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Hladáte alternatívne anestetiká
Vyskúšajte ORABLOC (Artikaín s epinefrínom 1:200,000)/
a ORABLOC FORTE (Artikaín s epinefrínom 1:100,000)

DENTÁLNE TOPKY
OD

Február - Apríl  2023

K objednávke nad 1000 € anestetiká ORABLOC alebo ORABLOC FORTE ZDARMA
Doprava pri objednávke nad 130 € ZDARMA

Akciový leták Dentálne Topky je určený výhradne pre zubné ambulancie

VELKODISTRIBÚTOR STOMATOLOGICKÝCH MATERIÁLOV´
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OVERENÁ KVALITA

       VÝBORNÁ CENA

2023

Schválené ŠUKL pod kódom 7427D ORABLOC FORTE / 7423D ORABLOC
AKCIA 10+1 
Platnosť akcie do 31.3.2023 /Exspirácia anestetík 10-2024/

25,40 €
cena za 1 ks v akcii 10+1

Chirurgické 
Odsávačky 
SurgiTip S&D

99,90 €
199,80 €

100 ks

20,50 €20 ks

-50%

Nakúpte kapsule GC za 500 € a získate 
kliešte na kapsule 
v hodnote 70 € ZDARMA

Sterilné, jednorázové, 
chirurgické odsávačky.

 Blue Etch
Dentínovo sklovinný 

leptací gél s obsahom 
36% kyseliny 
fosforečnej.

2 ml

10 ml 50 ml

2,40 €

7,90 € 29,90 €

37,5 % kyselina fosforečná určená 
na leptanie dentínu a skloviny. Jasná 

fialová farba zaručuje skvelú viditeľnosť 
v priebehu nanášania.

30 g JUMBO

73,00 €

Gel Etchant
Jumbo

54,90 €

´



Orabloc Forte –  40 mg/ml + 0,01 mg/ml 
injekčný roztok, artikaínium-chlorid, adrenalín (epinefrín).
Orabloc – 40mg/ml + 0,005 mg/ml injekčný roztok, 
artikaínium-chlorid, adrenalín (epinefrín). 
Orabloc Forte/Orabloc je liek používaný na lokálne 
znecitlivenie v zubnom lekárstve. obsahuje liečivá artikaín 
(lokálne anestetikum) a adrenalín (epinefrín). 
Adrenalín zužuje krvné cievy. Tým sa znižuje prietok krvi 
v mieste, kde vám lekár pichne injekciu. Tak sa znižuje krvácanie počas 
ošetrenia a predlžuje sa účinok lokálnej anestézie.Rýchly nástup anestézie 
v priebehu 1 – 3 minút. Úplná anestézia pôsobí približne 1 hodinu

Legislatívne zatriedenie: 
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu: 
01/0120/21-S -/- 01/0119/21-S
Kód štátnej autority ŠÚKL: 
7427D/7423D.

Orabloc Forte
/Orabloc

Spoločnosť TOPDENTAL SLOVENSKO s.r.o. je výhradným distribútorom anestetík ORABLOC a ORABLOC FORTE pre Slovenskú republiku

Balenie
50x1,8 ml

11,00 € 100 ks
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V prípade, že nebudete spokojný 
s anestetikami Orabloc Forte alebo Orabloc, 
možete ich vrátiť a my Vám vrátime peniaze.

Vzhľadom k nestabilným dodávkam anestetík SEPTANEST
a SEPTANEST Forte Vám odporúčame prejsť na alternatívne 

anestetikum ORABLOC a ORABLOC FORTE schválené ŠUKL pod 
kódom 7427D/7423D. Garantujeme dlhodobo stabilné dodávky.

Supracain 4%
Injekčný roztok sa používa pri bežných 

stomatologických zákrokoch, ako je 
vytrhnutie jedného alebo viacerých 

zubov, preparácie vitálnych zubov 
z konzervačných a protetických dôvodov, 

endodontické ošetrenie (týkajúce 
sa zubnej drene). Ďalej sa aplikuje 

pri chirurgických zákrokoch na parodonte 
(závesný aparát zubu), mäkkých 

aj tvrdých tkanivách tváre. 
Používa sa ako anestetikum voľby pre 

rizikových pacientov.

Legislatívne zatriedenie: Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu: 01/0169/87-CS

Kód štátnej autority ŠÚKL: 93109

11,50 €

Septoject ihly
Injekčné ihly Septoject pre 
intraligamentárnu 
anestézu 
a pre striekačky 
na cylindrické 
ampule. 
Sterilné.

0,3x10 | 0,3x12 | 0,3x16 | 
0,3x25 | 0,4x21 | 0,4x25 | 
0,4x35

11,40 € 10x2 ml

27,90 €

AKCIA 10+1 
Platnosť akcie do 31.3.2023 /Exp. anestetík 10-2024/

Nakúp 10 ks anestetík 
Orabloc alebo Orabloc Forte 

a 1 kus pribalíme 
ZDARMA

/možné kombinovať medzi sebou/

cena za 1 ks v akcii

25,40 €

bežná cena

Skúsenosti slovenských lekárov po 1. ROKU 
používania anestetík ORABLOC A ORABLOC 
FORTE:

Orabloc sme začali na našej klinike používať ako dostupnú 
kvalitnú alternatívu, vzhľadom k nedostupnosti Ubistesinu 
na slovenskom trhu. 
Interklinik Dental s.r.o., Bratislava
Orabloc anestetiká používame v našej sieti. 
Schill Dental Clinic s.r.o. 
V minulosti sme z anestetík používali Ubistesin a Ubistesin 
Forte ale keďže je toto anestetikum nedostupné, boli sme 
nútení hľadať alternatívy a jednou z nich bol aj Orabloc, 
ktorý sa nám spomedzi všetkých vyskúšaných anestetík 
najviac osvedčil a sme s ním veľmi spokojní. 
MUDr. Slavomír Jahoda, Prodentall, s.r.o., Púchov

Orabloc sme vyskúšali na našom pracovisku ako alternatívu, 
osvedčil sa nám a sme spokojní.       
Dental Harmony s.r.o., Sereď 

Anestetikum Orabloc odporúčam všetkým kolegom 
stomatológom. Osvedčil sa v praxi pri všetkých 
stomatologických výkonoch a širokom spektre pacientov 
ošetrovaných v našich klinikách. Vzhľadom na veľkú 
spotrebu anestetík v našej sieti kliník je veľmi potešujúca 
aj jeho výhodná cena. 
MUDr. Zuzana Chudobová, Family Dental Care s.r.o., 
Bratislava
Najviac používaným anestetikom u nás bol Ubistesin, sme 
radi, že je na trhu dostupný Orabloc. Naši pacienti sú 
spokojní, lebo sú ošetrovaní opäť bezbolestne. 
A nehovoriac o cene a kvalite. 
My môžeme len odporúčať.  
Dental Clinic Tri veže, Považská Bystrica

Informácia o aktuálnej cene na www.topdental.eu
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Unikátny sekčný
matricový systém

3D Fusion Starter Kit 1
Nový vylepšený systém sekčných matríc. 
Vhodný na všetky kavity Class II.
KIT 1: 1x Ring Short Blue, 1x Ring Tall Orange, 
1x Ring Wide Prep Green, 80ks Wedges, 70ks 
matrix, 1x Ring Placement Forceps.

3D Fusion matrice
Plne zakrivené matrice, nelepivý povrch ktorý 
redukuje  priľnavosť k bondu a kompozitným 
materiálom. Hrúbka 0,038 mm. Veľkosti: 
premolár šedé 4,4 mm, malé-krčkové červené 
6 mm, stredné fialové 5,6 mm, molár zelené 
6,6 mm, veľké krčkové modré 8,7 mm

535,00 €

3D Fusion klinky
Garrison adaptovateľné a anatomicky 
tvarované plastové klinky, ktoré sa nešmýkajú 
a spoľahlivo utesnia. Spájajú dva materiály 
dohromady a vytvárajú dokonalú kombináciu 
prispôsobivosti a retencie. 4 veľkosti.

107,90 €
100/60 ks

36,90 €
50 ks 60,90 €

100 ks

699,90 €

3D Fusion Starter 
Kit 3

119,90 €
Mini Kit 4x50 ks 229,90 €

Kit 4x100 ks

3D Fusion Ring

Blue vhodný na premoláre, Orange - môže byť 
použitý aj na veľkých molároch, Green - jediný 
krúžok na trhu špeciálne vyvinutý pre široké 
kavity.

224,90 €
2 ks

3D Fusion Ring Forceps
Kliešte na prácu s krúžkami 
Composi-Tight 
3D Fusion.

103,30 €
1 ks

VS01 BlueView
Tvarované 
predné 
pásky-matrice. 
Zakrivený tvar.

119,90 €
100 ks

3D Fusion Starter Kit 2

+

Kit 1 + Kliešte pre aplikáciu 
sekčných matríc. Kit 2 + Multifunkčný 

modelovací nástroj 

+

G-Wedge

Adaptovateľné, 
anatomicky 
tvarované plastové 
klinky. Nešmýkajú sa, 
spoľahlivo utesnia. 39,00 €

100 ks

149,90 €
4x100 ks

819,00 €



LumiContrast matrice 

Sekčné matrice tmavomodrej farby, 
ktorá signifikantne zvyšuje kontrast 
a redukuje odrazy svetla vďaka 
tmavej farbe a vyššiemu kontrastu 
voči bielym zubom. 
To umožňuje presnú identifikáciu 
pracovného priestoru.

Matrice kontúrované
Vyrobené z jemnej 
nehrdzavejúcej 
ocele so špeciálnou 
nadstavbou na 
prekrytie okraju 
krčku zuba. 
Hrúbka 0,03 mm 
a výška 4,5-9,5 mm.

