok, 60 ml HA605655  469 399
Mira-2-Ton roztok, 10 ml HA605659  189 169
Mira-2-Ton roztok, 12 x 10 ml HA605660  1759 1.499
Mira-2-Ton tablety, 50 ks fialkové HA605765  419 359
Mira-2-Ton tablety, 250 ks fialkové HA605768  1089 929

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 špičkou

Produkt Obj. č. Kč

Miraject Endo Luer, střední, 0,5 x 40 mm, 100 ks HA254215  339 299
Miraject Endo Luer, malé, 0,3 x 40 mm, 100 ks HA254222  339 299

Miraject® PL Super
Krátká tupá aplikační kanyla Luer
• k nanášení tekutin, gelů a vyplachování širokých

kořenových kanálků
• sterilně balené
• ohebné
• určeno pro stříkačky Luer
• barevně kódované

Miraject® Endotec Luer
Speciální kanyla pro vyplachování 
s bočním otvorem
• extra jemná, účinný proces vyplachování
• laterální otvor zabraňuje tlaku na hrot
• zaoblený konec kanyly – nízké riziko perforace
• vhodné také na jemné vyplachování periodontálních dutinek
• sterilní balení
• určeno pro stříkačky s Luer
• barevně rozlišené

Produkt Obj. č. Kč

Miraject PL Super, délka x průměr 0,9 mm x 22 mm, 100 ks HA254214  379 349

Produkt Obj. č. Kč

Miraject Luer, délka x průměr 0,8 mm x 25 mm, 25 ks HA254216  1.039 890
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Mirafluor® C
Kvalitní zubní pasta s aminfluoridem
• hodnota RDA 17
• jemné silikátové čistící částice
• příjemná mátová chuť
• aminfluorid (fluorid 1.250 ppm)

Produkt Obj. č. Kč

Mirafluor C, 100 ml HA630083  96 89

mirafluor®-gel / k-gel
Fluoridový gel k intenzivní profylaxi
• zlepšuje odolnost skloviny vůči kyselinám
• omezuje tvorbu plaku
• urychluje remineralizaci
• mirafluor-gel s obsahem fluoridu 1.23 %
• mirafluor-k-gel s obsahem fluoridu 0.6 % je vhodný zejména pro děti ve věku od 6 let

Produkt Obj. č. Kč

mirafluor-gel, máta, 250 ml HA605800  649 559
mirafluor-gel, jahoda, 250 ml HA605801  649 559
mirafluor-k-gel, cola, 250 ml HA605802  649 559
mirafluor-k-gel, jahoda, 250 ml HA605803  649 559

Miratorch®
Praktický kahan pro zubní 
ordinace i laboratoře
• malý, ruční kahan (170 g)
• jednoduché ovládání a nastavení

teploty a plamene
• teplota hoření 1.300 °C
• doba hoření cca 60 – 70 minut
• doplnitelný plynem APT – plyn do zapalovačů (není součástí balení)

Produkt Obj. č. Kč

Miratorch HA401010  1.539 1.309

Crown Click® De Luxe
Mechanický snímač korunek a můstků
• velmi účinné snímání impulzní vlnou
• jednoduše stačí umístit špičku nástroje pod okraj korunky a uvolnit “click”
• tři tvary špiček nástrojů + očko (volitelně)
• rychlé, účinné a snadné snímání korunek a můstků
• vyrobeno z velmi kvalitní, matné nerezové oceli, sterizilovatelné

Produkt Obj. č. Kč

Crown Click De Luxe, sada: nástroj se špičkami (č. 1 – 3) HA452205  3.589 3.090

Mira-Post®
Cenově výhodné čepy
• samořezný závit
• ve dvou variantách: Titan nebo 24 K pozlacené
• přímo se našroubuje nebo zacementuje
• ve 4 délkách: short (8 mm), medium (9,5 mm), long (12 mm), x-long (14 mm)
• v 6 tloušťkách: Nr. 1 (Ø 1,05 mm), Nr. 2 (Ø 1,20 mm), Nr. 3 (Ø 1,35 mm), Nr. 4 (Ø 1,50 mm),

Nr. 5 (Ø 1,65 mm), Nr. 6 (Ø 1,80 mm)

