
Bezplatná linka  0800 939 939
Call centrum  02/21 00 99 21  

Váš partner pre stomatológiu

  www.topdental.eu

Topdental Slovensko topdental.slovensko

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMENÍME

K objednávke nad 400 €
rúška ASA ONE  ZDARMA

K objednávke nad 1000 €
anestetiká ORABLOC ZDARMA
*1 ks (50x1.8ml) ORABLOC FORTE alebo ORABLOC podľa vlastného výberu

*50 ks (1 balenie) rúšok ASA ONE modré alebo ružové podľa vlastného výberu

*Akcia je platná do 30.9.2022



Našou snahou sú dlhodobé obchodné 

vzťahy, riešenie komplexných požiadaviek 

a potrieb, ako aj vysoká kvalita 

poskytovaných produktov a služieb. 

Našim cieľom je takto prispieť k efektivite, 

profitabilite a spokojnosti 

našich partnerov - stomatológov.

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

Centrálny distribučný sklad ( Považská Bystrica)

Distribučný sklad (Ružomberok)

Sídlo spoločnosti ( Bratislava)

Úspešný príbeh spol. Topdental Slovensko 
sa začal písať v roku 2019… 
Analýzou trhu, našej konkurencie a hlavne 
dlhými stretnutiami s našimi budúcimi partnermi 
a zákazníkmi sme sa veľa naučili a dnes to 
pretavujeme do úspešnej spolupráce. 
Vďaka našej neustálej snahe učiť sa od 
najlepších v Európe, ako aj priblížiť sa k Vám 
v riešení Vašich priorít, budujeme z našej 
firmy moderné Dentálne Depo európskeho formátu. 
Zakladáme si na Fair-Play vzťahoch, 
moderných a inovatívnych riešeniach 
a netradičnom pohľade na úspech… 
Radi sa delíme a veríme, že Váš úspech 
je i zárukou nášho úspechu - úprimne sa tešíme 
na spoluprácu, v ktorej Vám je mladí a dynamickí 
team Topdental Slovensko plne k dispozícií. 
Našim cieľom je zabezpečiť excelentný zákaznícky servis za fair-play ceny, 
aby Vaša stomatologická prax vytvárala hodnoty ako pre Vás, tak i pre Vašich pacientov...

Ľuboš Garabík, konateľ spoločnosti

Team Topdental



Orabloc Forte - 40 mg/ml + 0,010 mg/ml injekčný roztok, artikaínium-chlorid, adrenalín (epinefrín), 
Orabloc - 40mg/ml + 0,005mg/ml injekčný roztok, artikaínium-chlorid, adrenalín (epinefrín).

 
Orabloc je lokálne anestetikum amidového typu obsahujúce vazokonstriktor, indikované na lokálnu 

infiltračnú alebo zvodovú anestéziu pri jednoduchých aj zložitých dentálnych zákrokoch.

Orabloc 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 
pri infiltrácii, do 2 hodín pri blokáde nervu. 10 % nadbytočného adrenalínu (epinefrínu). 

Čas použiteľnosti pri izbovej teplote 24 mesiacov. Neobsahuje edetát sodný, metylparabén 
a latex. Každá náplň je samostatne zapečatená v blistri na zabezpečenie maximálnej ochrany.

Pri väčšine bežných dentálnych zákrokov sa prednostne používa Orabloc 
obsahujúci 0,005 mg/ml adrenalínu (epinefrínu).

V prípadoch, keď je potrebný výraznejší účinok alebo zreteľnejšie zobrazenie 
chirurgického poľa, sa môže použiť  Orabloc Forte obsahujúci 0,01 mg/ml 

adrenalínu (epinefrínu).

Legislatívne zatriedenie: Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu: 01/0120/21-S -/- 01/0119/21-S

Kód štátnej autority ŠÚKL: 7428D/7423D.

Výhradný distribútor pre SR: Topdental Slovensko s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, 0800 939 939, +421 2 21 00 99 21, www.topdental.eu

Váš partner pre stomatológiu

Nové anestetikum na slovenskom trhu

0800 939 939
info@topdental.eu

predstavuje

Orabloc a Orabloc Forte
(40 mg/ml artikaínium-chloridu a 0,005 mg/ml adrenalínu (epinefrínu) 
a 40 mg/ml artikaínium-chloridu a 0,01 mg/ml adrenalínu (epinefrínu), 
injekčný roztok

Balenie 50x1,8 ml
Vyrobené v Taliansku:
Pierrel S.p.A., Strada Statale Appia 46/48 – 81043, Capua (CE), Taliansko

V prípade, že nebudete spokojný s Orabloc 

Forte alebo Orabloc, možete ho vrátiť 

a my Vám vrátime peniaze.



Váš partner pre stomatológiu
0800 939 939

info@topdental.eu

Koncom roku 2021 firma Topdental Slovensko uviedla na slovenský trh nové dentálne anestetiká 
ORABLOC FORTE a ORABLOC (artikínium-chlorid, adrenalín/epinefrín 1:100,000 a 1:200,000), ktoré 
získali registračné povolenie od štátnej autority ŠÚKL pre uvedenie na slovenský trh. Anestetiká 
vyrába spoločnosť Pierrel Pharma v Taliansku (Capua). Pierrel je globálny hráč na farmaceutickom 
trhu s viac ako 70-ročnými skúsenosťami. Anestetiká sú registrované na hlavných medzinárodných 
trhoch (vrátane USA, Kanady, Talianska, Ruska, Poľska, Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka, Rakús-
ka, Taiwanu a Indonézie...). Pierrel má významný podiel na americkom trhu a naďalej prebiehajú 
ďalšie registračné procesy na nové trhy po celom svete. 

Na prvé skúsenosti s aplikáciou týchto anestetík sme sa obrátili na niektorých zubných lekárov, 
ktorý ich už zaradili do svojej praxe.

Skúsenosti slovenských lekárov:
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. 

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

V minulosti sme z anestetík používali Ubistesin a Ubistesin Forte ale keďže je toto anestetikum nedostupné, boli sme nútení hľadať alter-
natívy 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

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

Po tom, ako sme nemohli zohnať roky používané anestetikum, rozhodli sme sa vyskúšať Orabloc. Neoľutovali sme. 
MDDr. Štefan Anton Kollár, Bratislava

*Výdaj lieku v lekárni je viazaný na lekársky predpis. Informácia o nedostupnosti lieku Ubistesin bola platná v čase vypracovania. Dátum vypracovania 26.03.2022.

Výhradný distribútor pre SR: Topdental Slovensko s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, 0800 939 939, +421 2 210 099 21, www.topdental.eu
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Aspiject

Jednorázové sterilné ihly pre
 intraligamentárnu anestéziu.

0,3x10, 0,3x21, 0,4x21, 
0,4x35, 0,5x21, 0,5x35 mm.

Injekčná striekačka 
s aktívnym nasávaním 

blokovej anestézie
a infiltráciou (so zahnutým 
uchopením). Striekačka je 

z nerezovej ocele, (ktorá je 
odolná voči kyselinám) 

a žiaruvzdornému polyméru. 
Môže byť sterilizovaná 

akýmkoľvek spôsobom.

Sterilný injekčný systém. 
Špeciálne navrhnutý na 

použitie počas chirurgických 
zákrokov. Samonasávacia 

zubná striekačka so zásobníkom 
na infiltráciu a blokovú anestéziu.

Striekačka je z nerezovej ocele, ktorá 
je odolná voči kyselinám 

a žiaruvzdornému polyméru. Môže byť 
sterilizovaná akýmkoľvek spôsobom.

Octoplus intraligamentárne 
ihly

Paroject pero

Miraject ihly pre 
intraligamentárnu 

anestézu

100 ks 3,85 €

Jednorázové sterilné 
ihly -intraliga-

mentárne.
0,3x16,
0,3x21, 
0,3x25,

0,4x38 mm.

Kompaktná intraligamentárna injekčná striekačka
 s dávkovačom. Je v tvare pera, je kompaktná, odolná 

a predovšetkým sa  ľahko používa.

1 ks

1 ks1 ks 30 ml/50 ml

108,00 €

108,00 €137,00 € 16,90 €/25,00 €

Aspiject Active Aspiject  SIS

100 ks 17,80 €

Injekčné ihly 0,4x20 
mm, jednorázové. 

Kvalitné ostrie znižuje 
pocit bolesti pri vpichu. 

Tenkostenná ihla 
z chrómniklovej nerez 
ocele. Vysoko hladký 

povrch. Špeciálne 
brúsený dlhý úkosový 

hrot ihly.

38 g 6,90 €

Lidocain 10%
Liek obsahuje lidokaín a patrí do skupiny lokálnych anestetík. Používa 

sa vo všetkých prípadoch, keď je potrebné krátkodobé znecitlivenie 
kože a slizníc. Môže sa používať v zubnom lekárstve a pri operáciách 

v dutine ústnej, v otorinolaryngológii (ušno-nosovo-krčné lekárstvo), 
v gynekológii a pôrodníctve, v dermatológii (kožné lekárstvo), 

pri endoskopii (metóda na vyšetrenie tráviaceho traktu) 
a vyšetreniach pomocou prístrojov. 

Legislatívne zatriedenie: Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu: 01/0118/15-S

Kód štátnej autority ŠÚKL: 3706B

Sterican 04x20 sivé

www.topdental.eu

Injekčná striekačka 
s aktívnym nasávaním 

blokovej anestézie 
a infiltráciou (so zahnutým 
uchopením). Striekačka je 

z nerezovej ocele, 
a žiaruvzdornému 

polyméru. Môže byť 
sterilizovaná 

akýmkoľvek spôsobom. 

10x2 ml 10,50 €

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

Septanest sa používa na znecitlivenie (anestézu) 
ústnej dutiny počas zubných zákrokov. Tento liek 

obsahuje dve liečivá: artikaín, lokálne aneste-
tikum, ktoré zabraňuje bolesti a adrenalín, 

vazokonstriktor zužujúci cievy v mieste podania.
50x1,7 ml 31,90 €

50x 1,8 ml cena platná v AKCII 10+1

ORABLOC/FORTE 50x1,8 ml cena platná v AKCII 10+1

50x 1,8 ml
24,50 €

24,50 €

26,90 €

Orabloc Forte –  40 mg/ml + 0,010 mg/ml injekčný roztok, 
artikaínium-chlorid, adrenalín (epinefrín).

Orabloc – 40mg/ml + 0,005mg/ml injekčný roztok, artikaínium-chlorid, 
adrenalín (epinefrín). Orabloc Forte/Orabloc je liek používaný na lokálne 

znecitlivenie v zubnom lekárstve. Tento liek obsahuje liečivá artikaín 
(lokálne anestetikum) a adrenalín (epinefrín). 

Legislatívne zatriedenie: Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu: 01/0120/21-S -/- 01/0119/21-S

Kód štátnej autority ŠÚKL: 7427D/7423D.

Orabloc Forte/OrablocAKCIA 10 + 1  ZDARMA
(akcia platí do 30.9.2022) 

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

Septanest/Septanest Forte

Dlhodobo 

     nedostupné

Vzhľadom k dlhodobej nedostupnosti 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.

Info na     

0800 939 939
11,50 €

1 ks 248,00 €

Lokálny anestetický gél 
/zdravotná pomôcka/, účinný 

v priebehu niekoľkých sekúnd.
Účinná látka Benzokaín. Rýchle 

pôsobenie, účinok do 30 
sekúnd a dĺžka anestézie 

15 až 20 minút.
Príchuť čerešňa.

TOPIGELDávkovač

Viac info najdete na 
www.topdental.eu

Najnovšia verzia systému. 
Jednorazový aspiračný striekačkový 

systém s prednasadenou ihlou. 
Má bezpečnostný systém 

proti nechcenému 
vpichnutiu ihlou. 

Spĺňa najnovšie
požiadavky na bezpečnosť. 

0,3x12, 0,3x16, 0,3x21, 
0,3x25, 0,4x35 mm.

Ultra Safety Plus Twist

100 ks 11,00 €

Septoject Ihly
Injekčné ihly Septoject pre intraligamentárnu anestézu 

a pre striekačky na cylindrické ampule, sterilné. 
0,3x10 
0,3x12
0,3x25 
0,4x21
0,4x25 
0,4x35 

mm.

100 ks 42,70 €

100 ks 9,00 €



Komplexná ponuka a info o produktoch HUFRIEDY na e-shope www.topdental.eu alebo t.č. 02/21 00 99 21.

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedyGroup.eu
All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co. LLC, its a�liates or related companies, unless otherwise noted.  
©2022 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. 

HuFriedyGroup Vám pomôže zdokonaliť Vašu prax a umožní
Vám poskytovať pacientom starostlivosť na najvyššej úrovni. 

HuFriedyGroup.eu

Oficiálny distribútor 

Hufriedy Group spojilo viacej spoločností pod jednu skupinu
s cieľom dodávať produkty a riešenia ideálne pre Vašu prax. 

topdental.eu
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1 ks v akcii 3+1
1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks Set

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks 1 ks

KIT SSC 48 ks
5 ks

51,67 €
68,90 €

64,60 €

109,60 €

71,50 €

112,20 €

84,60 €

46,00 €

60,30 €

150,20 €

91,00 €

213,80 €

213,40 €

213,40 €

139,60 € 69,00 €

273,90 €
28,50 €

CURETTE GRACEY
EverEdge 2.0

ROOT CANAL PLUGGER 
SLEIMAN

BONE SCRAPER BUSER

FERRARIS 3D SHAPER

SURGICAL CURETTE LUCAS 
Black Line

SCALER HARMONY
EverEdge 2.0

CARVER WILAND

PLASTIC FILLING INSTRUMENT 
DUCK HEAD

IMPLANT 
MAINTENANCE 

STARTER KIT

ELEVATOR HEIDBRINK

Kyreta z novej zliatiny EverEdge 2. generácie, ktorá 
vďaka špeciálnemu procesu vypálenia optimalizo-

vaného druhu ocele zostáva pevná a ostrá po dlhší 
čas. Až o 72% ostrejšia čepieľka. Diamantová rúčka.

Sleiman Root Canal Plugger.

Kostná škrabka podľa profesora Busera.

Nástroj na anatomické modelovanie posteriórnych 
hrbolčekov, dentínových alebo superficiálnych 

elementov na anteriórnych zubuch.

Chirugická kyreta na kyretáž, odstránenie cýst 
a odstránenie debrisu z lôžka. 

Najergonomickejšie nástroje na svete s technológiou 
TrueFit. Zliatina EverEdge 2. generácie. Diamantová 

rúčka. Vhodné najmä na odstraňovanie zubného 
kameňa v posteriórnej oblasti.

Nástroj na modelovanie amalgámových výplní 
s extrémne tenkou zahnutou čepieľkou, ideálny  na 

interproximálne plôšky.

Nástroj na kontúrovanie konvexity hrbolčekov. 
Nelepivá povrchová vrstva aluminium titanium nitride.

Sada implantátových scalerov a sond.

Kliešte s obojstranne odsadenými čeľusťami. 
Umožňujú ohyby na drôtoch do 0,022″ x 0,025″

Jemný nástroj na odstránenie zvyškov koreňov 
v ťažko dosiahnuteľných oblastiach.

ORTHO STEP PLIERS

FORCEPS APICAL, MOLAR 
INFERIOR

FORCEPS PEDO RAINBOW, 
UPPER TOOTH

ROOT FORCEPS STEIGLITZ 90° SPATULA NOVATECH LONG

PEDO CROWNS

Extrakčné kliešte na extrakciu 
dolných molárov z alveolárnej kosti. Pracovná časť 

klieští je tenká, špicatá a ostrá.

Na detské horné primárne 
zuby a korene. Univerzálne kliešte používané na 

extrakciu zubov z alveolárnej kosti.

90° Steiglitzové kliešte na odstraňovanie koreňov 
vyrobené z nemeckej nehrdzavejúcej ocele.

Kombinuje dlhú, flexibilnú špachtľu so šikmým 
koncom čepele na prenášanie a nakladanie cementu 

do korunky alebo inlayového prípravku.

Hu-friedy primárne molárne korunky 
z nehrdzavejúcej ocele boli vyvinuté tak, 

aby poskytovali konzistentné, presné 
a predvídateľné klinické výsledky a umožnili 

pracovať efektívnejšie. Vopred orezané 
a zvlnené pre rýchle a jednoduché 

umiestnenie. Presná anatómia zhryzu, ktorá 
napodobňuje prirodzený zub. Ideálna hrúbka 

oklúzie, ktorá ponúka vynikajúcu odolnosť voči 
oderu a perforácii.

www.topdental.euCeny produktov HuFriedy sú platné do 30.8.2022

AKCIA 3+1 
ZDARMA
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Keď sa vyžaduje odborné, starostlivé a detailné zhotovenie estetickej obnovy, 
môže byť ťažké identifikovať optimálny súbor nástrojového vybavenia 
potrebného na umiestnenie a tvarovanie kompozitného materiálu. 

RIEŠENÍM JE 
Súprava nástrojov COMPOSCULP, ktorá  pozostáva z radu prepracovaných 
nástrojov, ktoré pomáhajú dosiahnuť vynikajúce výsledky v procese obnovy.

Vysoko leštená nerezová oceľ. 
Odolná voči pôsobeniu kompozitných 
materialov, čím sa zabezpečí kvalitný 
proces obnovy. 
 
Spoľahlivá kvalita  garantovaná 
fi. Hu-Friedy. 
Pracovné konce vyrobené z Imunity Steel®, 
optimálna zmes uhlíka a chrómu, ktorá 
poskytuje pevnosť a odolnosť voči korózii. 
 
Farebné kódovanie. 
Každý nástroj CompoSculp obsahuje 
farebný identifikátor, ktorý zaisťuje 
dokonalý prehľad. 
 
Kvalitné a ľahké rukoväte. 
Odolná Resin Eight a elegantná hladká 
rukoväť dáva možnosti maximálneho 
pohodlia, zníženia únavy rúk a zvýšenia 
úrovne hmatu a ovládania.

RESIN EIGHT
Part Code Grip Color Description

PFIDD1/28  Dietschi Composite #1/2

PFIDD3/48  Dietschi Composite #3/4

PFIDD5/68  Dietschi Composite #5/6

PFIDD7/88  Dietschi Composite #7/8

PFIDD9/108  Dietschi Composite #9/10

PFIDDROLL8 Dietschi Composite Kit

PFIDDDIN8 Dietschi Composite Kit

Part Code

PFIDD1/2

PFIDD3/4

PFIDD5/6

PFIDD7/8

PFIDD9/10

PFIDDROLL

PFIDDDIN

SMOOTH

bez boxu

vrátane boxu

RESIN EIGHT
Part Code Grip Color Description

PFIDD1/28  Dietschi Composite #1/2

PFIDD3/48  Dietschi Composite #3/4

PFIDD5/68  Dietschi Composite #5/6

PFIDD7/88  Dietschi Composite #7/8

PFIDD9/108  Dietschi Composite #9/10

PFIDDROLL8 Dietschi Composite Kit

PFIDDDIN8 Dietschi Composite Kit

Part Code

PFIDD1/2

PFIDD3/4

PFIDD5/6

PFIDD7/8

PFIDD9/10

PFIDDROLL

PFIDDDIN

SMOOTH

bez boxu

vrátane boxu

Na výber 2 druhy rukovätí

PFIDDDIN8

Didier Dietschi, D.M.D., PhD,
Privat-Docent, Specialist SVPR
Associate Professor

Získal doktorát  v r. 2004 na univerzite 
v Ženeve. Pracoval v Ženeve,  kde sa 
venoval procesu obnovy v zubnom 
lekárstve. Teraz zastáva funkciu Profesor 
na CASE Western University (USA) 
a docenta na Ženevskej univerzite. 
DR. Dietschi publikoval viac ako 95 
klinických a vedeckých prác o adhezíi 
a estetických výplniach.

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“

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“

Resin Eight

Smooth

PFIDDDIN

58,00 
€

Ceny produktov HuFriedy sú platné do 30.8.2022
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PROMOTIONS
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COMPOSCULP BY DR. DIDIER DIETSCHI
|  Dokonalosť a inovácia - modelovacie nástroje 

3SSENTIAL KIT BY WERESTORE.IT
|  Základná súprava na modelovanie vrátane nástroja  „Plug & Sculpt“

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“

3 základné nástroje v jednej sade.
Anterior,  Posterior a Spatula sú synergické a vzájomne 
sa doplňujúce. 
Vyznačujú sa jednoduchosťou všetkých postupov 
obnovy a sú zamerané na základné kroky. Na vytvorenie 
vysokej estetiky kompozitných výplňí pri použití tejto 
súpravy. 

Revolučný koncept „Plug & Sculpt“ posterior 
je veľmi jednoduchý:  jeden hrot sa používa na zavedenie
kompozitu do dutini a druhý hrot môže upravovať  
kompozit v techniky subtraktívneho modelovania. 

Gaetano Paolone, Salvatore Scolavino,
WeRestore.it

Projekt WeRestore.it sa zameriava na 
zdokonalovanie postupov v záchovnej 
stomatológii.  Aj Salvatore aj 
Gaetano sú aktívnymi členmi 
talianskej akadémie záchovnej stomatológie.  
Gaetano je profesorom v spoločnosti Vita e 
Univerzita Salute, San Raffaele, 
Milan. Spolu prednášajú po celom 
svete na tému "záchovná stomatológia".

ANTERIOR, TIP #1

Umožňuje aplikovať nevytvrdený kompozitný materiál na tvarovanie a rozotieranie ako štetec.
Jednoduché použitie aj na modelovanie kompozitného materiálu v náhradách triedy V.

ANTERIOR, TIP #2

Na vytvorenie mamelónových štruktúr v dentíne.

POSTERIOR, TIP #1

Na delenie nevytvrdeného  kompozitu v technikách aditívneho a subtraktívneho modelovania.

POSTERIOR, TIP #2

Na vloženie nevytvrdeného kompozitného materiálu do dutiny pre techniku   dostredivého budovania 
(vybudovanie interproximálnej steny na prechod z triedy II do triedy I).

SPATULA, TIP #1 & #2

Na naberanie nevytvrdeného kompozitného materiálu 
a jeho aplikáciu do predných a zadných dutín.

 

ANTERIOR

POSTERIOR

SPATULA

Mať iba tri nástroje robí výplňové postupy jednoduchým. 
Anterior - Pevná kefa: Ľahko modeluje a rozotiera kompozit. 
Farebné označenie: Pomáha ľahko identifikovať nástroj. 
ČERVENÁ - predná časť, 
MODRÁ - zadná časť 
SIVÁ - Spatula. 
Black Line Collection: Hladký povrch znižuje lepivosť kompozitného materiálu 
a čierna farba má väčší kontrast voči zubným tkanivám.

3SSENTIAL

IME14DIN57
CVKOT1X 
TNEXBKR1X 
TNCIPAOX

299,90 
€

61,90 
€

61,90 
€

61,90 
€

Set 
3 ks+kazeta

Ceny produktov HuFriedy sú platné do 30.8.2022



HUFRIEDY 1010

 
Calibra je kompozitný nástroj potiahnutý XTS (AlTiN), ktorý pomáha zaistiť správne anatomické 
zakrivenie vrstve dentínového materiálu výplne a ponecháva ideálny priestor pre konečnú vrstvu 
materiálu skloviny.

 
Akro-Flex™ je extrémne flexibilný kompozitný nástroj, ktorý umožňuje lekárom bez námahy 
manipulovať s kompozitnými materiálmi počas estetických výplní.

Calibra pozostáva z dvoch koncoviek: 
„IN“, ktorá definuje dentínový základ. 
„OUT“, tá umožňuje navrhnúť hrúbku a tvar 
poslednej vrstvy bez prebytku. 

Tento nástroj je prvý vyrobený strmeň na 
definíciu hrúbky  a prvý nástroj na 
modelovanie, ktorý bol  vyrobený pre 
poslednú vrstvu.

Gaetano Paolone, Salvatore Scolavino,
WeRestore.it

Projekt WeRestore.it sa zameriava na 
zdokonalovanie postupov v záchovnej 
stomatológi.  Aj Salvatore aj 
Gaetano sú aktívnymi členmi 
talianskej akadémii záchovnej stomatológie.  
Gaetano je profesorom v spoločnosti Vita e 
Univerzita Salute, San Raffaele, 
Milan. Spolu prednášajú po celom 
svete na tému v záchovnej stomatológie.

