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sET PRO ŘEZÁNÍ KOVU A KERAMIKY

NOVĚ 

eSHOP

1923–2018

Řezací set 
kov-keramika 

TD2773 
za speciální cenu

 1699,- Kč *

Fréza na korunky 
H4MC 
Speciální sada pro řezání kovových 
a keramických korunek.
Díky svému speciálnímu D-ozubení usnadňuje H4MC rychlé a účinné 

řezání korunek a můstků ze všech běžně používaných kovových slitin. 

Velké štěpné prostory umožňují rychlé odstranění štěpin a zabraňují 

zanášení, zejména při řezání měkkých slitin s obsahem zlata. H4MC je 

stejně vhodná i pro keramické fazety. Nástroj je úžasně účinný - dokonce i 

na tvrdých kovových slitinách jako je např. Dentitan. Je vhodný pro použití 

v mikromotoru a v dentální turbíně, kde by H4MC měl být aplikován pod 

úhlem 45° a při optimální rychlosti 160 000 ot./min. Pracuje při sníženém 

tlaku na kontaktní místo a během řezání se ochlazuje.   

Komet oslavuje své 95. narozeniny
Za všechny ty roky děkujeme vám, našim věrným zákazníkům!

* cena platná od 1.10. do 31.12.2018, nebo do vyprodání zásob

Výhody: 

• Řeže keramické fazety i kovové slitiny

• Vynikající stabilita a odolnost proti 
lomu

• Hladký provoz téměř bez vibrací

• Vynikající odstraňování substancí, 
dokonce i ve srovnání s konkurenčními 
nástroji 
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Objednávka | Set pro řezání kovu a keramiky 

| | | | | | |

TD2773.314 /  1

Set TD2773 obsahuje 
následující nástroje:

4x  H4MCXL.314.012

6x  H4MCL.314.012

Zákaznické čísloDatum | Podpis | Razítko
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LEŠTÍCÍ DIsKY NA KOMPOZIT

drsný

jednostranný

Set obsahuje 20 ks 
od každé velikosti 
+ 2 Mandrely

Náhradní balení 50 ks

broušení hlazení předleštění vysoký lesk

oboustranný oboustranný oboustranný

střední jemný velmi jemný

NOVINKA 

1 290,- Kč/set

Náhradní

balení 
390,- Kč

sEPARAČNÍ PÁsKY s DIAMANTOVÝM POsYPEM

Separační pásky DS 3 + PDS3 FDS3 + PFDS3 CDS3 + PCDS3

zrnitost • hrubá zrnitost •  střední zrnitost •  extra jemná zrnitost

hrubost zrna v micronech mittel - medium (45µm) fein - fine (30µm) extrafein - extra-fine (15µm)

tloušťka v mm 0,13 0,10 0,08

Separační pásky FXDS3 CXDS3 PXDS3 PFXDS3 PCXDS3

zrnitost střední
zrnitost

extra jemná
zrnitost

hrubá
zrnitost

střední
zrnitost

extra jemná
zrnitost

hrubost zrna v micronech • 30 µm • 15 µm • 45 µm • 30 µm • 15 µm

tloušťka v mm 0,10 0,08 0,13 0,10 0,08
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DIAMANTSTREIFEN    DIAMOND FINISHING STRIPS    STRIPS DIAMANTÉS

Anwendungen
 Zur approximalen Füllungs - Gestaltung
 Entfernung approximaler Füllungs - Über- 

 schüsse bei Compositen, Kunststoffen, Gla- 
 sionomerzementen und Amalgam - Füllungen
 Zur Entfernung von Zementüberschüssen  

 nach dem Zementieren von Inlays, Onlays 
 und Veneers

Vorteile
 Sichere anatomische Gestaltung der appro- 

 ximalen Bereiche
 Arbeitserleichterung durch schnelle interden- 

 tale Separation mit Sägeverzahnung
 Vereinfachung des Sägens durch breiten,  

 diamantfreien Bereich bei Diamantstreifen  
 mit Sägeverzahnung
 Minimaler Arbeitsaufwand durch Sägever- 

 zahnung und diamantierter Schleiffläche in  
 einem Instrument
 Wirtschaftliche Standzeit durch Verwendung  

 von hochstabilem rostfreien Stammmetall
 Sterilisierbar

Applications
 For contouring the proximal regions of all  

 types of fillings
 Removing excess material from the proximal  

 regions of filling - materials like composites,  
 acrylics, glass ionomer cements and amal- 
 gam
 Removing excess cement after placing  

 inlays, onlays and laminate veneers

Advantages
 Contours the proximal regions anatomically
 Simplifies working procedures through the 

 serrated edge which separates interdental  
 spaces quickly
 The serrated diamond strips have wider non - 

 diamond coated area, which simplifies saw- 
 ing
 Serrated sawing edge and diamond - coa- 

 ted abrasive area combined in one instru- 
 ment  simplifies working procedures
 Made of highly stable stainless steel to resist  

 breaking and stretching, for an economical  
 service life
 Autoclavable

Applications
 Pour modelage des excès interproximaux  

 des obturations
 Eliminate des excès des bords interproxi- 

 maux de restaurations en composites, résine  
 acrylique, ciment verre ionomère et amlagam
 Elimination des excès de ciments compo- 

 sites après scellement d‘inlays, onlays et  
 facettes

Avantages
 Modellage anatomique des bords interproxi- 

 maux
 Pour un travail plus facile et une séparations  

 interdentaire rapide grâce aux dents de scie  
 latérales
 Les strips avec dents de scie latörale ont   

 une zone non - diamantée plus large, pour un  
 sciage plus facile
 Gain de temps grâce aux dents de scie     

 latérales et surface abrasive diamantées  
 dans un seul instrument
 Support en acier inoxydable pour une gran- 

 de longévité de la bande
 Stérilisable

L mm 147 147
Körnung  Grit  Grain  30 μm  15 μm

Stärke mm  Thickness mm  Epaisseur mm 0,10 0,08
Breite mm  Width mm  Largeur mm 3,75 3,75

Order No. FXDS3 CXDS3

FXDS3, CXDS3
einseitig belegt
single side coated
diamanté unilatéral

p  10 Diamant f re ie  Mi t te l länge  D iamond f ree  area   Espace non d iamantée
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Perforierte Diamantstreifen
ermöglichen einen einfachen Zugang und ein 
kontrolliertes Arbeiten bei der Formgebung 
und Ausarbeitung von Füllungen für eine 
glatte, natürlich glänzende Oberfläche. Die 
Perforation der Diamantstreifen unterstützt 
die Handhabung und Biegsamkeit sowie den 
Abtransport von Schleifstaub und bewirkt 
zudem eine verbesserte optische Kontrolle 
während dem Arbeiten. Die approximale Kon-
turierung wird vereinfacht durch die schnelle 
interdentale Separation mit Hilfe der 40 mm 
breiten,  nicht-diamantierten Zone mit Säge-
zahnung. Das Arbeiten wird vereinfacht durch 
Sägezahnung und Diamantierung in einem 
Instrument. Die einseitig diamantierten Edel-
stahlstreifen sind autoklavierbar und wieder 
verwendbar.

