si zvolíte samoleptání nebo techniku totálního leptání.
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BĚLENÍ OPALESCENCE
JE PRVNÍM KROKEM
K BÍLÝM ZUBŮM.
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KVARTÁLNÍ AKCE

Opalescence GO rozjasní váš úsměv

“Bělení za pochodu” – kdykoli a kdekoli.
• Jednorázové extra přiléhavé nosiče již předplněné gelem s 6% 		
		
peroxidu vodíku
• K okamžitému použití.
• Profesionální vybělení zubů i v distálním úseku
• Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) a 20% vody snižují citlivost
• Doba 1 aplikace: 60-90 minut/ den.
• Doba bělícího cyklu: 5-10 aplikací.
• Žádné otisky, modely ani další laboratorní práce.
• Cenově dostupné.
• Vhodné i pro pacienty s rovnátky, na prodloužení trvanlivosti vyběleného
		
odstínu po předchozím bělení nebo na ustálení odstínu po ordinačním 			
bělení.
• Příchutě: máta, meloun

Pacient kit
(10 ks horní + 10 ks dolní)
1 550 Kč 2 060,Mini kit
(4 ks horní + 4 ks dolní)
820 Kč 1 090,-

do

VYBERTE SVOU CESTU

sleva
25%

Jednoduchý. Spolehlivý. Pro všechny materiály (dentin, sklovina, kov, keramika, kompozit i zirkon).
• Nejvyšší pevnost bondu k dentinu i sklovině 1-4
• Ideální jak pro techniku Total-Etch, tak pro techniku Self-Etch.
• Nízký obsah plniva (7,5%) a minimální tlouštka filmu 2μm zaručí tenký stejnoměrný povrch.
• Peak Universal Bond zajistí úplnou impregnaci pryskyřicí bez mezer, což snižuje možnou citlivost zubů 		
po výkonu.
• Pro přímé i nepřímé rekonstrukce, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření
• Etylalkohol jako rozpouštědlo – pomalejší, nižší degradace

Peak Bond
504553
Refill 4×1,2ml stříkačka
1.680 Kč 2.230,stříkačka:
pohodlné, přesné nanášení pomocí
kanyl, bez rizika křížové kontaminace

NEOPLACHUJTE

Všechny cesty vedou k Peak Universal Bond.

504543
Refill 4 ml lahvička
1.410 Kč 1.870,lahvička:
stejné chemické složení jako
stříkačkové balení,
lahvička se speciálním zpětným
ventilkem chrání obsah
před degradací

®
LEPTADLO ULTRA-ETCH

PRIMER PEAK® SE

PEAK UNIVERSAL
BOND
®

505135
PeakSE primer 4×1,2 ml stříkačka
samoleptací primer
1.420 Kč 1.890,-

1–3

Širokospektrální polymerační lampy.

Peak Universal Bond zajistí pevnou, trvalou vazbu, ať již si zvolíte samoleptání nebo techniku totálního leptání.
Váže se na dentin, sklovinu,

UKA
ZÁR T!!
5 LE

•
•
•
•

VALO
Cordless
sleva 15%

VALO GRAND,
VALO šňůrová
sleva 20%

Obsahuje chlorhexidin (0,2 %), který pomáhá zajistit dlouhodobou pevnost vazby

Grand

• vícepásmové LED diody se spektrem vlnových délek 380 – 520 nm
		
pro úplnou polymeraci všech dentálních materiálů
• dokonale kolimovaný svazek světelných paprsků
• 3 polymerační režimy: standard (1 000 mW/cm2), vysoký (1 400 mW/cm,
u VALO Grand 1600mW/cm2), extra vysoký – emulace plasmového režimu
(3 200 mW/cm2)
• zkrácená doba polymerace – šetří Váš čas (3 sekundy na vrstvu)
• vysoká odolnost proti poškození pádem a poškrábání
• vhodná také pro ordinace dětských lékařů a ortodoncie
Tip: s VALO LED lampou ušetříte– zpolymerujete spolehlivě za 3 sekundy1
1 dbejte doporučení výrobců kompozitních materiálů ohledně množství energie v J potřebné k polymeraci

Cordless

Corded

Kit 505919: 1 x VALO LED lampa, 1 x napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku, 31 590 Kč
1 x držáček na lampu, 1x ochranný štítek, 1 x vzorkové balení ochranných návleků
39 490,Kit 50594x: 1 x VALO Cordless LED lampa, 4 x akumulátory,1 x nabíječka akumulátorů,
1 x napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku, 1 x držáček na lampu,
1 x vzorkové balení ochranných návleků

