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
10%
• Neobsahuje oxid titaničitý

SLEVA

Bělící pasta Opalescence CoolMint 133 g

225 Kč 250,- Obj. kód: 500401

Bělící pasta Opalescence Sensitive 133 g

225 Kč 250,- Obj. kód: 503470

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
25%

% OFF
Porcelain Etch and Silane
s and refills
SLEVA

Opalescence PF 10% nebo 16% Pac. kit
8×1,2ml, máta, meloun, regular

1.380 Kč

1 840,-

Opalescence PF 10%nebo 16% Dr. kit
8×1,2 ml, máta, meloun, regular

1.490 Kč

1.980,-

control and place
PF 10%
16%cement 5.650 Kč 7.530,stainOpalescence
composite
ornebo
resin
40×1,2
ml máta, meloun, regular bond strengths.1
highest
porcelain-to-resin
Akční nabídka platná od 17.10. do 23. 12. 2022

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

15%*
SLEVA

intro kit | obj. č. 504750 + 5 ks Umbrella

NYN

40 %Í

6.030 Kč 5 130,-

HP

Opalescence GO 6% - univerzální předplněné nosiče s bělícím gelem
“Bělení za pochodu” – okamžitě, bez otiskování, bez laboratorní práce, bez čekání na
zhotovení bělícího nosiče.
Jednorázové extra těsné nosiče předplněné bělícím gelem s 6% peroxidu vodíku.
Profesionální vybělení zubů ve frontálním i distálním úseku chrupu.
Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) a 20% vody snižují citlivost
Doba 1 aplikace: 60-90 minut/ den.
Doba bělícího cyklu: 5-10 aplikací.

% OFF
Porcelain Etch and Silane
s and refills
Vhodné i na oživení a prodloužení trvanlivosti odstínu
po předchozím ordinačním bělení nebo po profesionálním čištění zubů.
Vhodné i pro pacienty s rovnátky. Cenově dostupné.

6%
SLEVA

Pacient kit 					1.950

Kč 2 290,-

(10×and
dolní +place
10× horní nosič + Opalescence zubní pasta 30 ml)
control
příchuť: máta, meloun
stain composite or resin cement
1
highest
bond strengths.1.030
Miniporcelain-to-resin
kit 						
Kč
(4× dolní + 4× horní nosič) / příchuť: máta

+

1 210,Akční nabídka platná od 17.10. do 23. 12. 2022

DIODOVÝ LASER 8

(504670 - úzké
SYSTÉM PRO LEŠTĚNÍ KOMPOZITŮ
stojánek*.)
okončení kompozitních
výplní
SLEVA
TM
504674
široké
;
nebo
Jiffy NaturalTM- Composite Polish
*leštící nástroje dostupné i s
Jiffy
roximálně
10 %
• Propoužijte
intraorální
leštěnísortiment
jakýchkoli 15
kompozitů.
ks perforovaných
Název:
Jiffy™ Natural Universal.
• Ohebné kotouče diamantových
ve tvaru spirálypásků
se snadno
středních,
jemných
amantové
pásky
přizpůsobí všem
zubním povrchům.
Určený účel: intraorální leštící nástroje na keramiku. Zdravotnický prostředek. Čtěte
a extra jemných v balení.)
• Leštící kartáček zkrouceného tvaru pro okluzní povrchy.

SLEVA
10 %

k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostup
504670
- úzké
K dispozici
těte •
pečlivě
návod s autoklávovatelnými hliníkovým stojánkem*
Nitinolové kroužky
na
www.hufa.cz/jiffy-composite-polish-kit-al-stojan-4ks.
504674
široké
;niklu a titanu
ostupný
• Super-elastická
slitina
udržujeobsahuje:
přítlak během ošetření
Jiffy
pro
leštění
kompozitů
• Balení
TM

