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riva self cure / riva self cure HV
Ideální radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál pro 

výplně I. a II. třídy, geriatrické  a cervikální výplně.

riva self cure
Ideální radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál pro 

výplně I. a II. třídy, geriatrické  a cervikální výplně.

riva light cure / riva light cure HV 
Ideální radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřicí modifikovaný skloinomerní 

výplňový materiál s výbornou estetikou. Pro výplně I., II. a III. třídy, geriatrické 

a cervikální výplně.

Balení: 15 g prášek / 6,9 ml tekutina

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4,

B2, B3, T-A2, T-A3, T-A3.5

Obj. č. SD86105**

1.039,- 1.092,-

Balení: 15 g prášek / 7,2 ml tekutina

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4,

B2, B3, B4, C2, C4, b

Obj. č. SD8700501-16

1.285,- 1.365,-

riva silver
Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový 

materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a 

vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál 

pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín.

VÝPLŇOVÉ MATERIÁLYVÝPLŇOVÉ MATERIÁLYVÝPLŇOVÉ MATERIÁLY

Balení P/T: 32 g / 8,9 ml

Obj. č. SD8670508

3.980,- 4.910,-

Balení: 50 kapslí

Obj. č. SD8670008

3.980,- 5.024,-

riva self cure 

Balení: 50 x kapsle

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4,

B2, B3, sortiment, T-A2, T-A3, T-A3.5

Obj. č. SD8600001-13

SD8605001-08

SD8610000

riva self cure HV

Balení: 50 x kapsle

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

Obj. č. SD8630001-4

riva HV je materiál s vysokou viskozitou

2.845,- 3.492,-

riva self cure 

Balení: 45 x kapsle

Odstíny: A2, A3

Obj. č. SD8606202,3

SD8606302,3

riva self cure HV

Balení: 45 x kapsle

Odstíny: A2, A3

Obj. č. SD8630102-03

2.559,- 3.143,-

riva light cure 

Balení: 50 x kapsle

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4,

B2, B3, B4, C2, C4, b

Obj. č. SD8700001-16

SD8710000

riva light cure HV

Balení: 50 x kapsle

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1

Obj. č. SD8730001-6

riva HV je materiál s vysokou viskozitou

2.845,- 3.452,-

riva light cure 

Balení: 45 x kapsle

Odstíny: A2, A3

Obj. č. SD8700062-63

riva light cure HV

Balení: 45 x kapsle

Odstíny: A2, A3

Obj. č. SD8730052-53

2.559,- 3.107,-

riva light cure 
Ideální radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřicí modifikovaný skloinomerní 

výplňový materiál s výbornou estetikou. Pro výplně I., II. a III. třídy, geriatrické 

a cervikální výplně.

Obj. č. SD5545009

1,- 1.432,-
*

riva aplikátor 1
Aplikátor kapslí z nerezové oceli. Zajišťuje řízené vytlačování,

je autoklávovatelný. Možné použití i s kapslemi jiných

výrobců.

riva aplikátor 2
Aplikátor kapslí bez ostrých hran pro řízené vytlačování.

Pohodlná manipulace v ústech i u osoby s malou rukou.

Je autoklávovatelný. Možné použití i s kapslemi jiných

výrobců.

* Akční cena platí
při nákupu 1x riva kapsle LC/SC

v ceníkové ceně
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Obj. č. SD5545013

1.329,- 2.659,-
*



+

KOMPOZITNÍ VÝPLNĚKOMPOZITNÍ VÝPLNĚKOMPOZITNÍ VÝPLNĚ

wave
Zatékavý kompozitní materiál ve 3 viskozitách, který je možné

použít pro výplně všech tříd, pečetění, podložky, opravy

rekonstrukcí. Široká barevná škála pro anteriorní a posteriorní

rekonstrukce. Díky dlouhé aplikační kanyle je zajištěn snadný přístup

i do těžko dosažitelných míst.