33 290 Kč
39 100,-

Kit 505972: 1 x VALO Grand Cordless LED lampa, 4 x akumulátory,1 x nabíječka
38 100 Kč
akumulátorů, 1 x napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku, 1 x držáček na lampu, 47 630,1 x vzorkové balení ochranných návleků
Kit 505971: 1 x VALO Grand šňůrová LED lampa, 1 x napájení s univerzálními koncovkami 33 690 Kč
pro nabíječku, 1 x držáček na lampu, 1x ochranný štítek, 1 x vzorkové balení ochranných 42 110,návleků

1

konzistence a viskozita, kterou jste vždy chtěli
Ultra-Etch
– absolutní špička mezi leptadly
již více než 25 let.

1. Carrilho MRO, Carvalho RM, de Goes MF, et al. Chlorhexidine preserves dentin bond in vitro.
3.

Elegantně silné

31. 3. 2021

Jediný bond s chlorhexidinem (0,2%) – ke zvýšení dlouhodobé pevnosti bondu

Opalescence GO 6%

univerzální předplněné nosiče s bělícím gelem

KVARTÁLNÍ
AKCE

Vyberte si svou cestu k pevnějšímu bondu

Dejte vašim pacientům možnost smát se co nejčastěji.
Bez obav, bez rozpaků. Dejte jim Opalescence Go.

sleva
25%

d 1. 1. 202
tná o
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*Chlorhexidin pomáhá snižovat degradaci kolagenu v hybridní vrstvě vyplývající z MMP enzymatické
aktivity
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Sleva
79
25%

. 2007;86(1):90–94. 2. Clinicians Report, Volume 5, Issue 8, August 2012.

35% kyselina fosforečná pro ideální leptání
• unikátní samolimitující chemie: leptá jen do hl. 1,9µm –nepřeleptá1
• penetruje do nejmenších nejmenších fisur, ale nestéká na vertikálních površích
• výrazná modrá barva: vidíte, kde leptáte
• neobsahuje polymery: důkladně a beze zbytku opláchnete, nezanechává rezidua
• ideální viskozita: tixotropní, snadno proteče kanylou
• expirační doba 48 měsíců
Obj. kód Balení

Akční cena Běžná cena

500164

Refill 4 x 1,2 ml

660 Kč

870 Kč

500163

Intro kit 4 stříkačky

940 Kč

1.250 Kč

500685

IndiSpence 30 ml

1.740 Kč

2.320 Kč

500168

Refill 20 x 1,2 ml

2.020 Kč

2.690 Kč

500167

Econo kit 20 stříkaček

2.510 Kč

3.340 Kč

Beautiful Access,
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Porcelain Etch:
Porcelain Etch:

31. 3. 2021
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síla je v preparaci

KVARTÁLNÍ
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Povrch keramiky před leptáním

od 18. 1. 202
tná
1
Porcelain Etch Kit:
500405

Comfortable
Po 90 sekundách leptání Porcelain Etch
a 5 sekundách leptání - čištění kyselinou
fosforečnou

Way!

Beautiful Access,
Sleva
Practical Isolation, in a

• Pufrovaná 9% kyselina ﬂuorovodíková
• Pro intraorální i extraorální leptání keramiky
• Vytvoří optimální texturu povrchu na silikátových keramikách
• Snadné kontrolované dávkování a aplikace ze stříkačky
• Dostatečně viskózní, nestéká
• Nezabarvuje kompozity ani pryskyřičné cementy
• Dosahuje nejvyšší možné
Po 90pevnosti
sekundáchvazby
leptání keramika-pryskyřice
Porcelain
Etch
Povrch keramiky před leptáním
®
Silane
• 90 sekund leptání, oplach,
60 sekund
Ultradent
a 5 sekundách
leptání
- čištění kyselinou
fosforečnou

500405 Porcelain Etch Kit:
2x1,2ml Porcelain Etch
2x1,2ml Silan
501108 Porcelain Repair Kit:
20x kanyla Black Mini Brush
1,2 ml Porcelain Etch
20x kanyla Inspiral Brush 1 950 Kč 2 590,1,2 ml Ultradent Silane
1,2 ml EtchArrest
Porcelain
500406
1,2 ml Peak Universal
BondEtch Reﬁll:
690 Kč
920,2x1,2mlOpaquer
stříkačka
1,2 ml PermaFlo Dentin
1,2 ml OpalDam
501019
Etch + Silane
20 x kanyla
BlackPorcelain
Mini Brush
2x1,2ml stříkačka
20 x kanyla BlackMicro
kanyla
940 Kč 1 250,20 ks kanyl Micro20x
20ga
20 x kanyla Inspiral Brush 3 880 Kč 5 170,-