Perforated Diamond Strips
are designed for complete control during inter-
proximal reduction, shaping, and contouring. 
Strips allow easy access and precise manual 
enamel reduction resulting in a smooth, natu-
ral finish. Perforated design assists in debris 
removal, provides improved visibility, control, 
and flexibility; easier approximal contouring 
due to quick interdental separation with 40 
mm diamond-free zone with saw cut. Minimum 
effort required due to saw cut and diamond 
cutting surface in one instrument. Single-sided 
stain-less steel strip resistant to breaking and 
stretching, reusable, autoclavable.

Les strips diamantes perforés
sont conçus de manière à pouvoir exercer un 
contrôle complet lors de la réduction inter-
proximale, de la mise en forme et du contou-
rage des restaurations. Ces strips permettent 
un accès facile aux espaces interdentaires et 
une réduction manuelle précise de l’émail ; 
on obtient ainsi une finition lisse et naturelle. 
Les perforations permettent d’éliminer les 
débris, d’augmen-ter la visibilité et la flexibili-
té. Le contourage inter-proximal est facilité du 
fait de la separ-ation Interden taire réalisée 
rapidement grâce à la zone de 40 mm à profil 
denté exempte de diamants. Un effort minimal 
est requis du fait du profil denté et de la sur-
face diamantée présentes sur un instrument 
unique. Strips en acier inoxydable sont, réuti-
lisables et auto-clavables.

L mm 147 147 147
Körnung  Grit  Grain  45 μm  30 μm  15 μm

Stärke mm  Thickness mm  Epaisseur mm 0,13 0,10 0,08
Breite mm  Width mm  Largeur mm 3,75 3,75 3,75

Order No. PXDS 3 PFXDS 3 PCXDS 3

PXDS3, PFXDS3
PCXDS3
einseitig belegt, perforiert
single side coated, perforated
diamanté unilatéral, perforé

p  10
Diamant f re ie  Mi t te l länge  D iamond f ree  area   Espace non d iamantée

Sägeverzahnung
Serra ted
Dents  de  sc ie

40 mm

● Blaue Farbkennzeichnung / Blue ring / Blue ring     Standard / Standard / Standard     37 - 45 μm   ISO No. 524       
● Rote Farbkennzeichnung / Red ring / Red ring     Fein / Fine / Fin     30 - 40 μm   ISO No. 514
● Gelbe Farbkennzeichnung / Yellow ring / Yelllow ring    Superfein / Superfine / Superfin     10 - 20 μm   ISO No. 504

Füllungsbearbeitung
Filling process
Préparation des obturations

KFO
Orthodontic treatment
Traitement orthodontique

• FXDS3  • CXDS3 - plné s pilkou
Akční cena  1 476,- Kč/bal. (10 ks)
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DIAMANTSTREIFEN    DIAMOND FINISHING STRIPS    STRIPS DIAMANTÉS

Anwendungen
 Zur approximalen Füllungs - Gestaltung
 Entfernung approximaler Füllungs - Über- 

 schüsse bei Compositen, Kunststoffen, Gla- 
 sionomerzementen und Amalgam - Füllungen
 Zur Entfernung von Zementüberschüssen  

 nach dem Zementieren von Inlays, Onlays 
 und Veneers

Vorteile
 Sichere anatomische Gestaltung der appro- 

 ximalen Bereiche
 Arbeitserleichterung durch schnelle interden- 

 tale Separation mit Sägeverzahnung
 Vereinfachung des Sägens durch breiten,  

 diamantfreien Bereich bei Diamantstreifen  
 mit Sägeverzahnung
 Minimaler Arbeitsaufwand durch Sägever- 

 zahnung und diamantierter Schleiffläche in  
 einem Instrument
 Wirtschaftliche Standzeit durch Verwendung  

 von hochstabilem rostfreien Stammmetall
 Sterilisierbar

Applications
 For contouring the proximal regions of all  

 types of fillings
 Removing excess material from the proximal  

 regions of filling - materials like composites,  
 acrylics, glass ionomer cements and amal- 
 gam
 Removing excess cement after placing  

 inlays, onlays and laminate veneers

Advantages
 Contours the proximal regions anatomically
 Simplifies working procedures through the 

 serrated edge which separates interdental  
 spaces quickly
 The serrated diamond strips have wider non - 

 diamond coated area, which simplifies saw- 
 ing
 Serrated sawing edge and diamond - coa- 

 ted abrasive area combined in one instru- 
 ment  simplifies working procedures
 Made of highly stable stainless steel to resist  

 breaking and stretching, for an economical  
 service life
 Autoclavable

Applications
 Pour modelage des excès interproximaux  

 des obturations
 Eliminate des excès des bords interproxi- 

 maux de restaurations en composites, résine  
 acrylique, ciment verre ionomère et amlagam
 Elimination des excès de ciments compo- 

 sites après scellement d‘inlays, onlays et  
 facettes

Avantages
 Modellage anatomique des bords interproxi- 

 maux
 Pour un travail plus facile et une séparations  

 interdentaire rapide grâce aux dents de scie  
 latérales
 Les strips avec dents de scie latörale ont   

 une zone non - diamantée plus large, pour un  
 sciage plus facile
 Gain de temps grâce aux dents de scie     

 latérales et surface abrasive diamantées  
 dans un seul instrument
 Support en acier inoxydable pour une gran- 

 de longévité de la bande
 Stérilisable

L mm 147 147
Körnung  Grit  Grain  30 μm  15 μm

Stärke mm  Thickness mm  Epaisseur mm 0,10 0,08
Breite mm  Width mm  Largeur mm 3,75 3,75

Order No. FXDS3 CXDS3

FXDS3, CXDS3
einseitig belegt
single side coated
diamanté unilatéral
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Perforierte Diamantstreifen
ermöglichen einen einfachen Zugang und ein 
kontrolliertes Arbeiten bei der Formgebung 
und Ausarbeitung von Füllungen für eine 
glatte, natürlich glänzende Oberfläche. Die 
Perforation der Diamantstreifen unterstützt 
die Handhabung und Biegsamkeit sowie den 
Abtransport von Schleifstaub und bewirkt 
zudem eine verbesserte optische Kontrolle 
während dem Arbeiten. Die approximale Kon-
turierung wird vereinfacht durch die schnelle 
interdentale Separation mit Hilfe der 40 mm 
breiten,  nicht-diamantierten Zone mit Säge-
zahnung. Das Arbeiten wird vereinfacht durch 
Sägezahnung und Diamantierung in einem 
Instrument. Die einseitig diamantierten Edel-
stahlstreifen sind autoklavierbar und wieder 
verwendbar.

Perforated Diamond Strips
are designed for complete control during inter-
proximal reduction, shaping, and contouring. 
Strips allow easy access and precise manual 
enamel reduction resulting in a smooth, natu-
ral finish. Perforated design assists in debris 
removal, provides improved visibility, control, 
and flexibility; easier approximal contouring 
due to quick interdental separation with 40 
mm diamond-free zone with saw cut. Minimum 
effort required due to saw cut and diamond 
cutting surface in one instrument. Single-sided 
stain-less steel strip resistant to breaking and 
stretching, reusable, autoclavable.