CALIBRA
By WeRestore.It

Akro-Flex™
Vytvorte nádherné rekonštrukcie

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“

HYPERTENKÝ PROFIL 
Ultra tenké pracovné konce ľahko dosiahnu 
na úzke interproximálne priestory. Flexibilné 
a všestranné pracovné konce umožňujú 
lepšiu viditeľnosť v porovnaní s tradičnými 
kompozitnými nástrojmi. 
 
BEZKONKURENČNÁ FLEXIBILITA 
Použitím niklu a titánu, materiálov 
známych pre svoju super elasticitu, pôsobí 
Akro-Flex ako pevná kefa. Odolné pracovné 
konce sú vynikajúce pri vytváraní jemných 
anatomických detailov "umeleckými ťahmi". 
 
ERGONOMICKÁ RÚČKA 
Hladká a ľahká rukoväť ponúka zvýšenú 
kontrolu vďaka veľkému priemeru. Vytvára 
ergonomicky priateľskú možnosť, ktorá 
poskytuje maximálny komfort a pomáha 
znižovať únavu rúk. 

90,90 
€

78,70 
€

Ceny produktov HuFriedy sú platné do 30.8.2022
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RUBBER DAM CLAMPS
|  Zníženie odlesku vďaka saténovemu povrchu materiálu

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“

Premolars (upper and lower)

high bow for long teeth

RDCM0

Molars (upper and lower)

Anterior (upper and lower)

Upper Molars

RDCM1

root clamp

RDCM1A

root clamp

RDCM8A

root clamp

RDCMW8A

bow extended for distal access

RDCM8AD
paired with #11 

small molars

RDCM10
paired with #10 

small molars

RDCM11
partially erupted 

or irregularly shaped

RDCM14

sti� bow

RDCM18

large molars

RDCM56

large molars serrated jaws

RDCM56S

larger #14

RDCM14A

RDCMW14A

paired with #25

RDCM24

paired with #24

RDCM25

large molars

RDCM27

RDCM9

serrated jaws

RDCM9S RDCM212

212UNC = modi�ed
212SA

RDCM212SA

paired with #12A serrated jaws

RDCM13A

small lowers

RDCM26

RDCM28

�at jaws

RDCM3

�at jaws

RDCMW3

RDCM7

RDCMW7

large lowers

RDCM7A

paired with #13A serrated jaws

RDCM12A

small uppers

RDCM4

RDCMW4

large uppers

RDCM5 RDCM8

RDCM26N

paired with #31

RDCM30

paired with #30

RDCM31

RDCM201

large uppers

RDCM205

�at jaws

RDCM2

�at jaws

RDCMW2

large jaws

RDCM2A

serrated jaws

RDCM2AS RDCM27N RDCM29

Lower Molars

RDCM6

29

28

27
26 25      23

22

21

20

13

12

11
10

4

5

6
7 8 9

LOWER
L

3

2

1

14

15

16
UPPER

30

31

32

R

19

18

17

small lowers

RDCM00

 24

Dnešné zubné 
osvetlenie 
je jasnejšie 
a intenzívnejšie ako 
kedykoľvek predtým. 
Väčšina 
kofferdamových 
svoriek však znižuje 
viditeľnosť odrazom 
tohto svetlo späť do 
Vašich očí a vytvára 
oslepujúci lesk. 
 
Svorky na kofferdam, 
ktoré zvyšujú
viditeľnosť a sú
k dispozícii v širokej 
škále veľkostí 
a aplikácií je nájsť 
často náročné. 
 
Hu-Friedy's Satin 
Steel Rubber Dam 
Clamps
kompenzujú 
jasné klinické 
osvetlenie. 
Na ich výrobu
bol použitý 
materiál, aby 
absorboval 
a rozptyľoval svetlo 
odrážajúc ho späť.
Tieto matné 
svorky sú
k dispozícii 
v 48 veľkostiach, 
ktoré Vám pomôžu 
dosiahnuť 
najlepší výkon. 
Výsledok je jasný,
Hu-Friedy's 
Satin Steel vám 
zaistí pohodlné 
zorné pole, ktoré je 
lepšie pre oči i prácu.

RDF - FORCEPS

RDKIT - CLAMP KIT RDCSET7 - STARTER KIT

HUFRIEDY rubber dam clamps

Spony je možné objednať v dvoch 
povrchových prevedeniach

BLACK
LINE 

131,70 €789,90 €161,60 €

19,30 
€

22,40 
€

Ceny produktov HuFriedy sú platné do 30.8.2022

21,40€ 24,90€



HUFRIEDY CURETTE 1212

Standard Gracey Curette
Kyrety Gracey kombinujú unikátnu zahnutú čepeľ s 9 rôznymi dizajnami stopky, 
ktoré sa používajú na špecifické povrchy zubov, čím sa zlepšuje prispôsobenie 
a odstraňovanie usadenín. Tiež sú označované ako Finishing Gracey Curettes.

Rigid and Extra Rigid Gracey Curette
Všetky dostupné vzory so širším kužeľom a zvýšenou tuhosťou drieku. 
Extra pevná stopka ju predurčuje na odstraňovanie ťažkých usadenín. 
Hoci je stopka širšia, šírka čepele je rovnaká ako u štandardnej Gracey.

After Five Gracey Curette
Navrhnuté pre inštrumentáciu v hlbších parodontálnych vreckách. 
Predĺžená stopka (3 mm) poskytuje lepšiu dostupnosť a lepší 
prístup ku kontúram koreňa a vreckám s hĺbkou 5 mm alebo viac. 
Tenšia čepeľ umožňuje jednoduchšie subgingiválne zavedenie.

Mini Five Gracey Curette
Navrhnuté s rovnakou predĺženou stopkou (3 mm) a stenčenými čepeľami ako 
kyrety After Five Gracey. 
O 50 % kratšia čepeľ pre prístup k menším koreňom a úzkym vreckám.

Universal Curette
Univerzálne kyrety sú určené na mierne odstránenie zubného kameňa na 
supragingiválnych a subgingiválnych povrchoch zubov. Čepeľ univerzál-
nej kyrety má okrúhlu špičku dve rezné hrany na odstraňovanie zubného 
kameňa. Čo z nej robí veľmi efektívny nástroj. Univerzálne kyrety sú 
dostupné aj s pevnými stopkami vo vybraných vzoroch na odstránenie 
stredne ťažkých až ťažkých usadenín.

Micro Mini Five Gracey Curette
S ultra štíhlymi čepeľami a zvýšenou tuhosťou drieku umožnia kyrety Micro Mini 
Five Gracey prístup ku koreňom a zubom. Možné je ich použiť aj pri tých najhlbších 
a najnáročnejších parodontálnych vačkoch. Sickle Scalers

Je určený na odstraňovanie stredne ťažkých až ťažkých usadenín. 
Dostupný pre predné alebo zadné aplikácie. Na odstránenie 
supragingiválneho kameňa alebo zubného kameňa tesne pod ďasnom.

Farebné kódovanie nástrojov Hu Friedy vam umožňuje 
jednoduchšiu orientaciu vo výbere správneho nástroja.

rukoväť HARMONY

NHMH

SCORT

NHCW

S16

NH5038

TPG1

NH5024SIM

TP42

NEEDLE HOLDERS
IMS CASSETTES
 

GRACEY CURETTES
Štandardná kyreta od Dr. Clayton Gracey

NEEDLE HOLDERS, SCISSORS, TISSUE PLIERS 

IMS™ INFINITY SERIES™ CASSETTES
Hu-Friedy's Instrument Management System (IMS) štandardizuje postupy 
na udržanie nástrojov organizovaných a neporušených pred čistením, 
čo poskytuje úsporu času a zvýšenú bezpečnosť.

IMEDIN18 S 18 instruments, Surgical,  290 x 184 x 34 mm

IME12DIN1 S 10 instruments, 152 x 184 x 34 mm

ME14DIN5 S 5 instruments, 72 x 184 x 34 mm

211,50 €
145,50 €
121,70 €

IMEDIN18 S

IME12DIN1 S

ME14DIN5 S

1/2, 3/4, 5/6

7/8, 9/10

13/14, 17/18*

11/12, 15/16 

or 

or

ANTERIOR
1/2, 3/4 , 5/6

BUCCAL/LINGUAL
7/8, 9/10

MESIAL SURFACES
PREMOLARS, MOLARS

11/12, 15/16

DISTAL SURFACES
PREMOLARS, MOLARS

13/14, 17/18*

Držiak na ihly
Mayo-Hegar, grooved, 
1-0 - 4-0 Needle, 16 cm

Nožnice Cortellini 
curved 12 cm

Držiak na ihly Crile-Wood, 
grooved, 3-0 - 6-0, 15 cm

Nožnice Goldman-Fox #16 
curved serrated 12,5 cm

Držiak na ihly Crile-Wood 
#5038, Perma Sharp™, 15 cm

Kliešte na tkanivá Gerald, 
straight 18 cm

Držiak na ihly Simion, 
round handle, Perma 
Sharp™, straight, 18 cm

Kliešte na tkanivá Adson  
surgical 1x2-straight 12 cm

59,30 €

72,60 €

54,00 €

60,20 €

179,90 €

56,60 €

522,40 €

36,40 €

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 
Ceny produktov HuFriedy sú platné do 30.8.2022



CHIRURGIA 1313

1 ks Držiak na skalpel
100 ks

24,00 €
24,00 €

Skalpelové čepieľky 
z nerezovej ocele. 

Individuálne sterilne 
balené. Rôzne tvary: 

Typ 12, 12D, 15, 15C.

Jednorazový skalpel 
Asa Dental

Jednorazový skalpel HICUT

Luxator Sharpening Tool L10Luxator RootPicker
Ostriaci nástroj určený 

pre luxátory.
Krátky a rigidný inštrument na vyberanie fragmentov 

zubov alebo zvyškov koreňov, ktoré sú prichytené 
k ligamentu. Jednoduché zavedenie a bezpečný grip 

úchop. Krátky a tuhý nástroj, ktorý sa ľahko vkladá 
do alveolu.

1 ks 1+1 Kit
1 ks Rovný/Zahnutý

21,10 €129,90 €
69,90 €

10 ks 12,10 €

Jednorazové plastové držiaky spolu s čepieľkami na 
chirurgické zákroky. Rôzne tvary: 10, 11, 12, 15.

1 ks 
1 ks L1S

92,00 €
100,00 €

Luxator Periotome/Short Periotome
Luxator Periotome sú preferované nástroje na 
vykonávanie extrakcií. Sú špeciálne navrhnuté  

na parodontálne väzy. Majú jemne sa zužujúce  
sa čepeľe, ktoré tlačia na alveolárne kosti, 

a jemne uvoľnia zub z jeho objímky. 
Celý zásah je vykonávaný s minimálnym poško-
dením ďasna, krvácania a pooperačnej bolesti.

Short Periotome 
Dosahuje správnu pracovnú polohu - aj 

s menšími rukami. Sú o 10 mm kratšie ako 
Luxator Periotome. Zachovávajú celistvosť 

kostí a sú dramaticky menej traumatizujúce  
pre pacientov a ich chrup.

kúp 5 ks a zaplať 4 ks

Luxator Titanium Periotome
Luxator Titanium Periotome ponúka zvýšenú 

odolnosť a extrakcie je možné vykonať s minimom
poškodenia tkaniva. Titánový povlak znižuje trenie 

o 43% v porovnaní s nástrojmi z nehrdzavejúcej 
ocele. Vie jednoduchšie vkĺznuť. Odolný hrot 

potiahnutý titánom nevyžaduje ostrenie. Celý 
zásah je vykonávaný s minimálnym 

poškodením ďasna. 

cena za 1 ks v Akcii 5 za 4 L2S TiN

cena za 1 ks v Akcii 5 za 4

1 ks L2S TiNL
cena za 1 ks v Akcii 5 za 4 L3S TiN

cena za 1 ks v Akcii 5 za 4 DE3 TiN, L3A TiN

cena za 1 ks v Akcii 5 za 4  L1S

1 ks DE3 TiN, L3A TiN1 ks L3S TiN
88,00 €

73,60 €

110,00 €
72,00 €

99,00 €

80,00 €

123,00 €90,00 €

Väzivové nože špeciálne určené pre extrakciu zubov. 
Celý zásah je vykonávaný s minimálnym poškodením 

ďasna, krvácania a pooperačnej bolesti. Opatrným 
a citlivým použitím sa extrakcia stane 

kontrolovateľnejšou 
a menej stresujúcou.

Luxator Periomate Dual Edge 
- s dvojitým ostrím.

1 ks
cena za 1 ks v Akcii 5 za 4 

92,00 €
73,60 €

Luxator Forte Elevator/Dual Edge Periotome

Luxator Periotome kit LK4

Luxator Periotome kit LK7

Sada špeciálnych 
väzivových nožov 

 pre extrakciu zubov.
Balenie: 

1 x L3C, 1 x L3S, 
1 x L5C, 1 x L5S, 

1 x L10. 

Sada špeciálnych 
väzivových nožov 

 pre extrakciu zubov. 
Opatrným a citlivým 

použitím sa extrakcia 
stane 

kontrolovateľnejšou 
a menej stresujúcou. 

Balenie: L2S, L3C, L3S, 
L3CA, L3IC, L5C, L5S, L10.

KiT LK4

Kit LK7

319,90 €

539,90 €

AKCIA

5za4

kúp 5 ks a zaplať 4 ks

AKCIA

5za4

kúp 5 ks a zaplať 4 ks

AKCIA

5za4

www.topdental.eu



CHIRURGIA 1414

100 ks 24,00 €

Skalpelové čepieľky 
z nerezovej ocele 

AsaDental. Individuálne 
sterilne balené.

Rôzne tvary: 
Typ 12, 12D,15, 15C

Jednorazový skalpel 
AsaDental

1 ks Kit Full1 ks Kit Essential1 ks L3S TiN 998,00 €315,00 €

Mikro endo nástroje Apical boli 
navrhnuté na prácu 

v kombinácii s modernými oper-
ačnými mikroskopmi.  

Vďaka týmto mikro nástrojom je 
dnes možné pracovať s vysokou 

mierou presnosti, riešiť zložité 
problémy pacientov čo najmenej 

invazívnym a traumatickým 
spôsobom.

Nástroje sú vhodné najmä pre 
pacientov, ktorí majú nižšiu 

schopnosť zotavenia sa z dôvodu 
veku alebo špecifických 

zdravotných podmienok. Použitím 
sa minimalizuje invazívnosť 

a znižujú komplikácie. 
"Apical" mikrochirurgia je 

mimoriadne účinná pri veľkom 
počte chronických alebo opaku-
júcich sa problémoch, ktoré nie 

je možné jednoducho vyriešiť 
konvenčnou endodonciou. 

Kit ESENTIAL obsahuje:
Pluggery PIR1, PIR2, PIR 3,
Bone Curette FAR1 a FAR2, 

Micro MouthMirror Single 3 mm,
Mouth Mirror Handle.

Všetky nástroje APICAL
je možné objednať 

i samostatne.
Viac info na stránke 
www.topdental.eu

E
S
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APICAL Micro Endo

Sondy Ergoform
Sondy z nehrdzavejúcej 

ocele s vysokou 
flexibiltou a pevnosťou v 

ohybe. Držiak 
z ergonomicky 

tvarovanej živice
 zosilnenej sklenými 

vláknami. 
Autoklávovateľné.

Rôzne tvary.

1 ks 8,80 €

everStick NETeverStick C&B
Vďaka extrémne tenkej a estetickej obojsmernej 

sieťovine je everStick NET optimálnou voľbou pre 
dlahy v traumatických prípadoch. Úplne bez obsahu 

kovov, transparentné a vysoko estetické riešenie.

Kompozitné vlákna zo živice vystuženej sklenými 
vláknami. Spoľahlivý a estetický spôsob náhrady 

chýbajúcich zubov počas jednej návštevy. Prístup 
zachovávajúci zubné tkanivo. Ideálne pre naliehavé 

situácie a traumatické prípady. Variant: 1x8cm, 
2x12cm.

30 cm21x8 cm/2x12 cm 179,90 €60,00 €/172,00 €

everStick ORTHO
EverStick ORTHO je indikovaný do fázy estetickej 

retencie po aktívnej ortodontickej liečbe. Živicová 
matrica drží jednotlivé sklenené vlákna vo zväzku, čo 

uľahčuje manipuláciu a prispôsobenie sa oblúku.

2x12 cm 154,90 €

Kompozitné vlákna zo živice vystuženej sklenými 
vláknami v termoplastickom polyméri. 

Používa sa ako paradontálna dlaha s výbornou 
trvanlivosťou. Úplne bez obsahu kovov, transparent-

né a vysoko estetické riešenie. Priemer 1,2 mm. 

everStick Perio

1x8 cm/2x12 cm 56,00 €/146,00 €

ø 0,9 mm/ø1,2 mm/ø1,5 mm 9,00 €

Mäkký, flexibilný a nepolymerizovaný stĺpik zo 
sklenených vlákien, ktorý je možné individuálne 

prispôsobiť tvaru koreňového kanálika. 
Varianty

 ø 0,9 mm, 
ø1,2 mm, 
ø1,5 mm

everStick Post

Fiber-Splint One Layer Fiber-Splint ML Multi-Layer
Materiál zo sklených vlákien, 

kompatibilný so všetkými 
kompozitmi, na spevnenie 

zubov. Extrémne tenký 
a pritom pevný.  Šírka 4 mm. 

Aplikácia je veľmi 
jednoduchá: prúžok sa nasýti 

lepidlom, umiestni sa na 
palatinálne, potom sa fixuje 

v medzizubnej oblasti pomocou 
fixačných hrotov Clip & Splint.

Materiál zo sklených vlákien, 
kompatibilný so všetkými 

kompozitmi, na spevnenie 
zubov. Extrémne tenký 

a pritom pevný.  Šírka pásky 
4mm. 6 vrstiev Fiber-Splint 

zošitých k sebe, jeden cez 
druhý. Nie je nutné nanášať 

jednotlivé vrstvy na seba, 
prúžok zostáva ohybný.

1 ks 1 ks93,90 € 91,90 €
www.topdental.eu

1 ks 111,90 €

Impregnované sklené 
vlákno s novým aplikačným 

systémom. Perfektné 
pozíciovanie vlákna pomo-
cou špeciálnych fixačných 
svoriek. Vysoko estetické 

výsledky s hrúbkou len 
2 mm. Vynikajúca sila. 

Stabilizácia zubov, 
marylandské mostíky. 

V balenií: 12 cm.

F-splint Aid Slim
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50 ks

10 ks /80x50x10 mm/
50 ks /10x10x10 mm/

100x0,25 g kompule

10 g

30 ml

24 ks

63,90 €

32,50 €
28,90 €

235,00 €

30,90 €

63,40 €

48,90 €

Rezorbovateľné špongie na 
ošetrenie rán po 

extrakciách. 
Vstrebateľné, sterilné 
zo želatíny s prísadou 

koloidného striebra. 
Baktericídny účinok, bez 

reinfektovania alveol.

Penová želatína s aktivo-
vaným kapilárnym účinkom 

pre rýchlu a bezpečnú 
hemostázu. Okamžitá 

absorpcia krvi (až 3x rýchle-
jšie než běžné želatinové 

peny) a rýchlejšia 
hemostáza. Nedochádza 

k zhoršeniu viditeľnosti 
vlplyvom krvácenia.

Retrakčná pasta 
s adstringentným 

účinkom, s obsahom 
15% AlCl3. Do 2 minút 

retrahuje gingívu 
a vysuší sulkulárnu 

tekutinu. Pasta obohatená 
o chlorid hliníka sa aplikuje 

z kapsule s jemnou špičkou.

Hemostatický roztok 
síranu železitého 

a subsulfátu 
železa / 12,7%/, 

ktorý slúží na elim-
ináciu silného 

a ťažko 
zastaviteľného 

krvácania.

Sterilné rezorbo-
vateľné hemo-

statické špongie 
s kolagénom na 

podporu lokálneho 
zastavenia krvácania 

po chirurgickom 
zákroku. Podporujú 
prirodzené hojenie.

Gelitaspon
Želatinová absorpčná 

špongia. Lokálne 
hemostatikum, určené 
k rýchlemu zastaveniu 
krvácania, pri extrakcií 

zubov, operáciach kostí 
a mäkkých tkanív 

v ústach.

Gelatamp

Astringent Retraction 

Alveogyl

Astringedent X

Hemocollagene

Gelatamp forte

30 ml Kit+prísl. Clear

3x10 ml Gel

30 ml Kit+prísl.

4x0,8 g Foam

30 ml Jumbo Clear

10 ml Gel

30 ml Jumbo

1x0,8 g Foam

81,90 €

51,90 €

81,90 €

29,90 €

50,00 €

19,90 €

50,00 €

9,20 €

ViscoStat/ViscoStat Clear

Alustat

4x12 ml+prísl. Clear

5 ml Gel

4x12 ml+prísl.

10 g Liquid 

39,00 €

11,50 €

39,00 €

7,50 €

Hemostatický transparentný 
gél, ktorý obsahuje 25% síranu 

železitého. Je vynikajúci 
na ošetrenie mäkkých tkanív, 

napríklad pri odoberaní 
odtlačkov, pri krvácaní, vo 

výplňovej terapii 
a protetike.

Výrobok Alustat je určený na 
zastavenie mierneho krvácania 

počas zubného ošetrenia. 
Chlorid hlinitý obsiahnutý vo 

výrobku pôsobí na drobné cievy 
vazokonstrikčne, čím zmenšuje 

opuch a zmierňuje krvácanie.

50 ks
20 ks

28,20 €
12,85 €

Prípravok na ošetrenie 
suchých lôžok a ako 

post extrakčný dresing. 
Rýchlo zmierňuje 

bolesť, napomáha 
hojeniu. Obsahuje 

eugenol a jodoform. 
Má fibróznu konzisten-
ciu pre lepšie zaplnenie 

alveolov.

25x0,25 g kompule 74,90 €

25x0,5 ml
0,5 ml/7x0,5 ml
30x0,24 g kompule

225,00 €
12,00 €/75,00 €

83,00 €

25x0,5 ml
0,5 ml/7x0,5 ml
30x0,24 g kompule

240,00 €
13,00 €/80,00 €

89,00 €

Dryz past /Blue/Dryz past /Green/
Dryz gingiválna hemostatická 

retrakčná pasta je indikovaná na 
dočasnú retrakciu a hemostázu 

marginálnych tkanív gingívy počas klinických 
postupov, ako je odtláčanie zubných odtlačkov, 

tuhnutie fixných protetických náhrad a iných 
restoratívnych výkonov v zubnom lekárstve.

www.topdental.eu

Hemostatický roztok 
s obsahom 25% roztok 

chloridu hlinitého na 
gingiválnu retrakciu bez 

epinefrínu. Impregnovaný 
chloridom hlinitým má 

jemný adstringentný 
účinok a vynikajúce 

hemostatické vlastnosti. 
Vyvoláva lokálnu hemostázu  a kontrakciu 

hornej vrstvy voľnej gingivy.

Racestyptine

13 ml 31,80 €

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. 

3x8,5 cm 29,90 €

Interlig
Impregnovaný materiál zo 

sklených vlákien, 
kompatibilný zo všetkými 

kompozitmi, na spevnenie 
zubov.

Extrémne tenký 
a pritom pevný.

Octocolagen Septo-Pack
Lyofilizovaná, hemostatická 

želatínovešpongia vyrobená 
z hydrolyzovaného kolagénu. 

Každá kocka váži najmenej 
10 mg, má hemostatický 

a hojivý účinok a telo sa úplne 
vstrebe do 15 dní. 

Pripravené na použitie 
a jednotlivo 

balené v blistroch. 
4 blistrové pásiky s 10 kockami.

Samotuhnúci 
periodontálny 

obväz po hlbokej 
kyretážy, 

periochirurgických 
výkonoch 

a gingiválnych 
repozíciách.