Comfortable

Way!
DOČASNÁ AKCE

25%

• Pufrovaná 9% kyselina ﬂuorovodíková
Porcelain
being etched
After a 90-second2x1,2ml
application
of Etch
• Pro intraorální i extraorální leptání keramiky
2x1,2ml
Silan cleaning
Porcelain Etch and
5-second
• Vytvoří optimální texturu povrchu na silikátových keramikách
20x
kanyla
Black
Mini
Brush
with phosphoric acid
20x kanyla Inspiral Brush 1 950 Kč 2 590,• Snadné kontrolované dávkování a aplikace ze stříkačky
™
DOČASNÁ
The new Umbrella soft tissue
retractor was developed to make patient comfort its key
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After a 90-second application of
Porcelain Etch and 5-second cleaning
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the tip
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Simply press the tabs on the
ší odsávání
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other side of the retractor
insertion.
into the cheek.
Use the tabs to center the
Ask the patient to place the tip
Choose one side of the
Simply press the tabs on the
™
retractor with the patient’s
mouth in which to start, and
Umbrella soft tissue STEP
retractor2. of their tongue on the roof of
STEP 3. then comfortably insert
STEP
STEP 5.
their mouth.
the 4. mouth.
together to prepare it for
other side of the retractor
insertion.
into the5pk
cheek.
4870 - Umbrella Soft Tissue Retractor Medium

9

UniCore

Porcelain Etch:
síla je v preparaci

DOČASNÁ
AKCE

Unikátní systém kořenových čepů

Beautiful Access,
Practical Isolation, in a

501108 Porcelain Repair Kit:
1,2 ml Porcelain Etch
1,2 ml Ultradent Silane
1,2 ml EtchArrest
1,2 ml Peak Universal Bond
1,2 ml PermaFlo Dentin Opaquer
1,2 ml OpalDam
20 x kanyla Black Mini Brush
20 x kanyla BlackMicro
20 ks kanyl Micro 20ga
20 x kanyla Inspiral Brush 3 880 Kč 5 170,-
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Check that the patient’s tongue
is resting comfortably behind
the guard, ensuring easy
1access.
160,-

Check that the patient’s tongue
is resting comfortably behind
the guard, ensuring easy
access.

5 x Umbrella Retractors

Check that the patient’s tongue
Use the tabs to center the
Ask the patient to place the tip
Choose one side of the
Simply press the tabs on the
504870
Umbrella
rtů a jazyka
univerzální
5 ks
290 Kč is resting comfortably behind
4870 - Umbrella
Soft
5pkand
retractor
with the
patient’s
of their tongue
on Tissue
the roof ofRetractor
mouth- Medium
in
which toretraktor
start,
Umbrella™ soft tissue retractor
the guard, ensuring easy
mouth.
their mouth.5 x Umbrella Retractors
then comfortably insert the
together to prepare it for
504871
Umbrella
990 Kč 1access.
160,other -side
of the retraktor
retractor rtů a jazyka univerzální 20 ks
insertion.
into the cheek.
4871 - Umbrella Soft Tissue Retractor
Medium 20pk

• Systém kořenových čepů a předvrtávačů pro minimalizaci fraktury kořene.
• Předvrtávač použijete min. 15x (Gutaperča, Thermafil) nebo 5x na

odstranění již zavedených kořenových čepů.

• Čep ze skleněných vláken výjimečně pevný po celé délce.
• Čep vede světlo – polymerace duálně tuhnoucích cementů do hloubky.
• Čep není nutno silanizovat, pouze dezinfikovat.
• Radioopákní.
• Snadná údržba - krabičky jednoduše autoklávujte.
• Starter Kit obsahuje: 2 předvrtávače - velikosti č. 1 a 2 a 10 čepů

(po 5 ks vel. 1 a 2).