redukuje
cyklické namáhání
ment 15
ks
perforovaných
1xaspirálový
lešticí nástroj Jiffy Střední, 1x spirálový lešticí nástroj
• Kroužky vydrží více než 1000 použití
Jiffy
Jemný,
1x
kroucený
kartáček
Jiffya Střední,
ových pásků
středních,
jemných
• Nylonové
hroty plněné
sklemlešticí
se nezlámou
snadno
nezbortí se během preparace
Název:
Jiffy TM Natural Composite Polish.
1x
tkroucený
lešticí
kartáček
Jiffy Jemný,
1x
stojánek anatomickém
•
Obrysy
kroužku
bezpečně
drží
matricový
pásek
v
přirozeném
tvaru
extra jemných v balení.)
Určený
účel: intraorální leštící nástroje na kompozity. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod
• Provedení dovoluje použití při výplních MOD a jiných dostaveb II. tř.
kit | 5 440,- | obj. č. 506304
k
použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/
4
895,• Umožní ideální separaci u sousedících dostaveb

TIP

Pro optimální výsledek použijte

10%*
SLEVA
• Balení Jiffy TM Natural

osite-polish-kit-al-stojan-4ks.
Matricové pásky
nu,

• Anatomicky
tvarované
pro dosažení ideálníholeštícími
bodu kontaktu
PRO
LEŠTĚNÍ
KERAMIKY
s EXTRAORÁLNÍMI
• Zakřivení okrajové linie redukuje nutnost dokončovací operací

TIP

Universal Intraorální
leštící kit obsahuje:
P
• Pro
intraorální leštění jakéhokoli keramického materiálu včetně zirkonu,
2x 14 mm kotouče Jiffy RA
Klínky
lithiumdisilikátu
porcelánu.
• Stlačitelný středaumožní
anatomické přizpůsobení matrice
s EXTR
Střední Natural Universal,
• Pevný kotouče
klínek: lepší
separace při méně
traumatickém
papily zrnitosti
• Ohebné
naimpregnované
diamantovou
drtípodráždění
střední a jemné
2x
14
mm
kotouče
ální výsledek
použijte
kotouč
Jiffy
HP Střední
Universal
koto
• (1x
Snadné
zavedení
díky
dutému
designu,
vNatural
případě
potřeby
lze
použít několik klínků najednou
ve
tvaru26mm
spirály
seklínku
snadno
přizpůsobí
anatomii
zubu, poddajné
výčnělky
Jiffy RA Jemný
•
Barevné
značení
usnadňuje
rozpoznání
velikosti
klínků
1x
26mm
kotouč
Jiffy
HP
Jemný
Natural
Universal,
dosáhnou tam, kam kalíšky a špičky nemohou.
Na
Natural Universal
• Přirozeně
přizpůsobí jakémukoliv
zubnímu povrchu včetně okluzní anatomie.
Karuselovýsezásobník:
stojánek*.)
(1x 26mm k
a stojánek.
TM
• přehledný,
šetří čas
• Dosahují
vysokého
lesku podobného
přirozené sklovině.
1x 26mm k
*leštící
nástroje
dostupné
•
snadno
se
desinfikuje
desinfekcí
na povrchyi samostatně.
• Lze jej použít k obnově starších
protéz.
sal. • Optimální dvoustupňová lešticí sekvence.
*leštíc
OriginálZdravotnický
Kit s nástroji
14.720,obj. č.návod
504831 16 350,ástroje• na
keramiku.
prostředek.
Čtětestojánkem*.
pečlivě
KHALO
dispozici
s autoklávovatelným
hliníkovým
Název: Jiffy™ Natural Universal.
y HP
Střední
Natural
Universal
HALOvčetně
Originál
Kit bez
nástrojů účelu.
10.000,504832 11.120,ém
používání,
úplného
určeného
Dostupnýobj.
na č.
www.hufa.cz
Určený účel: intraorální leštící nástroje na keramiku. Zdrav
10 %

TM
• Snadné nasazení,
umístění
a odstraněn při zachování
operačního pole
Jiffy™
Natural
Universal
Intraorální
kit
kotouči506081-1
Jiffypřehlednosti