40 ks 60 g24,90 € 42,00 €
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10 ml

50 ml

15 ml 17,90 €

23,90 €

6,35 €

Antiseptický, 
analgetický gél na 

urýchlenie 
regenerácie tkanív 

najmä po 
chirurgických 

a periodontálnych 
výkonoch.

TCA Dent

Myzotect Tincture

35% roztok kyseliny trichlóroctovej. 
Používa sa na kauterizáciu lokálnych 

patologických zmien a drobného 
krvácania v ústnej dutine. Liečivý 
účinok je dosiahnutý chemickou 

koaguláciou patologicky 
zmeneného tkaniva. 

Podporuje hojenie granulačných 
lézií. Balenie vo fľaštičke 

s kvapkadlom.

Adherujúca tekutina 
s myrhou, benzoínom 

a aloe vera, ktorá je účinná 
na otvorené rany po 
parodontologických 

a chirurgických zákrokoch. 
Veľmi vhodné použitie 

s produktom Reso-pac.

Miradont Gel

1 ks 0/1/2/3

1 ks

1 ks   Neimpregnované 12,70 €

14,50 €

16,54 €

Ultrapak neimpregnované
retrakčné vlákno 

Best Cord Nano retrakčné 
vlákno impregnované

Retrakčné vlákno zo 100% bavlny, spletané do 
podoby 

retiazky.   
Varianty

000, 00, 0, 
1, 2, 3. 

Dĺžka 
244 cm.

Retrakčné vlákno vhodné 
k mechanickému 

a chemickému rozšíreniu 
gingiválného sulku. Cieťom 

retrakcie je presné zobraze-
nie preparačnej hranice pri 

otláčaní pahýľov.
Variant 000.0, 000, 00, 
0, 1, 2,. Dĺžka 254 cm.

Pletené retrakčné 
vlákno impregnované 
aluminium potassium 

sulfate 10 %.
Varianty 0a, 1a, 

2a, 3a. 
Dĺžka 

183 cm.
vo fľaštičkách.

GingiBraid neimpregnované 
retrakčné vlákno

ShortCut retrakčné vlákno

Pletené retrakčné 
vlákno. 

Varianty
0n, 1n, 
2n, 3n. 

Dĺžka 
183 cm.

vo fľaštičkách.

Bavlnené zapletané retrakčné vlákno 
s vysokou savosťou, ktoré je 

v špeciálnom dávkovači ShortCut. 
ShortCut dávkuje retrakčné vlákno po 

1cm a zároveň ho môžete zabudovanou 
rezačkou odstrihnúť a to všetko iba 

jednou rukou.
Varianty 0n, 1n, 2n, 3n.
Varianty 0a, 1a, 2a, 3a.

Dĺžka 183 cm.

1 ks  

1 ks   Impregnované

11,99 €

16,54 €

GingiBraid impregnované 
retrakčné vlákno

1 ks 15,60 €

1 ks 000/00 15,70 €/13,40 €

3 g 72,90 €

Tkanivové adhezívum vo forme 
tekutého monoméru na uzatvorenie 

rán. Bez alergických reakcií, baktericídne 
a fungicídne vlastnosti. Tuhne 

v kontakte so slinami, 
príp. vodou.

1 ks 15,80 €

Retraction 
Cord Packer

Špeciálne navrhnuté 
zúbkované náradia uľahčujúce 
zavedenie retrakčných vlákien.

Universal (1,5 mm) 
Kruh (� 1,5 mm)

Kruh (� 3 mm)

Miraglu

24 ks PGA 3/0-6/024 ks Polypropylene 4/0-6/0 47,20 €45,50 €

Camark šitie

pri kúpe 15 ks
pri kúpe 9 ks
pri kúpe 6 ks

35,50 €/41,90 €/kus
37,90 €/42,90 €/kus
39,90 €/44,90 €/kus

1 ks 49,10 €

Micross
Micross na zhromažďovanie 

kortikálnej kosti. Ponúka 
excelentnú reznú 

schopnosť pomocou 
špeciálnej mikročepieľky, 

ktorá umožňuje zbierať kosť 
aj v oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné ako 

napríklad v blízkosti defektu kosti. Micross je 
balený sterilne na jedno použitie.

Nástroj na 
zhromažďovanie 
kortikálnej kosti.

Rovný alebo 
zahnnutý.

1 ks Rovný/Zahnutý 42,00 €/46,00 €

60,20 €
www.topdental.eu

Safescraper Twist

24 ks Silk 3/0-5/0 37,50 €

Nerezorbovateľné šitie s atraumatickou ihlou. Špeciálna jemná geometria 
ihly znamená nižšiu silu potrebnú na penetrovanie tkaniva. Dĺžka 55 cm.

Silk:  Čierny pletený nevstrebateľný hodvábny steh, potiahnutý silikónom. 
Vynikajúca penetrácia a vysoká pevnosť.

Monofil: Modré syntetické nevstrebateľné polypropylénové šitie. 
Zabezpečené uzly. Vysoká pevnosť v ťahu. Nízka mikrobiálna záťaž.

PTFE: Bezfarebné syntetické nevstrebateľné PTFE šitie. Obzvlášť mäkké.
Biologicky inertné. Vynikajúca biokompatibilita. Chemicky nereaktívny. 

PGA: Vstrebateľné. Na báze kyseliny polyglykolovej. Veľká ľahkosť uzlovania 
a vynikajúce držanie uzla. Má tiež nízku priľnavosť baktérií.

12 ks PTFE 3/0-7/0 62,00 €

50x2 g 49,90 €

Reso-Pac
Hydrofilná mäkká jedno-

zložková pasta založená na 
celulóze určená na ochranu 

rán po parodontálnych 
a chirurgických zákrokoch 
a v implantológii. Nie je ju 

potrebné odstraňovať. 
Neutrálna príchuť.

25 g 15,60 €

AKCIA

1+1
KÚP ŠITIE CAMARK

 A DRUHÉ K NEMU ZÍSKAŠ 
ZDARMA

Akcia platí do 31.8.2022

75,00 €
91,00 €

 bežná cena    cena v akcii 1+1

124,00 €
 bežná cena       cena v akcii 1+1

94,40 €
 bežná cena       cena v akcii 1+1
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Elite HD+/Putty/Maxi Putty

2x50 ml 57,90 €

V-Posil 50
A-silikónový 

vysokohydrofilný 
odtlačkový materiál.

 Veľmi presný. 
Dlhý pracovný čas 

a krátky 
čas tuhnutia. 

 Light Fast, 
Mono Fast.

V-Posil
A-silikónový 

vysokohydrofilný 
odtlačkový materiál.

 Veľmi presný. 
Dlhý pracovný čas 

a krátky čas tuhnutia. 
Heavy Soft Fast, 

Mono Fast, 
Putty Fast.

2x380 ml 189,90 €

V-Posil Putty Fast
A-silikónový vysokohydrofilný 

odtlačkový materiál.
 Veľmi presný. 

Dlhý pracovný čas 
a krátky čas tuhnutia. 

 2x450 ml 114,90 €

2x300 ml 42,00 €

Variotime Easy Putty
A-silikónová odtlačková hmota na pre všetky 

odtláčacie techniky s ATS formulou - cielené tuhnutie 
v ústach pri 

teplote 
370C.

2x380 ml Dynamix 94,80 €

380 ml 112,90 €

2x50 ml + prísl. Bite 26,90 €
2x50 ml + prísl. 25,10 €

www.topdental.eu
6x380 ml Maxi Putty Soft Normal 279,90 €
2x380 ml Maxi Putty Soft Normal/Fast

2x250 ml Putty
2x50 ml HD+ /4 druhy/ 106,90 €

49,90 €
35,00 €

A-silikónová odtlačková korekčná 
hmota využívajúca nanotechnoló-

giu. 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. 

Variotime 50/BITE 50/Dynamix
A-silikónový materiál 

pre všetky techniky odtláčania 
a všetky indikácie. Garantuje 

vysokú presnosť a reprodukciu 
detailov vďaka objemovej 
stabilite a hydroaktívnym 

vlastnostiam.
Monophase, 

Heavy Tray, Putty.

ODtLAČKOVÉ MATERIÁLY

Hydrorise
A-silikónový odtlačkový materiál pre všetky techniky odtlačko-

vania 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, 

2x50 ml /5 druhov/ 42,40 €2x380 ml Maxi Heavy Body
380 ml Implant Medium Body

125,90 €
92,10 € 2x380 ml Maxi Putty Fast 109,90 €

2x300 ml Putty 69,90 €

35,00 
€ 35,00 

€ 35,00 
€

35,00 
€

49,90
€

106,90
€

106,90
€

109,90
€

92,10
€

A-silikónový 
extrémne tvrdý 

materiál na 
registráciu zhryzu. 

Jemná konzistencia, 
výborná presnosť.

OccluFast+/Color

2x50 ml Color 43,90 €
2x50 ml 41,50 €

OccluFast Rock

2x50 ml 37,50 €

A-silikónový 
extrémne tvrdý 

materiál na 
registráciu zhryzu. 

Jemná konzistencia, 
výborná presnosť.

Jet Blue Bite
A-silikónový rýchlo 

tuhnúci materiál na 
registráciu zhryzu. 

Jemná konzistencia, 
výborná presnosť. 
Ponúka rýchly čas 

tuhnutia 
a tvrdosť pre väčšiu 

presnosť.

4x50 ml
1x50 ml

102,00 €
27,60 €
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Panasil
Materiály s nízkou viskozitou 

alebo s extra nízkou viskozitou 
spolu s Putty materiálmi Panasil 

poskytujú precízne výsledky 
v dvojkrokovej odtlačkovej 
technike alebo pri technike 

dvojitého miešania. Initial 
contact Regular-stredne viskozný.

2x450 ml Putty Fast/Soft2x360 ml Binetics Putty Soft
2x50 ml Initial Contact X-Light
2x50 ml Initial Contact Regular

184,70 €
43,90 €
43,90 €

2x50 ml Initial Contact Light 43,90 €
83,90 €

2x50 ml Futar D/ D FAST
2x50 ml Futar

40,90 €
45,00 €

2x50 ml
2x300 ml

49,00 €
85,10 €

Virtual
Moderná A-silikónová odtlačková 

hmota. Vynikajúca priľnavosť
 k vlhkým tvrdým alebo mäkkým 

tkanivám ústnej dutiny. Vynika-
júca odpudivosť vody. Vynikajúca 
čitateľnosť odtlačkov a presnosť. 

Flexibilná doba spracovania a fáza 
rýchleho tuhnutia. 

Vôňa čerstvej mäty.

Futar/Futar D/Futar D Fast
Futar A-silikón na registráciu 

zhryzu. Tvrdosť škála A90. 
Futar D – A-silikón na registráciu 

zhryzu. Tvrdosť škála D43.
Futar  D Fast -Rýchlo tuhnúci 

A-silikón na registráciu zhryzu. 
Tvrdosť škála D43.

www.topdental.eu

ODtLAČKOVÉ MATERIÁLY

360 ml Soft Monophase
360 ml Monophase

104,20 €
91,20 €

Monophase/Soft Monophase
Nová presná polyétherová 

odtlačková hmota s mentolo-
vou príchuťou, mäkkšej 

konzistencie. Presné odtlačky 
s vylepšenou reprodukciou 

čitateľnosti vďaka výborným 
vlastnostiam polyéterov 
a jasnej farby materiálu

A-silikonová odtlačková hmota pre registráciu 
zhryzu, extréme tuhnúca s vysokou konečnou 

Shore-A tvrdosťou. Automatické miešanie 
a dávkovanie 

v novom 
Garant 

systéme. 
Čas tuhnutia 

60 sekúnd.

Imprint Bite

4x50 ml + prísl. 139,50 €

Imprint 4

4x50 ml+prísl. 112,00 €

A-silikonový materiál 
s aktívnym samozahrievaním pre 

krátku dobu tuhnutia v ústach 
a s najvyššou mierou hydrofílie. 

Ponúka vynikajúca 
reprodukciu detailov. Vhodný 

napr. na odtlačky koruniek, 
mostíkov, inlaye, implantátov 

a ortodontické odtlačky. Balenie: 
4x50 ml, 5x žlté miešacie 

koncovky, 5x Intraoral Syringe.

Imprint 4 Penta Heavy/Penta Putty

Express XT

Imprint 4 Penta SQ Heavy

Express Light

Navrhnutý pre všetky typy 
presného odtlačovania pomo-

cou techniky v jednom alebo 
v dvoch krokoch.Odtlačky 

pre korunky, mostíky, inlaye, 
onlaye, implantáty 

a ortodontické 
odtlačky. Aktívne 
samozahrievanie 

pre rýchle tuhnutie.

2x360 ml

4x50 ml Ultra-Light Body
2x50 ml Light Body/Body Fast

175,90 €

119,00 €
49,00 € 

2x360 ml  Penta Putty

2x250 ml XT Putty

1x360 ml+prísl.  Penta Putty Trial Kit

2x50 ml Express XT

167,90 €

62,00 €

105,90 €

47,00 €

2x360 ml Penta Heavy
1x360 ml+prísl.  Penta Heavy Trial Kit

167,90 €
105,90 €

Špeciálne navrhnutý pre všetky 
typy presného odtlačovania 

pomocou techniky v jednom alebo 
v dvoch krokoch. Odtlačky pre 

korunky, mostíky, inlaye, onlaye, 
implantáty 

a ortodontické 
odtlačky.

Nová generácia 
A-silikónovej korekčnej 

odtlačkovej hmoty. 
Výborná zatekavosť, 

hydrofilnosť, mimoriadna 
pevnosť v ťahu 

a skvelá rozmerová stabilita.
Rýchlejšie tuhnutie 

ako bežná verzia.

Set L/VL 31,90 €

Aktivátor v gélovej forme, červenej farby, pre 
materiály Zetaplus a Oranwash L.

Indurent Gel

1530 g Putty/Soft Putty 25,50 €

ZetaPlus

60 ml 8,60 €

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.

360 ml XT Penta H/Putty/Quick 55,00 €

Vinylpolysiloxánový 
odtlačkový materiál pre 

techniku korekčného 
odtlačku, aj pre sendvičovú 
techniku (dvojité miešanie, 

jednoodtlačkovanie) v 
ručne miešateľnej verzii. 

Použitie pre inlaye, 
onlaye, korunky a mostíky.
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1300 g

60 ml Universal Akcivator

60 g 

140 ml

20,30 €

16,80 €

8,90 €

9,60 €

Polyéterový presný odtlačkový materiál pre 
techniku dvojitého miešania a dávkovania pomocou 

pištole. Určený na odtlačky pre korunky a mostíky, 
inlaye a onlaye a funkčné 

odtlačky. Vysoká 
čitateľnosť detailov. 

Dokonalá fixácia pinu.

Stomaflex Putty

SpeedexStomaflex Light

Stomaflex Gel Catalyst

Oxasil Mucosa

Kondenzačná silikónová 
odtlačková hmota veľmi 

vysokej konzistencie, 
typ 0 - „putty“, ľahko 

miešateľná. Odtlačok má 
veľmi dobrú reproduk-
ciu detailu a objemovú 

stabilitu.

Kondenzačná silikónová odtlačková hmota nízkej 
konzistencie, typ 3 – „light bodied“. Jej hydrofilné 

vlastnosti zlepšujú reprodukciu subgingiválnych 
partií a odlievanie 

odtlačku sadrou.

Pastovitý katalyzátor pre kondenzačné silikónové 
odtlačkovacie hmoty, s vysokou viskozitou pre 

metódu dvojitého odtláčania.

Impregum Garant L Duosoft

4x50 ml + prísl. 122,00 € 60 ml Activator Paste
900 ml Putty/Soft Putty

8,80 €
18,00 €

Oxasil
Nová ručná odtlačková hmota. 

Zabezpečuje výkon a spoľahlivosť 
odtlačkovej hmoty pri ručnom miešaní 

a od konkurencie sa odlišuje aj veľmi účin-
ným systémom bázy a aktivátora.

Ľahko miešateľná konzistencia Soft Putty
Viditeľné zvýšenie viskozity po zmiešaní pri 

zachovaní tekutosti 
(hmatové ovládanie miešania).

60 ml Light Flow/Very Light Flow 11,00 €

2x400 g Putty 70,00 €

Take 1 Advance
Precízny odtlačkový materiál s 

patentovanou zmesou 
5 vinylov. Kombinuje plnivo 

s ultra jemnými čiastočkami  . 
Zaisťuje pevnosť v ťahu 

a elasticitu. Hydrofilný, malý 
kontaktný uhol, marginálna 

integrita. Detailná reprodukcia 
bez objemových zmien.

900 ml PuttyKit 900 ml+140 ml+60 ml

140 ml Light/Medium Body

26,80 €47,90 €

14,50 €

130 g 7,10 €

www.topdental.eu

ODtLAČKOVÉ MATERIÁLY

Stredne viskózna odtlačková hmota na odtlačky slizníc. 
Tixotropná, tekutá pod tlakom, stabilná po uvoľnení 

tlaku. Nepreteká v oblasti hltana. Individuálne 
nastaviteľný pracovný časy. Dezinfikovateľná.

Blu-Mousse
Precízny materiál na registráciu 

hryzu so spoľahlivou konzistenciou. 
Blu-Mousse Super-Fast 

rýchly - 30 sek.

Blu-Mousse  
60 sek. 

2x50 ml 60 sek.
2x50 ml Super Fast/Fast Peppermint

42,00 €
42,00 €

C-silikónová odtlačková hmota pre metódu dvojitého 
miešania aj odtlačkovania pre funkčné odtlačky.

Je možné regulovať dobu tuhnutia pomocou dávko-
vania aktivátora, predávkovaním či poddávkovaním je 

možná regulácia až o 30 % bez vplyvu na kvalitu 
odtlačku. Tuhnutie počas 1-2 minút. Tuhnutie je 

rýchle, tzv. Snap Set. Je povrchovo aktivovaný, veľmi 
dobre zateká a kreslí aj najjemnejšie detaily.

2x250 ml Soft Putty 75,90 €2x50 ml LV/XLV 59,90 €

Aquasil Ultra+ LV/XLV/Soft Putty
Aquasil Ultra+ je kvadra-

funkčný A-silikónový 
materiál s vynikajúcimi 

hydrofilnými vlastnosťami, 
rozmerovou presnosťou, 
vysokou odolnosťou voči 
roztrhnutiu a trvalej de-

formácií. Hodí sa pre všetky 
odtlačkové techniky.

2x380 ml Soft Putty 199,90 €

Extrude
Extrude Wash /bledomodrý/ - Materiál s veľmi nízkou viskozitou, 

používaný v kombinácii s Putty pre techniku dvojitého odtlačko-
vania, alebo s Extra pre techniku dvojitého miešania.

Extrude Medium /zelený/ - Výborne zateká, čím umožňuje pres-
nú reprodukciu detailov, ale zároveň je dostatočne viskózny, aby 
zostal v odtlačkovej lyžici a obmedzil tak pacientovi diskomfort.

Extrude Extra /fialový/ - Materiál s vysokou viskozitou pre samot-
né použitie, alebo s akýmkoľvek iným odtlačkovým materiálom 

Extrude. Zvlášť sa odporúča použiť s Extra Wash na techniku   
dvojitého miešania.

2x260 ml XP Putty 122,10 €2x50 ml 65,90 €
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3x1,4 g 90,90 €

Adhesive Coltene
Adhezívum 

k odtlačkovým
 materiálom.

Racegel
Nový adstringentný gélový 

prípravok na rýchlu retrakciu 
gingivy pred odtláčaním, 

obsahujúci chlorid hlinitý. 
Zastavuje krvácanie 

a efektívne otvára sulkus. 
Rýchla a presná aplikácia 

z kanyly priamo 
do sulku.

10 ml 12,60 €

Ufi Gel Hard
Ručne miešateľný tvrdý 
podkladový materiál na 

rebazáciu. Pevná adhézia, 
farebne stály, estetický, 

rýchle spracovanie.

60 g+40 ml+20 ml Set  
20 ml kondicionér
40 ml liquid
60 g prášok

2x50 ml+3x10 ml+prísl. P Set131,80 €
22,90 €
39,90 €
63,90 €

153,50 €

Ufi Gel Hard C
Priamy tvrdý podkladový materiál v kartušiach pre 

jednoduché 
spracovanie
 bez bublín.

GC Bite Compound
Odtlačovacia hmota na registráciu zhryzu. Nízka 

teplota na zmäkčenie 53 ° C, nelepí sa, dlhá doba 
spracovania, kontrola oklúznych registrátov.

15x8 g 38,90 €

Inovatívny kryštáľovo 
priesvitný materiál. 

Vhodný na registráciu 
zhryzu, resp. na 

vytvorenie matrice pre 
vytvorenie rekonštruk-
cií podobných fazetám.

Exaclear

2x48 ml 70,50 €

80 g+10 ml 125,00 €

Ufi Gel SC Set/P Set
Mäkký podkladový materiál na báze 

A-silikónu v tubách.
Na jedno nasadenie, extrémne pevná 

adhézia medzi protézou a podkladom, 
sporivý v použití, biokompatibilný, bez 

chuti a zápachu, farebne stály 
a estetický, rýchle spracovanie,
 výborná adaptácia na protézy, 

ľahké čistenie.

1x50 ml+3x10 ml+prísl. SC Set 189,90 €

2x50 ml X-tra 50 ml Scan52,00 € 31,80 €

X-tra/Clear/ Scan
Aditívny, silikónový odtlačkový materiál s vláknitou, 
sieťovitou väzbou k registrácii zhryzu. Vyznačuje sa 

rýchlym tuhnutím a nakoniec extrémne vysokou 
tvrdosťou. Vysoká pevnosť zabraňuje zosunutiu zo 

zubnej rady a umožňuje aj nanesenie v silnejších 
vrstvách. Špeciálne tepelne riadené tuhnutie dovoľuje 

aplikáciu tejto hmoty bez časovej tiesne. Po stuhnutí 
sa dá ľahko upraviť skalpelom alebo frézou. Registrado 
Scan -Skenovateľný silikón so sieťovacími prísadami na 

registráciu záhryzu. Vysoká tvrdosť Shore A.
50 ml Clear 30,00 €

Duracrol
Samopolymerizujúca živica 

Duracrol / tekutina/ sa 
používa k zhotovovaniu

 individuálnych 
odtlačkových lyžíc 

a fantómových 
modelov. Výhodou je 
krátka doba tuhnutia, 
pevnosť, jednoduchá 

príprava a opracovanie.

250 g 9,90 €

Polyether Contact Tray 
Adhesive

Zaručuje adhéziu medzi 
polyéterovou odtlačkovou 

hmotou a odtlačkovou 
lyžicou. Nízka viskozita.

Jednoduchá aplikácia 
a dobrá adhézia po jednej 

minúte schnutia.
Jednoduché odstránenie 

z odtlačkových lyžíc.

17 ml 19,70 €
www.topdental.eu

ODtLAČKOVÉ MATERIÁLY

F.I.T.T.
Toner pre funkčné 

odtlačky. Tuhnúci do 
gélovej fázy bez 

stvrdnutia. 
Napomáha obnove 
stlačeného tkaniva 

a eliminuje nutnosť 
prevádzať úpravy po 

odovzdaní pacientovi. 

100 g+100 ml+15 ml 57,00 €

2x305 ml 59,90 €

Express STD
Vinylpolysiloxanová 

odtlačková hmota so 
súborom klinicky potrebných 

vlastností. Rozmerová 
stabilita - žiadne deformácie 

odtlačku po stuhnutí.
Kratší čas tuhnutia.
Reprodukcia aj tých 

najjemnejších detailov 
vďaka zatekavosti 

a hydrofílii.

17 ml 24,00 €

Prípravok na zlepšenie 
adhézie medzi 

silikónovým 
odtlačkovým
 materiálom 

a odtlačkovou
lyžicou.

VPS Tray Adhesive

360 ml Super Quick Intro Kit
360 ml Super Quick

180,00 €
136,00 €

Impregum Penta

360 ml Penta Soft 136,00 € 2x360 ml H Duosoft Quick 249,00 €

Polyéterový presný odtlačkový materiál. Je určený na 
odtlačky pre korunky, mostíky, inlaye a onlaye a na 

funkčné odtlačky. Vďaka jedinečným zatekavým vlasnos-
tiam umožní zachytiť tie najjemnejšie detaily.