• Full Kit obsahuje: 4 předvrtávače - velikosti č. 1 (0,8 mm), č. 2 (1,0

SLEVA

mm), č. 3 (1,2 mm), č. 4 (1,5 mm) a 20 čepů (po 5 ks vel. 1, 2, 3, 4)

15%
starter kit | 4 510,- | obj. č. 507132

3 840,-

full kit | 9 030,- | obj. č. 507120

7 680,-

čepy - 5 ks | 1 500,-

1 280,-

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

810,-

předvrtávače ø 0,8 mm až 1,5 mm - 1 ks | 950,-

File-Eze

• 19% EDTA viskózní gel - efektivně lubrikuje nástroje pro opracování kanálků, napomáhá chelataci.
•NEOBSAHUJE peroxid vodíku – vhodný při následném použití světlem tuhnoucích pryskyřičných plniv (např. Endo-REZ).
• Rozpustný ve vodě - snadno se vyplachuje.
• Geniálně přesná a jednoduchá aplikace v kombinaci s NaviTip kanylou.
• Balení Intro kit obsahuje: 4 x 1,2 ml File-Eze, 20 kanyl NaviTip.
• Balení Mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml materiálu ve stříkačce a 10 kanyl NaviTip.

UPOZORNĚNÍ

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

Používejte při opracování kanálku a tvarování V-zón
(např. EndoEze AET pouze s nerezovými nástroji).
Nepřetlačujte materiál přes apex.
Nepoužívejte místo roztoku EDTA
(poslední výplach k otevření dentinových tubulů).
intro kit | 1 820,- | obj. č. 501075

SLEVA

1 550,-

mini kit | 610,- | obj. č. 501022

520,-

refill - 4 x 1,2 ml | 950,- | obj. č. 500297

810,-

IndiSpense - 30 ml | 2 280,- | obj. č. 500682

15%

1 940,-

Účinné odstraní smear layer, redukuje biofilm

EDTA 18%

• 18% EDTA roztok - otevírá dentinové tubuly.
• Přesná a cílená aplikace pomocí kanyl NaviTip.

1. Kanálek po opracování před
použitím EDTA.

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

Rychlejší, bezpečné bělení nevitálních zubů

TIP
Použijte jako poslední výplachovou
kapalinu před použitím
chlorhexidinu (pokud je třeba
CHX použít). Ponechte v kanálku
30 - 60 sekund, pak opláchněte
fyziologickým roztokem nebo
sterilní vodou.

Opalescence Endo

• Viskózní lepkavý gel s 35% peroxidu vodíku se zaručenou koncentrací, nestéká.
• Technika „walking bleach“ na 3 - 5 dnů.
• Pohodlně aplikujte ze stříkačky do dřeňové dutiny zubu, snadno se odstraní.
• Rychlé výsledky s větší trvanlivostí vyběleného odstínu.
• Opalescence Endo Kit obsahuje: 2 x 1,2 ml bělícího gelu ve stříkačce a 20 kanyl

Black Mini.

TIP
K dočasnému uzavření kavity použijte
dočasný karboxylátový cement bez

SLEVA

15%

15%
400,-

Před bělením

eugenolu UltraTemp Regular.
Je kompatibilní s peroxidem vodíku.

SLEVA

30 ml | 470,- | obj. č. 500162

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.

Po bělení

UPOZORNENIE

kit | 2 320,- | obj. č. 501270

1 980,-

refill - 2 x 1,2 ml | 2 080,- | obj. č. 501323

1 770,-

Pouze pro bělení

nevitálních zubů!

pla

od 18. 1. 202
tná
1

DOČASNÁ
AKCE
8

DOČASNÁ AKCE

DOČASNÁ AKCE

pla
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do 5
. 3. 2021

JEDINÝ MTA, KTERÝ PROTEČE TENKOU KANYLOU

SPRÁVNÁ KONZISTENCE PRO SPRÁVNOU PROCEDURU

MTAFlow

GEMINI – DIODOVÝ LASER S DUÁLNÍ VLNOVOU
DÉLKOU NA MĚKKÉ TKÁNĚ. JEDINÝ SVÉHO DRUHU.

• MTAFlow – unikátní mineral trioxid aggregate cement na opravy.
• Snadno a rychle namícháte správnou hladkou konzistenci pro každou proceduru.
• Nyní můžete velmi přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly Navi Tip 29ga,

ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná.

• MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení1.
• Opravný cement MTAFLOW obsahuje ultrajemně zrnitý prášek a proprietární gelové medium.
• Složení je odolné proti vymývání, což zajišťuje, že směs zůstane tam, kam ji nanesete.
• Již 5 minut po nanesení MTAFlow můžete povrch opláchnout bez rizika vymytí MTAFlow.
• MTA Flow smíchaný a připravený ve Skini stříkačce se může použít do 15 minut po smíchání.
• Mísící poměr prášku a gelu závisí na požadované proceduře. Ať už potřebujete jakoukoli

Pulsní výkon 20 W
– nejvyšší na trhu
Překrytí pulpy

Pulpotomie

Perforace dna
dřeňové dutiny

Resorpce

Apexifikace

Apikální uzávěr

• super pulsní výkon 20W (peak) pro rychlejší hladký
řez a lepší termální relaxaci
• vhodný také pro dekontaminaci a desinfekci
měkkých tkání
• duální vlnová délka 810 a 980 nm pro optimální
absorpci melaninu, hemoglobinu a vody
• podsvícení špičky zajišťuje lepší viditelnost
v místě zákroku
• 20 předvolených procedur s přednastaveným
výkonem usnadňuje použití
• předvolené procedury i pro dentální hygienistky
• bezdrátový nožní pedál a provoz na baterie dovoluje pohodlné přemístění mezi jednotlivými uživateli
• autoklávovatelný násadec lze mezi jednotlivými
procedurami snadno sterilizovat

konzistenci, MTAFLOW bude účinný, bez hrudek a snadno přesně dávkovatelný.

• V jednom balení je materiál na cca 8 - 10 aplikací.
• MTAFlow kit obsahuje: 1× 2 g prášek, 1× 2 ml gel, 1 ks odměrky s 2 odměrnými konci,

1 ks míchací podložky, 20 ks kanyly Black Micro, 10 ks stříkačky Skini, 10 ks uzávěru Luer Lock, průvodce
technikou míchání a návod.

SLEVA
15%

navrženo a montováno v USA z komponentů USA + import

TIP

Gemini pracuje s krátkými, účinnými pulzy výkonu.
které dovolují měkkým tkáním se během procedury
účinněji chladit.
Super-pulzní výkon znamená méně seškvařené
tkáně, měně tepelného poškození, rychlejší hojení,
předvídatelné výsledky a větší komfort pacientů při
zachování rychlosti a/nebo účinnosti procedury.

bit.ly/mtaflow
Zaplnění konce
kořene

kit | 4 740,- | obj. č. 503980

1
Sarkar NK, Caicedo R, Ritwik P, et al. Physicochemical basis of the biologic
properties of mineral trioxide aggregate. J Endod. 2005;31:97–100.

4 030,-

Bezkonkurenční aplikace do jakéhokoliv
kořenového kanálku

NaviTip® aplikační kanyly

•Tenké rigidní kanyly z nerezové oceli s pružnou špičkou –

dopraví endodontický materiál do každého kanálku.
• Přesné dávkování materiálu k apexu.
• Snadné zavedení kanyl do zakřivených kanálků.
• Barevně odlišené pro rychlou orientaci.
• V délkách 17, 21, 25 a 27 mm.
• 29G (0,37 mm): optimální pro EndoRez,
UltraCal XS, File-Eze.
• 30G (0,31 mm): optimální pro hypochlorid sodný,
roztok EDTA18%, Citric Acid 20%,
roztok chlorhexidinu, UltraEtch.

Nejtenčí výplachová kanyla na světě

Použijte k aplikaci Citric Acid

NaviTip SidePort 31G

NaviTip FX 30G ®

®

• Dostupná v délkách 21 nebo 25 mm.
• Optimální pro: hypochlorid sodný, roztok

508990 Gemini laser Kit:
1x napájecí zdroj, 1x nožní pedál, 1x násadec,
10x5mm špička, 3x ochranné brýle

• Multifunkční kanyla: současně čistí, oškrabuje

EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu,
Ultra-Etch.

a vyplachuje kanálek.

• Pevná kanyla 30G dostupná v délkách 17 nebo 25 mm.

208.990 Kč

245.340,-

SLEVA

SLEVA

15%

15%

Sleva
15%

SLEVA

Využití laseru Gemini ve vaší ordinaci:

15%

4. Gingivoplastika V.tř.

1. Žlábkování
– nepotřebujete
zavádět retrakční
vlákno před
otiskováním

3. Odkrytí implantátů

2. Gingivektomie
20 ks | 1 510,-

1 290,-

20 ks | 1 590,-

1 360,-

17 mm - 20 ks | 1 660,- | obj. č. 501452

1 420,-

50 ks | 3 260,-

2 780,-

50 ks | 3 410,-

2 900,-

25 mm - 20 ks | 1 590,- | obj. č. 501454

1 360,-

5. Frenektomie

7. Ošetření aftů
a herpes

6. Vytažení
špičáku při
ortodontické
léčbě

lepoň 3 různých

SLEVA 7%

Sealer kořenových kanálků pro dlouhodobou úspěšnou
endodoncii

Pulsní výkon 20 W
– nejvyšší na trhu

EndoREZ

• První hydrofilní self-priming pryskyřičný sealer (UDMA) na světě.
• Výborně zatékavý do apikální třetiny i do tubulů a aplikuje se kanylou.
• Biokompatibilní, 3D plnění, výborné těsnění.
• Stejné radioopacity jako gutaperča.
• Váže se ke kompozitům/materiálům na dostavbu jádra na bázi pryskyřice.
• Dostatečně dlouhý pracovní čase na zaplnění kanálku.
• Balení Mini Obturation Kit: 2 ml EndoREZ, 10 kanyl Mixing Tip,

Díky obsahu nanočástic se
adaptuje do stěn kanálku
jako žádný jiný sealer.

Proniká hluboko do
dentinových tubulů.

10 Skini stříkaček, sortiment 12 kanyl NaviTip 29G.

• Balení Obturation Kit: 5ml EndoREZ, 20 kanyl Mixing Tip, 20 Skini

stříkaček, sortiment 20 kanyl NaviTip 29G a 120 EndoRez gutaperčových čepů s konicitou .02, .04 nebo .06 dle Vašeho výběru.
• Chcete vědět víc?Zajímá Vás jak EndoREZ funguje? bit.ly/endorezv
obturation mini kit | obj. č. 505904 | 2 213,-**

2 380,-

obturation kit .02 | 5 599,-**

5 370,-

obturation kit .04/.06 | 5 199,-**

5 590,-

refill - 10 g + 20 kanyl | obj. č. 505900 | 3 599,-**

3 870,-

• super pulsní výkon 20W (peak) pro rychlejší hladký
Předvídatelný výsledek
řez akontrolovatelný
lepší termální relaxaci
snadno
RTG snímku.také pro dekontaminaci a desinfekci
• na
vhodný
měkkých tkání
• duální vlnová délka 810 a 980 nm pro optimální
absorpci melaninu, hemoglobinu a vody
• podsvícení špičky
Plněnízajišťuje
kanálku pomocí lepší viditelnost
v místě zákrokukanylya Navi-Tip.
• 20 předvolených procedur s přednastaveným
výkonem usnadňuje použití
• předvolené procedury i pro dentální hygienistky
• bezdrátový nožní pedál a provoz na baterie dovoluje pohodlné přemístění mezi jednotlivými uživateli
• autoklávovatelný násadec lze mezi jednotlivými
procedurami snadno sterilizovat
navrženo a montováno v USA z komponentů USA + import

Maximální pevnost, minimální otěr

Jeden materiál – více možností použití:

PermaFlo DC

• Duálně tuhnoucí, radioopákní - pracovní čas 3 - 5 min, úplně ztuhne cca za 10 min.
• Pryskyřice Bis-GMA – neobsahuje Bisphenol A ani jej nevytváří jako vedlejší produkt.
• Thixotropní – snadno protéká kanylou.
• Nejtenčí tloušťka filmu – 9 µm (pro kompozitní fixační pryskyřice).
• Plněn ze 70% své hmotnosti částicemi 1,5 µm = vysoce odolný proti otěru.
• Nízká smrštivost (cca 5%).
• Podrobný návod a obsah balení fixačního kitu i post kitu

1. Fixace protetiky
* doporučené adhezivum pro fixaci je
Peak Universal Bond

v katalogu Ultradent 2020 na str. 85.
• Odstíny: A2, A3.5, Translucent a Opákní bílá.

Gemini pracuje s krátkými, účinnými pulzy výkonu.
které dovolují měkkým tkáním se během procedury
účinněji chladit.
Super-pulzní výkon znamená méně seškvařené
2. Fixace kořenového čepu
3. Dostavba jádra
tkáně, měně tepelného poškození, rychlejší hojení,
předvídatelné výsledky a větší komfort pacientů při
zachování rychlosti a/nebo účinnosti procedury.

Dostavby
kořenového jádra:
vytvoříte velmi pevnou
náhradu - při žvýkání
nepraskne.