Les strips diamantes perforés
sont conçus de manière à pouvoir exercer un 
contrôle complet lors de la réduction inter-
proximale, de la mise en forme et du contou-
rage des restaurations. Ces strips permettent 
un accès facile aux espaces interdentaires et 
une réduction manuelle précise de l’émail ; 
on obtient ainsi une finition lisse et naturelle. 
Les perforations permettent d’éliminer les 
débris, d’augmen-ter la visibilité et la flexibili-
té. Le contourage inter-proximal est facilité du 
fait de la separ-ation Interden taire réalisée 
rapidement grâce à la zone de 40 mm à profil 
denté exempte de diamants. Un effort minimal 
est requis du fait du profil denté et de la sur-
face diamantée présentes sur un instrument 
unique. Strips en acier inoxydable sont, réuti-
lisables et auto-clavables.

L mm 147 147 147
Körnung  Grit  Grain  45 μm  30 μm  15 μm

Stärke mm  Thickness mm  Epaisseur mm 0,13 0,10 0,08
Breite mm  Width mm  Largeur mm 3,75 3,75 3,75

Order No. PXDS 3 PFXDS 3 PCXDS 3

PXDS3, PFXDS3
PCXDS3
einseitig belegt, perforiert
single side coated, perforated
diamanté unilatéral, perforé

p  10
Diamant f re ie  Mi t te l länge  D iamond f ree  area   Espace non d iamantée

Sägeverzahnung
Serra ted
Dents  de  sc ie

40 mm

● Blaue Farbkennzeichnung / Blue ring / Blue ring     Standard / Standard / Standard     37 - 45 μm   ISO No. 524       
● Rote Farbkennzeichnung / Red ring / Red ring     Fein / Fine / Fin     30 - 40 μm   ISO No. 514
● Gelbe Farbkennzeichnung / Yellow ring / Yelllow ring    Superfein / Superfine / Superfin     10 - 20 μm   ISO No. 504

Füllungsbearbeitung
Filling process
Préparation des obturations

KFO
Orthodontic treatment
Traitement orthodontique

• PXDS3  • PFXDS3  • PCXDS3
perforované s pilkou
Akční cena  1 476,- Kč/bal. (10 ks)
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 DS 25
 DS 25F
 DS 25EF

 DS 25A

Körnung · Grit

Sortiment · Assortments 15 St./pcs

DS 25

DS 25F

DS25EF

DS 25A

Stärke · Thickness mm

Breite · Width (B) mm

Länge · Length mm

Diamantstreifen, einseitig belegt, rostfreier Stahl
Diamond strip, single sided, stainless steel

/

 DS 37
 DS 37F
 DS 37EF

 DS 37A

Sortiment · Assortments 15 St./pcs

DS 37

DS 37F

DS37EF

DS 37 A
Diamantstreifen, einseitig belegt, rostfreier Stahl
Diamond strip, single sided, stainless steel

10 10 10

mittel · medium (45 μm) fein · fine (30 μm) extrafein · extra-fine (15 μm)
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mittel · medium (45 μm) fein · fine (30 μm)
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extrafein · extra-fine (15 μm)
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148 148 148

•

•
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5 5 5

Körnung · Grit

Stärke · Thickness mm

Breite · Width (B) mm

Länge · Length mm

Separierstreifen/Separating strip
siehe Seite/see page 59
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back to general overview
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 WS 25
 WS 25F
 WS 25EF

 WS 25A

mittel · medium (45 μm)

•

•

fein · fine (30 μm)Körnung · Grit extrafein · extra-fine (15 μm)

Sortiment · Assortments 15 St./pcs

WS 25

WS 25F

•WS25EF

•WS 25A

5 5 5

0,13Stärke · Thickness mm

2,5

0,10

2,5

0,08

2,5

148 148 148

Breite · Width (B) mm

Länge · Length mm

Wabenstreifen, einseitig belegt, rostfreier Stahl
Diamond strip with honeycomb design, single sided, stainless steel

•

•

10 10 10/

WS37

WS37F

•WS37EF

•WS37A

5 5 5

0,13

3,75

0,10

3,75

0,08

3,75

148 148 148

 WS 37
 WS 37F
 WS 37EF

 WS 37A

Wabenstreifen, einseitig belegt, rostfreier Stahl
Diamond strip with honeycomb design, single sided, stainless steel

Körnung · Grit

Sortiment · Assortments 15 St./pcs

Stärke · Thickness mm

Breite · Width (B) mm

Länge · Length mm

mittel · medium (45 μm) fein · fine (30 μm) extrafein · extra-fine (15 μm)
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3,75
mm

3,75
mm

148 mm 147 mm

147 mm

• DS 3  • FDS 3  • CD S3 - plné
Akční cena 1 137,- Kč/ bal. (10 ks)

• PDS3  • PFDS3  • PCDS3 - perforované
Akční cena 1 307,-Kč/bal. (10 ks)
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DEZINFEKCE

ULTRAZVUKOVÉ KONCOVKY PRO EMs

bATIHEX RAPID
Minutová dezinfekce na povrchy spray
Akční  cena  299,- Kč / 750 ml
Akční  cena  999,- Kč / 3 litry

bATIHEX DEnT
Obsah balení 1l 
Dezinfekce na rotační nástroje.
Akční  cena  395,- Kč / 1 l

bATIsEPT RozTok
Dezinfekce na ruce
Akční  cena  182,- Kč / 200 ml
Akční  cena  332,- Kč / 1 litr

bATIQUAT RozTok - AM MD
Dezinfekce na ruční nástroje  
- koncentrát
Akční  cena  607,- Kč / 1 litr

Čištění a dezinfekce
periodontálních kapes

b-cEllIn
Čtverečky 2x 500 ks - 40x50 mm
Akční  cena  69,- Kč / balení

TAMPón sTáčEný  
nEsTERIlní
20/19 mm - 100ks
Akční  cena  129,- Kč / balení
15/15 mm - 100ks
Akční  cena  96,- Kč / balení

RUkAvIcE  
vyšETřovAcí lATEX
nepudrované 10x100ks
Akční  cena  1 490,- Kč / balení
pudrované 10x100ks
Akční  cena  1 380,- Kč / balení
Velikosti: XS, S, M, L

bATIsEPT gEl
Dezinfekční gel na ruce
Akční  cena  270,- Kč / 500 ml

BEST
SELER

BEST-E
SELER

STŘEDNÍ VÝKON STŘEDNÍ VÝKON NÍZKÝ VÝKON

NÍZKÝ VÝKON

STŘEDNÍ VÝKON

STŘEDNÍ VÝKON STŘEDNÍ VÝKON NÍZKÝ VÝKON

3 Perio 
USP3 (H3) 
Koncovka alá kyreta 
s tenkou čepelí.

P Universal 
UEP (P)
Koncovka standardního 
průměru vhodná 
k odstranění středních 
až silných usazenin 
v mělkých kapsách.

3 Perio 
UEP3 
Koncovka alá 
kyreta s tenkou 
čepelí.

S10 Universal 
UES10 (A) 
Koncovka standardního 
průměru vhodná 
k odstranění silných 
usazenin. 

100 Universal 
UE100 (PS) 
Koncovka velikosti 
sondy vhodná 
k odstranění slabých 
usazenin v mělkých 
až středních kapsách 
a pro parodondální 
údržbu.

100 Universal 
US100 (10Z) 
Koncovka velikosti 
sondy vhodná k 
odstranění slabých 
usazenin v mělkých 
až středních 
kapsách a pro 
parodondální 
údržbu.