Natural Universal KIT

ÁLNÍMI leštícími
06081-1
Jiffy
fy
Universal KIT

SLEVA

Firm
nelepivý
bez nástrojů
10.000,- obj. č. 504833 11.120,|HALO
4 290,| obj.
č. Universal,
506080
3 860,k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplné
y HPkitJemný
Natural
fy™
Universal
Intraorální
keramiku.
Original Minikit
bez nástrojůkit na7.370,obj. č. 504835 8.180,stojánek*.)
HALO Firm bez
nástrojů
10.000,obj. č. Zdravotnický
504834 11 120,- prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpeč
el: intraorální
leštící
nástroje na
keramiku.
PRO ÚPRAVU
A LEŠTĚNÍ KERAMIKY SLEVA
e dostupné
i samostatně.
rčeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Jiffy™ Universal Intraorální kit

10 %

ostředek. Čtěte pečlivě návod
• Pro intraorální leštění jakéhokoli keramického materiálu včetně zirkonu,
o účelu. Dostupný na www.hufa.cz
lithiumdisilikátu
porcelánu.
INTRAORÁLNÍaLEŠTÍCÍ
NÁSTROJE NA KOMPOZITA
• Optimální dvoustupňová lešticí sekvence.
• K dispozici s autoklávovatelným hliníkovým stojánkem*.
• Balení Jiffy TM Universal Intraorální leštící kit pro úpravu a leštění
keramiky
obsahuje:
2x špičky
Jiffy kompozitních
RA Universal
(1 střední, 1 jemná),
• Vynikající nástroje
pro úpravu
a leštění
materiálů.
2x
kalíškykalíšky
JiffysRA
Universal
(1 střední,
1 jemný),
lešticí
• Lešticí
flexibilním
tenkostěnným
designem
ideální2xpro
leštěníkotouče
v blízkostiJiffy
dásně.
• Impregnované
diamantovým
latex.
Natural
Spiral (1
střední, 1práškem,
jemný) neobsahují
a stojánek.

Jiffy™
SLEVAORIGINÁL

%diamantovým
OFF
10vrtáčkem.
%
né - doporučujeme nejdříve odstranit
Porcelain Etch
and
Silane
ukem.
4 250,sod and
každé barvyrefills
a každého tvaru jeden

15% O
SLEVA Por
All
15% OFF
10 %
kits
an
All Porcelai

• 3 hrubosti - 63 μm - zelené, 45 μm - žluté, 4 μm - bílé.
Název: Jiffy™ Universal Intraorální kit na keramiku.
• 3 tvary - kalíšek, disk, špička.
účel: intraorální leštící nástroje na keramiku. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k pou
• K opakovanému použití: znečištěný povrch lze několikrát „revitalizovat“ Určený
diamantovým
Intra Oral kit | 4 720,- | obj. č. 504019
úplného
určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.
vrtáčkem.
• Autoklávovatelné - doporučujeme nejdříve odstranit
debris
ultrazvukem.
těte pečlivě
návod
k použití a informace o bezpečném používání, včetně
INTRAORÁLNÍ
NÁSTROJE
NA jeden
KOMPOZITA
• Kit obsahuje: odLEŠTÍCÍ
každé barvy
a každého tvaru
kus a také 2 Jiffy nástroje s karbidovými částicemi
(kalíšek a špičku).
„revitalizovat“ diamantovým vrtáčkem.
• Vynikající nástroje pro úpravu a leštění kompozitních
•
Autoklávovatelné
nejdříve odstranit
materiálů.
10%*
Jiffy Composite polish kit Al stojan 4ks 4.895 Kč obj. č. 506304 5.440,- - doporučujeme
• Lešticí
kalíškyUniversal
s flexibilním
debris ultrazvukem.
SLEVA
Jiffy Natural
Intratenkostěnným
Oral kit
3designem
860 Kč obj. č. 506080
4.290,-

ffy nástroje
s karbidovými částicemi
Jiffy™ ORIGINÁL
u).