aura eASY
Univerzální kompozitní materiál. Vybírejte ze 4 univerzálních odstínů (ae1, ae2, ae3, 

a e 4 ) ,  k t e r é  s e  s n a d n o  p ř i z p ů s o b í  o d s t í n ů m  f r o n t á l n í c h

i distálních výplní. Optimalizovaná, nelepivá konzistence usnadňuje modelování

a nanášení. Jedinečná kombinace plniva a pryskyřice zajišťuje pevnost a estetiku 

potřebnou pro zhotovení výplní s dlouhou životností.
Balení: 1 x 4 g stříkačka

Odstíny: ae1, ae2, ae3, ae4

Obj. č. SD8560020-23

Balení: 20 x 0,25 g kompule

Odstíny: ae1, ae2, ae3, ae4

Obj. č. SD8565020-23

1.485,- 1.978,-

1.190,- 1.583,-

luna
Luna je ideální univerzální nanohybridní výplňový materiál pro každodenní použití 

ve frontálním i distálním úseku. Jednoduchý estetický kompozitní systém

s výbornou leštitelností, pevností a odolností.

Balení: 4 g stříkačka 

Odstíny: A1, A3.5, A4, B1, B2, C1, C2, D2, b, Incisal, OA2, OA3, OA3.5

Obj. č. SD8401081-99

545,- 990,-
Balení: 4 g stříkačka 

Odstíny: A2, A3

Obj. č. SD8401082-83

645,- 990,-

Balení Promo pack II.: 4 x 4 g stříkačka (odstíny: 2x A2, 2x A3) + 5 ml stae

+ luna instruktážní návod 

Obj. č. SD8400125-II

2.180,- 3.177,-

Balení: 1 g stříkačka, 5 x aplikátor  

wave - nejvíce zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, G, B

Obj. č. SD7510102 - SD75114147

wave MV - středně zatékavý

wave HV - nejméně zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, C2, B

Obj. č. SD8310102 - SD83114147

Obj. č. SD8210102 - SD82114147

349,- 431,-
Balení: 10 x 1 g stříkačka A2 nebo A3 

wave - nejvíce zatékavý

Obj. č. SD7500012-13

2.790,- 3.345,-

Výhodné

balení

N
ový

obsah balení:

2x A2, 2x A3, stae

aura bulk fill
Ultra univerzální bulk kompozitní materiál nové generace. Představuje spojení 

nové kompozitní pryskyřice s nízkým smršťováním a nového plniva s vysokou 

hustotou (UHD). Aura je určena pro rychlé posteriorní výplně, kdy není nutné 

překrývat sklovinou. Určeno pro dosažení velké hloubky vytvrzení a vysoké 

pevnosti.

Balení: 20 x 0,25 g kompule 

Obj. č. SD8565012

1.545,- 2.051,-

Balení: 4 g stříkačka 

Obj. č. SD8560012

1.290,- 1.641,-

Jen

279 Kč 

za 1g



AMALGÁMYAMALGÁMYAMALGÁMY

permite
Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina

s 56% obsahem stříbra. Je velmi pevný, snadno

leštitelný a lehce tvarovatelný. 
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1.390,-
1.687,-

1.790,-
2.250,-

2.590,-
3.000,-

   50 kapslí

  400 mg 600 mg 800 mg

normálně tuhnoucí Obj. č. SD4001303 EKO Obj. č. SD4002303 EKO Obj. č. SD4003303 EKO

pomalu tuhnoucí Obj. č. SD4001404 EKO Obj. č. SD4002404 EKO Obj. č. SD4003404 EKO

7.490,-
10.122,-

9.690,-
13.500,-

13.490,-
17.997,-

   300 kapslí

  400 mg 600 mg 800 mg

normálně tuhnoucí Obj. č. SD4031303 EKO Obj. č. SD4032303 EKO Obj. č. SD4033303 EKO

pomalu tuhnoucí Obj. č. SD4031404 EKO Obj. č. SD4032404 EKO Obj. č. SD4033404 EKO

jen
45 Kč za kapsli

gs-80
Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová

slitina s 40% obsahem stříbra. Vyznačuje

se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.

940,-
990,-

1.290,-
1.377,-

1.590,-
1.643,-

   50 kapslí

  400 mg 600 mg 800 mg

normálně tuhnoucí Obj. č. SD4401303 EKO Obj. č. SD4402303 EKO Obj. č. SD4403303 EKO

pomalu tuhnoucí Obj. č. SD4401404 EKO Obj. č. SD4402404 EKO Obj. č. SD4403404 EKO

5.690,-
5.938,-

7.790,-
8.262,-

9.390,-
9.860,-

   300 kapslí

  400 mg 600 mg 800 mg

normálně tuhnoucí Obj. č. SD4431303 EKO Obj. č. SD4432303 EKO Obj. č. SD4433303 EKO

pomalu tuhnoucí Obj. č. SD4431404 EKO Obj. č. SD4432404 EKO Obj. č. SD4433404 EKO

ilu
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jen
25 Kč za kapsli

jen
32 Kč za kapsli

ultramat 2
Vysokorychlostní amalgamátor pro kapslové dentální materiály s přesným, 

mikroprocesorem řízeným časovým spínačem a displejem zobrazujícím 

přednastavený čas. Záruka je 5 let.