Maximat Plus

Ultratenké (0,03 mm) titánové prierezové 
matrice s vynikajúcou elastickou 
pamäťou. Ponúkajú správnu rovnováhu 
flexibility a tuhosti. Odolávajú deformácii, 
vysoká elasticita a pružnosť. 
Tvary: Molar, Premolar, Molar Deep.

QuickMat matrice 

Kovové sekčné kontúrované 
matrice z nehrdzavejúcej 
ocele. Matrica v tvare ľadvinky 
o hrúbke 0,040 a 0,025 mm. Molar, 
Premolar a z Extenziov.

QuickmatFLEX titanium

Klasické kovové matrice - zdeformovaná

Matrice QuickmatFLEX titanium aj po 
stlačení zostávaju 

nedeformované.

Univerzálny systém pre polohovanie 
a upínanie oceľových alebo 

priehľadných plastových matríc 
v zadnej oblasti. Zaniká funkcia 
konvenčného držiaka matrice. 

Procedúra je mimoriadne jednoduchá 
a rýchla, matricu po umiestnení na 

zub možno utiahnuť 
len jednou rukou.

myJunior Kit
Prvý sekčný matricový systém pre 
detskú stomatológiu, špeciálne 
vyvinutý tak, aby vyhovoval 
menším mliečnym a mladým 
trvalým zubom. Umožňuje zubárom 
dosiahnuť predvídateľné výplne 
a ideálne kontaktné povrchy. 
Súprava ponúka riešenia, ktoré 
pomáhajú šetriť čas.

Systém obvodovej matrice 
navrhnutý na vykonávanie 
anatomických zadných výplní zubov 
s chýbajúcimi štruktúrami. Ľahko 
použiteľné matrice umožňujú 
výplne s prirodzene tvarovanou 
anatómiou a tesnými kontaktnými 
povrchmi. Vďaka API je poloho-
vanie všestranných matríc 
Quickmat stabilné a jednoduché.
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myQuickmat 
All-Round Introkit

myQuickmat 
Forte Starter Kit

204,90 €
1 ks

Kompletný set matríc, umožňuje 
rýchle a predvídateľné výsledky 
s minimálnymi 
dokončovacími
krokmi.

209,90 €
1 ks

248,50 €
1 ks

zostáva 
nedeformovaná

64,90 €
100 ks Molar/Premolar

43,90 €
50 ks Molar Deep

QuickmatFlex
matrice

49,90 €
100 ks Molar/Premolar

37,90 €
50 ks s Extenziov

59,90 €
70 ks/50 ks

Wood Wedges
Interdentálne 

anatomické klinky 
z javorového 

certifikovaného 
dreva.

ružové 11 mm (XS)
oranžové 11,5 mm

tyrkysové 12 mm (S)
zelené 13 mm (M)

žlté 15 mm (L)
biele 17 mm (XL)

11,20 €
100 ks/100 ks Assort

28,90 €
30 ks

19,90 €
200 ks

79,90 €
1000 ks

44,90 €
105 ks

Macro-Wedges
Extra dlhé drevené klinky s hemostatickým účinkom.

189,90 €
Kit 91,00 € 100 ks jednorázové cievky

31,00 €
5 ks autoklávovateľné 
cievky

45,40 €

65,90 €
71,00 €

59,90 €
30 ks Plus matrice



Palodent V3
Matricové systémy Palodent vám pomôžu 

dosiahnuť spoľahlivú izoláciu a tesný uzáver pri ďasnách. 
Vďaka najmodernejším inováciám, je to systém pre 

opätovné vytvorenie presných interproximálnych 
kontaktov, a to ľahko a jednoducho. 

Anatomicky tvarované matrice vytvárajú prirodzené 
obrysy pre lepšie klinické výsledky - s minimálnou potrebou 

dokončovania. Anatomicky tvarované kontúrované matrice sú 
v 5 veľkostiach, anatomické klinky sú v tvare V, 

optimálne formujú matricu a chránia papilu pred oškodením. 
NiTi krúžky s výbornou silou uchopenia 

a tvarovou pamäťou.

Prirodzené kontúry a optimálny bod kontaktu len 
otočením kolečka na matrici, nie sú potrebné žiadne 
upínacie mechanizmy a nedochádza k zmenšeniu pracovného priestoru. 
Palodent 360 je zvlášť vhodný pre kavity II.triedy.

Unica Anterior

Jednoduchá matrica pre frontálne rekonštrukcie triedy III., 
IV., V., priame kompozitné fazety a úpravy tvaru. Umožňuje 
súčasnú rekonštrukciu v interproximálnej aj cervikálnej 
oblasti. Jednoduchá vizualizáca konečného tvaru 
pred začatím výkonu.
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MyRing Forte MyClip 2.0

Dvojitý krúžok s extra silnou separačnou 
silou z prémiovej nerezovej ocele 
a autoklávovateľnými špičkami. 
Obsahuje: 2x krúžok, 
4x autoklávovateľná špička.

Krúžok na sekcionálne matrice 
spolu s integrovaným 
rozvieračom. Aplikácia jednou 
rukou, nie sú potrebné kliešte.

Matricový krúžok vyrobený 
z titánového niklu.  Zosilnení, 
aby poskytoval optimálne 
vlastnosti. 2ks krúžkov, 
autoklávovateľné špičky.

MyRing Classico

121,90 €
2 ks 150,00 €

1 ks 
STARTER KIT

215,00 €
2 ks

69,00 €2 ks

35,00 €
12 ks

107,00 €
50 ks

266,90 €
Intro Kit

Krúžok s vynikajúcou odolnosťou a pružnou 
tvarovou pamäťou je zárukou dlhodobého využitia 

a precízneho kontaktu. Plastové špičky 
sú vystužené sklenenými vláknami.

Autoklávovatelné.

Matrix Krúžok S&D

133,90 €

2 ks 
Molar/Premolar

62,90 €
50 ks V3 Klinky 
s plieškom

42,00 €
100 ks V3 Klinky

52,00 €
50 ks V3 
Matrice

62,50 €
50 ks V3 
Matrice EZ

59,90 €
48 ks 
Matrice 360

505,00 €
Complete Kit 360 
System

475,00 €
V3 Intro Kit

190,90 €
2 ks 
Universal Ring

195,00 €
2 ks Narrow Ring

365,00 €
V3 Starter Kit

Palodent 360

159,00 €

82,00 €

180,00 €

270,00 €



Transparent Fixing 
Wedges TOR VM

Plastic Fixing Wedges TOR VM
Interdentálne 

anatomické  
plastové klinky.

Veľkosti: 
Malé zelené.

Stredné 
zelené.

Interdentálne anatomické transparentné 
klinky.

veľkosti: 
Malé a 

Stredné.

Napínač matríc HAGER
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Saddle Metal Matrices 
Saddle Metal Matrices Contoured

Kovové kontúrované perforované matrice.
dostupné v dvoch hrúbkach - 

0,050 mm a 0,035 mm a troch tvaroch .

18,90 €
Set 18 ks

8,50 € 5,70 €

12 ks

12 ks

21,90 €
Set 36 ks

Sectional Contoured Matrices
Ekonomický systém sekcionálnych matríc. Tvrdosť hard a soft, 

2 hrúbky - 0,035 a 0,05 mm. Rôzne tvary a veľkosti.
15,40 €50 ks

23,90 € 45,90 €
Set 50 ks
+1x krúžok

Set 100 ks
+2x krúžok

Lug 
Matrices

Anatomicky tvarované.
Majú otvory na lepšie 

uchopenie pri vkladaní 
a vyberaní matrice.

11,90 € S12 ks

Contoured Perforated 
Matrices

Kovové tvarované 
perforované matrice

7,90 € S12 ks

Ekonomické drevené 
fixačné klinky.

Rozmery: Oranžová-
supertenké krátke.
Biela-tenké krátke.

Zelená-tenké krátke.
Žltá-tenké dlhé.

Modrá-stredne krátke.
Ružová-stredne dlhé.

Fialová-hrubé dlhé.

Wood Wedges TOR VM

5,10 € S100 ks

3,90 €
S40 ks

6,10 €
S50+30 ks

7,50 €
S40 ks

12,90 €
S50+30 ks

Nerezový univerzálny 
napínač matríc Hager.

Umožňuje bezpečné upevnenie 
rovných i zakrivených 

umelohmotných alebo kovových 
matríc vďaka samosvornej skrutke.

Universal, Junior, Angulated.

17,60 € 1 ks

Univerzálny napínač matríc. 
Umožňuje bezpečné 

upevnenie rovných i zakrivených 
matríc vďaka 

samosvornej skrutke.
Ľavý alebo Pravý.

Napínač matríc Falcon

10,00 € 1 ks

 Na rozdiel od konvenčných matríc 
a sekciových matríc môžete Walserovu matricu 

vložiť alebo odstrániť jediným pohybom. Neuve-
riteľne jednoduché umiestnenie. Namontovanie 

a odstránenie v priebehu niekoľkých sekúnd. 
Vysoko ekonomické. Automaticky sa prispôsobí 

tvaru zuba. Autoklávovateľné a extrémne odolné. 
Súpravy sú sterilizovateľné a opakovane možné 

používať až dva roky.

SET 18

SET 10

Walser matrice

78,90 €

359,90 €

244,90 €

5 ks

ručne 

vyrábané

viac na www.topdental.eu

Anatomicky tvarované pre lepšie 
a bezpečnejšie použitie. Sú vyrobené 
z brezového dreva. Tvarované strany 

zabezpečujú optimálny bočný tlak na matricový 
prúžok. Špeciálna konštrukcia zaisťuje pevné 

držanie a jednoduché bezpečné vloženie. 
Balenie 200 ks.

