
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
2. čtvrtletí 2019

Platnost akcí v celém letáku:
1. 4. - 30. 6. 2019
nebo do vyprodání zásob.
Ceny včetně DPH.



SKLOIONOMERNÍ CEMENTYSKLOIONOMERNÍ CEMENTYSKLOIONOMERNÍ CEMENTY

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.

Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.

Balení P/T: 32 g / 8,9 ml

Obj. č. SD8670508

3.890,- 5.155,-

Balení: 50 kapslí

Obj. č. SD8670008

3.890,- 5.275,-

Vhodné pro pacienty
se špatnou hygienou

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.

Obj. č. SD5545009

 1.390,- 1.555,-

Obj. č. SD5545013

 2.490,- 2.750,-

odstíny

ostatní

50 kaps./bal.

odstíny

ostatní

50 kaps./bal.

riva self cure 

Balení: 50 x kapsle

Odstíny: A1, 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, A3.5

Obj. č. SD8630001-4

riva HV je materiál s vysokou viskozitou

3.090,- 3.877,-

riva light cure 

Balení: 50 x kapsle

Odstíny: A1, A3.5, A4,

B2, B3, B4, C2, C4,

b, sortiment

Obj. č. SD8700001,04-16

SD8710000

riva light cure HV

Balení: 50 x kapsle

Odstíny: A1, A3.5, B1

Obj. č. SD8730001,04-16

riva HV je materiál s vysokou viskozitou

3.290,- 4.142,-

odstíny

A2, A3

45 kaps./bal.

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. SD8630102,3

2.590,- 3.206,-

odstíny

A2, A3

45 kaps./bal.

riva light cure 

Balení: 45 x kapsle

Odstíny: A2, A3

Obj. č. SD9700062,3

riva light cure HV

Balení: 45 x kapsle

Odstíny: A2, A3

Obj. č. SD8730052,3

2.590,- 3.169,-

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**

1.079,- 1.147,-

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

1.339,- 1.433,-

riva self cure / riva self cure HV
Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Díky 

vynikající adhezi k zubu, uvolňování fluoridů, vysoké tlakové pevnosti a vynikající 

estetice je doporučován pro širokou škálu klinických aplikací. Používá se jako 

náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, 

cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných

a geriatrických zubů.

riva light cure / riva light cure HV 
Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřicí modifikovaný 

skloionomerní materiál. Díky vynikající adhezi k zubu, uvolňování fluoridu, vysoké 

tlakové pevnosti a vysoké estetice je doporučován pro širokou škálu klinických 

aplikací. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, 

antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového 

povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně 

mléčných a geriatrických zubů.



AMALGÁMYAMALGÁMYAMALGÁMY

permite
Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina

s 56% obsahem stříbra. Je velmi pevný, snadno

leštitelný a lehce tvarovatelný. 

ilu
st

ra
čn

í 
fo

to

1.390,-
1.749,-

1.790,-
2.333,-

2.590,-
3.110,-

   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,-
10.290,-

9.690,-
13.726,-

13.490,-
18.295,-

   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

gs-80
Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová

slitina s 40% obsahem stříbra. Vyznačuje

se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.

990,-
1.021,-

1.360,-
1.420,-

1.590,-
1.695,-

   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

4.990,-
6.007,-

6.790,-
8.358,-

7.990,-
9.975,-

   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
st

ra
čn

í 
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to

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

9.490,- 13.107,-

Přednastavené
časování

po 6 s, 8 s a 10 s

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

Obj. č. SD5546052

18.490,- 20.558,-

Permite – Váš kapslový amalgám!

„Od roku 1975 byl Permite

úspěšně použit na více

než 400 milionů výplní

po celém světě.”

V časopise Dental Advisor Plus, dostal Permite hodnocení 98 % díky 

následujícím vlastnostem: optimální konzistence směsi, snadná 

manipulace, leštitelnost, kvalita bodu kontaktu, dostatečná doba

pro opracování výplně.

Výsledkem jsou hladké výplně s vynikajícím okrajovým uzávěrem 

zejména po vyleštění. Vyzkoušejte tradiční kapslovaný amalgám 

Permite i Vy a poznejte jeho kvality, tak jako tisíce stomatologů

z celého světa.

56 %
stříbra

40 %
stříbra



KOMPOZITNÍ VÝPLNĚKOMPOZITNÍ VÝPLNĚKOMPOZITNÍ VÝPLNĚ

+

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

690,- 1.042,-
Balení: 4 g stříkačka 

Odstíny: A2, A3

Obj. č. SD8401082-83

790,- 1.042,-

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

+ luna instruktážní návod 

Obj. č. SD8400125-II

1.990,- 3.224,-

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

399,- 443,-

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.