Nastavitelné
časování po 1 s

ultramat S
Vysokorychlostní amalgamátor s jednoduchou obsluhou pro většinu typů kapslí. 

Ovládá se pomocí pouhých tří tlačítek, zajišťuje dokonalé a přesné protřepání.

Obj. č. SD5546058

9.990,- 12.256,-

Přednastavené
časování

po 6 s, 8 s a 10 s

Obj. č. SD5546052

13.950,- 15.956,-

Náhrada za AMALGÁM

se jmenuje

RIVA!
Legislativním procesem Evropské unie 

prochází návrh nového nařízení o rtuti. Toto 

nařízení bylo schváleno jak v Evropském 

parlamentu, tak (dne 25. dubna 2017) 

Radou Evropské unie. Pokud jde o zubní 

amalgám budou platit následující pravidla:

Od 1. července 2018 nebude možno 

z u b n í  a m a l g á m  p o u ž í v a t  p ř i 

stomatologickém ošetření: 

•  Mléčných zubů (bez ohledu na věk 

pacienta)

• Dětí mladších 15 let (bez ohledu na to, zda 

je ošetření dočasných či stálých zubů)

•  Těhotných či kojících žen (bez ohledu na 

věk pacientky a na to, zda jde o ošetření 

dočasných či stálých zubů)

Výjimku budou představovat případy, kdy 

zubní lékař považuje použití amalgámu za 

naprosto nezbytné z důvodu specifických 

zdravotních potřeb pacienta. Tato výjimka 

však musí být skutečnou výjimkou, nebude 

možné ji používat plošně.

Od 1.ledna 2019 bude možno používat 

zubní amalgám jen v kapslové formě v 

předem určených dávkách. Použití volně 

balené rtuti zubními lékaři bude zakázáno. 

Zákaz používání amalgámu při ošetření 

mléčných zubů, dětí mladších 15 let a 

těhotných a kojících žen se bude týkat i 

amalgámu v kapslové formě.

Další povinnosti, které z nového neřízení o 

rtuti, bude-li schváleno, vyplynou, již 

zubním lékařů v ČR ukládají české právní 

p ř e d p i s y .  J d e

o povinnost i  používat  odlučovače 

amalgámu a o povinnost zajistit nakládání a 

sběr odpadu s obsahem rtuti subjekty s 

příslušným povolením.

Časopis České stomatologické komory 

LSK, právní poradna, 05/2017



FIXAČNÍ CEMENTYFIXAČNÍ CEMENTYFIXAČNÍ CEMENTY

seT PP
Samoleptací samoadhezivní pryskyřicí modifikovaný duálně

tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu,

pryskyřice a keramiky. Produkt byl za vysokou kvalitu oceněn

nejvyšším možným počtem bodů v časopise Dental Advisor.

Balení: 2 x 7 g stříkačka automix, 28 x koncovka

Odstíny: A1, A2, OA3, bílý opákní, translucent

Obj. č. SD8805101-05

2.290,- 4.123,-
EKO balení: 1 x 7 g stříkačka automix, 14 x koncovka

Odstín: A2

Obj. č. SD8805102EKO

1.495,- 2.268,-

riva luting
Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky 

vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je 

použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle 

žlutém odstínu. 

Malé balení: 

15 g prášek, 10,7 ml tekutina  

 Obj. č. SD8650509

1.149,- 1.211,-

Velké balení: 

35 g prášek, 24,3 ml tekutina  

Obj. č. SD8650508

1.839,- 1.937,-

Balení: 50 x kapsle

Obj. č. SD8650008

2.590,- 2.877,-

riva luting plus
Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný skloionomerní 

cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle 

žlutém odstínu.