Menej stresu vďaka veľmi rýchlemu stuhnutiu materiálu 
v jednom okamihu (tzv. snap-set). Protetické práce lepšie 

doliehajú na piliere a tak vyžadujú menej konečných 
úprav. Vďaka hladkému povrchu odtlačku možno 

dosiahnuť vynikajúcu leštiteľnosť nepriamych náhrad.

360 ml Refill 2x360 ml H Duosoft 249,00 €131,00 €
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15 ks 35,00 €

Alginát pre 
všestranné využitie, 

elastický. Spĺňa 
mnohé požiadavky 
a zároveň zaručuje 

uspokojivé výsledky.
Vysoká odolnosť 

proti roztrhnutiu.
Zelená farba, 

mätová príchuť.

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.

Hydrocolor 5

Tropicalgin Impression Compound

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.

Chromatický alginát na 
všestranné použitie. 

Chromatická variácia 
poskytuje odborníkovi 

vizuálnu kontrolu pri 
spracovaní materiálu na 

odtlačok. Rôzne 
časy tuhnutia 

(Rýchly/Extra rýchly).

Termoplastická odt-
lačková hmota 
v tyčinkách na 

odtlačky v medenej 
obrúčke a na 

doplnenie k okrajom 
odtlačkovej lyžice.

Ypeen

Orthoprint

Hydrogum

Kromopan
Ľahko miešateľná alginátová odtlačková hmota 

s optimálnou viskozitou. Rýchlo tuhnúca, výborná 
reprodukcia detailov. Používa sa v zubných 

ordináciách a laboratóriách ako univerzálna 
odtlačková hmota.

453 g Chroma Fast 6,70 €

Rýchlo tuhnúca, 
bezprašná alginátová 

odtlačková hmota. 
Chroma -s farebnou 
indikáciou priebehu 

tuhnutia.
Pri vhodnom ošetrení 
odtlačku je možné ho 

odliať až do 24 hod.

Alligat Fast/Chroma Fast Set

453 g Fast 6,20 €

450 g 6,80 € 453 g 11,00 €

500 g 9,40 €800 g
450 g

12,90 €
6,90 €

500 g 9,90 €

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, sú charakteristickými 
vlastnosťami, ktoré z neho 
robia odporúčané riešenie 

pre ortodontistov a detských 
zubárov.

453 g 9,90 €

453 g 11,00 €

Elastic Cromo Hydrogum 5
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.

450 g
450 g

5,40 €
6,50 €

Alginátová odtlačková hmota s fareb-
nou 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.

cena za ks v akcií 5+1

AKCIA
5 + 1

 ZADARMO

www.topdental.eu

AKCIA

10 kg
5 kg

49,90 €
25,90 €

Silisan N
Špeciálna tekutina pre fosfátové zatmeľo-
vacie hmoty. Expanzná miešacia tekutina 

pre Silikan a Silikan univerzál zaisťujúca 
optimálne vlastnosti formovacej hmoty. 

Vlastnosti a výhody: optimalizácia 
vlastností fosfátových zatmeľovacích hmôt

Silikan
Fosfátová zatmeľovacia 

hmota pre techniku vysoko-
taviteľných zliatin. Vhodná na 

zhotovenie liacich modelov 
a foriem na kovové konštruk-

cie snímateľných náhrad, 
adhezívnych mostíkov 

a strmeňových konštrukcií.

1 kg 10,50 €

300 g+125 g 80 g+50 ml+15 ml12,20 € 146,50 €

Rebazačná živica na trvalé a dlhodobé 
podkladanie celkových a čiastočných 

náhrad. Nedráždi sliznicu, zaručuje 
dokonale padnúci 

anatomický tvar, ľahko 
sa odstraňuje z náhrady. 

Vhodná na okamžité 
použitie, kedy 

pacient nemôže
 čakať.

Repin GC Reline
Dvojzložková 

odtlačková hmota 
(Zinkoxid-eugenolová), 

ktorá zaisťuje presnú 
reprodukciu 

a je 
objemovo 

stabilná.

Ceradent
Modelovací vosk na modelovanie vestibulárnych častí 

voskových modelov, snímateľných náhrad, na
 registráciu zhryzu, na zhotovovanie medzerníkov 

na individuálne odtlačkové 
lyžice. Vosk je tvárny už pri 

mierne zvýšenej teplote, 
v tuhom stave je 

dostatočne 
odolný a pevný.

1000 g 23,90 €

ODtLAČKOVÉ MATERIÁLY, ALGINÁTY
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50 ks Miešacie koncovky Pentamix
1 ks

52,20 € 
540,00 € 

1 ks Cartrige typ2/typ3
1 ks Pentamix 3

47,00 €
899,00 €

Pentamix 3Pentamix Lite
Rovnomerná konzistencia namiešaného materiálu 
bez bublín, vrátane putty odltačkových materiálov. 

Hygienické dávkovanie všetkých typov odtlačkových materiálov. Optimalizo-
vané pre ľavákov aj pravákov. Najrýchlejší miešací prístroj na trhu. Umožňuje 

použitie rýchlo tuhnúcich materiálov a poskytuje viac času. Zjednodušená 
manipulácia.Pohodlnejšia a ergonomickejšia obsluha jedným tlačidlom na 

obidvoch stranách prístroja, ľahšia výmena kartuše a založenie miešacích kon-
coviek. Moderný a robustný dizajn. Pentamix universal Cartridge - na všetky 

odtlačkové hmoti 3M do Pentamixu 3.

AKCIA 
Nakúp materiál 3M v hodnote 1800 € a získaš Pentamix 3 

ZDARMA.

AKCIA Výkonný miešač odtlačkových hmôt firmy 3M ESPE. 
Kompaktný dizajn pre pohodlnú a hygienickú prevádzku. 

Svojou konštrukciou Vám v pohotovostnej polohe šetrí 
úložný a pracovný priestor. Nízka hmotnosť.

AKCIA 
Nakúp materiál 3M 

v hodnote 1150 € 
a získaš Pentamix lite ZDARMA.

AKCIA

ODtLAČKOVÉ MATERIÁLY, PENTAMIX

12 ks 12 ks8,50 € 8,50 €

Tessex Tessex AL
Šelakové bazálne 

doštičky. K zhotovo-
veniu individuálnych 

odtlačkových lyžíc pre 
odtlačky bezzubých 

čelustí, k zhotoveniu 
báze voskových 

zhryzových šablón.
Horné, dolné.

Šelakové bazálne 
doštičky. K zhotovo-

veniu individuálnych 
odtlačkových lyžíc pre 

odtlačky bezzubých 
čelustí, k zhotoveniu 

báze voskových 
zhryzových 

šablón.
Horné, dolné.

12 ks Set12 ks Set 60,00 €60,00 €

Miratray Implant
Lyžice s fóliovou technológiou pre 

jednoduché odtláčanie implantátov 
pre bezzubé 

a ozubené 
čeluste.

6 ks 37,00 €

Odtlačkové lyžice
Perforované

Kvalitné a cenovo dostupné 
perforované odtlačkové 

lyžice.
Rôzne typy . 

U-horné, L-dolné.

Odtlačkové Lyžice 
Neperforované

Superacryl Plus

Odtlačkové lyžice nerezové 
neperforované.

Rôzne typy . 
U-horné, L-dolné.

1 ks 4,90 €1 ks 5,00 €

12 ks Set 59,00 €

Odtlačkové Lyžice Perforované 
Polovičné

1 ks 4,90 €
6 ks  8,20 €

Odtlačkové Lyžice Miratray 
140°

Kvalitné a cenovo 
dostupné perfor-
ované odtlačkové 

lyžice polovičné.
Rôzne typy . 

L-dolné, Lavé, 
Pravé.

Plastové 
odtlačkové 

lyžice so zvýše-
nou retenziou, 

perforované. 
Autoklávo-

vateľné.

250 m Tekutina 8,90 €

Teplom polymerizujúca bazálna 
živica na zhotovenie celkových 

a čiastočných snímateľných 
náhrad, ortodontických apará-

tov, na opravy snímateľných 
náhrad a nepriame rebazácie. 

Nízka rozpustnosť vo vode, 
ľahké opracovanie a leštenie.
Powder - Variant O, U, V, X, Z.

500 g Powder 21,90 €

www.topdental.eu
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Gradia Direct Flo/Lo FloGradia Direct G-aenial Universal Injectable

2x1,3 g Low Flow

3,4 g Universal flo

4 g 1,7 g38,00 €

49,70 €

30,50 € 33,00 €

Zvýšená pevnosť a odolnosť voči 
opotrebovaniu (FSC) vhodný 

pre akékoľvek kavity. 
Dostatočne pevný, aby 

nemusel byť prekrytý kon-
venčným kompozitom. 

Unikátna tixotrópna 
viskozita. Modelovanie 
hrbčekov z voľnej ruky.

Svetlom tuhnúci 
mikrohybridný 

zatekavý výplňový 
materiál. 

Veľmi dobrá 
manipulácia.

Prirodzene 
pôsobiaci.

Obľúbený mikrohybridný kompozit 
do frontálneho úseku s pozoruhod-

nou estetikou a vynikajúcimi 
vlastnosťami. Špeciálna 

štruktúra plniva a výrazný 
chameleón efekt umožňuje 

dosiahnuť tzv. neviditeľné 
výplne. 95 % výplní môžete 

zhotoviť z 1 odtieňa.

2x1,5 g Flo 38,00 €

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.

Starter Kit
2 ml (4 g)

232,00 €
42,00 €

3,4 g LoFlo
3,6 g HiFlo

45,90 €
45,90 €

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

G-aenial Flo X/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.

4,7 g Anterior/5,5 g Posterior
4 g Achord

41,90 €
50,00 €

3,6 g Flo X 48,50 €

G-aenial Anterior a Posterior sú 
dva svetlom tuhnúce výplňové ma-
teriály. Oba sú užívateľsky príjemné 

výplňové materiáy, určené na zhoto-
vovanie vysoko estetickýh prác 

pri všetkých triedach výlní.
G-aenial Achord - nová generácia 

so zjednodušeným systémom farieb.

GC Composite Modeling
Zatekavý kompozit 

zosilnený sklenenými 
vláknami.

Bulk odtieň - pre 
veľké kavity 

s vrstvou až 5,5 mm. 
Dentin odtieň - vyššia 

opacita, potrebné 
vrstviť.

50x0,25 g kompule
15x0,25 g kompule

2x3,7 g+4 g Essentia Uni + prisl. 6 ml Modeling Liquid, 10x štetec + prísl.
6 ml Modeling Liquid

187,90 €
59,90 €

135,50 € 86,80 €
38,50 €

Krátke vlákna bránia šíreniu prasklín vo 
výplni a štruktúre zuba. Lomová húževna-

tosť, ktorá sa vyrovná dentínu 
a takmer dvojnásobne 

prevyšuje ostatné 
kompozity, 

vedie k vytvoreniu 
rekonštrukcie 

neprekonateľnej pevnosti.

everX Flow everX Posterior
Set na techniku modelovania kompozitov pomo-

cou štetcov. pre jednoduchú, rýchlu a efektívnu 
aplikáciu všetkých priamych 

kompozitných materiálov. 
Nanáša sa na štetec, 

uľahčuje umiestnenie 
a tvarovanie kompozitov 

a pomáha dosiahnuť dokonalú 
morfológiu a hladký povrch.

20x0,2 g Sigma Quick kompule
4,2 g Posterior

61,90 €
43,00 €

Estelite Asteria Estelite Sigma Quick/Posterior
Estelite Quick je Rtg-kontrastný svetlom 

tuhnúci kompozitný materiál, ktorý je 
vhodný tak ako na anteriórne i posteriórne 

rekonštrukcie. Estelite poskytuje zjednodušené 
vrstvenie, optimálnu manipuláciu, 

ľahké modelovanie.
Estelite Posterior je rtg-kontrastný svetlom tuhnúci 

materiál vyvinutý prioritne na posteriórne ošetrenia.

4 g 
7x4 g kit

64,00 €
410,00 €

Vysokostetický kompozitný systém. 
Estelite Asteria poskytuje zjednodušené 

vrstvenie, optimálnu manipuláciu, 
ľahké modelovanie 

a poskytne Vám dostatočne 
dlhý pracovný čas na spracovanie.

Kit 7x4g striekačka v odtieňoch: 
A1B, A2B, A3B, 

A3,5B, B3B, NE, OCE 3,8 g Sigma Quick 43,00 €

3,7 g 54,00 €

Tetric EvoCeram
Tetric Prime je svetlom vytvrdzovaný RTG kontrastný kompozit na priame 

rekonštrukcie. Vytvrdzuje sa svetlom s vlnovou dĺžkou v rozsahu 400-500 nm. 
Výplne mliečnych zubov. Výplne v posteriórnej oblasti (triedy I. a II.). 

Náhrady predných zubov 
(triedy III., IV.). Výplne V. triedy 

(krčkové kazy, erózia koreňov, 
klinové defekty). Fazetovanie farebne 

zmenených predných zubov.  Dlahovanie 
pohyblivých zubov. Doplnkové pečatenie fisúr.

3 g 
20x0,25 g kompule

53,90 €
102,90 €20x0,2 g Cavifil kompule 75,00 €

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. 
Kontinuálne uvolňovanie fluoridov. 

Veľmi dobrá pevnosť, odolnosť 
a modelovatelnosť. 

3 g Ostatné odtiene
3 g A2, A3

51,50 €
47,90 €

Tetric Prime

51,30 €

www.topdental.eu
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Tetric EvoFlow   Tetric PowerFlow

IPS Empress Direct Te-Econom Plus 
Nanohybridný 
Rtg-kontrastný 

svetlom tuhnúci 
kompozit pre 

priame výplne 
I-V. triedy, 

s chameleón 
efektom.

2 g 20x0,2 g /IVA, IVB, IVW/
3 g /IVA, IVB, IVW/

20x0,2 g /IVA, IVB, IVW/
2 g /IVA, IVB, IVW/

1 g 6x1 g Kit Flow

10x0,2 g kompule 3,5 g 2 g Flow
4x4 g Intro Pack

34,80 € 75,90 €
51,00 €

75,50 €
33,50 €

21,90 € 66,90 €

43,20 € 30,30 € 14,90 €
64,90 €

Tetric EvoFlow je svetlom tuhnúci, RTG kontrastný, 
nanohybridný kompozitný materiál, vyvinutý na 

základe najnovších technológií, 
určený pre priame 

výplne, tmelenie 
keramických 

kompozitných 
náhrad.

Nanohybridný svetlom tuhnúci Rtg kontrastný 
kompozit s možnosťou aplikácie až 4 mm vrstvy. 

Znížená kontrakcia, vynikajúca leštiteľnosť. 
Zrýchlené vytvrdenie 

polymerizačnou 
lampou Bluephase 

PowerCure len 
za 3 sekundy.

Odtieň IVA, IVB, IVW.

Tetric PowerFill
Tekutý zadný 4 mm kompozit s časom vytvrdzovania 

svetlom od 3 sekúnd. Chameleónový efekt zaisťuje 
prirodzené prelínanie odtieňov. Estetika verná 

prírode pre zadné výplne.
Riešenie pre všetky 

dutiny. Zvýšená 
spoľahlivosť procesu 

vďaka menšiemu 
počtu vrstiev

Farebená verzia osvedčeného kompozitného 
materiálu Empress na dofarbenie kompozitných 

alebo 
CAD/CAM 

rekonštrukcií.

Svetlom tuhnúci nepriehľadný materiál vhodný na 
maskovanie exponovaného kovového povrchu 

a zmenenej štruktúry zubov. Odkryté kovové povrchy 
pri intraorálnej oprave defektných keramických 

a kompozitných 
faziet.

Evetric

IPS Empress Direct Color Rainbow Flow

3 g 57,00 €

Mikrohybridný fotokompozit na 
všetky indikácie. 

Jednoducho 
sa používa a je s ním 

možné dosiahnuť 
kvalitné estetické výplne. 

Jedná sa o ekonomickú 
variantu rady Tetric.

4 g 18,10 €

Harmonize

4x4 g+ prísl. Intro Kit
8x4 g Jumbo Kit

20x0,25 g kompule
40x0,25 g UniDose Kit

4g striekačka

 153,20 €
306,00 €

79,00 €
120,00 €

41,00 €

Harmonize ™ je kompozit novej generácie s adaptívne responzívnou technológiou nanoplnív, 
ktoré umožnňujú zhotoviť prirodzene vyzerajúce výplne ľahšie ako kedykoľvek predtým. ART 

tiež prináša lepšie adaptačné schopnosti a zdokonalenú štrukturálnu integritu, vďaka čomu 
budú zhotovené výplne výnimočne pevné a neporovnateľne estetické.

ESTETIKA
Prirodzene vyzerajúce estetické výsledky, vďaka špeciálnej možnosti kontrolovať veľkosť, tvar 

a usporiadanie nanočastíc ART Harmonize.
• Rozptyl a odraz svetla sú podobné ako u ľudskej skloviny. 

• Zdokonalený adaptačný chameleón efekt pre lepšie splynutie. Ľahšia manipulácia. 
Ľahší spôsob, ako vymodelovať anatómiu vašej výplne na základe kombinácie sférických 

nanočastíc ART Harmonize a patentovaného Reologického modifikátora.
• Adaptívna viskozita počas aplikácie v závislosti od tlaku 

vyvíjanom nástrojom. 
• Priľnavosť bez stekania.

VÝNIMOČNA PEVNOSŤ
Odolná výplň vďaka spevnenej sieti plnív.

• Zvýšená pevnosť vďaka vysokému naplneniu (81%).
• Pevnejšia väzba medzi živicou a plnivom, 

ktorá poskytne trvalé výsledky.

65,90 €

Vzorky k dispozícií Zdarma
odtiene: A1E, A1D, A2E, A2D,

A3E, A3D, A3,5E, A3,5D,
môžte vyžiadať na

bezplatnej linke 
0800 939 939

alebo Call centre
02/210 099 21 

Svetlom tuhnúci 
zatekavý kompozit pre 

deti. Vysoká pevnosť 
a nízka polymerizačná 

kontrakcia. Vhodný na výplne, 
pečatenie fisúr, príp. označenie 

vchodu do koreňových kaná-
likov. Farebná peletka a detské 

nálepky v balení.

1 g Flow/Dentina A2 12,00 €

Clearfil Majesty Posterior Clearfil Majesty ES Flow

4,9 g 3,6 g 2,7 g58,20 € 48,90 € 42,90 €

Svetlom tuhnúci RTG-kontrastný kompozit s novou
 technológiou. Väčšie množstvo nano častíc 

rozptýlených v živicovej matrici, ktorá obsahuje 
monoméry a mikro častice. Tvrdosť povrchu blízka 

enamelu, veľmi dobrá hĺbka vytvrdenia, minimálne 
polymerizačné zmršenie, nízky koeficient expanzie. 

Clearfil Majesty ES-2 Premium
Univerzálny tekutý kompozit s vynikajúcimi 

estetickými a mechanickými vlastnosťami. Vhodný 
do anteriórneho i posteriórneho úseku. Výborná 

leštiteľnosť. S pevnosťou 150 MPa je taký silný, že je 
možné zhotoviť z neho aj rekonštrukcie tried I. a II.

Nano-hybridný kompozitný materiál pre výplne v pred-
nom i zadnom úseku zubov. Jednoduchá manipulácia, 

vysoká leštiteľnosť. V ponuke klasické odtiene zubov 
pre techniku 
jednej vrstvy 

a prémiových 
odtieňov pre 

techniku vrstvenia. 

Clearfil Majesty ES-2 Uni

3,6 g /20x0,25 g kompule 48,90 €

Nový inteligentný kompozit so špeciálnou difúziou 
svetla, umožňuje spraviť výplne pri použití jednej far-

by (Universal). Zjednodušená farebná škála, znížené 
nároky na skladové zásoby.

www.topdental.eu
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Charisma Classic Charisma Opal/Opal Flow

Admira Fusion Flow
Univerzálny svetlom tuhnúci RTG-kontrastný 

nano-hybridný výplňový materiál na báze organickej 
keramiky. Najnižšie zmrštenie len 1,25%  objemu. 
Vynikajúca biokompatibilita, neobsahuje klasické 
monoméry, ktoré pri polymerizácii môžu unikať. 

Plnenie až 84% hmotnosti. 
X-tra možnosť vrstviť až do 4 mm. 

X-base je viac zatekavá verzia od X-tra.

3 g X-TRA 2x1,8  g

4 g

Kit 2x4g ONE+1x4ml Gluma UB
4 g Diamond ONE
4 g Diamond

1,8 g Opal FLOW
4 g Opal

Kit 6x4 g+Gluma Bond+Gluma Etch Base
2x4 g

15x0,25 g X-TRA kompule 2x2 g X-BASE 5x2g Set
54,90 € 63,30 €

19,00 €

104,90 €
38,00 €
38,00 €

20,90 €
27,90 €

229,00 €
29,90 €

54,90 € 63,40 € 148,90 €

Univerzálny zatekavý 
svetlom tuhnúci 

nano-hybridný výplňový 
materiál na báze organickej 

keramiky. 
Veľmi nízke zmrštenie 

medzi zatekavými 
kompozitmi.

SET: 5x2g A1, A2, A3, A3.5, WO

 Admira Fusion X-tra/X-base

Svetlom tuhnúci univerzálny mikro - hybridný kom-
pozitný materiál so zvýšenou pevnosťou. Vhodný na 

všetky triedy výplní. Chameleón efekt.
Jednoduchá manipulácia a aplikácia. Nelepivá 

konzistencia, 
vysoká dolnosť 

a pevnosť.
Vynikajúca 

leštiteľnosť.

Novovyvinutý 
jednoodtieňový kompozitný 

materiál. 
Materiál splynie 

s rekonštruovaným zubom. 
Jednoduché leštenie, 

dlhodobý výsledok.

Novovyvinutý submikrónový hybridný 
univerzálny kompozit. Jednoduchá aplikácia, 

výborná spracovateľnosť a estetika.

Univerzálny RTG kontrastný 
svetlom tuhnúci nanohybridný 

kompozitný materiál 
založený na patentovanej 

inovatívnej matrici TCD. 
Jednoduchá práca, 

nelepivá konzistencia, 
výborný 

okrajový uzáver.

Translux Wave

Nakúp produkty CHARISMA 
a získaj lampu TRANSLUX WAVE

V CENE 680,00 EURO 
ZDARMA

Charisma Diamond/One Charisma Topaz

Admira

Admira Fusion
Univerzálny svetlom tuhnúci RTG-kontrastný nanohybridný výplňový materiál na báze organickej keramiky. 

Najnižšie zmrštenie len 1,25% objemu. Vynikajúca biokompatibilita, neobsahuje klasické monoméry, ktoré pri 
polymerizácii môžu unikať. Plnenie až 84% hmotnosti. Výplne kavít I. až V. triedy, podkladanie kavít, rekonštruk-

cie traumaticky poškodených frontálnych zubov, dlahovanie zubov.

Fusion + Bond Syringes Set: 5x3 g (A2, A3, A3.25, A3.5, Admira Fusion X-tra), vzorník, 
Futurabond U SingleDose 20 ks +prísl..

Fusion + Bond Caps Set : 75x0,2 g (15x0,2 g z každého A2, A3, A3.25, A3.5, Admira Fusion X-tra), 
vzorník, Futurabond U SingleDose 20 ks +prísl.

5x3 g Fusion+Bond Syringes Set

2x1,8 g

15x0,25 g
3 g

7x4 g Set
4 g

75x0,2 g Fusion+Bond Caps Set
239,90 €

64,90 €

63,00 €
63,00 €

359,90 €
57,90 €

239,90 €

Svetlom tuhnúci výplňový materiál na ormocérovej 
báze. Na výplne I.-V., rekonštrukcie traumaticky 

poškodených 
frontálnych 

zubov, opravy 
faziet, korunkové 

nadstavby 
a nepriame 

inlaye.