Balení: 10 x 1 g stříkačka A2 nebo A3 

wave - nejvíce zatékavý

Obj. č. SD7500012,13

2.790,- 3.445,-

aura eASY

Balení: 20 x 0,25 g kompule

Odstíny: ae1, ae2, ae3, ae4

Obj. č. SD8565020-23

1.990,- 2.216,-

Balení: 1 x 4 g stříkačka

Odstíny: ae1, ae2, ae3, ae4

Obj. č. SD8560020-23

1.590,- 1.773,-

aura bulk fill

Balení: 20 x 0,25 g kompule 

Obj. č. SD8565012

1.990,- 2.216,-

Balení: 4 g stříkačka 

Obj. č. SD8560012

1.290,- 1.773,-

radii plus+
Výkonná bezdrátová LED lampa 

pro polymerizaci kompozitů, 

bě l íc ích produktů a  j iných 

materiálů. Vydává velmi silné 

modré světlo (1500 mW/cm2) 

vlnové délky 440 - 480 nm.

Omezený počet kusů! 

Balení: lampa vč. příslušenství

Obj. č. SD5600202

  18.890,- 31.625,-



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

2.790,- 3.976,-
EKO balení: 1 x 7 g stříkačka automix, 14 x koncovka

Odstín: A2

Obj. č. SD8805102EKO

1.495,- 2.186,-

Cem
ent

kom
pozitní

riva cem
Riva cem je 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.

Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu.

Balení: 1 x 8,5g riva cem stříkačka

Obj. č. SD8800700

1.390,- 1.615,-

Cem
ent

skloionom
erní

- vysoká vazebná pevnost

- snadno mísitelný systém pasta/pasta

- možnost bodového vytvrzení světlem

aplikační štětečky
Jednorázové štětečky, které umožňují aplikovat materiál do těžko přístupných 

oblastí. Jsou rezistenční vůči rozpouštědlům, ohybné a nejsou nasákavé. Lze je 

použít k aplikaci pečetidel, bondů, leptadel, podložek. 

Při koupi 2 balení štětečků

za cenu 2x 978 Kč obdržíte

zásobník v hodnotě 624 Kč ZDARMA.

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

cena 1 bal. při nákupu 3 bal.
aplikačních štětečků

590,- 978,-
*

*

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

995,- 1.064,-

Balení: 5 ml

Obj. č. SD8610001

895,- 999,-

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

výplně slinami a vodou po dobu 24 hodin po ošetření.

go!
Jednosložkový, samoleptací, světlem tuhnoucí vazebný prostředek 7. generace 

uvolňující fluoridy, vhodný pro sklovinu a dentin. Není potřeba protřepávat 

lahvičku, leptat ani oplachovat dentin, stačí pouze jedna tenká vrstva materiálu. 

Celý postup trvá pouze 35 vteřin.

2.490,- 2.924,-

stae
Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin. Obsahuje 

radikální resinový systém, který výrazně snižuje velikost spáry a smršťování. 

Rozpouštědlo je směs acetonu a vody a účinkuje na suchém i vlhkém povrchu. 

990,- 1.165,-

Balení: 5 ml tekutina stae

Obj. č. SD8100201

Balení: 5 ml tekutina

50 x aplikační štěteček

Obj. č. SD8100400
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Novinky z IDS - již brzy!Novinky z IDS - již brzy!Novinky z IDS - již brzy!

BĚLENÍBĚLENÍBĚLENÍ

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.

Balení: 45 x 1,3 g

Obj. č. SD7700398

3.950,- 5.366,-

jen
88 Kč za stříkačku

polaoffice+ 6% 
Bělící systém na bázi 6% peroxidu vodíku určený k ordinačnímu bělení.

Je pH neutrální a vyznačuje se rychlou a jednoduchou aplikací díky 

dvojité stříkačce s obsahem 2,8 ml, kterou se namíchaný viskózní gel 

nanáší přímo na zub.

Balení: 3 x 2,8 ml 

Obj. č. SD7700467

3.990,- 4.728,-

Balení: 2,8 ml

Obj. č. SD7700466

1.790,- 2.055,-

Platnost akcí v celém letáku:
1. 4. - 30. 6. 2019
nebo do vyprodání zásob.
Ceny včetně DPH.

Balení: 4 x 1,3 g

Obj. č. SD7700375

1.090,- 1.264,-

Balení: 10 x 1,3 g 

Obj. č. SD7700395

1.390,- 2.042,-

jen
139  Kčza stříkačku

super etch
Leptací gel s obsahem 37% kyseliny fosforečné.

Balení: 12 g stříkačka

Obj. č. SD8100052

795,- 864,-

Balení: 1x5 ml stříkačka

Obj. č. SD8100055

545,- 610,-

Váš prodejce:

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