508990 Gemini laser Kit:
1x napájecí zdroj, 1x nožní pedál, 1x násadec,
10x5mm špička, 3x ochranné brýle

208.990 Kč

245.340,-

Tečka za plněním kanálků: zvyšte pravděpodobnost úspěchu ošetření

Nutná podmínka při ošetření kořenových kanálku lege artis

PermaFlo Purple

DermaDam

• Flow kompozit k zapečetění a identifikaci endodonticky ošetřených kanálků.
• Indikátor dna pulpy.
• Vysoká pevnost bondu.
• Minimalizace post endodontických rizik, mikroprůsaků.
• Neprosvítá přes výplně.

1. Ošetřený zaplněný kanálek
(plněné Endo Rez) leptejte
Ultra-Etch a opláchněte
(technika T-E) nebo naneste
Primer SE (technika S-E) .

TIP
K aplikaci použijte kanylu Micro 20G
(katalog UD str. 125)

1 550,-

2 820,-

Jediný hydroxid vápenatý,
který můžete dávkovat kanylou

TIP

UltraCal XS 35%

• Kanylou zaplníte kanálek bez mezer a bublin.
• Vysoké pH 12,5 ničí bakterie.
• K přeléčení
kořenových
kanálkůGemini
Využití
laseru

Důkladně rozpouští
a odstraňuje hydroxid vápenatý

Použijte vždy, když
nemůžete kanálek vysušit
(mokvání, krvácení).

ve vaší ordinaci:

(mokvání, krvácení – použijte vždy, když kanálek nelze vysušit a následně ani plnit).
• Podporuje hojení kosti.
• Úspora materiálu – žádné zbytky po míchání na podložce.
• Balení kit obsahuje: 4 x 1,2 ml stříkačku a sortiment 20 kanyl NaviTip.
• Balení mini kit obsahuje: 2 x 1,2 ml stříkačku a sortiment 10 kanyl NaviTip.

TIP

Citric Acid 20%

• 20% roztok kyseliny citronové.
• Neutralizuje vysoké pH hydroxidu vápenatého.
• Odstraňuje smear layer ze stěn kanálku.
• Otevírá dentinové tubuly a lubrikuje.

TIP

Seek / Sable Seek

• Indikátory zubního kazu, které barví kariézní dentin.
• Ideální pro použití v obtížně viditelných místech, pro hledání vstupů do kořenových kanálků.
• Předejdete nadměrné preparaci nebo naopak nedostatečné preparaci kazů.
• Seek - barví kariézní dentin červeně.
• Sable Seek - barví kazivý dentin zelenočerně a je ideální pro práci blízko pulpy, díky

zavádět retrakční
kit | obj.
č. 501027
vlákno
před| 2 074,-**
otiskováním

2. Gingivektomie

Těsnění / tmel

OraSeal

• Zvyšuje ochranu před bakteriemi a průsaky při endodoncii, spolehlivě utěsňuje

DermaDam, přilne i ve vlhkém prostředí (sliny, voda) a vyblokuje podsekřiviny při
otiskování. Není třeba polymerovat, snadno jej odstraníte
• OralSeal Kit obsahuje: 2 x 1,2 ml OraSeal tmel, 2 x 1,2 ml OraSeal těsnění
a 20 kanyl White Mac Mini.

990,-

OraSeal tmel - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500353 | 921,-**

990,-

• Pružné, pevné kanyly různých průměrů (18G – 31G).
• Plastová krytka na kanyle brání deformaci/zakřivení

kovové části během přepravy.

• Snadno ohebné – přizpůsobíte zakřivení kanálků.
• Optimální pro nanášení fixačních materiálů a vody/

vzduchu (např. PermaFlo DC, Triway Adapter).

• Endo-Eze Irigator – ohebná tupá

100 ks 18 - 22G | 2 027,-**
2. Odstraňte kariézní dentin
(zeleno/červeno-černá barva)
pomocí pomaluběžného vrtáčku
nebo exkavatoru. Poslední vrstvu
bezpečně odstraňte ručním
nástrojem.

1 370,-

OraSeal těsnění - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500351 | 921,-**

3. Znovu naneste Seek/ Sable
Seek. Opláchněte a zkontrolujte
kompletní odstranění kazu.

Irrigator 27G - 20 ks | obj. č. 500207 | 400,-**

490,2 180,430,-

Obrovská úspora času při odsávání a sušení kanálků

Luer Vacuum Adapter + Capilary Tips
pružnými kanylami, s nimiž
se dostanete hluboko do kanálku.
• Capilary Tips v průměrěch 0.014“ (fialová)
a 0,019“ (zelená).