Barman´s klinky

16,60 € 200 ks

Bez latexu, bez púdru. Vyrobené z polyizoprénu.
Neobsahuje karbamátové estery. 

Vysoká pevnosť v roztrhnutí.
Rozmer 15 x 15 cm, 

medium s príchuťou 
mäty piepornej

15 ks Medium

24,90 €

Dental Dam 
CROSSTEX

21,90 €

Contoured



Odsávačky ASA
Jednorázové 

odsávačky 
- 15 cm. 

Možnosť vybrať 
s odnímateľnou

alebo 
neodnímateľnou 

koncovkou 
a rôzne farebné 

prevedenie.
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2,70 €100 ks odnímateľné 3,20 €

2,99 €100 ks

2,70 €
100 ks

Jednorazové odsávačky s extra 
jemnou a flexibilnou koncovkou, 
ktorú pacient ani nepocíti! Vhodné 
pre pacientov s citlivými 
tkanivami. Bezlatexové, 
dĺžka 15 cm. Snímateľná 
koncovka. Patentované. 
Transparent.

Odsávačky TOTAL COMFORT

3,80 €100 ks

5,90 €

extra jemné

Hygoformic detské

Odsávačky v tvare 
slimáka. 

Veľkosť vhodna 
pre deti.

Hygoformic Bio 
zelené

8,90 € 100 ks

10,70 €

Odsávačky zelenej farby v tvare
slimáka. Vyrobené na biologickej 
báze z cukrovej trstiny. 
Biodegradovateľné, 
šetrné k životnému 
prostrediu.

6,90 € 100 ks

8,90 €

Bezlatexový ústny retraktor 
s 3-dimenziálnou stabilitou 

a flexibilitou. Výborný 
prehľad pracovného poľa,

 komfortný pre pacienta. 
Small, Regular, Junior.

Chirurgické odsávačky Surgitip S&D

99,90 € 199,80 €100 ks 20,50 €20 ks

-50%

S
u
r
g
iT

ip CENOVÁ BOMBACENOVÁ BOMBA

2,5 mm

Sterilné, jednorazové, chirurgické odsávačky.
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Kenda Nobilis
1-krokový diamantový leštiaci 
systém pre hodvábny lesk na 
kompozity a keramiku. Perfektný 
hladký povrch.

19,90 €6 ks

Kenda All Ceramic
2-krokový diamantový 
leštiaci systém na 
presovanú 
keramiku, zirkónium 
a aluminium oxide.

26,80 €6 ks

Kenda C.G.I Leštiaci 3-krokový systém 
na kompozity, kompoméry 
a skloionoméry. 
4 tvary a 3 druhy zrnitosti.
Biela – opracovanie, 
zelená – leštenie, 
ružová – vysoký lesk.

1,55 €1 ks

16,90 €set 12 ks

Kenda Zircovis
2-krokový diamantový 
systém na intraorálne 
úpravy všetkých kera-
mických rekonštrukcií 
vrátane zirkónu a LiSi. 

33,10 €6 ks

Kenda Unicus
Jednokrokový 
utrajemný 
diamantový 
leštiaci systém na 
finálne doleštenie 
kompozitov a keramiky.

26,70 €6 ks

EVE Diacomp Plus Twist
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Dvojkrokový systém leštenia do vysokého lesku na všetky druhy kompozitných 
materiálov. Poskytuje skvelý výsledok taktiež aj na veľmi tvrdých kompozitoch 
a hybridnej keramike, Rýchlosť Diacomp Plus Twist 3 000 – 8000 otáčok,
max. 20 000 otáčok za minútu.

Diamantové leštiace pásky. 
Jednostranne sypané, autoklávovateľné.
Stredná časť môže byť hladká alebo zúbkovaná (X).
Môžu byť perforované (P) alebo neperforované.
V ponuke rôzne hrúbky (45 µm-modrá DS, 
30 µm-červená FDS, 15 µm-žltá CDS), 
a šírky (2,5mm (2), 3,75mm (3), 6mm (6).
Balené po 10 ks, 
/..DS6  po 5 ks/

90,00 €10 ks 54,90 €SET 3+3 ks

FI
N

E

M
ED
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M

EVE Diacomp Plus Occluflex
EVE Diacomp Plus Set

65,00 €10 ks

made
in
Germany

SET 8 ks 43,00 €

Diamantové pásky Edenta

10 ks
zúbkované 49,00 €

10 ks 41,00 €

100,00 € 60,00 €

73,00 €

55,00 €
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Sáčok 17,5 cm x 22,5 cm

Cavi Wipes
Dóza 15,2 cm x 17,1 cm

Desident CaviCide 
postreková dezinfekcia
Univerzálny dezinfekčný 
prostriedok na na dentálne 
zdravotnícke pomôcky, prístroje 
a neporézne povrchy. 
Baktericídny, virocídny, fungicídny 
a tuberkulocídny účinok.

cena 1 ks dóza
v akcii 11+1 zdarma

8,43 €

45 ks (sáčok)

5,80 €

200 ml

5,50 €

700 ml 10,90 €
5 l 44,00 €

AKCIA
11+1 

cena 45 ks (sáčok)
v akcii 3+1 zdarma

4,35 €
9,20 €

bežná cena 1 ks

Pohodlné, na okamžité použitie pripravené 
utierky so stredne silnou schopnosťou 

dezinfekcie na čistenie a dezinfekciu 
povrchov napustené dezinfekčným roztokom 

Desident CaviCide. Neobsahujú fenoly, 
bielidlá ani iné toxické chemikálie.

Sú vhodné na neporézne povrchy zdravotníckych 
zariadení vyžadujúce rýchlu 

a širokospektrálnu dezinfekciu. Nízky obsah 
alkoholu (17 %), čistia, dezinfikujú 

a dekontaminujú, nie sú toxické, 
zničia všetky druhy mikroorganizmov počas 

3 minút, uchovávajú si vlhkosť.

Nakúp 11 ks dóza 1 kus 
ti k ním pridáme ZDARMA

ID 212
ID 212 forte

Dezinfekcia nástrojov
Koncentrát na dezinfekciu  a čistenie nástrojov 

s krátkou dobou pôsobenia v ultrazvukovom kúpeli. 
Baktericídny vrátane TB, fungicídny, obmedzene 

virocídny a nezapúzdrené vírusy. Vhodný pre 
všeobecné, chirurgické a rotujúce nástroje.

69,00 €

OROTOL PLUS
Dezinfekcia odsávacích zariadení
Bezaldehydový nepenivý koncentrát na intenzívnu dezinfekciu, deodorizáciu 
a čistenie odsávacích zariadení a separátorov amalgámu.
Toxicky nezávadný, biologicky ľahko odbúrateľný.
Tekutý koncentrát - z 2,5 l koncentrátu získate 
125 l účinného roztoku.
Overená znášanlivosť materiálu.  

51,90 €
61,10 €

55,00 €

56,90 €

Nepenivý

51,90 €

FD 322
Dezinfekcia na povrchy s alkoholom

Roztok bez obsahu aldehydov určený na 
okamžité použitie ako rýchlo pôsobiaca 

dezinfekcia povrchov odolných voči 
alkoholu, pre invazívne zdravotnícke 

produkty (zubárske kreslá, visunuté stoly, 
schránky na inštrumenty, ochranné obaly 

intraorálnych povlakov, turbíny ...

ID 213
Dezinfekcia násrojov 

Bezaldehydový koncentrát na dezinfekciu 
a čistenie všeobecných, chirurgických, rotačných 

nástrojov a čistenie bežných dentálnych 
nástrojov (zrkadlá, sondy, pinzety, kliešte atď.

62,50 €
71,10 €

40,90 €
50,50 €forte

40,90 €

500 ml

62,50 €

55,00 €

56,90 €

V ponuke kompletný 
sortiment DURR 

75,00 €5 l

READY
TO USE2%

ROZTOK

MAKES

50L

Complete hygiene  solutions 

ŠPECIÁLNA
PONUKA

EFFECTIVE
IN ONLY

30
SECONDS

EFFECTIVE

AGAINST
CORONAVIRUS

ALL-IN-ONE

CLEANS
AND

DISINFECTS

EFFECTIVE
IN ONLY

60
SECONDS

ÚČINNÉ

PROTI
COVID-19

Dezinfekčný koncentrát pre nástroje, frézy 
a endonástroje. Bez aldehydov a fenolov. 

99% biologicky rozložiteľný.
Efektívne Spektrum Bacteria: MRSA – 

Ecoli – Pseudomonas aeruginosa 
– Enterococcus hirae – Staphylococcus aureus. 

Vírusy: HIV1 – Human Influenza B Virus. 
Fungicídne: Aspergillus brasiliensis. 

Huby: Clostridium difficile
Testované podľa noriem: 

BS EN14885 – BS EN14476 – BS EN13727 
– BS EN14563 – BS EN13704 – BS EN13624

Dezinfekcia na 
nástroje

95,00 €

55,00 €

14,00 €

2,5 l

2,5 l2,5 l

2,5 l



A complete range of innovative disinfectancts

Absolute Hygiene

Ultrakoncentrovaný 
bezaldehydový prípravok 

na čistenie a dezinfekciu veľkých 
nástrojov. Ideálny do ultrazvukovej 

čističky

Dento-Viractis 51 
Instrugerm1 l

89,90 €
5 l

Ultrakoncentrovaný ph neutrálny 
bezaldehydový prípravok na čistenie 

a dezinfekciu veľkých nástrojov. 
Ideálny do ultrazvukovej čističky.

