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Výplachová kapalina k otevření dentinových tubulů po opracování kanálku

Ultradent™ EDTA 18% roztok
• Poslední výplachová kapalina před použitím chlorhexidinu.
• Ponechat v kanálku 30-60 sekund, pak opláchnout  

fyziologickým roztokem nebo sterilní vodou.
• Balení obsahuje: IndiSpense 30 ml.

SLEVA
10 %

2. Kanálek s otevřenými dentinovými tubuly  
po výplachu roztokem EDTA.

1. Kanálek po opracování před použitím EDTA.

Lubrikant kořenových nástrojů při endodontickém ošetření

File-Eze™ EDTA Lubrikant
• 19% EDTA viskózní gel.
• Rozpustný ve vodě: snadno se vyplachuje.
• NEOBSAHUJE peroxid vodíku – vhodný při následném použití světlem  

tuhnoucích pryskyřičných plniv (např. Endo-REZ).
• Aplikace také přímo do kanálku kanylou Navi Tip.
• Balení obsahují: IndiSpense 30 ml.
• Intro Kit: 4x 1,2 ml stříkačka,  

20x kanyla Black Mini.
• Refill: 4x 1,2 ml stříkačka.

SLEVA

UPOZORNĚNÍ

10 %

Používejte při opracování kanálku a tvarování 
V-zón. Nepřetlačujte materiál přes apex. 

Nepoužívejte místo roztoku EDTA (poslední 
výplach k otevření dentinových tubulů).

1. Naneste File-Eze pomocí kanyly NaviTip do 
kanálku. Můžete také nanést malé množství 
File-Eze přímo na nástroj. Opracujte kanálek.

2. File-Eze dobře vypláchněte z kanálku 
roztokem hypochloridu sodného. Když se 
hypochlorid sodný smísí se zbytky File-Eze, 
vzniká šumivá směs, která má přídavný 
čistící účinek a odstraní z kanálku přebytečný 
materiál.

Systém kořenových předvrtávačů a čepů  
pro post-endodontické ošetření 

UniCore TM

• Předvrtávač použitelný min. 15x (Gutaperča, Thermafil)/  
5x na odstranění již zavedených kořenových čepů.

• Světlovodný čep ze skleněných vláken - polymerace  
duálně tuhnoucích cementů do hloubky.

• Čep není nutno silanizovat, pouze dezinfikovat.
• Radioopákní.

SLEVA
10 %

Čepy UniCore jsou 
translucentní a tak světlo 
prochází čepem do prostoru  
a zlepšuje polymerizaci 
cementu.

Gel pro bělení nevitálních zubů technikou walking-bleach 

Opalescence TM Endo
• Viskózní lepkavý gel s 35 % peroxidu vodíku.
• Pro techniku „walking bleach“ na 3 - 5 dnů.
• Aplikace ze stříkačky do dřeňové dutiny zubu, snadno se odstraní.
• Trvanlivost vyběleného odstínu.
• Pozor: pouze pro bělení nevitálních zubů!
• Opalescence Endo Kit obsahuje:  

2x stříkačka 1,2 ml,  
20x kanyla BlackMini.

SLEVA

TIP

10 %

K dočasnému uzavření kavity použijte dočasný 
karboxylátový cement bez eugenolu  

UltraTemp Regular.  
Je kompatibilní s peroxidem vodíku.

Před bělením. Po bělení.

30 ml | 580,- | obj. č. 500162 530,-

intro kit | 2 210,- | obj. č. 501075 1 990,-
refill - 4x 1,2 ml | 1 170,- | obj. č. 500297

IndiSpense - 30 ml | 2 820,- | obj. č. 500682

1 060,-

2 540,-

předvrtávače ø 0,6 mm až 1,5 mm  - 1 ks | 1 500,-

starter kit | 5 830,- | obj. č. 507132 5 250,-
full kit | 11 670,- | obj. č. 507120

čepy - 5 ks | 1 940,-

10 590,-

1 750,-

1 350,-

kit | 2 870,- | obj. č. 501270 2 590,-
refill - 2x 1,2 ml | 2 620,- | obj. č. 501323 2 360,-

Speciální nabídka platná od 16. 1. do 3. 3. 2023
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Výplachová kapalina k otevření dentinových tubulů po opracování kanálku
Ultradent™ EDTA 18% roztok

• Poslední výplachová kapalina před použitím chlorhexidinu.
• Ponechat v kanálku 30-60 sekund, pak opláchnout fyziologickým roztokem nebo sterilní vodou.
• Balení obsahuje: IndiSpense 30 ml.