ideálníUniversal
pro leštění
blízkosti
Jiffy
Intrav Oral
kit dásně.
4.250 Kč obj. č. 504019 4.720,mace •o Impregnované
bezpečném používání,
včetně
diamantovým
• Kit obsahuje:
Jiffy disk hrubý 20 ks - zelenýpráškem, neobsahují
2.050 Kč latex.
obj. č. 500891
2.270,- od každé barvy a každého tvaru jeden
• 3Jiffy
hrubosti
63
µm
zelené,
45
µm
žluté,
4
µm
bílé.
kus
a
také
2 Jiffy nástroje s karbidovými částicemi
kombi sada
2.050 Kč obj. č. 500848 2.270,RIGINÁL
• 3 tvary - kalíšek, disk, špička.
(kalíšek a špičku).
raorální
leštící nástroje
na kompozity.
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
• K opakovanému
použití: znečištěný
povrch lzeZdravotnický
několikrát

ocontrol
účelu.
Dostupný
na www.hufa.cz/jiffy-disk-hruby-20-ks--zeleny.
and place
refill - 20 ks | 2 270,2 050,- Název: Jiffy™ ORIGINÁL

stain composite or resin cement
Kit - 9 ksporcelain-to-resin
+ 2 ks | 2 270,- | obj. č. 500848
highest
bond strengths.
2 050,- 1

SLE

a informace o bezpečném p

10

kits and ref

Určený účel: intraorální leštící nástroje na kompozity. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a
úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz/jiffy-disk-hruby-20-ks--zeleny.

®
eneer ExtraSLEVA
: set šablon pro frontální úsek
Systém šablon pro přímé kompozitní výplně
rní čelisti (13-23)
® %
UVENEER10
/ UVENEER® EXTRA

Akční
nabídkaúsek
platná od 17.10. do 23. 12. 2022
• Uveneer Extra®: set šablon pro
frontální

horní čelisti (13-23)
ve velikosti XL, L, M, SQ (čtvercová).

DIODOVÝ LASER 810÷980 nm
• superpulsní výkon 20 W (peak)
• duální vlnová délka 810 nm a 980 nm pro optimální absorpci melaninu 		
a vody
• rychlejší hladký řez
• lepší termální relaxace
• 20 předvolených procedur s přednastaveným výkonem usnadňuje 		 15%*
použití v každé ordinaci
SLEVA
• procedury také pro dekontaminaci a desinfekci měkkých tkání
• předvolené procedury i pro dentální hygienistky
• podsvícení špičky pro lepší viditelnost v místě zákroku
• bezdrátový nožní pedál a provoz na baterie
508980 Gemini laser Kit:
236.990 Kč
1× napájecí zdroj, 1× nožní pedál, 1× násadec, 10×5mm špička
řezací, 3× ochranné brýle

278.210,-

Název: GeminiTM – diodový laser 810÷980 nm Určený účel: laser na měkké tkáně. Zdravotnický prostředek. Čtěte
pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu.
Dostupný na www.hufa.cz

Gemini špičky:
508993 iniciovaná špička 5 mm (řezací) 25 ks
508994 neiniciovaná špička 7 mm
(dezinfekční, neřezací)

25 ks

6.990 Kč

8.120,-

6.990 Kč

8.120,-

508998 Adaptér Gemini PBM*:
17.590 Kč 20.650,Gemini Photo Biomodulation (PBM) Adaptor vyzařuje na povrch tkání energii
blízkou infračervenému záření. dočasně uleví od bolesti
• zlepšuje cirkulaci krve v postiženém místě
• uvolní napětí svalů
• snižuje zánět
• urychluje hojení
• zlepšuje buněčné funkce, zejména u buněk
pod tlakem

% OFF
Porcelain Etch and Silane
s and refills
*není součástí balení Gemini

Leptadlo s 35% kyselinou fosforečnou
•
•
•
•
•

Váš dodavatel:

samolimitující chemie leptá jen do hl. 1,9µm
penetruje do nejmenších fisur, ale nestéká na vertikálních površích
neobsahuje polymery, nezanechává rezidua
tixotropní, snadno proteče kanylou
expirační doba 48 měsíců

500164
500163
500685
500168
500167

25%*
SLEVA

Refill 4 x 1,2 ml
Intro kit 4 stříkačky
IndiSpence 30 ml
Refill 20 x 1,2 ml
Econo kit 20 stříkaček

750 Kč
1.050 Kč
1.930 Kč
2.240 Kč
2.780 Kč

1000,1.390,2.570,2.980,3.700,-

control and place
stain composite or resin cement
highest porcelain-to-resin bond strengths.1
Akční nabídka platná od 17.10. do 23. 12. 2022