Dento-Viractis 52 
Instru+

107,60 €
5 l

38,90 €

Ultrakoncentrovaný ph neutrálny 
bezaldehydový prípravok na veľké 

nástroje. Dezinfekčný a čistiaci účinok 
s komplexom 3 enzýmov-proteáza, 

amyláza, lipáza. Vhodné aj 
pre veľmi senzitívne materiály

Dento-Viractis 54 
Enzymatic

1 l 139,90 €
5 l

Čistiaci a dezinfekčný prášok na 
ošetrenie dentálnych nástrojov

a medicínsko-chirurgických zariadení 
znečistených pred sterilizáciou. 

Zabezpečuje namáčacie 
odstránenie krvi, hnisu a bielkovín 

prostredníctvom enzymatického 
pôsobenia. 2 kg vedro dokáže 

pripraviť 400 litrov roztoku 
pripraveného na použitie

Dento-Viractis 55

Dezinfekčný prostriedok 
na rotačné nástroje. 
Obsahuje antikorózne 
prísady, prípravok na 
čistenie rotačných 
inštrumentov pred 
sterilizáciou, 
je kompatibilný 
s ultrazvukovými 
čističkami.

Dento-
Viractis 57 Bezaldehydový

 transparentný prípravok na 
čistenie a dezinfekciu malých 

plôch. Rýchlo schne, 
nezanecháva šmuhy.

Dento-Viractis 77

50,90 €
5 l

17,90 €

Nepenivý bioodbúrateľný čistiaci 
a dezinfekčný prostriedok sacích 

systémov, pľuvadiel a separátorov 
amalgámov.

Dento-Viractis 95 
Aspigerm

1 l
60,90 €

5 l

Plastová dezinfekčná nádobka 
vrátane košíka a vrchnáku. 

Autoklávovateľná. Rozmery:
 výška 9, dĺžka 34 cm, šírka 22 cm. 

Obsah 3 l.

Dezinfekčná nádoba 
Dento-Viractis

A complete range of innovative disinfectancts

Absolute Hygiene

A complete range of innovative disinfectancts

Absolute Hygiene

24,50 €

21,90 €
2 l

39,00 €
1 ks

Zeta 3 Wipes Pop-Up utierky 
na plochy Zhermack

Bezalkoholové dezinfekčné a čistiace utierky na 
plochy s plným spektrom účinnosti bez obsahu 

aldehydov a bez obsahu fenolov. Vhodné 
aj na citlivé povrchy, (držiaky, 

police, zubné jednotky, 
koncovky, tácky, držiaky, 

pľuvadlá atď.
mentolová vôňa. Väčšie 

a pevnejšie 
ako bežné utierky.

100 ks 7,90 €

3-vrstvové dezinfekčné utierky 
napustené prípravkom 
Dento-Viractis 77. 
O 25% väčšie 
a o 75% hrubšie 
ako bežné 
dezinfekčné 
utierky.
Rozmer
18 x 20 cm.

56,50 €
2 kg

100 ks

10,80 €
6,20 €

Dento-Viractis 79 Wipes

29,90 €
1 l

109,90 €
5 kg

pomer riedenia 
1:200 - z 1 l 

koncentrátu až 200 l 
prípravku1:200

1:200

1:200
1:200

1:200

1:200

NOVINKA

Protection sleeve
90 cm ochranný 
návlek. Účinne 

chráni všetky 
hadičky 

a zároveň zaručuje 
sterilitu operačnej 

sály. Tieto PVC 
návleky na jedno 

použitie boli 
špeciálne vytvorené 

s ohľadom na 
zubných chirurgov.

56,90 €
250 ks



179,99 €
Bezkonkurenčná 

cena

Biodentine Biokompatibilná a bioaktívna náhrada 
dentínu v korunkovej i koreňovej časti 
zuba. Mechanické vlastnosti podobné 

prirodzenému dentínu. Obsahuje vysoko 
čisté bezmonomérne zložky. Vďaka 

svojim mechanickým a fyzikálnym 
vlastnostiam je možné ho aplikovať 

priamo na zub, bez predchádzajúcej 
úpravy povrchu kalcifikovaných tkanív.

15x
0,7 g

Prečo použiť BIODENTINE
Zbavte pacientov pooperačnej citlivosti 

Zabráňte nechcenej (zbytočnej) endodoncii
Zjednodušte a zrýchlite svoju prácu

207,00 €

Biodentine - bioaktívna 
náhrada dentínu

tam, kde je poškodený.
Biodentine, 

šetrí Váš čas!
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BioRoot RCS

Bioaktívny sealer pre trvalé koreňové výplne. Vynikajúca priľnavosť 
k dentínu a gutaperčo-vým čapom. Hermetickézapečatenie aj v prítomnosti 
vlhkosti. Stimuluje regeneráciu kosti a podporuje periapikálne hojenie.
Čisté minerálne zloženie.

177,90 €
162,00 €

15 g+prísl.

10x0,25 g

122,00 €

102,00 €
1x2 g

AH Plus Root canal sealer

Epoxyamínová
rádioopákna živica typu 
pasta-pasta, bez 
formaldehydu.

129,90 € 110,90 €
4+4 ml

Sealapex 
(Sealer)

Kalciumhydroxidový koreňový 
materiál bez eugenolu. 

Podporuje rýchle hojenie 
a vznik tvrdého zubného 

tkaniva.

36,80 €

30,90 € 12+12 g

80,50 €

68,90 € 2x10,5g

80,50 €70,00 €5x0,7 g



DOPRAJTE 
SVOJIM ZUBOM

LUXUS

Profesionálne domáce bielenie

Citlivá forma bielenia zubov - obsahuje pH neutrálne gély, dusičnan draselný na zníženie 
citlivosti, vysoký obsah vody pre lepšiu hydratáciu, viskózne gély, aby sa znížilo riziko zmytia 
gélu vlastnými slinami. Pacient má možnosť si vybrať denné 
alebo nočné bielenie. Veľmi pekné a dekoratívne balenie - výborné aj ako dar… 

Boutique - Night  je karbamid-peroxidový gél dostupný 
v 10% alebo 16% variante. Obsahuje dusičnan draselný, ktorý je osvedčeným 
desenzibilizátorom. Tento gél, ktorý sa nosí 4 hodiny alebo cez noc, je určený pre pacientov, 
ktorí by radšej bielili, keď spia. Uvoľňuje voľné kyslíkové radikály (ktoré bielia zuby). Počas 
dlhšej doby v dôsledku jeho postupného uvoľňovania. Toto postupné bielenie bude stále 
poskytovať fantastické výsledky, vzhľadom na dĺžku času, počas ktorého gél zostane aktívny.

Zloženie Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Carbamide Peroxide, Carbomer, Triethanolamine, 
Disodium Edta, Potassium Nitrate, Aroma, Sodium Saccharin, Limonene.

13,00 €
1x3 ml

42,00 €
kit 4x3 ml

0,90 €
1 ks taška
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OPALESCENCE PF

Domáce 
bielenie

Vďaka vysokej viskóznej konzistencii 
nevyteká z masky. Opalescence bieliaci 

gél obsahuje PF (dusičnan draselný 
a fluór). Vysoký obsah vody 

zabraňuje dehydratácii 
a opätovnému zafarbeniu. 

Príchute: Regular, Melon a Mint. 
Verzia: 10 % H2O2 a 16% H2O2.

62,50 €
8x1,2 ml+prísl.

OPALESCENCE GO
Predplnené bieliace nosiče spájajú profesionálne 
intenzívne bielenie zubov s bezkonkurenčným 
pohodlím! Inovatívny nosič UltraFit sa ľahko 
prispôsobí akémukoľvek úsmevu a je pripravený 
na použitie ihneď po vybalení. 
Príchute: Melon a Mint. 
Verzia: 6 % H2O2

69,50 €

1 ks (10+10 nosičov)

91,00 €

Domáce bielenie
OPALESCENCE BOOST

Na profesionálne bielenie. Vďaka vysokej viskóznej 
konzistencii nevyteká. 40% H2O2. Obsahuje fluorid 

a potassioum nitrát proti citlivosti. Chemicky 
aktivované bielenie, čo znamená, že nie sú potrebné 

žiadne horúce, nepohodlné 
LED svetlá na bielenie 

zubov.Výsledky bielenia 
už za hodinu.

204,90 €
Intro Kit  4x1,2 ml+prísl.

102,90 €
Patient Kit  2x1,2 ml+prísl.

Ambulantné bielenie

OPALESCENCE 
TOOTHPASTE

Jednoduchý a efektívny spôsob, ako si udržať žiarivý biely úsmev. 
Profesionálna bieliaca zubná pasta nielenže odstraňuje povrchové 
škvrny, ale svojim unikátnym zložením tiež pomáha posilňovať zuby. 
Je bezpečná pre každodenné použitie, poskytuje ochranu skloviny 
a pomáha pri prevencii zubného kazu.

8,00 €
100 ml

OPALESCENCE ENDO KIT Ošetrenie Opalescence Endo 
na lekárske bielenie zubov 

technikou „Walk Bleach“. 
35% peroxid vodíka. Na 

ošetrenie devitalizovaných 
a sfarbených zubov. 

Jenoduché nanášanie. 
1-5 dňová liečba.

91,90 €2x1,2 ml+prísl.

104,00 €

Air-Flow PlusAir-Flow Classic Comfort
Air-Flow® Plus šetrný profylaktický 
prášok na sub- a supragingiválne 
čistenie, bez iritácie ďasien, bez 
poškodenia povrchu 
zuba aj po opakovaných 
recallových 
ošetreniach. 
Veľkosť častíc  
14 ųm.