Admira Flow
Svetlom tuhnúci výplňový materiál na or-
mocérovej báze, pre výplne malých kavit 

a výplne 
III. – V. triedy.

GrandioSO
Tekutý univerzálny nano-hybridný výplňový 

materiál - vysoko viskózny. Má vynikajúce tokové 
správanie. Veľmi vysoký obsah plniva 83 %. Presná 

aplikácia s úplným navlhčením stien kavity.
Presné dávkovanie bez prebytku pre prácu šetriacu 

čas. Aproximálne boxy a paragingiválne oblasti 
sa dajú ľahko vyplniť. Ideálne pre použitie v kom-

binácii s Grand TEC. Vysoká stabilita odtieňa. 
Veľmi dobrá leštivosť a trvácny lesk.

2x2 g/16x0,25 g kompule
5x2 g + prís. Light Flow SET

68,80 €
140,00 €5x4 g+50x Futurabond NR Single Dose + prísl. 349,00 €

Estetický nanohybridný výplňový materiál typu bulk-
fill. Vyššia úroveň tvrdosti než u iných kompozitov 

tohto typu na povrchu aj v hĺbke. Vysoký obsah plnív 
až 86% hmotnosti a veľmi nízke polymerizačné zmršte-

nie až 1,4% objemu. Vysoká stálosť odtieňov, skvelá 
manipulácia a jednoduché leštenie.

8x0,25 g Trial Kit 
4 g/16x0,25 g kompule 

5x4 g Set 
55,00 €
64,00 €

284,00 €

GrandioSO Heavy Flow/Light Flow

www.topdental.eu

Viac info na bezplatnej linke 0800 939 939

Utesnenie puklín a defektov 
skloviny na kompozitnom 

podklade. Odolný voči vlhkosti 
a hydrofilný. Aplikácia na vlhké 

alebo mierne vysušené povrchy 
zubov, účinné zvlhčenie 

zubnej skloviny. 
Vynikajúce tokové 

vlastnosti.
Vytvrdzovanie svetlom.

Lunos Fissure Sealing

2x1,5 g 26,90 €
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Filtek Z250 Valux Plus 

4 g 4 g31,00 € 16,50 €

Obľubený kompozit 
s chameleón 

efektom 
do frontálneho 

i postranného úseku.
Dobrá leštiteľnosť 

a manipulácia.
Maximálna 

odolnosť proti odlomeniu.

Filtek Z550

X-tra Fil Twinky Star

10x5 g 16x0,25 g 25x0,25 g kompule559,90 € 69,90 € 95,00 €

Tekutý, svetlom tuhnúci 
podkladový kompozit,
až do 4 mm. Polyme-

rizácia len za 10 sekúnd. 
Vhodný na výplne 

tried I. a II. 
Nízke zmrštenie.
Samonivelačný.

X-tra Base
Farebný, svetlom tuhnúci 
kompomérový výplňový 
materiál ktorý slúži pre 

opravy mliečnych zubov 
v špičkách. Jednoduchá 

aplikácia, výborná 
leštiteľnosť, dávkovanie 

fluoridov.

5 g/20x0,25 g kompule 59,90 €

Svetlom tuhnúci výplňový materiál pre distálny úsek. 
Doba vytvrdzovania iba 10 s. Univerzálny odtieň. 

Skrátený čas práce, 
najmä v kombinácii 

s akýmkoľvek 
lepidlom 

Futurabond 
SingleDose

2x2 g 69,90 € 2 g 33,00 €

Viscalor
Termoviskózny kompozitný materiál 

typu bulk-fill. Materiál sa ohriatím 
stáva zatekavým a ihneď 

potom tvarovateľným. Optimálne 
zatečenie k okrajom minimalizuje 

riziko okrajových netesností. 
4 mm hrubá vrstvy bez krycích 
vrstiev. Tenká aplikačná kanyla, 

nanášanie bez bublín.

16x0,25 g 60,00 €

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). Vhodné na posteriórne 
i anteriórne rekonštrukcie, kompozitné 

fazety i opravy keramiky. 

20x0,2 g PLT/ PLT Blocker
4 g/4 g Blocker

3 g Flow/Flow Blocker
76,00 €
59,90 €

50,00 €

Omnichroma

4 g 4 g/20x0,2 g kompule 4 g/20x0,2 g kompule49,50 € 57,00 € 61,00 €

Nanokompozit v zatekavej konzistencii. 
Jednoduchá práca, zatekavosť pod tlakom, 

výborná celková pevnosť a pružnosť. 
Nová ergonomická 

patentovaná 
striekačka z ktorej 

kompozit 
zbytočne nevyteká.

2x2 g 52,00 € 15x0,2 g kompule
2x2 g

52,00 €
59,90 €

Filtek Bulk Fill Flowable
Vysoko zatekavý kompozit 

s rýchlou a jednoduchou 
aplikáciou v hrúbke až 4 mm. 

Vysoká pevnosť, nízka abrázia. 

Filtek Ultimate Filtek ONE Filtek Universal 
S vylepšenou 

spracovateľnosťou, 
nelepivou 

konzistenciou, výbornou 
leštiteľnosťou a leskom. 

Možnosť pracovať 
systémom jednej vrstvy alebo 

možnosť 
vrstviť dentínové 

a sklovinné odtiene.

Vysoko estetický 
materiál typu 

bulk fil. 
Zvýšená opacita 

pre lepší estetický 
výsledok. Rýchla 

a jednoduchá 
aplikácia, thixotropný, 

vysoká mechanická odolnosť. 
Hĺbka vytvrdenia až 5 mm.

RTG-kontrastný kompozitný materiál 
s patentovanou 3M nanotechnoló-

giou. Vysoká odolnosť voči oteru, 
skvelá leštiteľnosť a dlhodobá 

stálosť naleštenia. 
Fluorescentné pigmenty 

pre skvelú estetiku, 
technológia Natural Match pre 

prirodzené splynutie 
s okolitými zubami. 

Filtek Supreme Flowable

OptiShade

4 g
20x0,2 g kompule

48,75 €
67,90 €

Univerzálny kompozitný 
systém. Navrhnutý s osvedčenou technológiou Adap-
tive Response Technology (ART), ktorá sa nachádza v 

Harmonize ™, získate realistické výplne s mimoriadnou 
pevnosťou a estetikou. Zjednodušte si vyhladávanie 

odtieňov. Vďaka iba 3 odtieňom, Light, Medium, Dark, 
ktoré zodpovedajú všetkým 16 odtieňom VITA Classical, 

je výber odtieňov ľahší a rýchlejší. Eliminujte zásoby.
Univerzálne použitie pre všetky typy zubných kazov.  

Simile

4 g 24,90 €

Univerzálny svetlom tuhnúci RTG-kontrastný nano-
hybridný kompozit, kombinuje pevnosť a estetiku 

pre predné aj zadné výplne. Jeho nanohybridné 
zloženie poskytuje vynikajúcu hladkosť povrchu pre 
jednoduchú leštiteľnosť, vynikajúcu retenciu lesku,

a výnimočnú odolnosť.

4 g 31,00 €

RTG-kontrastný 
svetlom tuhnúci univerzálny 

kompozit, určený do 
frontálneho i distálneho 

úseku. Znížená kontrakcia 
vďaka novému zloženiu 
patentovaného plniva.

Vynikajúca celková pevnosť 
a trvanlivosť a výborná 

estetika.

Nanohybridný kompozitný 
materiál. Nelepí sa, nesteká, 

je prevný a oteruvzdorný.
12 najpopulárnejších 

odtieňov.

www.topdental.eu

55,00 €
 Akcia platí  do 30.8.2022 alebo do vypredania zásob
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SonicFill 3

Herculite XRV UltraHerculite XRV Ultra Flow

Herculite XRV Ultra Kit

Intro Kit 3 Syringe Standard Kit Syringe

20x0,25 g kompule

5 g 4 g

2x2 g

2x2 g

Intro Kit 6 Syringe 16x5 g General Kit
89,90 € 277,90 €

89,90 €

23,90 € 43,30 €

58,00 €

40,40 €

169,60 € 599,90 €

Vylepšená verzia SonicFill 3 pre 
zhotovovanie kompozitných 

výplní v laterálnom úseku.
Sonicky aktivovaný kompozitný 

systém bulkfill.
Lepšia adaptácia a optimalizo-

vané pre jednoduchšiu 
manipuláciu, modeláciu 

a leštenie. Nanáša sa v jednej 
vrste, až do výšky 5 mm.

RTG-kontrastný svetlom tuhnúci mikrohybridný 
kompozitný materiál na výplne vo frontálnom 

i laterálnom 
úseku. 

Výborná 
fluorescencia 

a translucencia.
Rôzne odtiene.

Herculite XRV
RTG-kontrastný svetlom tuhnúci nanokompozitný 

materiál na výplne 
vo frontálnom 

i laterálnom úseku. 
Vylepšená 

spracovateľnosť, 
leštiteľnosť 

a odolnosť voči abrázii. 
Vynikajúca 

fluorescencia.

Zatekavý Vertise Flow 
kompozit so zabudovanou 

adhezívnou zložkou 
priamo do kompoziu. 

Nie je potrebné 
bondovať. Vysoká sila 

väzby, 
ideálna viskozita 

a výborné mechanické 
vlastnosti.

Technológia inteligentného 
umiestnenia (Smart Placement 

Technology)-materiál zatečie 
presne tak ako potrebujete.

Vynikajúca pevnosť 
v ohybe, nízke 

zmrštenie, rádiopacita 
viac ako 300% 

a uchovanie 
vysokého lesku.

RTG-kontrastný svetlom tuhnúci 
nanokompozitný materiál na výplne 

vo frontálnom i laterálnom 
úseku. Vylepšená 
spracovateľnosť, 

leštiteľnosť 
a odolnosť voči abrázii. 

Vynikajúca 
fluorescencia.

Vertise Flow

Premise Flowable
Vďaka svojej optimalizovanej viskozite 

dosahuje Premise Flowable ideálnu 
rovnováhu medzi jednoduchým 

dávkovaním a optimálnou manipuláciou. 
Patentované zloženie poskytuje vynikajúcu 

mechanickú pevnosť, leštivosť a odolnosť 
proti opotrebovaniu. Spoľahlivá pevnosť. 

Patentované trimodálne zloženie 
poskytuje vynikajúcu mechanickú pevnosť. 

Ultra nízke zmrštenie. Vysoko 
rádiokontrastné, viac ako 300 % 

rádiopacita. Optimalizovaná viskozita. 
Ľahko tečie, aby vyplnil dutiny. 

Leštiteľnosť je ľahko dosiahnuteľná.    

Kúp 1 Set alebo 4 rôzne odtiene striekačok Premise Flow za 
86,00 € a dostaneš 1x Cleanic leštiacu pastu v hodnote 
20,00 €  ZDARMA s príchuťou 
podľa vlastného výberu

Cleanic Prophy Paste
Príchute - Mint, Green Apple, Berry Burst, 

Mint without Floride, Light with Floride, 100 g

100 g Cleanic Prophy Paste
1,7 g
4x1,7 g Set 88,10 € 20,00 €

21,50 €

Cleanic leštiaca pasta zdarma

Odtiene: A1, A2, A3, A3,5, 
B1, B2, Universal Opaque 

AKCIA

www.topdental.eu

1,5 g 12,50 €

Flow-It ALC
Je mnohostranný zatekavý kompozit s elasticitou 

a pevnosťou, ktorá sa vyrovná najlepším hybridným 
kompozitným materiálom. Jednoduchá manipulácia - 

materiál zateká bez vytečenia.

2x1,2 ml, 1x3 ml Scotchbond + prísl. 47,00 €

Clinpro Sealant

1,2 ml 16,80 €

Clinpro Sealant je 
svetlom tuhnúce, 

nízko-viskózne pečatidlo 
fisúr, s vysokou 

mierou uvoľňovania 
fluoridov a unikátnou, 

patentovanou zmenou 
farby pri tuhnutí.

69,00 €
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Brilliant Flow Brilliant EverGlow/Flow

10x2,3 g 4x2 g EverGlow Flow
2,3 g 2 g EverGlow Flow

73,00 € 79,90 €
8,90 € 26,10 €

BRILLIANT Flow je nano rádiokontrastný kompozit 
založený na úspešnej, klinicky overenej technológií. 

Je to stabilný materiál, ktorý bohato tečie pod tlakom 
- skvelé tixotropné vlastnosti - zaisťuje jednoduchú 

manipuláciu a presnú aplikáciu.

Vďaka dobre nastavenej tixotropii má BRILLIANT 
EverGlow Flow nízku viskozitu, no zároveň ponúka 

vysokú stabilitu. Nová, extra tenká aplikačná ihla 
rozširuje rozsah príslušenstva a umožňuje najvyššiu 

presnosť aplikácie.

Fissurit/F/FX

2x2,5 g Fissurit FX striekačky2x3 ml Fissurit flaštičky 63,00 €44,00 €

Svetlom tuhnúce pečatidlo fisúr s dobrou 
stabilitou a pevnosťou na sklovinu. 

Utesňovanie jamiek, trhlín a okluzívnych 
povrchov na profylaxiu zubného kazu 
Ošetrovanie poškodených smalt povr-

chov. Kotvenie ortodontických aparátov.
F/FX - Rýchla a priama aplikácia 
z nekvapkajúcej NDT striekačky.

2x2 g Fissurit F striekačky 38,90 €
5x2 g + prisl. Fissurit F striekačky Set 123,00 €

1,5 g 31,80 €

FinalTouch

5x2 g + prísl. Set 134,20 €

Grandio Seal

2x2 g 55,10 €

Svetlom tuhnúci nano-hybridný 
tmel na trhliny. Určený na 

pečatenie fisúr, poškodenej sklovi-
ny, kompoziov, príp. cementov na 

báze nanotechnológie. S najvyšším 
obsahom plniva vo svojej triede. 

Nízka abrázia. Vysoká priečna 
pevnosť. Extrémne nízke hodnoty 
zmrštenia. Výborná manipulácia.

4,5 ml 200 ks Single Dose109,80 € 275,90 €

Svetlom tuhnúci desensi-
tizér na báze ormocérov na 

ošetrenie odkrytého dentínu 
a ošetrenie krčkov. Vysoká 

ochrana proti abrázii, 
dávkovanie fluoridov. 

Balenie: 4,5 ml, 
príslušenstvo, Single Dose.

Admira Protect/Single Dose

50 ks Single Dose 88,70 €

Easy Glaze
Gél s prvkami účinných 

látok ako sú 0,2% chlor-
hexidinu, thymolu a 900 

ppm fluoridov. Poskytuje 
ochranu precitlivelých 

zubov.

5 ml

2x3 ml

50 g
20 g

63,00 €

43,00 €

11,20 €
8,10 €

Svetlom tuhnúci lak 
s nanoplnidlami pre 

povrchové pečatenie. 
Povrchové pečatenie 

skloionomérnych 
cementov, 

provizórnych 
koruniek a mostíkov 

a trvalých kompozitných výplní. 
Lesklý a estetický povrch.

Svetlom tuhnúci lak 
na skloionomérne 

výplňové materiály 
ako ochrana pred 

vlhkosťou alebo 
vysušením.

Čistiaca a leštiaca pasta na očistenie povrchu zubov 
po odstránení zubného kameňa pred zhotovením 
výplne, na odstránenie farebných pigmentácií na 

povrchu zubov a pri konečnej 
úprave kompozitných 

výplní.

Cervitec Gel

Final Varnish LC

Depural Neo

www.topdental.eu

Neo Spectra ST HV/LV Neo Spectra ST Flow

3 g 
16x0,25 g kompule
Intro Kit 5x3 g + Prime&Bond Univ.

39,20 €
51,50 €

182,90 €

Tekutý kompozitný materiál pre všestranné 
použitie. Široká škála klinických indikácií:

výstelka dutiny - ako prvá vrstva v dutinách triedy
I a II. -Výplne triedy V. Predĺžené plombovanie, 

minimálne invazívne náhrady triedy I. a II. 
v oblasti nezaťaženej žuvacími silami -minimálne 
invazívne výplne triedy III., menšie priame alebo 

nepriame náhrady v kombinácii s vhodným 
spojivom.

2x1,8 g
16x0,25 g kompule

46,90 €
52,00 €

Svetlom tuhnúci výplňový materiál s optimalizovanými 
vlastnosťami živice a sférickým submikrónovým plnivom. 

Nová koncepcia odtieňov, ktorá len s 5 farbami pokrýva 
celé spektrum Vita farieb vďaka pozoruhodnému 
chameleon efektu. Rýchle a jednoduché leštenie. 

Vynikajúce mechanické vlastnosti 
ako pevnosť v ohybe pevnosť v lome.

SDR Plus 
Nový vylepšený materiál typu 

bulkfill. Rozšírený počet 
farieb (okrem farby Universal aj 

farby A1, A2, A3), zvýšená 
odolnosť voči opotrebeniu, 

t.j. pokryje viac indikácií 
(vrátane tried III. a V.), zvýšená 

RTG-kontrastnosť.

15 ks kompule 2x1 g
50 ks kompule 10x1 g

50,00 € 30,00 €
164,00 € 146,00 €

Svetlom tuhnúci 
kompozit FinalTouch na 

individualizáciu odtieňov 
priamych a nepriamych 

kompozitných výplní 
prípadne aj na zakrytie 

diskolorácií.

75 g 5,50 €

3 g EverGlow 45,90 €
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Cervitec Plus

5 ml

3 ml + prísl. Kit 5 ml

10 ml

7 g + prísl.

44,80 €

70,00 € 45,00 €

11,90 €

121,00 €

Samoadhezívny svetlom 
tuhnúci ochranný lak. 
Vysoká odolnosť voči 

abrázii, výborné vyplnenie 
mikrošpár. Zapečatenie 

skloionomérnych 
materiálov.

Samoadhezívny svetlom 
tuhnúci ochranný lak 
plnený nanoplnivom. 
Vysoká odolnosť voči 

abrázii, výborné 
vyplnenie 

mikrošpár.

Prostriedok pre rýchlu a efektívnu 
liečbu hypersensitivného dentínu. 

Okamžita úľava vďaka patento-
vanej technológii „Self Reinforcing 

Monomer“ pomocou ktorého vniká 
vápnikový iont do dentínových 

tubulov. Shield Force Plus vytvorí 
tenkú ochrannú vrstvu na povrchu 

dentínu.

Prípravok na liečbu 
hypersenzitivity 

dentínu. Po aplikácii 
je zaistená okamžitá 

úľava od bolesti 
a dlhodobá 

ochrana.

Ketac™ Conditioner, 
prípravok na prípravu 

dentínových povrchov 
pred aplikáciou 

skloionoméru, alebo 
polykarboxylátových 

cementov pre 
zlepšenie adhézie.

Fuji Coat LC G-Coat Plus

Shield Force Plus Gluma Desensitizer

Ketac Conditioner

Ochranný lak s obsahom 1% 
chlorhexidínu a 1% thymolu. 

Indikácie: hypersenzitivita, gingi-
vitídy, xerostómia a pod.

Učinná kontrola nad baktériami 
Ošetrenie zle prístupných 

oblastí. 
Optimálna estetika vo 

frontálnom úseku.

6 g

25 g

41,90 €

33,20 €

Na očistenie kavity. Slabý 
kondicionér s obsahom 10% 

polyakrylátu na odstráne-
nie sprašovej vrstvy, alebo 

kondiciovanie povrchu zubu. 
Vytvára mechanickú retenciu, 
zmenšuje riziko citlivosti zubu 

po výkone, je modro zafarbený 
pre kontrolu aplikácie.

Dentin Conditioner

Cavity Conditioner
Prostriedok na kondicionovanie 

povrchu zuba pred použitím 
skloionomérnych výplňových 

materiálov. 20% kyselina 
polyakrylátová zvyšuje silu väzby 

pri bondovaní a hexahydrát 
chloridu hlinitého zapečatí 

dentínové tubule. 
10 sekundová aplikácia.

4 g 74,90 €

3 ml 62,80 €

5 g 56,90 €

Telio CS Desensitizer
Vhodný k prevencii a redukcii

precitlivelosti dentínu 
a postoperačnej citlivosti. Ľahká, 

rýchla a časovo úsporná aplikácie 
- len 10 s, fotopolymerácia nie je 

nutná. Neovplyvňuje účinok iných 
materiálov. Ľahké preniknutie do 

štruktúry dentínu. Redukcia 
pooperačnej citlivosti.

Universal Dentin Sealant

4x1,2 ml 42,90 €

Biokompatibilná nepolymerizovateľná vysoko-
molekulárna živica v prchavom organickom 

rozpúšťadle. Používa sa 
na pokrytie citlivých 

koreňov po root 
planingu, obmedzuje 

postoperačnú citlivosť 
po výkone uzavretím 
dentínových tubulov.

Helioseal F Plus Protect Light Seal

1,25 g 17,70 €

Materiál na ochranu obnaženého 
dentínu a jeho desenzibilizáciu. Fluorid 

obsiahnutý vo výrobku zlepšuje 
remineralizáciu a odolnosť  skloviny na 

kyslé prostredie. Zabraňuje vzniku kazov. 
Má účinky znižujúce citlivosť 

dentínu. Obsahuje minerálne nanofiltre, 
ktoré prenikajú dentínom, posilňujú ho 

a zároveň chránia.

10x1 ml Set 32,80 €
3x1 ml 11,90 €

Svetlom tuhnúci, bielo pigmentovaný tmel na 
trhliny s uvoľňovaním fluoridov. Pomocou injekčnej 

striekačky možno tesniaci prostriedok presne 
dávkovať a aplikovať presne tam, kde je to potrebné. 

Presné nanesenie tesniaceho  zabraňuje 
preplneniu. Presné dávkovanie. 

Efektívna liečba. Znížený expozičný 
čas. Rýchle, pohodlné ošetrenie detí. 

Je vhodný na použitie u detí, 
dospievajúcich a dospelých.

4x1,2 ml Opaque White 114,90 €

Ultraseal XT Hydro Ultraseal XT Plus
RTG-kontrastné, svetlom tuhnúce pečatidlo fisúr, 

odolné voči abrázii vďaka plneniu 53%. Hydrofilné 
a thhixotropné. Preniká 

hlboko do fisúr na 
mikroskopickej 

úrovni 
a skvele pečatí.

IPS Object Fix Flow/Putty
Špeciálny materiál na fixáciu koruniek na tŕne 

Crystalization tray. Materiál je dobre tvarovateľný, 
zaisťuje stabilitu pri individualizácii korunky a po 

vypálení v peci ho možno veľmi jednoducho odstrániť 
zvnútra korunky. Dve konzistencie. 

10 ml 25,30 €

UltraSeal XT plus hydrofóbny tmel na utesnenie 
jamiek a trhlín, je svetlom tuhnúci, pre žiarenie 

nepriepustný kompozitný tmel uvoľňujúci fluoridy. 
Je pevný a odolný voči opotrebovaniu, pretože- 58 %  
živica a má nízke polymerizačné zmrštenie. Zlepšuje 

prenikanie do jamiek a trhlín. Priama dodávka do 
ťažko prístupných oblastí. Umiestnenie bez bublín, 

bez kvapkania.

4x1,2 ml Clear Refill 109,90 €
www.topdental.eu

4 g Forte Coat 67,00 €

Equia Coat/Forte Coat

4 g Coat 62,00 €

Ochranný lak pre systém 
výplní EQUIA Forte. Nie 

je potrebné dokončovanie 
a leštenie, je možné len 

aplikovať ochranný lak Equia 
Forte Coat. Nie je potrebné 

kondicionovať. Prirodzený 
lesk. Rozšírené indikácie oproti 

predchádzajúcej generácii.
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Single Bond Universal

Futurabond U
Jednozložkové samoleptacie 
svetlom tuhnúce adhezívum

s veľkou väzobnou 
silou. Jednoduchý 
pracovný postup, 

tenká vrstva filmu 
len 8 µm. Ekonomické 

dávkovanie-až 200 výplní 
z jedného pera.