5. Frenektomie

3. Odkrytí implantátů

3 510,-

1 630,-

• Rychle a účinně odsaje iriganty a debrit.
• Šetří čas a snižuje spotřebu papírových čepů.
• Optimální s Capilary Tips – kónickými,

7. Ošetření aftů
a herpes
Hu-Fa
Dental

2 230,-

refill - 20 x 1,2 ml | 1 ks = 195 Kč | obj. č. 505117 | 3 265,-**

heavy - 36 ks | obj. č. 500314 | 1 516,-**

kanyla 27G, která se neucpává.

4. Gingivoplastika V.tř.

Ucpala se Vám někdy kanyla
NaviTip 29ga UltraCalem XS? Před
použitím UltraCal XS propláchněte
kanylu roztokem hypochloridu
sodného
nebo chlorhexidinu.
1. Žlábkování
tímto vyřešíte.
–Problém
nepotřebujete

1 260,-

20 ks 18 - 22G | 456,-**

1. Aplikujte Seek/Sable Seek
pomocí kanylky s kartáčkem.
Opláchněte vodní sprchou za
současného odsávání. Uvidíte
demineralizovaný dentin v místech
se špatnou viditelností.

kanylu NaviTip FX.

medium - 36 ks | obj. č. 500311 | 1 172,-**

• Kanyly jsou NESTERILNÍ!

Sleva
15%

K bezproblémovému
odstranění CaOH z kanálku
použijte Citric Acid +

SLEVA13

Endo-Eze kanyly

Indikátor kazu a kalcifikovaných vstupů do kanálku

své kontrastní barvě.
• Intro kit obsahuje: 4 x 1,2 ml stříkačku a 20 ks kanyl Black Mini Brush.
refill - 12 g + 40 kanyl | 2 623,-**

7%

dodací lhůta cca 6 týdnů).

OraSeal kit | obj. č. 500352 | 1 274,-**

Purple - 2 x 1,2 ml + 20 x kanyla Micro 20 ga | obj. č. 500962 | 1 442,-**

lepoň 3 různých

• Kofferdam k izolaci, nepudrovaný, vysoce odolný proti protržení.
• DermaDam medium (0,20 mm) nebo heavy (0,25 mm).
• DermaDam synthetic (0,20 mm) pro pacienty s alergií na latex (pouze na objednání,

3. Naneste první tenkou vrstvu
PermaFlo Purple (cca 1 – 1,5
mm silnou). Polymerujte 20
sekund, případně naneste
druhou tenkou vrstvu. Koronární
pečetění je hotovo, účinné
a snadno identifikovatelné
během jakékoli rekonstrukce,
minimalizuje riziko perforace
dna pulpy.
Varianta: PermaFlo Purple
naneste pouze na vstupy do
kanálků.

2. Naneste bond (např. Peak LC
Universal Bond).

ua

30 ml | obj. č. 500329 | 1 163,-**

Při nákupu alespoň 3 různých výrobků Ultradent na této straně

6. Vytažení
špičáku při
ortodontické
léčbě

1 250,-

Seek - intro kit | obj. č. 500209 | 1 581,-**

1 700,-

Luer adaptér - 10 ks | obj. č. 500230 | 372,-**

400,-

Seek - refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500210 | 1 042,-**

1 120,-

Capillary tips 0,35 mm - 20 ks | obj. č. 500341 | 512,-**

550,-

Sable Seek - intro kit | obj. č. 500233 | 1 581,-**

1 700,-

Capillary tips 0,48 mm - 20 ks | obj. č. 500186 | 512,-**

550,-

Sable Seek - mini kit - 2 x 1,2 ml + 10 kanyl | obj. č. 501021 | 725,-**
Sable Seek Refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500234 | 1 042,-**

780,-

Capillary tips 0,35 mm - 50 ks | obj. č. 503099 | 1 051,-**

1 130,-

1 120,-

Capillary tips 0,48 mm - 50 ks | obj. č. 501425 | 1 014,-**

1 090,-

Hu-Fa Výhradní dovozce v ČR a SR

získáte SLEVU 7%

Při nákupu alespoň 3 různých výrobků Ultradent na této straně

získáte SLEVU 7%

vý
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SLEVA 7%

GEMINI – DIODOVÝ LASER S DUÁLNÍ VLNOVOU
DÉLKOU NA MĚKKÉ TKÁNĚ. JEDINÝ SVÉHO DRUHU.
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