S10 Universal 
USS10 (S1)
Koncovka standardního 
průměru vhodná k 
odstranění silných 
usazenin.

P10 Universal 
USP10 (10P) 
Koncovka standardního 
průměru vhodná k 
odstranění slabých 
usazenin a plaku. 
Koncovka má hladké 
hrany pro bezpečné 
odstranění měkkých i 
tvrdých usazenin.

HU-FRIEDY ULTRASONICKÉ KONCOVKY 
Již důvěřujete prémiové kvalitě našich scalerů a kyret.
Nyní můžete stejnou kvalitu zakusit u našich ultrasonických koncovek 
pro EMS a Satelec/Acteon násadce.

ULTRASONIC 
SCALING 

2 + 1 ZDARMA
AKCE PLATNÁ OD 1. ÚNORA DO 31.ČERVENCE 2018 

Vaše spokojenost je srdcem našeho 
podnikání.
A tak se i vy můžete připojit k tisícům 
dalších dentistů, kteří za skvělou cenu 
používají naše ultrasonické koncovky.   

Ke všem naším koncovkám přikládáme barevně 
odlišené momentové klíče!  

SERIES S 
kompatibilní se Satelec/Acteon* generátory
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BEST
SELER

BEST-E
SELER

STŘEDNÍ VÝKON STŘEDNÍ VÝKON NÍZKÝ VÝKON

NÍZKÝ VÝKON

STŘEDNÍ VÝKON

STŘEDNÍ VÝKON STŘEDNÍ VÝKON NÍZKÝ VÝKON

3 Perio 
USP3 (H3) 
Koncovka alá kyreta 
s tenkou čepelí.

P Universal 
UEP (P)
Koncovka standardního 
průměru vhodná 
k odstranění středních 
až silných usazenin 
v mělkých kapsách.

3 Perio 
UEP3 
Koncovka alá 
kyreta s tenkou 
čepelí.

S10 Universal 
UES10 (A) 
Koncovka standardního 
průměru vhodná 
k odstranění silných 
usazenin. 

100 Universal 
UE100 (PS) 
Koncovka velikosti 
sondy vhodná 
k odstranění slabých 
usazenin v mělkých 
až středních kapsách 
a pro parodondální 
údržbu.

100 Universal 
US100 (10Z) 
Koncovka velikosti 
sondy vhodná k 
odstranění slabých 
usazenin v mělkých 
až středních 
kapsách a pro 
parodondální 
údržbu.

S10 Universal 
USS10 (S1)
Koncovka standardního 
průměru vhodná k 
odstranění silných 
usazenin.

P10 Universal 
USP10 (10P) 
Koncovka standardního 
průměru vhodná k 
odstranění slabých 
usazenin a plaku. 
Koncovka má hladké 
hrany pro bezpečné 
odstranění měkkých i 
tvrdých usazenin.

HU-FRIEDY ULTRASONICKÉ KONCOVKY 
Již důvěřujete prémiové kvalitě našich scalerů a kyret.
Nyní můžete stejnou kvalitu zakusit u našich ultrasonických koncovek 
pro EMS a Satelec/Acteon násadce.

ULTRASONIC 
SCALING 

2 + 1 ZDARMA
AKCE PLATNÁ OD 1. ÚNORA DO 31.ČERVENCE 2018 

Vaše spokojenost je srdcem našeho 
podnikání.
A tak se i vy můžete připojit k tisícům 
dalších dentistů, kteří za skvělou cenu 
používají naše ultrasonické koncovky.   

Ke všem naším koncovkám přikládáme barevně 
odlišené momentové klíče!  

SERIES S 
kompatibilní se Satelec/Acteon* generátory
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používají naše ultrasonické koncovky.   
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AKČNÍ

CENA 

1 949,- Kč



svěTElná TURbínA
hp21kL | titanový plášť | keramická ložiska | vřeteno s 
karbidovou vložkou | 4-bodový spray | samočiná regulace 
tlaku | velmi tichý chod Max. 55 dB | výkon 25 W | připojení 
na rychlospojky kAVO, NSk, SIRONA
Akční  cena  17 990,- Kč/ks

svěTElná TURbínA  
hE21kL | keramická ložiska | výkon 21 W | 4-bodový spray
vřeteno s ocelovou vložkou | připojení na rychlospojky 
kAVO, NSk, SIRONA
Akční  cena  11 490,- Kč/ks

nEsvěTElná TURbínA
hE12  | keramická ložiska | výkon 18 W  
1-bodový spray | vřeteno s ocelovou vložkou
Akční  cena  7 490,- Kč/ks

svěTElná TURbínA
hB21kL | keramická ložiska | vřeteno s ocelovou vložkou 
výkon 21 W | 4-bodový spray | připojení na kAVO 
rychlospojku
Akční  cena 9 900,- Kč/ks

nEsvěTElná TURbínA
hB12  | keramická ložiska | výkon 18 W
1-bodový spray | vřeteno s ocelovou vložkou
Akční  cena  7 490,- Kč/ks

hB21kL

hB12 hB12

LC11L

LC01L/LC01

LE11L

PRIME LINE - TITANOVÝ PLÁŠť

CLAssIC LINE - CHROMOVÝ PLÁŠť

ECO LINE - CHROMOVÝ PLÁŠť

BAsIC LINE  - CHROMOVÝ PLÁŠť

svěTElné kolénko 1:1 
Lp11L/Lph11 | max. rychlost 40 000 ot./min.
Akční  cena 17 900,- Kč/ks

Rovný násADEc 1:1 svěTElný lP01l
Akční  cena 14 900,- Kč/ks

svěTElné kolénko 1:1, 2:1
LC11L | max. rychlost 40 000 ot./min.
Akční  cena 15 900,- Kč/ks

Rovný násADEc 1:1 svěTElný/ nEsvěTElný
LC01L/LC01 | max. rychlost 40 000 ot./min.
Akční  cena 13 390,- Kč/ks LC01L, 9 990,- Kč LC01

svěTElné kolénko 1:1, 2:1
LE11L | max. rychlost 40 000 ot./min
Akční  cena  13 390,- Kč/ks

nEsvěTElné kolénko 1:1, 2:1
LE11 | max. rychlost 40 000 ot./min
Akční  cena  9 990,- Kč/ks

hE12

hE21kL

hC21kL

svěTElná TURbínA
hC21kL | chromový plášť | keramická ložiska | vřeteno s karbidovou  
vložkou| 4-bodový spray | výkon 23 W | připojení na rychlospojky kAVO
Akční  cena  15 390,- Kč/ks

CLASSIC LINE

18 MĚSÍCŮ

ZÁRUKA

Bc. Ondračka | tel.: 608 243 383 | ondracka@max-dent.cz | www.max-dent.cz

Lp11L/Lph11

Lp01L

NOVĚ 

eSHOP

hp21kL

Rovný násADEc 1:1 svěTElný/ nEsvěTElný
LE01L/LE01 | max. rychlost 40 000 ot./min.
Akční  cena 11 890,- Kč/ks LE01, 8 490,- Kč LC01