10% 
SLEVA500162 EDTA 18% 30 ml 530 Kč 580,-

Lubrikant kořenových nástrojů při endodontickém ošetření
File-Eze™ EDTA Lubrikant

• 19% EDTA viskózní gel.
• Rozpustný ve vodě: snadno se vyplachuje.
• NEOBSAHUJE peroxid vodíku – vhodný při následném použití světlem
 tuhnoucích pryskyřičných plniv (např. Endo-REZ).
• Aplikace také přímo do kanálku kanylou Navi Tip.
• Balení obsahují: IndiSpense 30 ml.
• Intro Kit: 4x 1,2 ml stříkačka,
• 20x kanyla Black Mini.
• • Refill: 4x 1,2 ml stříkačka.

500297 File-Eze 4 x 1,2 ml 1 060 Kč 1 170,-
500682 File-Eze IndiSpense 30 ml 2 540 Kč 2 820,-
501075 File-Eze intro kit 1 990 Kč 2 210,-

10% 
SLEVA

TM

WHITE

Opravný mineral -trioxid- agregate cement pro endodontická 
ošetření nad klinickou linií. 
Nezabarvuje. Vhodný do estetické zóny.

• ultrajemný zrnitý prášek a proprietární gelové medium
• hladká konzistence pro každou proceduru 
• přesné dávkování až k apexu pomocí kanyly NaviTip 29ga Single port
• 5 minut po nanesení MTAFlow White lze povrch opláchnout bez rizika vymytí
• lze použít do 15 minut po smíchání
• bioaktivní, podporuje hojení

503980 MTAFlow kit 5 180 Kč 5 750,-
505980 MTAFlow white kit 5 200 Kč 5 770,-

10%* 
SLEVA

15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

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

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

Speciální nabídka 2023
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503980 MTAFlow kit 5 180 Kč 5 750,-
505980 MTAFlow white kit 5 200 Kč 5 770,-

NaviTip® SidePort 29ga® 
Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS, 
MTAFlow, MTAFlow White

1 otvor po straně brání protlačení materiálu 
přes apex 17, 21, 25 nebo 27 mm 29ga (0,28mm)

NaviTip® 29ga, 30ga  
Aplikační kanyla pro endodontické ošetření
17, 21, 25 a 27 mm
29ga (0,33mm): pro EndoRez, UltraCal 
XS, 
File-Eze a MTAFlow/ MTAFlow White
30ga (0,30mm): hypochlorid sodný, 
roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, 
roztok chlorhexidinu, UltraEtch

Sleva 
10%

NaviTip® SidePort 31ga®

Aplikační kanyla pro aplikaci kaplin: 
hypochloridu sodného, roztoku EDTA18%, 
Citric Acid 20%, roztoku chlorhexidinu, UltraEtch
2 otvory po stranách brání protlačení 
výplachové kapaliny přes apex
21 nebo 27 mm 31ga (0,28mm) 

NaviTip FX 30ga® 
Aplikační kanyla  pro Citric Acid
 
multifunkční kanyla: čistí, 
oškrabuje a vyplachuje 
pevná kanyla 30ga (0,30 mm)
17 nebo 25 mm

501452 NaviTip FX kanyly 30G 17 mm 20 ks  1 860 Kč 2 060,-
501454 NaviTip FX kanyly 30G 25 mm 20 ks  1 740 Kč 1 930,-
50xxxx NaviTip kanyly 29G 50 ks 3 620 Kč 4 020,-
501379 NaviTip kanyly 29G sada 50 ks 3 620 Kč 4 020,-
50xxxx NaviTip kanyly 30G 20 ks 1 650 Kč 1 830,-
50xxxx NaviTip kanyly 30G 50 ks 3 620 Kč 4 020,-
501351 NaviTip kanyly 30G sada 20 ks 1 650 Kč 1 830,-
503319 NaviTip kanyly 30G sada 50 ks 3 620 Kč 4 020,-
50xxxx NaviTip Sideport 29G  20 ks 1 700 Kč 1 880,-
504991 NaviTip Sideport 29G 21 mm 20 ks 1 700 Kč 1 880,-
505143 NaviTip Sideport 29G sada 20 ks 1 700 Kč 1 880,-
505123 NaviTip Sideport 31G 20 ks 1 740 Kč 1 930,-
50xxxx NaviTip Sideport 31G 50 ks 3 790 Kč 4 210,-
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Gel pro bělení nevitálních zubů technikou walking-bleach
OpalescenceTM Endo

• Viskózní lepkavý gel s 35 % peroxidu vodíku.
• Pro techniku „walking bleach“ na 3 - 5 dnů.
• Aplikace ze stříkačky do dřeňové dutiny zubu, snadno se odstraní.
• Trvanlivost vyběleného odstínu.
• Pozor: pouze pro bělení nevitálních zubů!
• Opalescence Endo Kit obsahuje:
• 2x stříkačka 1,2 ml,
• 20x kanyla BlackMini.

10% 
SLEVA

501323 Opalescence Endo 2 x 1,2 ml 2 360 Kč 2 620,-
501270 Opalescence Endo kit 2 590 Kč 2 870,-

Systém kořenových předvrtávačů a čepů
pro post-endodontické ošetření
UniCoreTM

• Předvrtávač použitelný min. 15x (Gutaperča, Thermafil)/5x na odstranění již zavedených kořenových čepů.
• Světlovodný čep ze skleněných vláken - polymerace duálně tuhnoucích cementů do hloubky.
• Čep není nutno silanizovat, pouze dezinfikovat.
• Radioopákní.