Bond Force Pen II

Single Bond Universal je jedinečním adhezívom. Vhodný 
na priame aj nepriame rekonštrukcie a to na všetky 

povrchy (sklovina, dentín, sklokeramika, zirkón, náhrad-
né zliatiny, drahé zliatiny a kompozity). S vynikajúcou 

pevnosťou a rýchlosťou spracovania. Jednokroková 
aplikácia počas 35 sekúnd, jednoduchý uzáver a kapátko 
pre pohodlné dávkovanie jednou rukou. Nie je potrebné 

skladovanie v chladničke, postačuje izbová teplota.

Futurabond DC
Duálne tuhnúci samoleptací bond 

s nanoplnivom 
na priame 

i nepriame 
rekonštrukcie, 

pre všetky výplňové 
materiály, 

dostavby a pod.

Optibond Universal Optibond FL
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.

Svetlom tuhnúci, 
samoleptací dentíno 

sklovinový bond, 
zosilnený nanoplnidlami, 
toleruje vlhkosť, dávkuje 

fluoridy. 
Balenie: 4 ml fľaštička tekutiny A, 

4 ml tekutina B, SD.

Futurabond M+
Univerzálne adhezívum

Veľmi vhodné na priame 
alebo nepriame 

rekonštrukcie. Bezpečné 
priľne k rôznym materiálom, 

ako sú kovy, oxid zirkoničitý alebo oxid hlinitý, 
ako aj silikátová keramika, bez dodatočného primeru. 

Aplikuje sa v jednej vrstve. M+ DCA Aktivátor 
chemického tuhnutia pre produkt Futurabond M+.

Futurabond NR

Single Bond II
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.

Dvojzložkový univerzálny 
adhezívny systém, nevyžaduje 

použitie žiadneho aktivátora na 
duálne tuhnutie. Svelomtuhnúce 

kompozitné a kompomérové 
rekonštrukcie. Opravy kompozit-

ných, keramických, kovových 
rekonštrukcíí. Pečatenie kavity, 

amalgámové rekonštrukcie.

Optibond eXTRa Universal

Duálne tuhnúce univerzálne 
adhezívum na báze 

metakrylátu. Jeden jediný 
bond na všetky prípady! 

Vhodný na použitie 
technikou samoleptania, 

selektívneho leptania alebo Total-Ttch leptania. 
Zabezpečuje vynikajúcu priľnavosť.

www.topdental.eu

Bottle Pack 3x5 ml 175,00 €

G-aenial BondG-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 zlože-

nie bez obsahu HEMA.

Jednozložkový, 
jednovrstvový väzbový 

systém siedmej generácie 
s veľmi rýchlou a ľahkou 

manipuláciou. Poskytuje silnú, 
dlhotrvajúcu väzbu 

medzi svetlom tuhnúcim 
kompozitom, sklovinou 

a dentínom. 

G-Premio Bond

5 ml 65,00 €5 ml Refill

8 ml Prime/Adhesive 5 ml Prime/Adhesive

5 ml Kit

2x8 ml + prísl. Kit 2x5 ml + prísl. Kit

5 ml Kit

5 ml 

75,90 €

68,70 € 81,00 €

120,90 €

128,00 € 151,00 €

73,20 €

59,00 €

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. 

2 ml Vivapen pero + prísl.

5 ml

2x5 g Flaštička
2 ml Vivapen pero

94,90 €

78,00 €

185,90 €
56,90 €

Adhese Universal
Adhézia Universal je jednozložkové svetlom tuhnúce 

adhezívum na priame a nepriame postupy vytvárania väzby. 
Disponuje kompatibilitou so všetkými leptacími technikami 

samoleptanie, selektívne leptanie skloviny a Total-Etch. Je 
k dispozícii v tradičných fľaštičkách pre rýchle, pohodlné 

a priame použitie. Dochádza k minimálnemu plytvaniu, čím 
sa  optimalizuje efektívnosť nákladov.

Vivapen - rýchla a pohodlná aplikácia-až 120 aplikácií. O 67% 
menej odpadu materiálu v porovnaní s bežnou fľaškou.

5 g Flaštička 105,90 €
300 ks
100 ks

6 g

20 ks SD + 2 ml Vococid + prísl. Trial Kit 2x2 ml Twin Pen

50 ks Single Dose

50 ks Single Dose

2 ml M+DCA

2 ml Pen

2x4 ml + prísl.

2x4 ml

5 ml

200 ks
50 ks 

102,90 €
38,90 €

44,00 €

46,00 € 179,90 €

85,00 €

81,00 €

27,00 €

93,00 €

109,90 €

118,00 €

90,00 €

325,00 €
90,00 €

Svetlom tuhnúce, 
jednozložkové dentínovo 

sklovinné adhezívum. 
Možnosť použiť ako 

samoleptacie adhezívum, 
alebo v kombinácii so 
selektívnym leptaním 

zubnej skloviny.

Koncovky pre 
VivaPen pero

Evetric Bond

VivaPen Snap 
on kanyly

6 g 44,90 €

Jedinečná štrukturálna väzba.
48% množstva plniva stačí na 
dosiahnutie vynikajúcej pev-

nosti väzby. Účinný tok behom 
aplikácie. Jedna vrstva primeru. 
Jedna vrstva adhezíva. Mokré aj 
suché prostredie. RTG kontrast 

267 % - uľahčuje detekciu 
rentgenovým snímkom.
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Te-Econom Bond

Prime & Bond 
One Etch & Rinse

11 g2x5 ml Kit

4 ml

5 ml Primer
5 ml Refill

5 g

2x4,5 ml3,5 ml

72,00 €130,00 €

49,20 €

93,00 €
40,00 €

19,90 €

187,90 €40,20 €

Svetlom tuhnúci, 
jednozložkový bond, 
optimalizujúci väzbu 

naleptanej skloviny so 
všetkými typmi svetlom 

tuhnúcich výplňových 
materiálov.

Univerzálny 2-zložkový bond, 
ktorý poskytuje širokú škálu 
indikácií s prakticky nulovou 

pooperačnou citlivosťou. 
Bond je možné použiť 

v systéme Self-Etch 
a Etch-And-Rinse. Bond 

vytvára fyzicky pevnejšiu vrstvu. 

Univerzálne adhezívum 
s patentovanou technológiou 
Active-Guard zabezpečujúcou 

spoľahlivú väzbu pri príliš 
vlhkom resp. presušenom 

dentíne. Používaní pri 
všetkých metódach leptania 

s malou hrúbkou vrstvy.  

Svetlom tuhnúci jednozlo-
žkový spoj Total-Etch. 
Je vhodný pre všetky 

svetlom tuhnúce 
kompozity. 

Zabezpečí vynikajúcu 
priľnavosť

a okrajové utesnenie.

HeliobondG2-Bond Universal

Prime & Bond Universal

Solobond M

Jednozložkový bond na 
spájanie skloviny a dentínu 

v spojení s technikou 
Total-Etch. 

Vysoká pevnosť spoja 
Minimálne odparovanie 
rozpúšťadla (alkoholu).

Univerzálne adhezívum pre 
total-etch techniku, poskytuje 
vysokú väzobnú pevnosť aj na 

presušenom dentínu, minimál-
nu citlivosť po ošetrení, nie je 
nutné skladovať v chladničke. 

Ceramic Bond

Excite F

Prime & Bond NT
Univerzálny jednozložkový 

svetlom tuhnúci väzobný systém 
pre kompozity aj kompoméry 
s využitím techniky totálneho 

leptania. Veľmi nízka viskozita, 
dobrá schopnosť penetrácie do 

dentínu. Nanočastice sa podieľajú 
na vzniku veľmi silnej väzby 

nielen v sklovine, ale aj v dentíne, 
Aplikuje sa v jednej vrstve.

6 g 49,00 €

Admira Bond
Jednozložkový bond na 

dentín a sklovinu na 
Ormocerovej báze. 

Vysoká pevnosť 
a okrajová tesnosť, 

je univerzálny pre všetky 
výplňové materiály.

Set All 3+3+3 ml 99,90 €

PQ1 Bond
Jednozložkový živicový bonding má unikátne patento-

vané zloženie. Viaže sa ku sklovine aj dentínu, 
zliatinám kovov, keramike, amalgámu a kompozitu. 

Možno použiť aj pri fixácii nepriamo zhotovených 
výplní, ak je možná polymerizácia.

Univerzálny bond, ktorý sa viaže ku 
všetkým materiálom (dentín, 

sklovina, kov, keramika, kompozit, 
zirkon). Vhodný na techniku 

Total-Etch aj Self-Etch. Obsahuje 
0,2% chlórhexidínu (chlórhexidín 
pôsobí antibakteriálne a zároveň 

pomáha znižovať degradáciu 
kolagénu v hybridnej vrstve.

One Coat Bond
Svetlom tuhnúci univerzálny dentínovo-sklovinný 

bond v gélovej forme, bez pooperačnej senzitivity.

Adper Prompt 
L-pop 

Jednozložkový bond 
s voliteľným 

leptaním - Self-Etch, Total 
Etch, Selective Etch. 
Najvyššia sila väzby. 

Precízny dávkovací 
systém pre 

až 300 aplikácií
z 1 fľaštičky.

Tradičné dvojzložkové adhezívum 
typu Total-Etch. Na priame, 

svetlom tuhnúce kompozitné 
výplne, adhezívne cementovanie 

keramických faziet a opravy 
keramik a kompozitov. Zaisťuje 

spoľahlivé použitie pre každú 
aplikáciu, vynikajúca adhézia vo 

vlhkom aj suchom prostredí.

Jednozložkové 
adhezívum pre priame 

výplne v inovatívnej verzii 
L-Pop so štandartním/

červeným aplikátorom na 
jedno použitie.

One Coat 7.0 Universal

Adper Scotchbond MP

2x1,2 ml

500 ks

4 ml

5 ml
1,2 ml

100 ks
40 ks

92,60 €

999,90 €

63,70 €

69,00 €
53,30 €

229,90 €
93,10 €

2x1,2 ml PQ1, 2x1,2ml Ultra-Etch + prísl.

8 ml Adhesive

4x1,2 ml

8 ml Prime

101,00 €

151,10 €

93,00 €

151,10 €

2x4 ml 2x4 ml 5 ml

2x5 ml
5 ml

4 ml 4 ml
140,00 € 162,90 € 77,90 €

198,90 €
109,90 €

84,00 € 83,90 €

3 ml Kondicioner 33,90 €
3+3 ml Lepidlo A+B 69,90 €

www.topdental.eu

Jednozložkový silanizačný 
prostriedok pre 

vytvorenie odolnej 
adhezívnej väzby medzi 

keramikou (aj zirkónom)
a kompozitmi, a tiež 
k úprave skleneným 

vláknom vystužených 
kompozitných čapov.

Bezacetónový, 
jednozložkový bond pre väzbu 

ku sklovine 
a dentinu, v spojení 

s technikou totálneho 
leptania.

Bond Force II
Jednozložkové samoleptacie 

tuhnúce adhezívum. 
S veľkou väzobnou silou. 

Jednoduchý pracovný postup, 
tenká vrstva filmu len 8 µm.

5 ml 102,00 €

Chemicky vytvrdzujúci, samokondicionačný 
adhezívny systém pre 

sklovinu a dentín. 
Kondicionér a chemicky 

vytvrdzujúce lepidla 
(lepidlo A a B). 
Určený hlavne 

k materiálu ParaCore.

ParaBond Adhesive

75,00 €

Peak Universal Bond
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30 g 30 g

50 ml 50 ml
10 ml 10 ml
2 ml 2 ml

30 ml Jumbo

33,90 € 55,00 € 24,90 €

29,90 € 29,90 €
7,90 € 7,90 €
2,40 € 2,40 €

79,00 €

Gel Etchant/Jumbo

 Blue Etch Flow

Etching Gel/Jumbo

4x1,2 ml 32,10 €

 Blue Etch

 Gluma Etch 35 Gel

3x3 g 49,90 €

Leptací gel 
na sklovinu

 i dentín.

Špeciálna 
super tekutá 
konzistencia.

37,5 % kyselina 
fosforečná určená 

na leptanie dentínu a 
skloviny. Jasná fialová 
farba zaručuje skvelú 

viditeľnosť v priebehu 
nanášania.

3,5 g 10,90 €

60 ml
5 ml/2x5 ml

10x2 ml 30 g
20,60 €/48,00 €

80,00 €32,70 € 86,00 €

Ana Etching gel Total Etch/Jumbo Vococid
Dostupné ako tekutina 

(36,1 % kyselina fos-
forečná) alebo gél (35 % 

kyselina fosforečná)
Modré sfarbenie pre 

vizuálnu kontrolu počas 
aplikácie. Stabilný, 

nestekajúci gél.

Viskózny gél,
35% kyseliny 

fosforečnej 
na leptanie 

skloviny/dentínu.

2x2 g 18,20 €
2x3 ml liquid 15,60 €

Composite Wetting Resin

5 ml 33,00 €

Používa sa na vytvorenie 
retenčného väzbového 

povrchu, potrebného na 
tmelenie kompozitnými 

cementami. Zvyšuje 
pevnosť väzby medzi 

kompozitným cementom 
a povrchom keramiky.

IPS Ceramic Etching Gel

2 ml 5,00 €

Inox
Viskózny gél určený na použitie pri polymerizácii 

svetlom vytvrdzovaných kompozitov, protetickom 
ošetrení 

vykonávanom 
s použitím 
živicového 
cementu.

2x1,2 ml 53,00 €
www.topdental.eu

Ultra Etch/Jumbo
Dentínovo 

sklovinný leptací 
gél s obsahom 

36% kyseliny 
fosforečnej.

Gél obsahujúci 35 % 
kyseliny fosforečnej 
na techniku totálne-

ho leptania, prípravu 
zubnej skloviny pri 

pečatení fisur.

37% - kyseliny 
fosforečnej 

vo forme gélu.

Dentínovo sklovinný 
leptací gél s obsahom 

36% kyseliny 
fosforečnej. 

S vynikajúcou 
konzistenciou 

a thixotropnými 
vlastnosťami, 

jednoduché odstránenie 
prúdom vody.

Svetlom tuhnúca, tekutá živica. Je výrazne lepšia ako 
jednozložkové lepidlá, ktoré obsahujú rozpúšťadlá. 

Zvlhčujúca suchý kompozit pri kontúrovaní, pomáha 
prispôsobeniu 
sa kompozitu, 

napomáha 
jeho tvarovaniu, 

zabraňuje 
lepeniu 

na nástroje.

4 ml 4 ml4 ml Assortment
4 ml

54,90 € 53,20 €77,90 €
49,90 €

Jednozložkové univerzálne 
adhezívum s nanoplnivom. 

Všetko v jednej kvapke. Jeden bond 
na všetko. Pre všetky techniky 

Total-Etch, Self-Etch, Selective-Etch. 
Univerzálne pre všetky dentálne 

materiály, všetky indikácie priamych 
aj nepriamych rekonštrukcíí 

a intraorálnych opráv.
Jednoduchá a bezpečná manipulácia.

Gluma Bond Universal Gluma Self Etch
Jednorázové svetlom 

tuhnúce adhezívum
7. generácie, bez 

potreby leptať. Obsahuje 
nanočastice a má 

desenzibilizačný účinok.

Gluma 2 Bond
Jednozložkové svetlom 

tuhnúce dentínovo 
sklovinné adhezívum 

s nanoplnivom na priamu 
i nepriame reštaurovanie 

zubov. Obsahuje 
prostriedok proti 

senzitivite.

Clearfil S3 Bond PlusClearfil SE Bond 2

4 ml + prísl.6 ml + 5 ml + prísl. Set 79,00 €149,00 €

Svetlom tuhnúci samoleptací bond 7. generácie 
s mimoriadne vysokou silou 

väzby. Vďaka kombinácii 
jemného leptania 

a monoméru MDP, ktorý 
je zárukou vysokej väzby. 

Vykazuje spoľahlivú
a trvalú 

priľnavosť k zubnému 
tkanivu.

Samoleptacie svetlom tuhnúce univerzálne 
adhezívum. Okrem indikácií, ktoré ponúka 

Cleaerfil SE Bond, 
je navyše určené aj 

pre dostavby 
a nepriame náhrady, 

cementovanie FRC 
čapov a protetických 

náhrad.

Clearfil Universal Quick Bond
Univerzálny bond, ktorý pracuje okamžite. Bez čaka-

nia zdĺhavého vtierania a v jednej 
vrstve. Stačí rozotrieť štetčekom, 

osušiť a osvietiť. Pre všetky 
indikácie: priame výplne zo svetlom 

tuhnúcich kompozitov, príprava 
kavít pre nepriame výplne, 

ošetrenie exponovaných 
koreňov, intraorálne opravy, 

cementovanie čapov 
a dostavby.

5 ml + prísl. 104,80 €

67,90 €
69,90 €



20 ks

1 ks 1 ks

7,50 €

56,90 € 79,90 € 56,90 €

Aplicap aktivačné kliešte 
73050

Maxicap aktivačné kliešte 
73060

Aplicap aktivačné kliešte 
73040

Elastic Aplicator
Flexibilné aplikátory 

na aplikáciu pást, 
krémov a iných 

preparátov.

10 ks 4,00 €

1 ks

1 ks

99,90 €

Aplikačné kliešte 
pre materiály 

v kapsliach
 od GC. Rýchle 
a jednoduché 

použitie.

Aplikačné kliešte 
pre materiály 

v kapsliach
 od GC. Rýchle 
a jednoduché 

použitie

1 ks 12,00 €1 ks 62,90 €

www.topdental.eu
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GC Aplikačná pištol III´ GC Aplikačná pištol IV´ Aplikačná pištol 
na kompule

´

Microbrush Plus Regular/Superfine

100 ks400 ks Set

48 ks

4x100 ks

100 ks Náplň

30 ks

7,00 €29,90 €

28,00 €

5,90 €

10,90 €

38,90 €

Microbrush X

OptraStick

Composite Brushes BW

Pick Up Stick

Súprava kompozitných 
mikroštetcov 
so 6 rúčkami 

a 400 štetcami 
(100 z každej 

veľkosti).
Autoklávovateľná 

plastová 
rukoväť.

Nástroj na jednoduchú 
aplikáciu onlayí, inlayí, 

koruniek a faziet 
z rôznych materiálov, 

taktiež kovových 
konštrukcií alebo 
zubných šperkov. 

Ohýbateľné paličky 
s lepivým koncom.

Apply Tips Microbrush

Mirabrush H&W

Metal Dento-Infusor Tips

S tuhou hlavou 
určenou na čistenie 

a silnou ohybovou 
časťou na presné 

umiestnenie roztoku 
na ťažko dostupné 

miesta.

100 ks 10,00 €
100 ks 20,50 €

Kompozitné 
mikroštetce, 

biele alebo čierne,  
jemné alebo extra 

jemné.

Ohýbateľné paličky 
s lepivým voskovým 

koncom na 
prenášanie 

drobných vecí 
ako napr. zubných 

ozdôb, faziet, inlayí, 
koruniek 

a pod.

regular fine conical

Kvalitný aplikátor, možnosť ohnúť hlavičku do 
požadovaného uhla. Dlhšia a tenšia hlavička, 

vhodná najmä do stiesnených oblastí.

Aplikátory na 
precíznu aplikáciu 

tekutín a pást. 
Štetinky sú rezistent-

né proti kyselinám 
a iných 

chemikáliam.

Aplikátory na 
precíznu aplikáciu 

tekutín a pást. 
Ohýba sa do 

akéhokoľvek uhla.
Úspora času žiadna 

výmena kefy.
Žiadne 

nebezpečenstvo 
krížovej infekcie.

Patentované kovové kanylky 
so štetinkami na nanášanie 

napr. prípravky Viscostat, As-
tringedent, Peak™ Universal 
Bond. Na presne umiestňuje 

hemostatické činidlá. Tupá, 
ohnutá kanyla s polstrovanou 

kefkou umožňuje jemný tlak 
na sulcus.

aplikačné kliešte, PRÍSLUŠENSTVO

100 ks

100 ks

12,50 €

99,90 €

Set Microbrush

50 ks 6,50 €

Gel Aplikátor 41
Predtvarované kanylky na 
aplikáciu leptadiel a flow 

kompozitov.



3434 leštenie

General Assorted Kit 240 ks

Assorted Kit 120 ks

100 ks/80 ks (Extra-Coarse) 

115,90 €
32,50 €
27,90 €

Systém 4 hrúbok zŕn pre kontúrovanie, 
konečnú úpravu, leštenie a leštenie do 

vysokého lesku. Pre kompozity, 
skloionoméry, amalgámy, polokovy 

a drahé kovy.

Veľmi hrubý (extra coarse)
Hrubá redukcia a kontúrovanie. 

Na úpravu primárneho geometrického 
tvaru zuba. 

Hrubý/stredný (coarse/medium) 
Dokončovanie. Na odstránenie prebytku 

kompozitu, dokončovanie výplňí. 
Jemný (fine) 

Leštenie. Na vymazanie povrchových 
škrabancov a zníženie drsnosti povrchu. 

Veľmi jemný (extra fine) 
Leštenie do vysokého lesku.

Dlhý/krátky 
mandrel- 

dostanete sa 
jednoduchšie aj do 
frontálneho úseku.

OptiDisc je k dispozícii v troch rôznych 
priemeroch 9,6 mm, 12,6 mm, 15,9 mm. 
Aby sa ľahko a bez poškodenia mäkkého 

tkaniva dostali na predné aj zadné oblasti.  

OptiDisc

Systém dokončovacích a leštiacich kotúčov OptiDisc 
vám umožňuje získať dokonalý výsledok pre Vaše 

výplne. 
Pomáha Vám od kontúrovania až po konečnú úpravu 
prostredníctvom rôznych dostupných úrovní zrnitosti 

s farebným kódovaním. 
Tento leštiaci systém je kľúčovým prvkom na 

dokončenie akejkoľvek estetickej výplne.  

1 ks pre Soflex disk
24,90 €

7,90 €

Mandrell
Pre 

SOF-LEX 
disky,
alebo 

Optidisky.

5 ks pre Opti disk - štandart/krátky

50 ks15 ks ružová 19,90 €54,90 €

Sof-Lex Disc
Dokončovacie 

a leštiace disky na 
leštenie kompozitov, 

kompomérov,
skloionomérov 

a keramiky. 

Sof-Lex Diamond Spirals
Vylepšený dvojkrokový systém 

umožňujúci dosiahnutie 
vysokého stupňa prirodzeného 

lesku. Unikátny ohybný 
tvar špirál Sof-Lex sa ľahko 
prispôsobí nepravidelným 
konvexným aj konkávnym 

povrchom zubov.

15 ks béžová 42,20 €
General Assorted Kit 240 ks
100 ks
80 ks /Extra-Coarse/ 

115,90 €
27,90 €
27,90 €

Optidisc
Dokončovacie 

a leštiace disky na 
leštenie 

kompozitov, 
kompomérov, 

skloionomérov 
a keramiky.

Porovnanie ceny: OptiDisc 100 ks = 27,90 € , Opti-Disc prepočet na 50 ks = 13,95 €, Konkurencia 50 ks = 19,90 €

1 ks Min-I-Gun 

1 ks

46,80 €

66,50 €

Kvalitná odolná 
plastová amalgámová 

pištoľ na 
aplikáciu amalgámu. 

Autoklávovateľná.

Plastová amalgámová 
pištoľ na aplikáciu 

amalgámu. 
Koncová časť 

je autoklávovateľná.

Univerzálna 
plastová 
pištoľ na 

A-silikónové krémy, 
C+B materiály.

1 ks Rovná/Zahnutá 10,90 €

1 ks Rovná/Zahnutá 38,30 €

Amalgámová pištol KERR´

Amalgámová pištoĺ UniPress Univerzálna pištoĺ

www.topdental.eu

31,80 €

31,80 €
31,80 €

1 ks 1 ks79,90 € 64,90 €

AC Activator VocoMaxicap aktivačné kliešte 
73070 Aktivačné kliešte určené na 

kapsľové materiály Voco.

AKCIA 4+10 
Sada 4 ks balený leštiacích 
diskov a 10 ks mandrelov 
OptiDisc za špeciálnu cenu!

x4 +5 +5
128,90 €

SET 4+5+5*

*Set 4 ks balenia optidiscov 
podľa vlastného výberu 
+ 5 ks krátky mandrel + 5 ks dlhý 
mandrel. 
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Diacomp je 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.