LE01L

ECO LINE

1 ROK
ZÁRUKA

BASIC LINE

1 ROK
ZÁRUKA

PRIME LINE

2 ROKY
ZÁRUKA



LB41/11p

LU1011

LB41/11

svěTElná RycHlosPojkA lED
QC6016k | rychlospojka kAVO
Akční  cena 5 790,- Kč

Rovný násADEc bEz cHlAzEní
LB01 | max. rychlost 20 000 ot./min
Akční  cena 6 490,- Kč/ks 

CLAssIC LINE - CHROMOVÝ PLÁŠť

kolénko 1:1 nEsvěTElné 
bEz cHlAzEní
LB11/11 | max. rychlost 20 000 ot./min
Akční  cena 6 490,- Kč/ks 

PRoPHylAkTIcké kolénko 4:1 
nEsvěTElné bEz cHlAzEní
LB41/11p | max. rychlost 5 000 ot./min
Akční  cena 6490,- Kč/ks 

kolénko 4:1 nEsvěTElné 
bEz cHlAzEní
LB41/11 | max. rychlost 5 000 ot./min
Akční  cena 6 490,- Kč/ks 

svěTElná TURbínA
hC20kL | chromový plášť | keramická ložiska 
vřeteno s karbidovou vložkou
4-bodový spray | výkon 28 W
připojení na rychlospojky kAVO
Akční  cena  15 900,- Kč/ks

LB11/11

LB01

MAzAcí olEj
LU1011 | s čistící složkou
 500 ml
Akční  cena  652,- Kč/ks

AKCE 

5+1 ZDARMA

543,- Kč

CLASSIC LINE

18 MĚSÍCŮ

ZÁRUKA

Bc. Ondračka | tel.: 608 243 383 | ondracka@max-dent.cz | www.max-dent.cz

NOVĚ 

eSHOP

QC6016k

1 ROK
ZÁRUKA

NOVINKA 2016

EXTRÉMNĚ

VYSOKÝ VÝKON

28 W

HG-43 A
     1:1 přímý násadec
     Nesvětelný

  Jednobodové chlazení
     Vrtáčky Ø 2,35 mm

12 345 CZK

Ceníková cena 16 161 CZK

WG-66 LT
     2:1 kolénkový násadec

  Kompaktní světlovod

  Jednobodové chlazení
  Hlavička Ø 9,5 mm

20 041 CZK

Ceníková cena 26 357 CZK

WG-56 LT
     1:1 kolénkový násadec

  Kompaktní světlovod

  Jednobodové chlazení
  Hlavička Ø 9,5 mm

17 475 CZK

Ceníková cena 22 253 CZK

WG-99 LT
     1:5 kolénkový násadec

  Kompaktní světlovod

  4bodové chlazení
  Hlavička Ø 9,5 mm

22 125 CZK

Ceníková cena 32 129 CZK

TE-98 LQ

WE-99 LED G
  1:4,5 kolénkový násadec

     LED+ s generátorem
  3bodové chlazení

     Hlavička Ø 10,1 mm

25 812 CZK

Ceníková cena 32 706 CZK

WE-56 LED G
     1:1 kolénkový násadec
      LED+ s generátorem

  Jednobodové chlazení
     Hlavička Ø 10,1 mm

20 041 CZK

Ceníková cena 24 017 CZK

WE-56
     1:1 kolénkový násadec
     Nesvětelný

  Externí chlazení
     Hlavička Ø 10,1 mm

6 894 CZK

Ceníková cena 7 696 CZK

HE-43
     1:1 přímý násadec
     Nesvětelný

  Externí chlazení
     Vrtáčky Ø 2,35 mm

5  932   CZK

Ceníková cena 7 054 CZK

21 644 CZK

Ceníková cena 
27 095 CZK

TE-95 RM/BC 
     Nesvětelná

  Jednobodové chlazení
  Standardní hlavička Ø 12,2 mm
  18 W/330.000 ot./min

     4děrový / Borden 2děrový

7 535 CZK

Ceníková cena 12 569 CZK

16 193 
Ceníková cena
19 079 CZK

TE-98 LQ+RQ-54

TE-98 LQ & RQ-54
     LED+ s generátorem

  3bodové chlazení
  Standardní hlavička Ø 12,2 mm
  18 W/330.000 ot./min
  Připojení Rotoquick® W&H

     Váha 68 g (TE-98LQ & RQ-54) 

TG-98 L
     LED+ světlo    4bodové chlazení

  Standardní hlavička Ø 11,5 mm
  19 W/360.000 ot./min
  Připojení Rotoquick® W&H

     Váha 56 g (TG-98L & RQ-24)

20 041 CZK

Ceníková cena 25 171 CZK
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PAPíRové čEPy 02
Akční cena 115,- Kč 

PAPíRové čEPy 04
Akční cena 127,- Kč 

PAPíRové čEPy 06
Akční cena 127,- Kč 

PAPíRové čEPy REcIPRoc
Akční cena 127- Kč

gUTTAPERcHA 02
Akční cena 165,- Kč  

gUTTAPERcHA 04
Akční cena 184,- Kč 

gUTTAPERcHA 06
Akční cena 184,- Kč 

gUTTAPERcHA REcIPRoc
Akční cena 184,- Kč

sAMolEPTAcí bonD g7 | 5 ml
Akční cena 1317,- Kč/ks
BALENí OBSAhUjE:
- Diaplus G7- samoleptací adhezivum: 

1 lahvička x 5 ml.

  INfORMACE O VýROBkU:
- samoleptací adhezivum 7-mé 

generace,
- poskytuje výborné výsledky adheze 

s jedinou lahvičkou, jediným 
nátěrem samoleptacího adheziva,

- rychlé 3 kroky (za méně než 35 vteřin) snižují nebezpečí 
kontaminace: (nanesení samoleptacího adheziva - 
20 sekund, vysušení vzduchem pod vysokým tlakem 
2 - 5 sekund, polymerizace - 10 sekund),

- poskytuje pevné a dlouhotrvající adhezivního propojení 
lepených částí (skloviny i dentinu),

- zmenšuje riziko postoperační senzibility.

DIA Flow | 2x 2 gr. barvy A1, A2, A3, A3,5
Akční cena 647,- Kč/bal.
BALENí OBSAhUjE:
-  tekutá pryskyřice 2 g x  2stříkačky,
-  20 jednorázových kanyl (černých).

INfORMACE O VýROBkU:
-  tekutá kompozitní pryskyřice se snadnou manipulací a vysokou 

pevností,
-  vysoká úroveň uvolňování fluoridů bez prudkého poklesu,
-  teče, což umožňuje rychlé techniky a ovládání, 
-  třída III, V a IV přímé výplně, 
-  vložka pro třídu I, II,
-  zatmelí kavity a štěrbiny, kde je třeba, 
-  velmi vhodné pro minimálně invazivní  

stomatologii,  
-  vysoká pevnost v tahu a malé smrštění,
-  vysoká úroveň radiopacity.

KALIBROVANÉ gUTTAPERČOVÉ A PAPÍROVÉ ČEPY

DiaDent Quality Assurance

DEVIATION FROM STANDARD (mm)

US Patent No. 6,004,133
International Patents pending.
European Patents  No. 0964656
United Kingdom Patents  No. 0964656
Deutsches Patents  No. EP 0964656

- All DiaDent Points are Hand Jig Rolled to exacting standards.
- They are uniformly tapered and unsurpassed for consistency in sizing.
- All Points are laser inspected to ensure the tightest tolerances surpassing ISO standards.