Air-Flow® Classic supragingiválny prášok. 
Profylaktický prášok zložený zo špeciálne 
upraveného bikarbonátu sodného. Veľkosť 
častíc < 150 ųm. Mint, Lemon, Cherry, 
Neutral.

29,90 €
300 g

29,90 €
120 g

108,90 €
400 g

Biofilm Discloser
Dvojzložkový detektor povlaku 
Biofilm discloser, ktorý je vo 
forme predmáčaných peliet. 
Balenie obsahuje 250 ks peliet. 
Jeho výhodou je jednoduchá 
manipulácia a rýchle nanesenie 
detekčného roztoku.

51,90 €
250 ks

9,50 €

72,50 €

226,00 €

112,00 €

55,00 €
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Rezorbovateľné 
špongie 

na ošetrenie rán 
po extrakciách. 

Vstrebateľné, sterilné 
zo želatíny s prísadou 

koloidného striebra. 
Baktericídny účinok, bez 

reinfektovania alveol.

CuraSpon lokálne hemostatikum
Želatinová absorpčná špongia, 

vyrobená zo 100 % purifikovanej 
želatíny, určená k rýchlemu 

zastaveniu krvácania. 
Nie je rozpustná vo vode a je 

úplne absorbovateľná. Absorbuje 
krv a tekutiny v objeme viac než 

35-násobne väčšom, 
než je hmotnosť 

produktu.

50 ks

29,00 €

50 ks-10x10x10cm

31,00 €

67,90 €
20 ks-80x50x10cm

35,80 €

Traumacel NEW Dent  
lokálne hemostatikum

Traumacel NEW Dent – 
sterilná 
hemostatická 
dentálna kocka 
1  cm* x 1,5 cm.
Zastavuje postextrakčné 
kapilárne krvácanie. 
Minimalizuje postoperačné 
krvné straty, má 
významné 
antimikrobiálne 
účinky, podieľa 
sa na akcelerácii 
biochemických procesov, 
podporuje proces hojenia.
100% oxidovaná celulóza.

50 ks
-10x10x15mm

64,99 €

Traumacel FAM OcW
Krytie na rany

Traumacel FAM OcW Krytie na rany 
(sterilné vláknité vstrebateľné 
hemostatikum – mikrovata 2g, 
1x2 ks

Sterilné vláknité hemostyptikum, 
ktoré zaisťuje rýchlu a efektívnu 
lokálnu hemostázu, zvyčajne do 
2 minút, doba potrebná na 
dosiahnutie hemostázy závisí od 
druhu operácie a intenzite 
krvácania. Vstrebateľnosť 
produktu závisí od viacerých 
faktorov, najmä na použitom 
množstve prostriedku, stupni 
saturácie krvou a charaktere 
tkaniva.

2 g /2×1 ks/

189,90 €76,50 € 201,50 €

Reso-Pac
Hemostatická 
pasta
Hydrofilná mäkká 
jednozložková pasta 
založená na celulóze určená 
na ochranu rán po 
parodontálnych 
a chirurgických zákrokoch 
a v implantológii. Nie je 
potrebné odstraňovať. 
Neutrálna príchuť.
Priama aplikácia na rany, 
šitie a tlakové body, 
zabraňuje vniknutiu baktérií 
a napomáha liečeniu.

50x2 g

49,90 €
63,50 €

25 g

15,90 €19,70 €

Dryz past /Blue a Green/
Hemostatická pasta

Vynikajúca na použitie 
samostatne alebo v spojení 

s kompresnými uzávermi. Zastavuje 
gingiválne krvácanie a presakovanie. 

Bledomodrá farba Dryz pekne 
kontrastuje s ďasnami, krvou 

a štruktúrou zubov, takže je ľahké 
zistiť, kde bol materiál umiestnený. 
Ľahko sa odstraňuje a nezanecháva 

žiadne zvyšky. 

0,5 ml

13,00 €
7x0,5 ml

80,00 €

30x0,24 g kompule

89,00 €

Endomethasone N

RTG-kontrastný prášok na zinkoxidovej báze vhodný na plnenie koreňových 
kanálikov. Mieša sa spolu s eugenolovou tekutinou. Má antiseptické 
a protizápalové účinky. Bez obsahu formaldehydu.

14 g prášok

55,90 €

10 ml tekutina

23,90 €

Set 14 g+10 ml

72,90 €
81,00 €

27,00 €

Prípravok na liečbu 
hypersenzitivity 

dentínu. Po aplikácii 
je zaistená okamžitá 

úľava od bolesti 
a dlhodobá 

ochrana.

Gluma Desensitizer

5 ml

45,00 €
57,00 €

kocky

pláty



Optibond Universal je univerzálne 
jednokrokové adhezívum v jednej 
fľaštičke. Je zlučiteľný so všetkými 

protokolmi leptania Self-Etch, 
Selective-Etch a Total-Etch. Základom 

je patentovo chránený monomér. 
Vynikajúca pevnosť väzby na dentín, 

sklovinu, kompozitné, keramické 
a kovové substráty.

Nie je potrebný zvlášť primer.

Jedinečná štrukturálna väzba.
48% množstva plniva stačí na 

dosiahnutie vynikajúcej 
pevnosti väzby. Účinný tok 

behom aplikácie. Jedna vrstva 
primeru. Jedna vrstva adhezíva. 

Mokré aj suché prostredie. 
RTG kontrast 267 % - 

uľahčuje detekciu 
rentgenovým snímkom.

8 ml Primer/Adhesive

Adhezívum pre svoje vynikajúce 
klinické výsledky. Vynikajúca väzba 

k dentínu a sklovine. Nevyžaduje 
premiešanie pred použitím, 

nanoplnivo je stabilné a neusadzuje 
sa. Praktický tvar fľaštičky uľahčuje 
jej otváranie a dávkovanie. Použitie 
u priamych aj nepriamych náhrad.

Svetlom tuhnúce, 
jednozložkové dentínovo 

sklovinné adhezívum. 
Možnosť použiť ako 

samoleptacie adhezívum, 
alebo v kombinácii so 
selektívnym leptaním 

zubnej skloviny.

Evetric Bond

Jednozložkové samoleptacie 
adhezívum s voliteľným leptaním 
skloviny. Umožňuje zvoliť si 
postup selektívneho leptania.
Jednoduchý a rýchly pracovný 
postup a znížená pooperačná 
citlivosť. Výsledná 
nano-interaktívna zóna 
a zloženie bez obsahu HEMA.

Jednozložkový univerzálny 
bond kompatibilný so všetkými 

spôsobmi leptania. Určený na 
priame bondovanie ale aj na 

opravy a liečbu hypersenzitivity. 
Ponúka vynikajúcu väzbu vďaka 

unikátnej kombinácii 3 funkčných 
monomérov. G-Premio Bond 

DCA-aktivátor chemického 
tuhnutia pre G-Premio Bond. 

Bond Force II

46,00 €

G-aenial 
Bond

5 ml 59,00 €

Optibond FLOptibond Universal

Single Bond Universal je 
jedinečním adhezívom. Vhodný na 
priame aj nepriame rekonštrukcie 
a to na všetky povrchy 
(sklovina, dentín, sklokeramika, 
zirkón, náhradné zliatiny, drahé 
zliatiny a kompozity). S vynikajúcou 
pevnosťou a rýchlosťou spracovania.

Single Bond 
Universal

78,00 €5 ml

G-Premio 
Bond
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Single Bond 
2

6 g

5 ml 71,00 €
129,00 €

68,70 €
Kit 2x8 ml

6 g 44,90 €

5 ml

5 ml

Bottle Pack 3x5 ml75,90 €

65,00 €

175,00 €

94,00 €

171,00 €

81,30 €
SUPERCENA

89,90 € 51,00 €

89,00 €
80,50 €

185,00 €

SUPERCENA

51,60 €

5 ml
77,00 €

122,00 €

Jednozložkové samoleptacie tuhnúce 
adhezívum.S veľkou väzobnou silou. 
Jednoduchý pracovný postup, tenká 
vrstva filmu len 8 µm. Vďaka novo 
vyvinutému 3D SR monoméru je 
zaručená vysoká väzbová sila, tenká 
vrstva filmu, skrátený čas spracovania, 
celkový pracovný čas 30s, zníženie riziká 
chybnej adhézie. Bond nie je 
nutné skladovať v chladničke. 
Teplota Skladovanie 0-25 ° C.



Lubrimed
Mazací systém určení pre 

turbínky Bien-air. Mazacia 
vazelína pre rotory turbín, 

ktorá výrazne zvyšuje 
životnosť ložísk. 

V balení sa nachádza 
6 zásobníkov. Účinné 

mazanie pomocou 
špeciálneho 

mazacieho násadca, 
čo zabezpečuje väčšiu hygienu.

Sprej pre čistenie 
násadcov od 
fyziologického roztoku. 
Je určený na čistenie 
chirurgických 
a implantologických 
násadcov.

SMIOIL spray
Vysokoúčinný syntetický 

mazací a čistiaci prostrie-
dok, ktorý predĺži životnosť 
a zabezpečí správny výkon 

dentálneho náradia 
CHIRANA Medical.
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25,50 € 38,10 € 38,10 €

Aquacare Spraynet Lubrifluid

Čistiací sprej pre všetky 
Bien Air násadce, 
turbínky a mikromotory.
Odstraňuje zbytky 
starého oleja a uvoľňuje 
usadeniny, ktoré vnikajú 
počas práce s nástrojom.