Diacomp je 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.

10 ks Occluflex Fine

2x3 ks Twist Set 14 mm

10 ks Occluflex Medium

2x3 ks Twist Set 11 mm

10 ks Twist Medium 11 mm

8 ks Set Plus

10 ks Twist Fine 14 mm10 ks Twist Fine 11 mm
65,00 €

54,00 €

65,00 €

54,00 €

90,00 €

43,00 €

90,00 €90,00 €

EVE Diacomp Plus

EVE Diacomp Plus Twist Set/Plus Set

OptiClean

3x5 ks Assorted set
10 ks

6 ks Kenda Precious Metals

2x1,2 ml

12 ks

 6 ks Kenda Nobilis
 1 ks/12 ks Kenda Planus

93,90 €
64,80 €

11,10 €

xx,50 €

22,00 €

19,90 €
1,60 €/ 16,20 € 

Occlubrush kefky
Profylaktické kefky, 

špeciálne impreg-
nované karbidom 

kremíka, na leštenie od 
začiatku až po vysoký 
lesk. Nie je potrebná 
profylaktická leštiaca 

pasta. Možnosť 
stereilizovať až 15x!

KENDA Dental Polishers

Speciálný rotačný 
nástroj pre odstránenie 
provizorných cementov. 
Optimalizované brusné 

částice efektivne 
odstraňujú cement pri 

minimálnom otere dentinu. 
OptiClean obsahuje A-slikonovú 

matricu zaisťujúcu pružnosť 
a dynamické chovanie v záťaži.

10 ks
1 ks

45,90 €
4,70 €

EVE Dia Brush

Široká škála leštiacich pomôcok, 
zaručujúcich skvelý výsledok 

pre všetky druhy výplní.
Rôze tvary, vlastnosti a zrnitosti.

6 ks Kenda All Ceramic 21,90 €

Jednokrokový, rýchly 
a efektívny polírovací 

systém. Vlákna sú 
impregnované

nanočiastočkami
diamantu. Ekonomické

a autoklávovateľné.

Opti 1 Step

3x4 ks asortment
12 ks

47,50 €
46,00 €

12 ks 37,90 €

Arkansaský kamen

6 ks Kenda Zirco1
1 ks/12 ks Kenda C.G.I

119,90 €
1,55 €/16,90 €

6 ks Kenda Zircovis
6 ks Kenda Amalgam

33,10 €
11,70 €

 6 ks Kenda Unicus 21,90 €6 ks Kenda Prophy 11,80 €

Arkansaské leštiace kamene majú širokú 
škálu použitia: leštenie výplní, protetických 

prác, preparovaných zubov, sklovinných 
okrajov pri preparácii na inlaye, pri skosení 

hrán. Sú vhodné aj na leštenie 
skloionomérnych cementov.

Rôzne tvary: 
valček, obrátený kónus, 

kónus, plamienok, gulička, špička.
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Jednokrokový leštiaci 
systém na všetky 

kompozitné výplne. 
Zmenou tlaku sa mení miera 
obrúsenia-leštenia. Výsledky 

sú porovnateľné s viackrokovými 
systémami. Maximálne časovo 

úsporný, je určený pre prácu za 
vlhka aj sucha a vždy zaručuje hladký povrch.

VITA Karat

Set 177,90 €

Diamantová leštiaca pasta. Obsah: 5 g dia-
mantovej leštiacej pasty,

20 diamantových 
plstených 

kotúčov 
(12 mm), 

1 poniklovaný
 mandrel.

Diapolisher Paste
Diamantová leštiaca pasta s čiastočkami 1 um na 

ďalšie vylepšenie 
estetikých 
výsledkov 

kompozitných 
výplní zhotovených 

z materiálov G-aenial, 
Kalore, Gradia Direct. 

Výborné na predídenie 
uchytenia plaku. Čerstvá mätová príchuť.

2 g 41,90 €

ˇ

www.topdental.eu

 2x1,2 ml 34,80 €

Diamantová pasta, ktorá obsahuje diamantové časti, 
pre dokonalé doleštenie kompozitných výplní 

a keramických 
náhrad.
Zrnitosť
0,5 um, 
1,0 um.

Diamond Polish
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Polishing Strip Abrasive

3 m Strip 0,05  5/6/7 mm
3 m Strip Soft  5/6/7 mm
3 m Strip ST  5/6/7 mm
3 m Softrix  6/8 mm

1 ks - 10 m

5x10 m Starter Kit

30 ks

12,60 €
12,90 €
14,90 €
15,70 €

19,00 €

169,00 €

49,90 €

Prúžky pre 
konečnú úpravu 

a leštenie 
skloionomérnych 

a kompozitných 
výplní.

Sú vyrobené z veľmi tenkého 
a flexibilného materiálu, 

odolného proti roztrhnutiu.

Jednokrokové
 leštiace 

disky.
Disk, 

Kalíšok, 
Plameň.

Softrix/Strip
nerezová páska 

Nerezová páska s hrúbkou 
0,05-0,025 mm, vhodná pre 

úzke interdentálne 
miesta.

Epitex

Enhance Finising

Kontúrovacie a dokončovacie pásky pre aproximálne 
plochy kompozitných výplní 

z pružného polyesteru 
pevne potiahnutého 

časticami 
oxidu hlinitého. 

Páska je 4 mm široká, 
v troch farebne 

odlíšených zrnitostiach:
30um, 40um, 60um.

150 ks - 2 mm/4 mm

Set 4x50 ks

37,90 €

75,10 €

Sof-Lex Finishing Strips

Optistrip pásky na brúsenie

Brúsne pásky potiahnuté hrubými a strednými zrna-
mi oxidu hlinitého. Ľahké interproximálne zasunutie.

Stupeň hrubý/stredný, jemný/veľmi jemný.  Dĺžka 
177,8 mm, šírka 2 mm a 4 mm.

Pásky pre dokončenie a leštenie interdentálnych 
priestorov. Ideálny pre leštenie 

priamých náhrad, včetne 
kompozitov, 

skloionomerov, 
amalgamov, drahých 
kovov. 2 mm/4 mm, 

zrnitosť hrubé/stredné 
a jemné/extra jemné.

15 m - Anatomic 9 mm
15 m - 6/8/10 mm

14,90 €
12,20 €

Stripmat
Matrica-páska vyrobená 

z transparentného polyeste-
ru, indikovaná najmä u svet-

lom tuhnúcich kompozitných 
materiálov. Je veľmi odolná, 

netrhá sa pri ťahu.
Vrátane praktického zásobní-

ka s odtrhávaním. 
Dĺžka 15 m hrúbka 0,05 mm.

10 m 29,90 €
2x6 ks

32 ks Set
6 ks Gloss/HiLuster

12 ks

37,90 €

60,90 €
16,90 €/28,80 €

29,20 €

Compo Blitz

HiLusterPLUS

Identoflex Composite 
Polishers

Filcové leštítka 
impregnované 

diamantom.
Tenká a hrubé.

Vyleští za 15 sekúnd. 
Otáčky až 5000 

za minútu. 
Balenie: 

6x tenké 1,5 mm, 
6x hrubé 3 mm.

Ideálne na použitie na všetky povrchy 
konvexné, konkávne, okluzálne 

a interproximálne oblasti.
Systém zahŕňa dvojstupňový proces: 

Leštičky GlossPLUS a nasledne leštiaci 
systém HiLusterPLUS. Predleštenie a 

leštenie do lesku v jednom kroku 
pomocou účinného leštidla GlossPLUS 

s integrovanými časticami oxidu hlinitého.

Systém na polírovanie 
a dokončovanie 

kompozitných výplní. 
Žlté-Prepolisher - 

predleštenie, 
biele-High Gloss 

Polisher-leštenie do 
vysokého lesku.

Diamantové pásky Edenta
Diamantové leštiace pásky. Jednostranne sypané, autoklávovateľné. 

Stredná časť môže byť hladká alebo zúbkovaná (X). Môžu byť perforované (P) alebo neperforované.. 
Rôzne hrúbky (45 µm-modrá DS, 30 µm-červená FDS, 15 µm-žltá CDS) a šírky (2,5mm, 3,75mm, 6mm).

15 m - 5/6/7 mm 10,90 €

3 m - 5/6/7 mm 12,00 €

Steel Matrix Bands Hawe
Kovové matrice 
vo forme pásky. 

Hrúbka 
0,03 mm 

a 0,045 mm.
Šírka 

5, 6, 7 mm

Striproll Hawe 
Polyesterové pásky 

v praktickom 
zásobníku 

v hrúbke 
0,05 mm,

dĺžka 15 m.

10 ks Zúbkované + Perforované10 ks Zúbkované
10 ks

49,00 €44,80 €
41,00 €

Optra Gloss

Set Kompozit/Ceramic 61,20 €

Univerzálny leštiaci 
systém navýplne 

z kompozitov 
a keramiky. 

Jednokrokový 
(kompozity) 
Dvojkrokový
 (Keramika).

100 ks 38,20 €
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Directa Strips

100 ks

100 ks rovné/zahnuté

6,50 €

7,80 €

Adapt Transparent Strip

Transparentné polyesterové 
matrice

v praktickom 
zásobníku, 

ktorý uvoľní vždy 
len 1 ks matrice. 

Hrúbka 0,05 mm.

Anatomicky tvarované transparentné matrice 
z polyesteru. Tenké 0,075 mm pre všetky výplňové 

materiály do frontálneho úseku. 
Šírka 6 mm.

Anger Posteriórne matrice
Polyesterové 

transparentné 
tvarované matrice. 

Hrúbka 0,05 mm 
určené na 

premoláre alebo 
moláre.

40 ks 9,90 €

Matrice Hawe Micro Thin

30 ks30 ks

40+20 ks Asortment
50 ks

12,50 €6,80 €

93,90 €
42,10 €

Sada tvarovaných transparentných matríc posterior. 
Premolárové a molárové matrice.

Matrice Hawe Adapt
Kovové matrice 

s hrúbkou 
0,045 mm.

Matrice Hawe Posterior

Super tenké. 
Hrúbka iba 

0,03 mm.

275 ks Asortment
150 ks Asortment

89,90 €
43,90 €

Matrice Hawe 
Cervical

Sada transparentných 
krčkových matríc, 

spolu s retraktorom 
gingívy a držiakom.

30 ks 5,00 €

Matrice Hawe 
Tofflemire

Kovové matrice 
super tenké. 

Hrúbka 0,038 
alebo 0,05mm.

Occlu-print
Univerzálne okluzálne 

matrice pre rýchlu 
a jednoduchú modeláciu 

oklúznej plochy.

16x2 ks 34,90 €

Matrice Hawe 
Super Thin

30 ks 6,50 €

Kovové kontúrované 
matrice

s hrúbkou 
0.038 mm.

50 ks 60,00 €

Matrice Hawe 
 Lucifix

Transparentné molárové 
matrice s fixačným zariadením. 
Nie je potrebný tradičný držiak 

matríc. Matrice môžu byť 
individuálne nastavené. 

Hrúbka matrice 
je 0,075 mm.

Matrice Hawe Contoured
Anatomicky 

predtvarované 
transparentné matrice. 

Hrúbka 
0,075 mm.

30 ks 25,30 €

80 ks 25,90 €

Korunky Anger
Transparentné polyesterové korunky vhodné na všetky 

rekonštrukcie s potrebou vysokej estetiky. Aplikácia 
garantuje hladký povrch výplne, ktorý redukuje riziko 

tvorby zubného kameňa a plaku. Množstvo variácií 
a veľkostí.

Incisors dolné, alebo horné 32 ks
Incisors horné + dolné 80 ks
Canines 32 ks, Canines 80 ks

Premolars, alebo Molars 32 ks
Premolars, alebo Molars 80 ks

32 ks 12,90 €

128 ks Assortment A 119,90 €

Transparentné celuloidové rožkové matrice ideálne na 
vytváranie kompozitných výplní okolo zložitých incizálnych 

okrajov a fraktúr. Absolútne hladký povrch po polymerizácii 
cez matricu. Presne predtvarované pre meziálne a distálne 

rožky. Rôzne veľkosti. Napomáha tlaku pri tlačení materiálu 
do dutín a naleptaných tubulov. Znižuje plytvanie. 

Ľahko sa prispôsobuje chrupu pacienta 
a poskytuje prirodzenejšiu náhradu. 

Nepriľnú ku kompozitu a ľahko sa odstránia bez ťahania.

CoForm Distal/Mesial

64 ks Assortment B
8 ks

64,90 €
8,90 €

www.topdental.eu

12 ks 8 mm 12,10 €

Separačné pásky ROEKO
Kovové pásky 

na aproximálnu 
separáciu. 

Jednostranne 
sypané. 

Šírka: 4, 6, 8 mm

12 ks 4 mm 7,10 €
12 ks 6 mm 9,10 €
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1 ks 17,60 €

70 ks 59,90 €

LumiContrast matrice 
Polydentia

Sekčné matrice tmavomodrej farby, ktorá signifikan-
tne zvyšuje kontrast a redukuje odrazy svetla vďaka 

tmavej farbe a vyššiemu kontrastu voči bielym 
zubom. To umožňuje presnú identifikáciu pracovného 

priestoru.

Matrice kontúrované 
Polydentia

30 ks 28,90 €

Vyrobené z jemnej 
nehrdzavejúcej 

ocele so špeciálnou 
nadstavbou na 

prekrytie okraju 
krčku zuba. 

Hrúbka 0,03mm 
a výška 5,5mm.

Metafix

3x50 ks Assortment 175,00 €

Inovatívny 
integrovaný 

systém uťahovania
/otvárania je riešením 

pre výplne triedy II 
v postrannom úseku. 

K dispozícii sú tri veľkosti pre 
lepšie okrajové 

prispôsobenie sa.

50 ks 58,90 €

Kit100 ks cievky jednorázové 189,90 €103,00 €

Napínač matríc HAGER
Nerezový univerzálny 
napínač matríc Hager.

Umožňuje bezpečné 
upevnenie rovných 

i zakrivených umelohmotných 
alebo kovových 

matríc vďaka 
samosvornej skrutke.

Universal, Junior, 
Angulated.

30 ks matrice 
5 ks autoklávovateľné cievky

58,90 €
36,00 €

Maximat Plus

1 ks 10,00 €

Napínač matríc Falcon

Supermat Adapt SuperCap matrice
Univerzálny napínací systém pre 

transparentné a oceľové matrice. 
Sterilizovateľné v autokláve. 

Jedinečne tenké  matrice sú navrh-
nuté podľa štatistických dát pre 

dentálnu anatómiu.
Dodávané v dvoch výškach pásky 
a jednom tvare pre moláre a pre-
moláre, v oceli a transparentnom 

plaste.

Univerzálny napínač matríc .Umožňuje bezpečné 
upevnenie rovných i zakrivených matríc vďaka 

samosvornej skrutke.
Ľavý alebo Pravý.

Kit 185,00 € 50 ks 55,00 €

2 ks 215,00 €

MyClip 2.0

2+4 ks 120,00 €

MyRing Forte
Dvojitý krúžok s extra 
silnou separačnou silou 
z prémiovej nerezovej 
ocele a autoklávo-
vateľnými špičkami. 
Obsahuje: 
2ks krúžkov, 
4ks autoklávovateľné 
špičky

Quickmat FLEX matrice 
Polydentia

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.

12 ks/50 ks
IntroKit

35,00 €/107,00 €
267,00 €

Unica Anterior

50 ks s Extenziov
100 ks

34,00 €
48,00 €

1ks Starter Kit 150,00 €

QuickMat matrice 
Polydentia

Kovové sekčné kontúrované 
matrice z nehrdzavejúcej 

ocele. Matrica v tvare 
ľadvinky o hrúbke 

0,04mm.
Molar, Premolar,

z Extenziov.

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

2 ks 69,00 €

Matricový krúžok 
vyrobený 

z titánového niklu.  
zosilnení, 

aby poskytoval 
optimálne vlastnosti.

2ks krúžkov, 
autoklávovateľné špičky.

MyRing Classico

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.

50 ks Molar Deep
100 ks Molar/Premolar

43,90 €
64,90 €

QuickmatFLEX titanium
Klasické kovové matrice

Matrice 
QuickmatFLEX titanium 
aj po stlačení zostávaju 
nedeformované.

www.topdental.eu

Univerzálny systém pre poloho-
vanie 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.
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Complete Kit 360 System
Intro Kit
Starter Kit
2 ks Narrow Ring
2 ks Universal Ring

505,00 €
439,90 €
365,00 €
195,00 €
190,90 €

Hawe Wedges

48 ks Matrice 360
50 ks Klinky s plieškom
100 ks Klinky 
50 ks Matrice EZ
50 ks Matrice

59,90 €
58,00 €
42,00 €
62,50 €
52,00 €

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 poškodením.
NiTi krúžky s výbornou silou 

uchopenia a tvarovou pamäťou.

1000 ks/Assortment
400 ks/Assortment
100 ks/Assortment

79,90 €
43,50 €
11,20 €

500 ks Assortment
1000 ks
100 ks

39,99 €
73,90 €
11,90 €

Wood Wedges Polydentia
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)

myJunior Kit
Prvý sekčný matricový 

systém pre detskú stomatológiu, 
špeciálne vyvinutý tak, aby vyhovo-

val menším mliečnym a mladým 
trvalým zubom. Umožňuje zubárom 

dosiahnuť predvídateľné výplne 
a ideálne kontaktné povrchy. Súpra-
va ponúka riešenia, ktoré pomáhajú 

šetriť čas.

1 ks Kit 248,50 €

Walser matriceručne vyrábané

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.

Quickmat Deluxe Kit 
Jednoduchý a prehľadný systém 

sekčných matríc. Zaistí ľahké 
zhotovenie optimálnych 

aproximálnych bodov kontaktu. 

Obsahuje: 5x rýchlokrúžok, 
1x Re-force, 

200x0,04 mm matrice, 
100x0,025 mm matrice, 

300 ks klinkov+ prísl.

1 ks Kit 139,80 €

www.topdental.eu

myQuickmat All-Round Introkit
Systém obvodovej matrice 

navrhnutý na vykonávanie ana-
tomických zadných výplní zubov 

s chýbajúcimi štruktúrami. Ľahko 
použiteľné matrice umožňujú 

výplne s prirodzene tvarovanou 
anatómiou a tesnými kontakt-
nými povrchmi. Vďaka API  je 

polohovanie všestranných matríc 
Quickmat stabilné a jednoduché

1 ks Kit 204,90 €

 Na rozdiel od konvenčných matríc a sekciových 
matríc môžete Walserovu matricu vložiť alebo 

odstrániť jediným pohybom. Za pár sekúnd! 
Neuveriteľne jednoduché umiestnenie. Namonto-

vanie 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.

18 ks + 1x kliešte Set
10 ks + 1x kliešte Set
5 ks + 1x kliešte Kids Set
5 ks

25 ks + 1x kliešte Bestseller Set
1 ks Kliešte

359,90 €
244,90 €
159,90 €

78,90 €

519,90 €
89,90 €

SET 25

SET 18

SET 10

Kids SET

Ekonomicky 
výhodne

2 ks Molar/Premolar 133,90 €

100 ks 35,60 €

Wedges IDA
Sú anatomicky tvarované tak, aby optimálne for-
movali aproximálnu stenu výplne na gingiválnom 

schodíku a zároveň chránia papilu pred poškodením. 
3 veľkosti - Small (tmavo zelená), Medium (svetlo 

modrá), Large (biela).

Krúžok s vynikajúcou 
odolnosťou a pružnou 

tvarovou pamäťou je zárukou 
dlhodobého využitia 

a precízneho kontaktu.
Plastové špičky sú vystužené 

sklenenými vláknami.
Autoklávovatelné.

Majú anatomicky optimál-
ny tvar, zabraňujú poško-

dzovaniu papíl, neuvoľňujú 
triesky, zaručujú stabilitu 

a stlačiteľnosť a sú 
k dispozícii v 8 tvaroch. 

Sú farebne kódované.

Matrix Krúžok S&D



MATRICE, KLINKY 4040

Kovové kontúrované 
perforované matrice.

12 ks Metal Contoured
Set 18 ks + krúžok

8,70 €
21,90 €

Saddle Matrices TOR VM/ 
Saddle Contoured TOR VM

V ponuke aj ďalšie
typy matríc TOR VM

Ekonomický systém sekcionálnych matríc.
Tvrdosť hard a soft, 

2 hrúbky - 0,035 a 0,05 mm.
Rôzne tvary a veľkosti.

Set 50 ks+1x krúžok
50 ks

Set 100 ks+2x krúžok
23,90 €
15,40 €

45,90 €

Sectional Contoured 
Matrices TOR VM

Fusion Starter Kit 2/2
Starter Kit

709,00 €
539,00 €

100 ks Klinky 3D Fusion 
100 ks Klinky G-Wedge
100 ks Matrice 3D Fusion
2 ks Krúžky
Fusion Starter Kit 3/3

60,90 €
39,00 €

110,00 €
233,10 €
829,00 €

Composi-Tight 3D Fusion
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.

1 ks Composi-Tight Matrix Forceps 155,90 €
1 ks 3D Fusion Ring Placement Forceps 103,30 €

12 ks Metal 5,70 €

Garrison kliešte
Poskytnú neuveriteľnú kontrolu 

nad presným umiestnením extra 
silných 3D Fusion krúžkov 
aj na najširších molároch. 

Nerezová oceľ zabraňuje ohybom 
a robí tieto kliešte 

neuveriteľne odolné.

My Wedge

Wood Wedges TOR VM

100 ks

50 ks+30 ks
40 ks

100 ks Assorted

100 ks

100 ks 
47,00 €

12,90 €
7,50 €

44,90 €

5,10 €

39,90 €

Adapt Luciwedges

Transparent Fixing 
Wedges TOR VM

 Interproximálny klin vyrobený 
z hi-tech plastu. Inovatívny dutý 

tvar V umožňuje stlačenie 
a prispôsobenie sa anatómii zubov. 

Zabraňuje poškodeniu 
papily. Jedinečná geometria 

okrúhlej hlavy MyWedge bola 
navrhnutá pre ľahkú manipuláciu. 

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

Luciwedge Soft 

Plastic Fixing Wedges TOR VM

Anatomicky tvarované 
svetlovodné plastové in-

terdentálne klinky. Vďaka 
svojej transparentnosti 

a schopnosti viesť svetlo 
sú ideálne na aproximálnu 

polymerizáciu pomocou 
polymerizačnej lampy.

Interdentálne 
anatomické  

plastové klinky.
Veľkosti: 

Malé zelené.
Stredné zelené.

200 ks Assorted

50 ks+30 ks

100 ks

40 ks

85,00 €

6,10 €

46,90 €

3,90 €

Anatomicky tvarované 
svetlovodné plastové 
interdentálne klinky. 

High-tech riešenie pre 
separovanie zubov, 
adaptáciu a fixáciu 

matríc.

Interdentálne anatomické 
transparentné klinky.

veľkosti: 
Malé 

Stredné.

Fender Prep grey

200 ks36 ks 16,60 €49,90 €

Barman’s Wedges
Kombinácia oceľového plátu a klinka chráni priľahlé 

zuby pri bežných preparáciách napr. na korunku, 
fazety, inlaye a pod. 

Klinok má kónický tvar. 
Je ho možné aplikovať 

bukálne i linguálne. Pásik 
je možné predohnúť 

pred aplikáciou.

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.

Varianty: prírodné, tyrkysové, Mix.

Fender Prime
Interproximálny plastový klinok so zabudovaným 

nerezovým plieškom. Špička umožňuje stlačiť 
gingívu bez poškodenia 

a znižuje riziko 
krvácania. Vhodné 

najmä na výplne 
triedy II. primárnych

 zubov.

2x18 ks Assortment
18 ks Long/Short

43,90 €
24,10 €

Fender Mate

8x FenderWedge+20x FenderMate
4x36 ks FenderWedge Assortment

18 ks Temp
18 ks

48,40 €
92,90 €

26,00 €
43,00 €

Fender Assortment
Špeciálne matrice pre 

zabezpečenie 
dokonalého bodu kontak-

tu u výplní II. triedy. 
Jednoduché zavádzanie, 

rovnako ako klinky. Pevná 
adaptácia cervikálnych 

okrajov, žiadne presahy 
výplne cez kavitu!