 Millimeter Marked Gutta Percha Points
- Quick and easy method for depth measurements.
- Points with mm marking at 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm and 24mm.
- Eliminates apex perforations which may lead to bleeding.
- Reaches the apex, completely seal the entire length of the canal.
- Save chair time with premeasured points.
- Most accurate depth measurements.

 Computerized Laser Inspection System
- Each point is inspected by the laser beam.
-  Using a laser beam, each DiaDent ML.029 point is individually inspected for 

diameters at D3 and D16.
- 

measurement units, DiaDent uses 1/1,000mm increments.

 Millimeter Marked Paper Points
- Quick and easy method for depth measurements.
- Points with mm marking at 18mm, 19mm, 20mm, 22mm and 24mm.
- Eliminates apex perforations which may lead to bleeding.
- Completely drying the entire length of the canal.
- Save chair time with premeasured points.
- Most accurate depth measurements.

Comparative absorption of
Paper Points, by Brand

Hand Jig Rolled Points vs Machine Rolled Points

DiaDent’s method of hand rolling the points ensures the following:

- Inconsistent taper

- Uneven, Unpredictably shaped tips

- Overlapping of material of the tips

- Reduced likelihood of optimal apical seal

DiaDent Hand Jig Rolled Gutta Percha Points Machine Rolled Gutta Percha Points

- Consistent, Uniform taper

- Smooth, Rounded Bullet shaped tips

- Readily conforms to shape of canal

- Greater likelihood of optimal apical seal

DiaDent’s Millimeter Marked Gutta Percha Points & Paper Points

ROOT CANAL FILLING MATERIALS
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ISO and ADA standard requires the use of 1/100mm incremental

DiaDent Quality Assurance

DEVIATION FROM STANDARD (mm)

US Patent No. 6,004,133
International Patents pending.
European Patents  No. 0964656
United Kingdom Patents  No. 0964656
Deutsches Patents  No. EP 0964656

- All DiaDent Points are Hand Jig Rolled to exacting standards.
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- All Points are laser inspected to ensure the tightest tolerances surpassing ISO standards.
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- Eliminates apex perforations which may lead to bleeding.
- Reaches the apex, completely seal the entire length of the canal.
- Save chair time with premeasured points.
- Most accurate depth measurements.
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- Each point is inspected by the laser beam.
-  Using a laser beam, each DiaDent ML.029 point is individually inspected for 

diameters at D3 and D16.
- 

measurement units, DiaDent uses 1/1,000mm increments.

 Millimeter Marked Paper Points
- Quick and easy method for depth measurements.
- Points with mm marking at 18mm, 19mm, 20mm, 22mm and 24mm.
- Eliminates apex perforations which may lead to bleeding.
- Completely drying the entire length of the canal.
- Save chair time with premeasured points.
- Most accurate depth measurements.

Comparative absorption of
Paper Points, by Brand

Hand Jig Rolled Points vs Machine Rolled Points

DiaDent’s method of hand rolling the points ensures the following:

- Inconsistent taper

- Uneven, Unpredictably shaped tips

- Overlapping of material of the tips

- Reduced likelihood of optimal apical seal

DiaDent Hand Jig Rolled Gutta Percha Points Machine Rolled Gutta Percha Points

- Consistent, Uniform taper

- Smooth, Rounded Bullet shaped tips

- Readily conforms to shape of canal

- Greater likelihood of optimal apical seal

DiaDent’s Millimeter Marked Gutta Percha Points & Paper Points

ROOT CANAL FILLING MATERIALS
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ISO and ADA standard requires the use of 1/100mm incremental

AKCE 
165, - Kč

184, - Kč

pApíROVÉ ČEpY
GUTTApERChA ČEpY

AKCE 
115, - Kč

127, - Kč

lEPTADlo | 5ml
Akční cena 179,- Kč/ks

sInglE bonD DIA PlUs | 5 ml
Akční cena741,- Kč/ks
BALENí OBSAhUjE:
-  Diaplus - jednosložkové pojivo: 

1 lahvička pojiva x 5 ml.

 INfORMACE O VýROBkU:
-  jednosložkové pojivo,
-  pro všechny přímé kompozitní výplně,
-  vysoká pevnost,
-  k dispozici pro všechny třídy přímé kompozitní výplně,
-  pro nepřímé výplně s porcelánem, amalgámem nebo 

kompozitní úpravy po polymerizaci s minimální tloušťkou 
filmu,

-  pojivo na bázi ethanolu poskytuje jeho výjimečnou pevnost.   

Bc. Ondračka | tel.: 608 243 383 | ondracka@max-dent.cz | www.max-dent.cz

AKCE
647,- Kč

AKCE
741,- Kč

AKCE
1317,- Kč

AKCE 
179,- Kč

NOVĚ 

eSHOP



DIA PREP PlUs - EDTA cREAM | 2x 6g
Akční cena 724,- Kč

Bc. Ondračka | tel.: 608 243 383 | ondracka@max-dent.cz | www.max-dent.cz

AKCE 
606,- Kč

EDTA kRéM nA PREPARAcI kořEnovéHo kAnálkU

DIA PREP PlUs - EDTA cREAM | 2x 6 g

EDTA RozTok  
nA kořEnové kAnálky
BALENí OBSAhUjE:
-  1 x EDTA 17 % roztok 100 ml,

 INfORMACE O VýROBkU:
-  na bázi vody,
-  čistí, změkčuje a rozšiřuje kořenový kanálek,
-  rozpouští vápník,
-  odstraňuje a rozpouští nečistoty,
-  mikrobicidní účinky.

DIAPAsTA PRo ošETřEní kořEnovýcH kAnálků
BALENí OBSAhUjE:
-  standardní sadu B - 2 g pasty, 10 jednorázových kanyl 

s krytkou.

INfORMACE O VýROBkU:
-  směs kalcium-hydroxidové pasty se síranem barnatým pro 

ošetření kořenových kanálků,
-  přechodná výplň kořenových kanálků,,
-  plnění kanálků pro první zuby,
-  ošetření po zákroku,
-  rozpustné ve vodě - snadné čištění a 

odstranění,
-  snadný a rychlý přístup,
-  RTG kontrastní,
-  antibakteriální.

DIAFIl coRE AUToMIX - DosTAvbový MATERIál 
BALENí OBSAhUjE:
-  Diafil Core Automix - duálně vytvrzovací kompozit
-  2 stříkačky po 9 g,
-  10 intraorálních kanyl.
-  10 automix kanyl.

INfORMACE O VýROBkU:
-  duálně vytvrzovací kompozitní materiál 

(světlem + samovytvrzovací),
-  sestává ze dvou komponent,
-  vysoká úroveň radiopacity, 
-  komfortní dávkování: Stříkačky automix poskytují správný 

a konzistentní mix pro jakékoli použití,
-  snadná a přesná aplikace s automix a intraorálními kanylami,
-  vysoká pevnost kompozitní pryskyřice v tlaku a dlouhodobá 

životnost,
- vlastnosti podobné dentinu,
-  vynikající pevnost spoje s Diaplus,
-  přírodní barva odstín A3 pro optimální estetický vzhled.