Čistiací sprej pre všetky 
Bien Air rovné násadce, 
turbínky a mikromotory.
Pred použitím oleja treba 
nástroj vyčistiť čistiacim 
sprejom – Spraynet 
(červený).

500 ml 500 ml 500 ml

QuattroCare 
Plus SPRAY

Univerzálny 
sprej na všetky 
turbíny 
a násadce do 
prístroja 
QuattroCare.

38,10 €
500 ml

Univerzálny 
mazací olej 
v spreji pre 
KaVo násadce 
a turbínky.
 

31,70 €
500 ml

KaVo Spray

7,30 €
1 ks nástavec/intro

30,10 €6 zásobníkov

 
Mazací systém určené 
pre turbínky Bien-air.
Mazacia vazelína pre 

rotory turbín, ktorá 
výrazne zvyšuje 
životnosť ložísk. 

V balení sa nachádza 
6 zásobníkov. Účinné 

mazanie pomocou špeciál-
neho mazacieho násadca, čo 
zabezpečuje väčšiu hygienu.

F1 Servis Oil W
W&H Service Oil F1 je 

syntetický olej maximálnej 
čistoty, ktorý bol špeciálne 

vyvinutý na údržbu 
turbínových násadcov 

W&H, priamych a kolénovych 
násadcov, chirurgických 

nástrojov, odstraňovačov 
zubných kameňov 

a vzduchových motorov.

36,90 €
250 ml

20,10 €
500 ml

29,90 €
400 ml

Pana NSK Spray
Jedinečné tekuté mazivo 

obsahujúce alkohol. Maže 
a čistí ložiská od nečistôt, 

čím predlžuje ich životnosť 
a zvyšuje účinnosť

vzduchových motorov.

UNIVERSAL MAZACÍ SPREJ
Vysoko účinný mazací sprej 
pre všetky zubné násadce. 

Komplexný olej s inhibítormi  
a činidlo zabraňuje mikro 

hrdzy na vnútorných ložískách. 
Vysoká penetračná schopnosť 

zaistí dôkladný povlak.  
22,90 €

480 ml 9,90 €
500 ml

T1 Spray Sirona

33,10 €

22,00 €

41,00 €

39,00 €

25,30 €
13,90 €

jar 41,80jar 27,90
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Artikulačná fólia TrollFoil
TrollFoil je artikulačná fólia, ktorá sa výrazne líši od tých, ktoré ste skúšali 
v minulosti, ako v kvalite atramentu, tak aj v inovatívnom prevedení.

Obojstranná fólia má hrúbku len 8 mikrónov. Nerobí jej problém označiť 
mokré povrchy, suché povrchy alebo vysoko leštené povrchy ako liate 
zlato alebo porcelán.

Je vyrobéná s vlastním rámom, nie sú potrebné žiadne kliešte.
Vyrobené z najtenšej fólie na trhu - 8 mikrónov, obojstranná.
Atramentové rámy majú rozmer 76 x 19 mm.

Fólia zostáva napnutá, aj keď ju nedržíte.

Kontaktné body označené TrollFoil sú
ľahko viditeľné na všetkých typoch materiálov: 
prírodný zub, kompozit, amalgám, zlatý zub.

Porovnanie troch rôznych papierov:
Tradičný tenký (vľavo), Tradičný hrubý (v strede), 
TrollFoil 8 mikrónov (vpravo ).

TROLLFOIL MODRÁ, 500 ks

93,90 €
TROLLFOIL MODRÁ, 100 ks

22,90 €

TROLLFOIL  ČERVENÁ, 500 ks

93,90 €

TROLLFOIL  ČERVENÁ, 100 ks

22,90 €

TROLLFOIL MINI
Modrá, 100 ks

22,90 €

Miesto pre 
uchytenie

MINI - Vhodné na 2 zuby

viac info na www.topdental.eu

Drydent Parotid/Sublingual
Savý vankúšik pohlcuje sliny a vlhkosť v ústach 

z príušných žliaz (Parotid) a podjazykových/
podčeľustných žliaz (Sublingual). Extrémne 

savý penový materiál pohlcuje nechcenú 
vlhkosť a zaisťuje suché pracovné pole, udržuje 

kontrolu nad vlhkosťou v ústach, aj keď je 
úplne nasiaknutý slinami. Hladký mäkký 

materiál poskytuje maximálny komfort počas 
celého zákroku. Účinne nahradzujú odsávačky, 
vatové valčeky, neuvoľňujú vlákno. 2 veľkosti.

Elite HD+
A-silikónová odtlačková korekčná 

hmota využívajúca nanotechnológiu. 
Výborná kresba, objemová stálosť. 

Maxi Putty Soft alebo Normal. 
Univerzálnosť 

použitia- rad obsahuje 6 rôznych 
konzistencií a 4 rôzne typy balení 

(vaničky, tuby a kartuše 1:1 
a 5:1).  Presnosť a precíznosť 

odtlačkov, hydrokompatibilita 
pomáha odborníkom získať 

vysokokvalitné odtlačky. 
Spoľahlivosť odtlačku vďaka 

odolnosti proti roztrhnutiu 
a elastickej obnove. Rozmerová 

stálosť aj po dezinfekcii. 
Vizuálny komfort- 

farebný kontrast 
materiálov

 s rôznymi viskozitami 
uľahčuje orientáciu. 

108,90 €
2x380 ml

108,90 €2x380 ml

49,90 €
2x250 ml

36,00 €
2x50 ml

11,90 €
Parotid 50 ks

21,90 €
Sublingual 50 ks



Aktivátor v gélovej forme, 
červenej farby, pre 

materiály Zetaplus a Oranwash L.

Indurent Gel ZetaPlus
Osvedčená C-silikónová odtlačková 

hmota na metódu dvojitého odtlačku. 
Veľmi presná,výborná tvrdosť 

po stuhnutí, mätová príchuť.
Soft - Elastickejšia a mäkšia verzia.

Set L: 1,53 kg Zetaplus putty+140 ml 
Oranwash L+60 ml Indurent gel.

Set VL: 1,53 kg Zetaplus Soft putty+140 ml 
Oranwash VL+60 ml Indurent gel.

Vysokoúčinný chromatický 
alginát s 5-dňovou 

rozmerovou stálosťou.
Presnosť odtlačku je 

zaručená až na 120 hodín. 
Chromatická variácia posky-
tuje odborníkom vizuálneho 

sprievodcu počas rôznych 
fáz spracovania.

Extra rýchly alginát 
s vanilkovou vôňou, 

ktorý sa odporúča na 
ortodontické použitie. 

Obmedzený čas v ústach, 
v kombinácii s vôňou 

vanilky, ktorá je príjemná 
pre deti.

Alginátová odtlačková hmota 
s farebnou indikáciou 

a prodĺženou dobou odliatia do 
120 hodín. Optimálna viskozita, 

krátka doba tuhnutia 
v ústach a presná reprodukcia 

detailov. Odtlačky majú vysokú 
elasticitu, pevnosť a rozmerovú 

stabilitu.

AKCIA 5 + 1 
ZADARMO

AKCIA

Elastic Cromo

6,50 €450 g

5,40 €450g v akcii 5+1

Ľahko miešateľná alginátová 
odtlačková hmota s optimálnou 

viskozitou. Rýchlo tuhnúca, 
výborná reprodukcia detailov. 

Používa sa 
v zubných 

ordináciách 
 laboratóriách 

ako univerzálna 
odtlačková 

hmota.

Ypeen

6,60 €450 g 12,90 € 800 g

Chromatický alginát na 
všestranné použitie. 

Chromatická variácia 
poskytuje odborníkovi 

vizuálnu kontrolu pri 
spracovaní materiálu 

na odtlačok. Rôzne 
časy tuhnutia 

(Rýchly/Extra rýchly).

Tropicalgin

9,30 € 453 g

Hydrogum 5 Orthoprint
Vysoko výkonný skenovateľný 

alginát s reprodukciou detailov 
5 μm a 5-dňovou rozmerovou 

stálosťou. Jeho vysoká presnosť 
reprodukcie detailov, ktorá je 

podobná ako u silikónu, pomáha 
získať presné odtlačky. Jeho 

vysoká rozmerová stálosť navyše 
zaručuje presnosť odtlačku 

až na 120 hodín.

10,90 € 453 g

Hydrocolor 5
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10,90 € 453 g
9,20 € 500 g

Hydrogum
Alginát pre všestranné 

využitie, elastický. Spĺňa 
mnohé požiadavky a zároveň 
zaručuje uspokojivé výsledky.

Vysoká odolnosť 
proti roztrhnutiu.

Zelená farba, 
mätová príchuť.

9,70 €
500 g

Odtačková hmota s chromatickým fázovým 
indikátorom. Model z odlačku môže byť 

odliaty až do 100 hodín po urobení 
odtlačku bez znateľných zmien tvaru. 

Prášok sa po zmiešaní mení 
na fialovú hmotu,ktorá 

miešaním prejde do ružovej 
farby a počas tuhnutia je 

finálna farba biela. 
Má pomalšie tuhnutie.

Kromopan

6,80 € 500 g

10,50 €
60 ml

34,50 €
Set L

34,50 €Set VL

25,50 €

1530 g 
Putty/Soft Putty

A-silikónový 
extrémne tvrdý 
materiál na 
registráciu zhryzu. 
Jemná konzistencia, 
výborná presnosť.

36,90 €
2x50 ml ROCK

A-silikónový odtlačkový materiál pre všetky techniky odtlačkovania a klinické 
štúdie. Hyperhydrofilná technológia zvyšuje tekutosť silikónu a tým sa výrazne 
zlepšuje kvalita odtlačku. Odtlačková hmota zaručuje presnú reprodukciu 
detailov aj v menej prístupných miestach. Hmota je tixotropná a odolná proti 
roztrhnutiu.
Implant Intro Pack Medium Body - Vysoko rigidný A-silikón vhodný na odtláčanie 
implantátov. Presný, RTG-kontrastný, skenovateľný.