Produkt Obj. č. Kč

Mira-Post Set, pozlacené 240 čepy (20 x 12 ks) + klíč HA355975  4.489 3.890
Mira-Post Set, pozlacené 60 čepy (20 x 3 ks) + klíč HA355974  1.729 1.490
Mira-Post Set, titan 120 čepy (20 x 6 ks) + klíč HA355998  6.890 5.890
Mira-Post Set, titan 60 čepy (20 x 3 ks) + klíč HA355973  3.699 3.190

Miraclip
Držák roušek
• vyroben z autoklavovatelné gumy s kovovým klipem
• délka 42 cm

Produkt Obj. č. Kč

Miraclip, white HA605243  189 159
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Miratoi® č. 15
Mini poníci 
 • poníky děti mohou česat a hrát si s nimi
 • v pěti barevných kombinacích

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 15, 50 ks (mix) HA605701  1.399 1.190

Miratoi® č. 7
Hodinky
 • puzzle ve tvaru hodinek v různých barevných provedeních

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 7, balení 84 ks (mix) HA605695  679 579

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

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 6, 100 ks (mix) HA605694 579 499

Miratoi® č. 10
 • Autíčka a lodě
 • miniaturní autíčka a lodě v různých barvách

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 10, balení 100 ks (mix) HA605698  879 749
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Airsonic® Mini Sandblaster
Ruční pískovač
 • pro zdrsnění bondovaných povrchů korunek, můstků, ortodontických zámků, čepů atd.
 • důkladné zdrsnění bondovaného povrchu pro optimální bond různých materiálů
 • ideální pro všechny kovy a keramiku
 • také vhodné pro odstranění zbytků cementu z korunek a můstků

Produkt Obj. č. Kč

Pískovač, standardní tryska 60° a 20 g prášku HA401080  9.990 8.490

Endo N2®
Cement pro kořenové kanálky na zink  
oxidové/eugenolové bázi
 • levná a rychlá alternativa již déle než 50 let
 • možno používat samostatně nebo jako kořenovou  

výplň ve spojení s guttaperčovými čepy
 • snadná aplikace do kanálku
 • dobrá adheze ke stěnám kanálku
 • definitivní, neabsorbovatelná výplň s tvrdostí křídy (po vytvrzení)
 • antimikrobiální efekt snižovaný vytvrzováním
 • obsahuje prášek a tekutinu pro míchání

Produkt Obj. č. Kč

Endo N2 Set, 10 g prášku, 6 g tekutiny HA152027  1.669 1.490

Produkt Obj. č. Kč

Airsonic Alu-Oxyd, 50 µm, 500 g HA605084  389 329
Airsonic Alu-Oxyd, 90 µm, 500 g HA605086  389 329

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

Produkt Obj. č. Kč

Miratoi č. 4, balení 100 ks (mix) HA605693  659 569

Tooth Coin Bank
Pokladnička ve tvaru zubu
 • z pevného materiálu (imitace keramiky)
 • vystlaná, protiskluzové nožičky
 • průsvitné spodní víko pro vyjmutí mincí
 • rozměry cca 13 cm x 13 cm x 13 cm

Produkt Obj. č. Kč

Tooth Coin Bank HA707105  329 290

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

Fit® Kofferdam Starter Kit I
Základní sada pro Kofferdam 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 Kofferdam Starter Kit I HA355320  10.390 8.890
Fit Kofferdam Starter Kit II HA355338  11.590 9.890

Calci-Line®
Připravená směs s hydroxidem vápenatým (45 %)
 • pro přímou aplikaci po otevření pulpy nebo při pulpotomii, pro nepřímépřekrytí  

pulpy v případě hlubokých kazů
 • pro dočasné vyplnění kořenových kanálků a jejich dezinfekci
 • vysoká hodnota pH (přes 11,5) zaručující antimikrobiální efekt, RTG kontrastní
 • ekonomické, bodově přesná aplikace
 • vhodná pod všechny typy podložek a výplní
 • obsahuje víčko na jehlu

Produkt Obj. č. Kč

Calci-Line, 2 ml stříkačka, 2 kanyly HA152283  779 690

Airsonic® Alu-Oxyd
Pískovací prášek Oxid hlinitý (AL2O3) 
ve dvou různých hrubostech

(1)
(5)

(3)

(6)

(2)

(7)

(4)

Kč

1.190

Kč

579

Kč

499

Kč

749
Kč

8.490

Kč

1.490

Kč

329

Kč

569

Kč

290

Kit I Kč

8.890

Kit II Kč

9.890

Kč

690