DIAcEM TEMP nE
Dočasný provizorní cement na fixaci a výplně
- obsah balení 2x 10 g
- neobsahuje oxid zinový
- eugonolový

E-TEMP
Dočasný výplňový materiál pro standardní dutiny 
a post-endodontické ošetření
- obsah balení 30 g

AKCE 
1 371,- Kč

AKCE 
2057,- Kč

AKCE 
192,- Kč

AKCE 
686,- Kč

NOVĚ 

eSHOP

DIA PRosEAl
BALENí OBSAhUjE:
-  Dia-prosealTM - materiál pro utěsnění kořenového kanálku - 

1 stříkačka x 16 g (základ 6.5 g + katalyzátor 9,5 g),
-  1 míchací podložka,
-  1 špachtle.

INfORMACE O VýROBkU:
-  Dia-prosealTM - materiál 

pro utěsnění kořenové-
ho kanálku,

-  nízká rozpustnost 
zajišťuje odolnost proti 
rozpadu časem,

-  rychlá a snadná příprava a méně odpadu,
-  výborné vlastnosti průtoku umožňují dosáhnout 

a utěsnit laterální kanálky, což je obzvláště vhod-
né pro tepelné metody práce s gutaperčou.

- nízké riziko cytotoxicity díky krátké době aplikace,
- vysoká radiopacita,
- vhodná kombinace s gutaperčovými čepy.

AKCE 
1 140,- Kč

AKCE 
161,- Kč



HLADÍTKA NA KOMPOZIT

AKCE 
512,- Kč

AKCE 
512,- Kč

AKCE 
512,- Kč

AKCE 
512,- Kč

AKCE 
512,- Kč

AKCE 
512,- Kč

AKCE 
512,- Kč

AKCE 
512,- Kč

AKCE 
512,- Kč

AKCE 
512,- Kč

AKCE 
512,- Kč

Bc. Ondračka | tel.: 608 243 383 | ondracka@max-dent.cz | www.max-dent.cz

NOVĚ 

eSHOP
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gc PRoDUkTy

1990,- Kč



ARTIkUlAční PAPíRy 
velmi kvalitní a oblíbené artikulační papíry v modré a červené barvě.

Pásky
Bk01 | modrý | 300 ks | Akční cena 490,- Kč
Bk02 | červený | 300 ks | Akční cena 490,- Kč
Bk1001 | modrý náhradní | 300 ks | Akční cena 450,- Kč
Bk1002 | červený náhradní | 300 ks | Akční cena 450,- Kč
Bk03 | podkova modrá | 50 ks | Akční cena 372,- Kč
Bk04 podkova červená | 50 ks | Akční cena 372,- Kč

wAlsER MATRIcE sET
10 matric + kleště | 18 matric + kleště | 25 matric + kleště
Akční cena 6 306,- Kč | 9 390,- Kč | 13 260,- Kč
MATRIcE - náHRADní bAlEní 1855,- Kč/5 ks

AKCE 
490, - Kč

450, - Kč

372, - Kč

zRcáTkA 12 ks 
nezvětšovací 770 XS
Akční cena 499,- Kč/balení
zvětšovací 771 XS
Akční cena
549,- Kč/balení zRcáTkA 10 ks 

nezvětšovací, rhodiovaná
vysoká čistota obrazu
Akční cena 1 300,- Kč/bal.

AKCE  
70, - Kč

DRžáTko zRcáTEk
23-9 | držátko zrcátek šestihranné | 12cm
Akční cena 70,- Kč/ks

Bc. Ondračka | tel.: 608 243 383 | ondracka@max-dent.cz | www.max-dent.cz

sEDlo lékAřské
vysoká kvalita zpracování | přirozená ergonomie
čalounění kůže nebo koženka | sedlo kategorie 
,,zdravé sezení“
Akční cena 16 490,- Kč/ks

TAbURET

na zdravé sezení“
Akční cena 14 620,- Kč/ks

AKCE  

1 300, - Kč

NOVĚ 

eSHOP

oRDInAční PískovAč
oblíbený pískovač 
na našroubování na hadici
Akční  cena 6 990,- Kč

AKCE  
499, - Kč

549,- Kč

AKCE  

16 990, - Kč AKCE  

14 620,-Kč

AKCE 

 PRÁŠEK ZDARMA

16 990,- Kč

PRoFEsIonální PískovAč
pR1011 | dostupný na rychlospojky kAVO,
Wh, NSk, BIEN-AIR
Akční  cena 16 990,- Kč/ks
+ prášek 300g ZDARMA

PRoFEsIonální PRášEk Do PískovAčE
pp1011 | příchuť mentol, citron, jahoda1 | obsah 300 g
Akční  cena 549,- Kč/ks



kořEnové čEPy zE sklovláknITéHo koMPozITU
TyP cyTEc nEbo conTEc
elasticita blízká dentinu | šetrné ke kořenům | dobrá radioopacita

TEsT sET
obsahuje 2x zprůchodňovač | 1x kalibrační nástroj |
3x čepy Ø 1,4
Akční cena 615,- Kč 

cyTEc blAnco koMPlET sET
20ks čepy + 4ks předvrtávač | bílé, žluté, modré, černé
Akční cena 3 490,- Kč

conTEc blAnco koMPlET sET 
20ks čepy + 4ks předvrtávač | bílé, žluté, modré, černé
Akční cena 3 490,- Kč

conTEc náHRADní bAlEní čEPů 10 ks  
bílé, žluté, modré, černé
Akční cena 1 499,- Kč/bal.

cyTEc náHRADní bAlEní čEPů 10 ks
bílé, žluté, modré, černé
Akční cena 1 499,- Kč/bal.

conTEc náHRADní PřEDvRTávAč
bílý, žlutý, modrý, černý
Akční cena 149,- Kč/ks

cyTEc náHRADní PřEDvRTávAč
bílý, žlutý, modrý, černý
Akční cena 149,- Kč/ks

Ø mm

Ø mm

1,30

2,8% 0,8º 2,8% 0,8º 2,8% 0,8º 2,8% 0,8º

1,50 1,75 2,00

0,85 0,95 1,05 1,20

4,1% 1,2º 5,2% 1,5º 6,8% 2,0º 8,0% 2,3º

Ø mm 1,24

4º 4º 4º 4º

1,44 1,84 2,15

Ø mm 0,830,63 1,03 1,23

4
,5

4
,5 5
,9

3

6
,2

2

AKCE 
3 490.- Kč

AKCE 
3 490.- Kč

TotalCem

•	 excelentní	samo-leptací	a	samo-adhezivní	cement
•	 výjimečná	vazebná	síla:	na	dentin	15	MPa,	vazebná	síla	na	sklovinu	20	MPa
•	 na	lepení	čepů,	inlayí,	onlayí,	keramiky,	zirkonu,	kovu	a	kompozitních	materiálů
•	 na	cementování	čepů,	korunek,	můstků,	inlayí	a	onlayí.
•	 kompaktní	balení		-	Leptací	gel	+	Primer	+		Bond	a	Cement	
•	 uvolňuje	fluoridy
•	 duálně	tuhnoucí	-	chemicky/	foto-polymerizace	(polymerizace	zaručená	v	oblastech	s	

omezeným	průnikem	světla)
•	 optimální	gelová	konzistence	pro	jednoduché	odstranění	přebytku	po	3-4	sek.	osvícení,	

barevná	stálost

TTLCEM-A2 TotalCem	A2:	1	stříkačka	8g	(5ml)	+	10	mísících	kanyl	+	10	intra-orál-
ních	kanyl 1.373	Kč