69,50 €
2x300 ml Putty

Hydrorise

42,40 €
2x50 ml

108,90 €

2x380 ml 
Maxi Putty

92,90 €

380 ml Implant 
Medium Body

43,90 €

13,90 €



Pomocou iba troch odtieňov 
(Light, Medium,
Dark) pokryje 
všetkých 16 klasických 
odtieňov VITA  

48,75 € vr. DPH

Zjednodušený univerzální 
kompozitní systém

OptiShade™
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Pôvodná cena 65,00 €
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Revolučný kompozitný materiál 
s technológiou Smart Chromatic 
Technology. Jediná farba kompozitu 
sa vďaka chameleón efektu 
adaptuje a transformuje v ústach 
na akúkoľvek farbu zuba (podľa 
okolitých 
zubov).  49,90 €4 g

59,90 €
20x0,2 g kompule

62,90 €
20x0,2 g PLT/ PLT Blocker

49,90 €
4 g/4 g Blocker

Stomatologický nástroj na odstraňovanie zlomených kanálových 
nástrojov. Ergonomická a pohodlná rukoväť vybavená drážkami 
uľahčujúcimi bezpečné uchopenie. Vyrobené z kvalitnej 
chirurgickej nehrdzavejúcej ocele. Univerzálna veľkosť, určené 
na viacnásobné použitie, bezpečné pre sterilizáciu v autokláve.

BTR Pen

650,00 €
1 ks BTR Pen Set

Koncovky BTR balené po 5 ks

57,00 € 52,00 € 37,00 €

Adhese Universal
Jednozložkové svetlom 
tuhnúce adhezívum 
na priame a nepriame 
postupy vytvárania 
väzby. Kompatibilita  
so všetkými leptacími 
technikami samolepta-
nie, selektívne leptanie 
skloviny a Total-Etch. 

Koncovky pre 
VivaPen pero

VivaPen Snap 
on kanyly

Rýchla a pohodlná 
aplikácia-až 120 
aplikácií. O 67% 
menej odpadu 
materiálu.

2 ml pero

56,90 €

Vivapen Pero 

5 g

105,90 €

100 ks

38,90 €
300 ks

102,90 €
66,90 €

Opakovateľne 
použiteľný sáčok 
s gélom, možnosť 
použiť ako studený 
alebo teplý obklad. 
Vychladenie 
v mraziaku, 
nahrievanie 
v mikrovlnnej rúre.
Rozmer 11,5x10 cm.

Blu-Mousse
Precízny materiál 

na registráciu 
hryzu so spoľahlivou 

konzistenciou. 
Blu-Mousse 

Super-Fast 
rýchly - 30 sek.

Blu-Mousse  
60 sek.

Blu-Mousse  
Super Fast/Fast 

Peppermint  30 sek.
Blu-Mousse  

 60 sek.
42,00 €2x50 ml

Cold Hot Pack 
Chladiace sáčky

1,99 €
1 ks

NiTi Rotačný 
Tvarovací NástrojZenFlex

Maximálna sila. Minimálne invazívne.
Anatómia koreňového kanálika každého pacienta je jedinečná.
So systémom ZenFlex budete mať k dispozícii efektivitu
rezania a správnu rovnováhu medzi silou a flexibilitou,
ktorú potrebujete na to, aby ste sa mohli prispôsobiť  
širokému spektru zakrivenia aj v tých najzložitejších 
anatómiách koreňovýcveh kanálikov. Preskúmajte celý 
rad odlišujúcich sa funkcií, vďaka ktorým je ZenFlex
múdrou investíciou pre vašu endodontickú prax.   

BALENIE - 6 KUSOV

.04 .20 .25 .30 .35
.40 .45 .50 .55

.06 21mm
25mm

31mm

Kónicita DĺžkyHroty

SORTIMENTNÉ SADY

.04 .20 .25 .30
.35 .40 .45

.06 21mm 25mm

Kónicita DĺžkyHroty

41,60 €
52,00 €

-20%

2,90 €

59,90 €

76,00 €



Endo-motor Mark III, iRoot pro & 
Apex Locator

Endodontický mikromotor 
iRoot Pro s Apex Locatorom

Endodontický 
mikromotor MARC III

iRoot Pro

Apex Locator

iPedal

999,00 €

288,00 €

750,00 €
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Vyplachovacie ihly s dvojitým otvorom.
Dodáva sa v dvoch veľkostiach: 

22 mm / 
zadné zuby/

 a 26 mm  
/predné zuby/.

50 ks

24,00 €

Irrigation Needles UDG Protaper Gold
Koreňové NiTi nástroje 
s variobilnou kónicitou. 

Zvýšená flexibilita, 
špeciálne tepelne 
upravená zliatina 

bez tvarovej pamäte. 
Bezpečná tupá špička, 

trojuholníkový prírez 
pre výbornú reznú 

schopnosť.
6 ks 58,50 €

Bio-C Sealer

25,90 €
0,5 g 

95,90 €
4x0,5 g 

Biokeramický rtg-kontrastný sealer koreňového kanálika 
(bez komunikácie). Priama aplikácia do kanálika, miešanie 
nie je nutné. Stimuluje regeneráciu tkanív, uvoľňuje 
CA2+ ióny. Vysoká kyslosť Skvelá zatekavosť, 

Endo-Top vyplachovacie ihly
Vyplachovacie ihly s tupým oblým 

hrotom a bočným vývodom, na výplach v 
endodoncii a parodontológii, 0,3x25 mm.

20 ks

50 ks

100 ks

13,50 €

21,00 €

34,00 €

PermaSharp šitie
SILK: Nerezorbovateľné 
hodvábne šitie 
s atramatickou ihlou.

PGA: Rerozbovateľné šitie 
na báze kyseliny 
polyglykolovej 
s atraumatickou ihlou.

Monofil: Nerezorbovateľné 
polyrpopylénové monofilové 
šitie s atraumatickou ihlou.

PermaSharp Silk: 12ks - 4/0, 5/0

PhermaSharp PGA 12ks - 4/0, 5/0, 6/0

PermaSharp Monofil: 12ks - 5/0, 6/0

54,90 €

75,20 €

83,10 €

Tetric EvoCeram
Zdokonalený následník Tetric Ceram. Svetlom tuhnúci 
výplňový materiál v 16 farbách. Podiel plniva 82 hm. %, 
z toho 75% keramické plnivá, preto môžeme 
Tetric EvoCeram označovať tiež ako plastickú keramiku. 
Vhodný na všetky triedy výplní. 
Vysoký Rtg kontrast. 

Nauznávanejšie dentálne šitie na svete

48,90 €
3 g A2, A3

53,90 € 3 g Ostatné odtiene

viac info na www.topdental.eu



Nástroje Platinum V.EU sú 
vyrábané inovatívnou 

technológiou 
nano-povlakovania, ktorá 

posilňuje odolnosť nástroja 
a znižuje riziko 

zlomenia.

Využívajú modrú nano vrstvu 
na zlepšenie odolnosti 

proti zalomeniu.

Tieto nástroje sú vyrobené zo zliatiny NiTi, vďaka čomu sú 
flexibilnejšie a odolnejšie. 

Vhodné pre detských pacientov.

Platinum Root Canal Files V.EU

CC PREMIUM Root Canal Files

CC One Blue Root Canal Files

M3 Immature BLUE Root Canal Files

Zlepšená efektivita pomocou pokročilých 
spracovateľských postupov. 
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6 ks 30,50 €

6 ks 30,50 €

4 ks 33,10 €

6 ks 23,30 €

Counter Flower 
Šikovná pomôcka na určenie 

opotrebenia
endodontického 

nástroja.

100 ks 21,90 €

Endo Box Measure Ruler 
Odmerný box. Aautoklávovateľné 

endo príslušenstvo ktoré sa 
používa sa na 

meranie dĺžky.
Certifikácia: 

Zdravotná trieda I 

1 ks 16,90 €

Endo clean box 
vyrobený z materiálu 

TPX Plastic. 
Autoklávovateľný.

Endo Clean Box

1 ks 8,10 €
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SuperMat Skvelý tvar pre makro oblasti.
SuperMat® a Adapt® SuperCap® 

matrice - univerzálny napínací systém pre 
transparentné a oceľové matrice pre distálne 
zuby. Cieľom systému je rýchla, jednoduchá, 

štandardizovaná aplikácia. Jedinečne tenké 
matrice sú tvarované podľa štatistických dát 

pre dentálnu anatómiu. V dvoch výškach 
pásky a jednom tvare pre moláre 

a premoláre, v oceli a transparentnom plaste.
K dispozícií pripojenie k SuperCap, napínanie 

je odvodené od sytému SuperMat.

balenie SuperMat KIT /2150/: 
1x Supermat nástroj, 

3x kovové 5,0 mm /0,030mm/, 
3x kovové 6,3 mm /0,030mm/,
4x kovové 5,0 mm /0,038mm/, 
4x kovové 6,3 mm /0,038mm/, 

3x plastové 5,0 mm /0,050mm/, 
3x plastové 6,3 mm /0,050mm/.