50xxxx UniCore čepy č. 0; 1; 2; 3 nebo 4 - 5ks   1 750 Kč   1 940,-
507120 UniCore Kit 10 590 Kč 11 670,-
50xxxx UniCore předvrtávač č. 0; 1; 2; 3 a nebo 4 - 1 ks   1 350 Kč   1 500,-
507132 UniCore Starter Kit   5 250 Kč   5 830,-

10% 
SLEVA

Váš dodavatel: 

Speciální nabídka platná od 16. 1. do 3. 3. 2023

15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

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

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

Ultradent™ EDTA 18% roztok
• Poslední výplachová kapalina před použitím chlorhexidinu.
• Ponechat v kanálku 30-60 sekund, pak opláchnout  

fyziologickým roztokem nebo sterilní vodou.
• Balení obsahuje: IndiSpense 30 ml.

SLEVA
10 %

2. Kanálek s otevřenými dentinovými tubuly  
po výplachu roztokem EDTA.

1. Kanálek po opracování před použitím EDTA.

Lubrikant kořenových nástrojů při endodontickém ošetření

File-Eze™ EDTA Lubrikant
• 19% EDTA viskózní gel.
• Rozpustný ve vodě: snadno se vyplachuje.
• NEOBSAHUJE peroxid vodíku – vhodný při následném použití světlem  

tuhnoucích pryskyřičných plniv (např. Endo-REZ).
• Aplikace také přímo do kanálku kanylou Navi Tip.
• Balení obsahují: IndiSpense 30 ml.
• Intro Kit: 4x 1,2 ml stříkačka,  

20x kanyla Black Mini.
• Refill: 4x 1,2 ml stříkačka.

SLEVA

UPOZORNĚNÍ

10 %

Používejte při opracování kanálku a tvarování 
V-zón. Nepřetlačujte materiál přes apex. 

Nepoužívejte místo roztoku EDTA (poslední 
výplach k otevření dentinových tubulů).

1. Naneste File-Eze pomocí kanyly NaviTip do 
kanálku. Můžete také nanést malé množství 
File-Eze přímo na nástroj. Opracujte kanálek.

2. File-Eze dobře vypláchněte z kanálku 
roztokem hypochloridu sodného. Když se 
hypochlorid sodný smísí se zbytky File-Eze, 
vzniká šumivá směs, která má přídavný 
čistící účinek a odstraní z kanálku přebytečný 
materiál.

Systém kořenových předvrtávačů a čepů  
pro post-endodontické ošetření 

UniCore TM

• Předvrtávač použitelný min. 15x (Gutaperča, Thermafil)/  
5x na odstranění již zavedených kořenových čepů.

• Světlovodný čep ze skleněných vláken - polymerace  
duálně tuhnoucích cementů do hloubky.

• Čep není nutno silanizovat, pouze dezinfikovat.
• Radioopákní.

SLEVA
10 %

Čepy UniCore jsou 
translucentní a tak světlo 
prochází čepem do prostoru  
a zlepšuje polymerizaci 
cementu.

Gel pro bělení nevitálních zubů technikou walking-bleach 

Opalescence TM Endo
• Viskózní lepkavý gel s 35 % peroxidu vodíku.
• Pro techniku „walking bleach“ na 3 - 5 dnů.
• Aplikace ze stříkačky do dřeňové dutiny zubu, snadno se odstraní.
• Trvanlivost vyběleného odstínu.
• Pozor: pouze pro bělení nevitálních zubů!
• Opalescence Endo Kit obsahuje:  

2x stříkačka 1,2 ml,  
20x kanyla BlackMini.

SLEVA

TIP

10 %

K dočasnému uzavření kavity použijte dočasný 
karboxylátový cement bez eugenolu  

UltraTemp Regular.  
Je kompatibilní s peroxidem vodíku.

Před bělením. Po bělení.

30 ml | 580,- | obj. č. 500162 530,-

intro kit | 2 210,- | obj. č. 501075 1 990,-
refill - 4x 1,2 ml | 1 170,- | obj. č. 500297

IndiSpense - 30 ml | 2 820,- | obj. č. 500682

1 060,-

2 540,-

předvrtávače ø 0,6 mm až 1,5 mm  - 1 ks | 1 500,-

starter kit | 5 830,- | obj. č. 507132 5 250,-
full kit | 11 670,- | obj. č. 507120

čepy - 5 ks | 1 940,-

10 590,-

1 750,-

1 350,-

kit | 2 870,- | obj. č. 501270 2 590,-
refill - 2x 1,2 ml | 2 620,- | obj. č. 501323 2 360,-

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Speciální nabídka 2023