TTLCEM-TR TotalCem	Translucent:	1	stříkačka	8g	(5ml)	+	10	mísících	kanyl	+	intra-
orálních	kanyl 1.373	Kč

DCEXXF-50 TotalCem	&	Dentocore:	25	jemných	mísících	kanyl	+	25	velmi	jemných	
intra-orálních	kanyl 452	Kč

AKCE  

1 570, - Kč

ToTAlcEM
excelentní samoleptací a samoadhezivní cement | 
výjimečná vazebná síla: na dentin 15 Mpa, vazebná síla na 
sklovinu 20 Mpa | na lepení čepů, inlayí, onlayí, keramiky, 
zirkonu, kovu a kompozitních materiálů | na cementování 
čepů, korunek, můstků, inlayí a onlayí | kompaktní balení - 
leptací gel + primer + Bond a Cement | uvolňuje fluoridy |
duálně tuhnoucí - chemicky/foto-polymerizace (polymeri-
zace zaručená v oblastech s omezeným průnikem světla)
optimální gelová konzistence pro jednoduché odstranění 
přebytku po 3-4 sek. osvícení, barevná stálost

kElíMky
60,- Kč/100ks

RoUšky skláDAné
580,- Kč/500ks

sAvky 
70 Kč/100ks

RoUškA lékAř
199 Kč/50ks

DEzInFEkční UbRoUsky
PoloDEnT
náhradní balení 100 ks
Akční cena 145,- Kč

AKCE 
145,- Kč

100 ks 
60,- Kč

100 ks
70,- Kč

500 ks 
580,- Kč

50 ks
199,- Kč

DC-1 9828 | praktická dezinfekce 
na rotační i ruční nástroje ředitelná 
na 100 litrů | obsah balení 1
Akční cena 1 357,- Kč/lahev

DEZINFEKCE
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Gentle, yet effective cleaning 
and disinfecting agent 
for manual reprocessing.

Advantages:

• Economic (1litre concentrate = 
100 litres ready to use solution)

• Concentrate can be used 
universally for cleaning and 
disinfecting

• For all rotary instruments and 
hand instruments

• No material degradation

• Convenient dosing bottle

• DGHM / VAH listed

• Aldehyde-free, non-fi xing

• Alcohol-free

Material schonendes Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel für die manuelle 
Aufbereitung

Vorteile:
 • ergiebig (1 l Konzentrat = 100 l 

gebrauchs fertige Lösung) 
und dadurch besonders wirtschaftlich

• universell einsetzbares Konzentrat 
zur Reinigung und Desinfektion

• ein Mittel für alle rotierenden 
Instrumente und Hand instru mente

• materialverträglich

• praktische Dosierfl asche

• DGHM-/VAH-gelistet

• aldehydfrei, somit nicht fi xierend

• alkoholfrei

DC1
DC1

Bohrerbad, Instrumentenbad: 
bei 1%iger Lösung   60 Minuten
bei 3%iger Lösung   30 Minuten
bei 4%iger Lösung   15 Minuten

Ultraschall:   
bei 2%iger Lösung      5 Minuten

Verdünnungstabelle DC1:
Gebrauchslösung 1%ig 2 %ig 3%ig 4%ig
1 Liter  10ml  20ml 30ml 40ml
2 Liter  20ml 40ml 60ml 80ml
3 Liter  30ml 60ml 90ml 120ml
4 Liter  40ml 80ml 120ml 160ml
5 Liter  50ml 100ml 150ml 200ml

Bur bath, instrument bath:
With 1% solution  60 minutes
With 3% solution  30 minutes
With 4% solution  15 minutes

Ultrasonic:  
With 2% solution  5 minutes

DC1 dilution table:
Working solution 1%ig 2 %ig 3%ig 4%ig
1 liter   10ml  20ml 30ml 40ml
2 liter   20ml 40ml 60ml 80ml
3 liter   30ml 60ml 90ml 120ml
4 liter   40ml 80ml 120ml 160ml
5 liter   50ml 100ml 150ml 200ml

 9826     
   

 KOMET DC1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel, 1 l
(mit deutscher Anleitung)  
KOMET DC1 Cleaning agent and disinfecting, 1 l
(with German instruction for use) 

 9828     
   

 KOMET DC1 Reinigungs- und Desinfektionsmittel, 1 l
Für KOMET DC1 mit deutscher Anleitung siehe 9826  
KOMET DC1 Cleaning agent and disinfecting, 1 l
(with multilingual instructions for use) 
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NOVĚ 

eSHOP

oRDInAční PískovAč
oblíbený pískovač 
na našroubování na hadici
Akční  cena 6 990,- Kč
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AKCE  

1 249, - Kč

AKCE
6 990,- Kč

PolyMERAční lED lAMPA
vysoký výkon 1000 mw/cm2 | kovové tělo
tužkový typ | jednoduchá výměna baterie
Akční cena 6 990,- Kč/ks

AKCE
14 990,- Kč

vyTvRzovAcí lAMPA D-lUX
vysoký výkon 1600 mw/cm2 | kovové tělo | 
tužkový typ 
jednoduchá výměna baterie plné nabití za 
90 minut
soft start | programy: 5, 10, 20 sekund | výdrž 
baterie 160 x 10 sekund
max. výkon: 1600 mW již při režimu 5 sekund | 
váha: 155 g
Akční cena 14 990,- Kč

NOVĚ 

eSHOP

REcIPRoc násTRojE
R25, R40, R50

MTwo násTRojE

AKCE  

2900, - Kč

balení 6 ks

ARDEnT FUTURA - 44,5% Ag | 30% sn | 25,5% cu

Non gamma-2 amalgám s vynikajícími fyzikálními vlastnostmi
kapsle vel.1 - 400 mg (50 kapslí) 908,- kč 8 490,- kč/500ks
kapsle vel.2 - 600 mg (50 kapslí) 1 204,- kč 11 390,- kč/500ks
kapsle vel.3 - 800 mg (50 kapslí) 1 514,- kč 14 290,- kč/500ks

ARDEnT ng-2 70 - 70% Ag | 18% sn | 12% cu

Non gamma-2 amalgám s vynikajícími fyzikálními vlastnostmi
kapsle vel.1 - 400 mg (50 kapslí) 1 164,- kč 10 900,- kč/500ks
kapsle vel.2 - 600 mg (50 kapslí) 1 583,- kč 14 900,- kč/500ks
kapsle vel.3 - 800 mg (50 kapslí)  2 009,- kč 18 900,- kč/500ks

MATRIcová PáskA 3M
6mm/ 0,03; 0,04; 0,05 mm, délka 3m
7mm/ 0,03; 0,04; 0,05 mm, délka 3m

AKCE
199,-Kč

AKCE  

8 390, - Kč

lEPTADlo PERFEcTETcH
50 ml | 36% h

3
pO

4
 | možnost dávkování

do 10 malých stříkaček á 5 ml
Akční cena 1 249,- Kč/ks

AKCE  

1568, - Kč

balení 6 ks

klADívko nA konDEnzAcI
nejprodávanější kolénko na kondenzaci 
amalgámu včetně sady nástrojů
Akční cena 8 390,- Kč/ks