232,00 €
50 ks

53,00 €

SuperMat matrice

SuperMat™ Kit
+ 1x balenie SuperMat

Matrice podľa 
vlastného výberu

SuperMat™ Matrice
2161 ocelové 0,03 mm, výška 5,0 mm, 50 ks
2162 ocelové 0,03 mm, výška 6,3 mm, 50 ks
2181 kovové 0,038 mm,výška 5,0 mm, 50 ks
2182 kovové 0,038 mm,výška 6,3 mm, 50 ks
2171 celuloidové 0,05 mm, výška 5,0 mm, 50 ks
2172 celuloidové 0,05 mm, výška 6,3 mm, 50 ks302,00 € 70,70 €

G-aenial Universal Flo

Svetlom tuhnúci RTG-kontrastný 
zatekový kompozit. Vysoká zmáčavosť 
umožňujúca dokonalú adaptáciu 
k stenám kavity bez vnikania 
vzduchu. Rádioopacita okolo 230%. 
Dobre vyvážené 
fyzikálne vlastnosti, 
ktoré sú dokonale prispôsobené 
indikáciám výrobku.

G-aenial Anterior a Posterior sú dva 
svetlom tuhnúce výplňové 

materiály. Oba sú užívateľsky 
príjemné výplňové materiáy, určené 

na zhotovovanie vysoko estetickýh 
prác pri všetkých triedach výlní.

G-aenial Achord - nová generácia 
so zjednodušeným systémom 

farieb.

G-aenial/G-aenial Achord

4 g Achord

57,60 €
49,90 €

2,7 ml Anterior/Posterior
53,90 € 41,90 €

3,4 g /2,0 ml
55,00 € 49,70 €

Zvýšená pevnosť 
a odolnosť voči 

opotrebovaniu (FSC) 
vhodný pre akékoľvek 

kavity. Dostatočne 
pevný, aby nemusel 

byť prekrytý 
konvenčným 
kompozitom. 

Unikátna tixotrópna 
viskozita. 

Modelovanie 
hrbčekov z voľnej 

ruky.

Svetlom tuhnúci mikrohybridný 
zatekavý výplňový materiál. 
Veľmi dobrá 
manipulácia.
Prirodzene 
pôsobiaci.

1,7 g
36,40 € 33,00 € 2x1,5 g Flo/ 2x1,3 g Lo Flo 4 g/2,7 ml38,00 € 31,50 €

G-aenial Universal Injectable Gradia Direct Flo/Lo Flo Gradia Direct
Mikrohybridný kompozit do frontálneho 
úseku. Špeciálna štruktúra plniva a výrazný 
chameleón efekt umožňuje dosiahnuť tzv. 
neviditeľné výplne. 95 % výplní môžete 
zhotoviť z 1 odtieňa, odpadá zložité vrstvenie.

Nanohybridný kompozit so zjednodušeným 
estetickým konceptom len 7 odtieňov. 
Mechanicky odolný, vhodný na všetky 
indikácie. Jemná konzistencia, 
ľahké spracovanie, vysoká leštiteľnosť.
Starter kit: 7x2 ml (3x3,4 g LD Light Dentin, MD 
Medium Dentin, DD Dark Dentin, 2x3,8 g LE Light 
Enamel, DE Dark Enamel, 4 g U Universal, 3,4 g ML 
Masking Liner), vzorník a príslušenstvo.

Essentia Hi Flo/Lo Flo
V nadväznosti na úspech kompozitu 

Essentia v univerzálnom (U) odtieni pre 
distálny úsek, firma GC vyvinula dve nové 
viskozity tohto kompozitu, ktoré rovanko 

vynikajúco splývajú s prirodzeným 
tkanivom zuba majú však rôzne 

viskozity pre všetky indikácie 
v distálnom úseku.

Essentia

2 ml (4 g) 42,00 €Starter Kit 232,00 €

3,4 g 45,90 €

Maxcem Elite
Dvojzložkový samoleptací samoadhezívny 

duálne tuhnúci fixačný živicový cement. 
Má výbornú chemickú a farebnú stabilitu. 

Nadštandardná väzbová a mechanická 
pevnosť, veľmi dobrá estetika. 

Adhézia 22-36 MPa. 
Clear, Yellow, White, White Opaque. 

Maxcem Elite refill (2x5 g): 
možnosť výberu odtienu:
čiry (34058), biely (34059), 
biely opákny (34060),
žltý (34061)

76,70 €
2x5 g

127,00 €



67,90 €

Nitrilové rukavice Hu Friedy na umývanie nástrojov 
na opakované použitie /3 páry/

MAXTER Latexové rukavice

Odolné proti prepichnutiu a chemikáliám. Chráňte 
svojich zamestnancov pred ostrými predmetmi 
a chemikáliami. Vločková podšívka pre ľahké 
vyberanie. Nitrilový materiál vhodný pre ľudí 
s citlivosťou na latex. Textúrovaná oblasť prstov 
a dlane pre lepšiu hmatovú citlivosť a úchop. 

SIGNATURE SERIES™ TUBS

HU-FRIEDY
PROMOTIONS

RESTORATIVE

COMPOSCULP BY DR. DIDIER DIETSCHI
|  Dokonalosť a inovácia - modelovacie nástroje 

3SSENTIAL KIT BY WERESTORE.IT
|  Základná súprava na modelovanie vrátane nástroja  „Plug & Sculpt“
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IMS-140 - IMS SIGNATURE SERIES
1 ks

79,90 €

Súbor vaní a kaziet na efektívny a organizovaný systém riadenia 
nástrojov. Úspora času dosiahnutá použitím IMS (Instrument Management System) kazety 
a vaničky na procedúry umožnujú personálu kvalitnejšiu prácu. Vaničky série Signature sú 

navrhnuté tak, aby zodpovedali farebnému značeniu IMS a sú ošetrené antimikrobiálne  
na ochranu produktu tým, že pomáha predchádzať rastu baktérií 

spôsobujúcich škvrny a zápach. Rozmery: 32,4 x 28,4 x 10,2 cm.

Obsahuje:  
• Vaňa série Signature 
• Protišmyková vložka
• Oddeľovač (balenie 8 ks) 
• Vanička s krytom 
• Dvojitá vanička s krytom 
• Delená priehradka 
• Uzamykateľný kryt

-25%

106,00 €

31,50 €

-33%

3 páry
S,M

46,90 €

8,50 €
100 ks

Latexové 
rukavice
bez
púdru
S/M/L

NITRIL PREMIUM LOTUS Nitrilové rukavice bez púdru.
XS, S, M, L 5,90 €

100 ks

Násadec zvyšujúci rýchlosť, 
prevodovka 1:5. Rýchla a presná 
práca vďaka ešte menšej hlave 
a keramickým ložiskám, 
maximálne pracovné otáčky 
200 000 ot./min. Najvyššia spoľahlivosť vďaka interne 
vedenému chladeniu vody a vzduchu a vymeniteľnému vodnému 
filtru. Dokonalé osvetlenie vďaka svetelnému lúču 25 000 Lux.

Modré kolienko 1:1 s vynikajúcim 
pomerom cena/kvalita a efektivita, 
povrch EXPERT grip. Rozsah otáčok 
do 40 000 ot. Vnútorné chladenie 
vzduch/voda. S jedným prúdom 
a vnútorne vedeným rozprašovaním vody a rozprašo-
vaného vzduchu. Efektívny prístup vďaka ešte menšej 
hlave. Lepšia viditeľnosť vďaka tyčovému svetelnému lúču 
25 000 Lux. 

EXPERTmatic E25L

EXPERTmatic LUX E20L

870,00 €

630,00 €

999,00 €

699,00 €

Transparentné, anatomické rukavice 
s hladkým povrchom, zosilnenou manžetou. 
Sú potiahnuté polymérom pre jednoduché 
navliekanie, vysoko rezistentné proti roztrhnutiu.
Veľkosť: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0.

Peha-Taf sterilné rukavice 
bez púdru

1,00 €
1 PÁR

Autoklávovateľné parou do 121 °C až 
5-krát.

Latexové 
rukavice

mierne 
púdrované

S/M�L



Vydavateľ si vyhradzuje právo meniť sortiment a ceny bez predchádzajúceho upozornenia a rovnako nezodpovedá za chyby v tlači. Informácie o aktuálnych cenách nájdete na www.topdental.eu 
alebo sa o nich informujte na našom Call Centre 02/21 00 99 21. Akcie sú platné do 30.4.2023 alebo do vypredania zásob, okrem akcii označených dátumom ukončenia. Všetky ceny sú uvedené 

vrátane DPH. Akcie nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi akciami či cenovými zvýhodneniami. 
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Topdental Slovensko s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
Call Centrum :  02 / 21 00 99 21, Bezplatná linka: 0800 939 939

E−mail: odbyt@topdental.eu, Internet: www.topdental.eu
k dispozícii od 8:00 h – 16:00 h

Špeciálne navrhnuté 
na rezanie 
z nevzácnych kovov 
a zlatých koruniek ...

Nakúpte kapsule GC za 500 € a získate 
kliešte na kapsule v hodnote 70 €  ZDARMA

Equia Forte HT

Fuji IX GP / EXTRA / FAST

Fuji II LC

GC Fuji Triage

Fuji PLUS

119,50 €
50 ks 118,80 €

50 ks

105,90 €
50 ks

GC Fuji I

119,00 €
50 ks

114,90 €
50 ks

109,90 €
50 ks

119,30 €
50 ks

109,90 €
50 ks

Rozrezávače koruniek Edenta

6,20 €

C34L.315.010
C34L.315.012

1 ks

6,20 €

 C35L.315.010
1 ks

3,99 €

H31RPC.314.010
H31RPC.314.012

1 ks

Novinka 
v našom 
e-shope

Sortiment nástrojov ASA 
Dental najdete na:
www.topdental.eu
Kategória Chirurgia -
Chirurgické nástroje 
ASA DENTAL

Nástroje ASA