Balení: 

25 g prášek, 8,95 ml tekutina

Obj. č. SD8651508

1.989,- 2.258,-

Balení: 50 x kapsle

Obj. č. SD8651008

3.360,- 3.734,-

Cem
ent

kom
pozitní

riva cem
Chemicky tuhnoucí, rentgen kontrastní, pryskyřicí modifikovaný

skloionomerní upevňovací cement pasta/pasta uvolňující fluoridy.

Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických

a celokeramických náhrad a ortodontických aparátků. Univerzální světle

žlutém odstínu.

Balení: 1 x 8,5g riva cem stříkačka

Obj. č. SD8800700

1.459,- 1.615,-

Cem
ent

skloinom
erní

riva conditioner
Roztok kyseliny polyakrylové pro jemné odstranění „smear layer“ z dentinu

a skloviny. Optimalizuje adhezi skloionomerních cementů k povrchu zubu.

Balení: 10 ml

Obj. č. SD8620001

969,- 1.033,-

656,- 984,-

Balení:  400 ks

superfine (fialová)        Obj. č. SD8100122  

fine (zelená)           Obj. č. SD8100116/17

medium (modrá)    Obj. č. SD8100118/19

Sortiment 400 ks

100 x superfine, 200 x fine, 100 x medium

Obj. č. SD8100123

aplikační štětečky 2+1 ZDARMA

Při koupi 2 balení štětečků za cenu
2x 984 Kč obdržíte 1 balení

štětečků ZDARMA nebo zásobník
v hodnotě 624 Kč ZDARMA.

cena

163 Kč 

za 1g

cena 1 bal. při nákupu 3 bal. aplikačních štětečků

Balení: 5 ml

Obj. č. SD8610001

799,- 837,-

riva coat
Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní výplně. Zabraňuje kontaminaci 

výplně slinami a vodou po dobu 24 hodin po ošetření.



BĚLENÍBĚLENÍBĚLENÍ

Platnost akcí v celém letáku:
1. 4. - 30. 6. 2018
nebo do vyprodání zásob.
Ceny včetně DPH..

poladay 6%
Poladay je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro 

aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky

s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.

Balení: 10 x 1,3 g 

Obj. č. SD7700359

1.695,- 1.975,-

Balení: 4 x 1,3 g

Obj. č. SD7700357

945,- 1.006,-

polanight 16%
Polanight je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro 

aplikaci do nosičů. Má příjemnou chuť, je průhledný a obsahuje unikátní 

prvky s dostatkem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.

super etch
Leptací gel s obsahem 37% kyseliny fosforečné.

Balení: 12 g stříkačka

Obj. č. SD8100052

545,- 864,-

Balení: 1x5 ml stříkačka

Obj. č. SD8100055

375,- 610,-

radii xpert
Nová polymerační lampa s rozsahem vlnových délek

440 - 480 nm. Lampa má lepší výkon díky konzistentní

světelné intenzitě. Je vybavena LCD displejem s odpočítávajícím

časovačem poskytujícím přesnost a možnost uložení nastavení.

Ergonomický design s otočnou hlavou o 360° poskytuje pohodlný přístup

do všech oblastí ošetření. Díky efektivní schopnosti chladiče absorbovat teplo

je možné bezpečně polymerovat i několik výplní za sebou.

Balení:

Radii Xpert LED polymerační lampa

- 1 × násadec Radii Xpert

- 1 × nabíječka

- 1 × adaptér do zásuvky

- 5 × malý světelný štít

- 1 × velký světelný štít

- 3 × náhradní kryty čoček

- 100 x ochranný návlek 

Obj. č. SD5600300

 29.900,- 42.740,-

N
O

VIN
KA

Balení: 4 x 1,3 g

Obj. č. SD7700375

945,- 1.006,-

Balení: 10 x 1,3 g 

Obj. č. SD7700377

1.695,- 1.975,-

radii plus+
Výkonná bezdrátová LED lampa pro polymerizaci kompozitů,

bělících produktů a jiných materiálů. Vydává velmi silné modré

světlo (1500 mW/cm2) vlnové délky 440 - 480 nm.

Omezený počet kusů! 

Balení: lampa vč. příslušenství

Obj. č. SD5600202

18.990,- 34.608,-

Stále
v prodeji

Ondračka Martin
Maxdent s.r.o.
Tel: 608 243 383
Email: ondracka@max-dent.cz
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