Fender Wedge
Špeciálne matrice pre 

zabezpečenie dokonalého 
bodu kontaktu u výplní 

II. triedy. Jednoduché 
zavádzanie. Pevná adaptácia 

cervikálnych okrajov. 
Prirodzený bod kontaktu. Flexibilné 
krídelká využívajú tlak pre udržanie 

separácie a cervikálnej adaptácii.

2x50 ks
36 ks

48,00 €
22,90 €

TEMP

Sady matric
Wedge 

a Mate.

www.topdental.eu

Systém sekcionálnej matice Composi-Tight 3D Fusion je navrhnutý 
tak, aby poskytoval najlepšie riešenie aj pre najnáročnejšie výzvy 

triedy II. Mäkké silikónové špičky so zlepšeným okrajom dokonale 
priliehajú k matici zuba, čo zaručuje dokonalý kontaktný bod 

a zabráni nadmernému plneniu počas obnovy zuba.

Matrix Forceps

Ring Placement
Forceps



4141

70 ks20+20 set 11,00 €16,90 €

Artikulačný papier BLUE 
RADAR 65 µmNetradičné elastické 

fixačné klinky.
Dve veľkosti:

modré 2,5 mm, 
žlté 2,0 mm.

Zafarbený papier na 
presné vykreslenie 
kontaktných miest 

Fixing Wedges „Elastic“

10 ks 5,90 €
300 ks 16,90 €

Artikulačný papier 
I-200µm

Zafarbený papier s vysokou 
viskóznou voskovou emulziou. 

Na precízne vykreslenie 
kontaktných miest.

200 ml Pulp Spray mäta/pomaranč
200 ml Endo Frost

5,10 €
9,40 €

Farbivo obsiahnuté vo výrobku preniká do 
kazivého dentínu a sfarbuje ho. 

Práca je bezpečnejšia a šetrnejšia.

2x3 ml Caries Marker VOCO
4x1,2 ml Sable Seek Ultradent

6 ml Caries Detector Kuraray
65,00 €
39,90 €

42,40 €

Detektor zubného kazu

200 ml Miracold Plus
90 g (75 ml) Cognoscin

8,70 €
6,80 € 2 ml Red Detector Cerkamed 10,10 €

Kvalitné nerezové spony bez krídelok, 
farebne kódované. Určené 

na koferdam.
Malé moláre/Premoláre.

1 ks

Set II
36 ks Medium/Heavy

Set Winged/Wingless

Set I

14,90 €

337,60 €
16,80 €/20,70 €

139,90 €

299,90 €

Fiesta Winged/ 
Wingless Clamp

Fit Kofferdam

Úvodná sada /bez krídelok/
Úvodná sada  /s krídelkami/

399,80 €
385,80 €

Dental Dam Hygenic/set

Rámy, kliešte, šablóny

36 ks Tenký/ Stredný/ Hrubý

75 ml 12,10 €

Špeciálny značkovací 
spray na stanovenie bodov 

kontaktu.
Vrstvička prášku sa ľahko 

odstráni vodou. 
Occlu Spray je 

použiteľný 
aj na kontrolu 

koruniek a mostíkov.

Occlu Spray Plus

50 ml 10,00 €

Zdravotnícka pomôcka určená na 
orientačnú skúšku vitality zubov, 

vyšetrenie lokálnej infekcie.
Len na lekárske použitie.

Zub reaguje bolesťou 
alebo trnutím.

Kompletné príslušenstvo 
ku koferdamu

od rôznych výrobcov.
Rámik na koferdam 

S-9 cm, M-11 cm, L-14 cm

Šablona na koferdam /Cerkamed/
Dam Hygenic dierovacie kliešte /Coltene/
Kliešte na spony /Hager/
Kliešte na dierkovanie koferdamu /Hager/

9,20 €
205,00 €

34,90 €
88,20 €

Rámik na koferdam S, M, L 23,00 €

Chladiace spreje

Koferdamové blany so 100% 
latexu na 1 strane 

púdrované. 
Rozmery: 15x15 cm. 

Set II: 1x dierovacie kliešte, 
1x kliešte na spony, 1x plas-

tový rám, 12x spony rôzne 
veľkosti, 30x latexové blany, 

1x šablóna. 
Set I: 1x dierovacie kliešte, 
1x kliešte na spony, 1x rám 

kovový veľký, 12x spony 
rôzne veľkosti s doštičkou.

www.topdental.eu

U - S podkovou /červeno-modrý/ 
U - Bez podkovy /modrý/ 
I - Rovný s podkovou /červeno-modrý/ 
I - Rovný bez podkovy /modrý/

Latexový kofferdam na izoláciu pracovného poľa. 
Ochraňuje mäkké tkanivá, znižuje riziko krížovej 

kontaminácie, príp. znižuje riziko prehltnutia 
nežiadúcich predmetov. Rozmery: 15 x 15 cm. 

Kvalitné nerezové kliešte, matné farebne značené 
spony vhodné aj pre mikroskop.

Kompletný set pre suché a prehľadné 
pracovné pole.

18,90 €/20,20 €/22,50 €

TRAY PAPIER, SPONY, KOFFERDAM



KOFFERDAM 4242

1 ks 2,1 m

36 ks

23,40 €

10,50 €

Wedjets

Flexi Dam
Bezpúdrový koferdam, 

netoxický, nealergizujúci, 
neiritujúci. 

Čierny, 
Medium, Heavy,

príchuť mäta.

Stabilizačné vlákno 
pre adaptáciu 

kofferdamu.
Latexové, 

alebo 
bez latexu.

velkosti S, L.

Koferdam bez latexu, bez púdru. Odolnejší 
voči roztrhnutiu ako bežný latex, vysoká 

ťažnosť, bez zápachu, 
biokompatibilný. 

Veľkosť: 
15x15 cm, 

hrúbka 
0,5 mm.
Modrá, 
Fialová.

Dental Dam CROSSTEX
Bez latexu, bez púdru. Vyro-

bené z polyizoprénu.
Neobsahuje karbamátové 

estery. Vysoká pevnosť v 
roztrhnutí.

Rozmer 15 x 15 cm, medium s 
príchuťou mäty piepornej

15 ks Medium 21,90 €

Rubber-Dam Black

SoftClamp spony
Plastové spony 

autoklávovateľné.

6 ks 37,00 €

80 ks

Intro set

133,90 €

10,50 €

Optragate
Bezlatexový ústny 

retraktor s 3-dimenziálnou 
stabilitou a flexibilitou. 

Výborný prehľad 
pracovného 

poľa, komfortný 
pre pacienta.

S, R, Junior.

Mirahold Block Mini/Intro Set
Zahryzový blok na otvore-
nie úst, ideálne na dlhšie 

ošetrenie, 
autoklavovateľný. 

Mini-Set: 3x malý blok
Intro Set: 3x malý blok, 

3 x veľký blok, 
1x retraktor.

Mini set 7,99 €
2 ks 10,10 €

Praktický mäkký jednos-
tranný retraktor. S dlhou 

rukoväťou pre voľnú 
pracovnú plochu.

Praktické napríklad 
pri injekciach, pre lepší 

výhľad, najmä v prednej 
a premolárnej oblasti.

Autoklávovateľný.
2 Veľkosti.

Mirahold

2 g striekačka 

1,2 m vlákno (hrubé, stredné, tenké)

34,00 €

9,50 €

LC Dam
Svetlom tuhnúci kompozit na 

ochranu gingívy pri bielení. 

36 ks Rubber Dam Napkins 6,90 €
1 ks Rubber-Dam MINI Set 220,00 €

Rubber-Dam SET Cerkamed

1 ks Rubber-Dam Set 385,00 €

Bezpúdrový koferdam, netoxický, 
nealergizujúci, neiritujúci. 

Modrý, Zelený, Medium, Heavy.
Ruberr-Dam Cord -stabilizačná šnúra 

dentálnej priehrady.
Je určená na stabilizáciu 

zubnej hrádze 
v ústnej dutine pacienta.

20x1,2 ml Green     
4x1,2 ml W/G

261,90 €
67,90 €

OpalDam
Svetlom vytvrdzovaná živicová bariéra je pasívne ad-

hezívna, na báze metakrylátu používaná na izoláciu 
tkaniva susediaceho s bielenými zubami. Chráni 

mäkké tkanivo 
nepriepustným 

tesnením. 
Ľahko sa 

odstraňuje.
White/Green.

36 ks Modrý/Zelený 10,50 €

Rubber-Dam Cerkamed
Bezpúdrový koferdam, 

netoxický, nealergizujúci, 
neiritujúci. 

 Modrý/
zelený, 

Medium/ 
Heavy,

Plain/Mäta

4x1,2 ml
1,2 ml

24,00 €
7,00 €

Svetlom tuhnúci Rubber-Dam je 
tekutina predovšetkým pre 

ochranu ďasien pri 
stomatologickom ošetrení 

ako napr. bielenie, leptanie, 
mikroabrázia, pieskovanie, 

apod. Lepšia kvalita 
práce. Výborná ochrana 

mäkkých tkanív.

Rubber-Dam Liquid

50 ks
1 ks

95,00 €
2,00 €

Veľmi jemný kofferdam. Zaisťuje 
absolútnu izoláciu pracovného 

poľa pri zachovaní maximálneho 
pohodlia ošetrovaného pacien-
ta. Nie je nutné použitie spôn, 

rýchlo a ľahko sa nasadzuje 
jedinou osobou.
Regular/ Small.

Optradam Plus 

www.topdental.eu

1 ks 1,77 €

30 ks Modrý/Fialový 37,70 €



SKLOIONOMÉRY, CEMENTY 4343

2 ks

2 ks

13,90 €

33,00 €

Spandex

Anatomický roztvárač 
pier a líc. Prehľad 

bukálneho 
i vestibulárneho 

pracovného 
poľa.
Malý, 

Standard.

Priesvitný retraktor líc 
a pier, neodráža svetlo 

a vhodný aj na 
fotografovanie 

v ústach, 
autoklavovateľné 

do 121 stupňov.
Mini,

Stadard.

Spandex Vertical
Komfortný autoklávateľný 

retraktor líc a pier, 
výborný na 

ošetrenie 
gingívy 

v anteriórnej 
oblasti.

4 ks 19,90 €

Optiview kit

20 ks
5 ks

34,00 €
9,50 €

Prirodzene a šetrne udržuje 
otvorené ústa, bez 

nepríjemného tlaku alebo 
rozťahovania pier, netrpia 

kútiky úst pacienta.
Príjemný, pretože u väčšiny 
pacientov nespúšťa dávivý 

reflex, vhodný aj pre 
bojazlivých pacientov.

Umbrella

OptraGate Junior
Bezlatexový ústny retraktor 
s 3-dimenziálnou stabilitou 

a flexibilitou. Výborný 
prehľad pracovného poľa. 
Mäkký, pružný materiál sa 

optimálne prispôsobí pohy-
bom úst a je pre pacientov 

pohodlný aj pri dlhšom 
ošetrení.

20+20 ks 89,80 €

Dental Contrastor
Jednorazový 

kontrastný čierny 
zubný zvýrazňovač. 
Možno ho nastrihať 

podľa potreby.

15 ks 7,30 €
www.topdental.eu

157,00 €
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.

15x0,7 g 157,00 €

Prečo použiť BIODENTINE
Zbavte pacientov pooperačnej citlivosti 

Zabráňte nechcenej (zbytočnej) endodoncii
Zjednodušte a zrýchlite svoju prácu

197,00 €

Biodentine - bioaktívna 
náhrada dentínu

tam, kde je poškodený.
Biodentine, 

šetrí Váš čas!

197,00 €



MATERIÁL NA OPRAVU 4444

5 g

Kit

5x1,9 g Komplet Set
1,9 g

5 ml

3 ml Composite Primer

5 ml

28,00 €

95,00 €

120,00 €
29,90 €

68,00 €

25,90 €

67,90 €

Ivoclean

GC Repair Kit

FinalTouch

Jednozložkový bondovací 
silan pre trvalé spojenia 

všetkých typov reštauro-
vaných povrchov.

GC Primer

Cimara

Rýchla a jednoduchá 
aplikácia. 

Pevná, trvalá
 väzba a bezpečná väzba 

na kompozit.

Materiál na opravy 
keramiky so svetlom 

tuhnúcim kopozitom.
Set 8: 8x0,3 ml silane, 
4 ml adhezívum, 1,2 g 
Opaquer LC, 8x0,25 g 

Grandio SO+prísl.

5 ml G-Multi Primer

8x0,3 ml + prísl. Set 8

5 ml Metal Primer Z - liquid

4x0,3 ml Silane
4 ml Adhesive/1,2 g  Opaquer LC

63,50 €

265,00 €

161,40 €

128,00 €
40,00 €/28,00 €

1,2 ml+1,2 ml

2x1,2 ml

2 ml 43,00 €

32,00 €

16,80 €

Porcelain Etch and Silane

Porcelain Etch

Žltý Porcelain Etch sa používa pre leptanie porcelánu 
pri opravách zubnýh náhrad, koruniek a porcelánu 

pred ich cementovaním.
Primer je viskózny 

9,5% prípravok 
kyseliny 

fluorovodíkovej.

Porcelain Etch je pufrovaná kyselina fluorovodíková vo 
forme gélu. Porcelain Silan je jednozložkový roztok pre 

zvýšenie väzobných síl.

Porcelain Etch je pufrovaná kyselina fluorovodíková 
vo forme gélu na intraorálne a extraorálne leptanie 

keramiky. Je vhodný na leptanie poškodenej keramiky, 
keramických faziet, 

koruniek 
alebo inlayí. 

Jednozložkový 
roztok na 

zvýšenie väzobných síl.

Ivoclean, je čistiaci prostrie-
dok na čistenie kovových 
a keramických povrchov 

pred ich lepením.

Komplexná sada na 
intraorálne opravy 

nepriamych náhrad na 
báze kovu, keramiky, 

zirkónu, alumínia, 
hybridnej keramiky 

(Cerasmart) 
a kompozitov.

Svetlom tuhnúci kompozit  
na individualizáciu odtieňov 

priamych a nepriamych kom-
pozitných výplní príp. 
zakrytie diskolorácií.

Modrá, Hnedá, Oranžová,
Biela, Žltá.

Monobond Plus

5 ml 122,90 €

Ceramic Repair

Monobond Etch&Prime

Komplexná súprava na intraorálne opravy 
keramických a kompozitných fazet na korunkách a 

mostíkoch. Aplikuje sa priamo v ústach. Sada obsa-
huje všetky potrebné prípravky 

na adhéziu k rôznym materiálom 
a Tetric Ceram ako výplňovú hmotu.

Leptanie a silanizácia 
v jednom kroku. Prvý Self-

Etch sklokeramický primer, 
ktorý skracuje proces úpravy 

náhrad.

Yellow Porcelain Etch & Silan

Katana Cleaner

9,5% kyselina fluorovodíková, 100% silán metakrylát. 
Balenie: 2ml + 2ml v striekačkách alebo samostatne 

2ml etch, 2ml silan

Vysoký čistiaci účinok vďaka soli 
MDP. Má pH 4.5 čo dovoľuje 

použitie nielen extraorálne ale 
aj intraorálne. Môže dosiahnuť 

pôvodnú silu väzby Vašich 
cementovaných rekonštrukcií.

2x2 ml

4 ml

28,00 €

24,90 €

Yellow Porcelain Etch

3 ml Ceramic Primer II 85,90 €

Jednozložkový silanizačný 
prostriedok pre vytvore-

nie odolnej adhezívnej 
väzby medzi keramikou 

(aj zirkónom) a kom-
pozitmi, a tiež k úprave 

skleneným vláknom 
vystužených

 kompozitných čapov.

Silan
100% Silan metakrylat.

Silan sa aplikuje na porcelán po leptaní, pred 
použitím 

bondovacieho 
systému ku 

zvýšeniu 
trvanlivosti 

bondovania medzi 
živicou a porcelánom.

2 ml 12,50 €

Masking Agent SDI
Svetlom tuhnúca opákna živica, napr. na maskovanie 

podkladového kovu, simulujú prirodzenú farba zubov.
Nízka viskozita umožňuje rýchle, jednoduché 

a priame nanášanie farby. Živica s nízkou viskozitou 
eliminuje výskyt ťahov štetcom.

1 g 19,50 €

Ceramic Bond

www.topdental.eu

3x4 g+prísl. Intro Kit 291,90 €
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Adhesor

Breeze (EasyCem)

Caviton GC Fermin

Kavitan Plus Kavitan Cem

Set 15 g prášok, 15 g tekutina + prísl.

55 g tekutina
Set 80 g prášok, 55 g tekutina + prísl.

Set 80 g prášok, 55 g tekutina + prísl. 40 g tekutina
Set 80 g prášok, 40 g tekutina + prísl.

2x1 ml Mimi Mix Kit  5x8,6 g
Kit 4x8,6 g
8,6 g

Set 70 g prášok, 28 g tekutina+prísl.

7,8 g
Kit 5x7,8 g

40 g

15 g tekutina 5 g tekutina
Set  20 g prášok, 5 g tekutina + prísl.

15 g tekutina
Set 20 g prášok, 15 g tekutina + prísl.32,90 €

6,90 €
10,10 €

12,10 € 4,90 €
12,10 €

21,90 € 85,90 €
79,90 €
23,50 €

22,80 €

33,90 €
149,90 €

11,50 €

19,90 € 27,30 €
52,90 €

29,90 €
35,90 €

Skloionomerný, chemicky 
tuhnúci fixačný cement 
s nízkou dezintegráciou 
a nízkou rozpustnosťou

 v ústnej dutine, s vysokou 
mechanickou pevnosťou, 

s biologickou 
znášanlivosťou, 

s antikarciogénnym účinkom.

Veľmi jemný cement, ktorý 
umožňuje vytvorenie filmu 

v hrúbke max. 25 mikrónov.
veľmi jemná zrnitosť 

prášku.

Adhesor Fine
Veľmi jemný cement, ktorý umožňuje 

vytvorenie filmu v hrúbke 
max. 25 mikrónov. Adhesor 

Fine je skvelou voľbou 
predovšetkým pre 

cementovanie kovových 
a metalokeramických 
koruniek a mostíkov.

Kavitan LC

Jednozložkové, 
samoleptacie, 

svetlom tuhnúce 
adhezívum bez 

rozpúšťadiel. 
Vhodné na priame 

kompozitné výplne, 
vysoká sila väzby 

na dentín 
aj enamel.

Build-It FR (EasyCore)

Provizórny výplňový cement na 
štandardné kavity a po 

endodontickom 
ošetrení. 

Tuhnutie sa iniciuje 
vodou a slinami. 

Ľahké odstránenie.

Provizórny výplňový materiál. 
Tuhne v kontakte 

so slinami. 
Výborná 

marginálna 
integrita, 

vysoká pevnosť.

Bond-1 SF

Svetlom tuhnúci výplňový 
skloionomérny cement príp. aj

 a na dostavby dentínu, 
príp. fazety.

Balenie set: 
20 g prášku, 5 g tekutiny, 

miešací bloček, 
odmerka. /A2, A3/

Chemicky tuhnúci, makrofilný kompozit pre výplne 
kavít III., IV. a V. triedy, k fixácií dláh, pre koreňové 

nadstavby.

Duálne tuhnúci cement - kompozitný samoleptací na 
cementovanie koruniek, mostíkov, inlayí, onlayí 

a čapov. Pohodlná aplikácie z Automix striekačky.

Coltosol F Coltosol F Syringe Evicrol

Cavit/W/G

38 g 5x8 g

28 g

11,30 € 20,90 €

14,50 €

Jednozložkový, provizórny, 
výplňový cement, tuhnúci vo 

vlhkom prostredí. Ľahko sa 
aplikuje aj odstraňuje 

a dokonale tesní. 
Neobsahuje eugenol, 
s obsahom fluoridov.

Jednozložkový, provizórny, výplňový cement, 
tuhnúci vo vlhkom prostredí. Ľahko sa aplikuje aj 

odstraňuje a dokonale tesní. Neobsahuje 
eugenol, s obsahom fluoridov.

RTG kontrastný, skloionomerný 
výplňový cement 

pre výplne 
III. a V. triedy.

Balenie set: 
15 g prášok, 

15 g tekutina, miešací 
bloček, odmerka. 

/A2, A3/

Samotuhnúci, cenovo 
výhodný a ľahko použiteľný 

materiál. Vysoko 
spoľahlivý, výborné 

mechanické vlastnosti.
Fixácia kovových 

a metalokeramických koruniek 
a mostíkov, podložky pod amalgámové alebo kom-

pozitné výplne, provizórne výplne.

Adhesor Carbofine

Dostavbový kompozitný materiál vystužený 
sklenenými vláknami, ktorý je ideálny na dostavby 
vitálnych i endodonticky ošetrených zubov ako aj na 
fixáciu čapov. Postendodontické ošetrenie v jednom 
sedení. Má vlastnosti ako dentín.

Provizórny výplňový materiál, rýchle tuhnutie bez 
bublín vo vlhkom prostredí, dobrý okrajový uzáver. 

Vysoká povrchová pevnosť, provizórna výplň oklúzne 
zaťaženýchkavít. Červený-dočasna výplň pre  okluzálne 

zaťažené kavity.
Modrý-po 

endo ošetrený.
Zelený-Po 
peparácií 
na inlay.

30 g 15,10 €

3x2,5 g

Svetlom tuhnúci jed-
nozložkový materiál na 

provizórne 
výplne s vysokou 

elasticitou. Jednoduchá 
aplikácia.

Telio CS

78 g 92,00 €

Samotuhnúci materiál 
na zhotovenie dočasných 

koruniek a mostíkov. Medzi 
jeho výhody patrí vysoká 
pevnosť v ohybe, presné 

výsledky bez známok 
vnútorného pnutia.

Telio CS C&B Telio CS Link

2x6 g 93,20 €

Duálne tuhnúci fixačný kompozitný cement na 
dočasné náhrady. Bez obsahu eugenolu, 

ideálne retenčné správanie,vysoko estetický vďaka 
dvom translucentným odtieňom.

www.topdental.eu
48,90 €



SKLOIONOMÉRY, CEMENTY 4646

Structur 3

Protemp 4

5 ml Structur 3 QM

Set 5x50 ml

Set 5x50 ml50 ml
50 ml

5 g  Automix
11 g

50 ml+16x kanyla
30 g+13 g E 50 ml+16 x kanyla+aplikačná pištoľ Garant /Intro Kit/

16 g+9 ml+prísl.

2x1,8 g Clip Flow

28,50 €

480,00 €

480,00 €106,90 €
101,00 €

89,00 €
137,00 €

95,00 €
38,00 € 150,00 €

125,00 €

27,25 €

 Clip s dávkovaním fluoridu 
proti sekundárnemu kazu.
Flow -Dočasný výplnkový 
materiál aj ako podložka, 
prípadne na všetky formy 

utesnenia, napríklad pri 
bielení, endodoncii, 

implantológii. 
 Výborne zateká.

Samotuhnúci provizórny 
a mostíkový materiál na zhotove-

nie estetických mostíkov, 
koruniek, inlayí a onlayí. 

V samozmiešavacej 
striekačke. Jednoduchá 

a rýchla príprava, 
vytvrdenie v ústach pod 

1 minútu, dlhá výdrž provizórii.

Samotuhnúci provizórny 
a mostíkový materiál na 

zhotovenie 
estetických 

mostíkov, 
koruniek, 

inlayí a onlayí.

Structur 2 QM/3 QM

Structur 2 SC

Materiál so 
zlepšenými vlastnosťami pre 
optimálne dočasné náhrady. 
Vyznačuje sa krátkou dobou 

tuhnutia a lesku bez leštenia, 
prirodzeným vzhľadom vďaka 

lesklému povrchu, vysokou 
pevnosťou v tlaku a vynikajúcou 

odolnosťou voči lámaniu.

Clip/Clip Caps Clip F/Clip FLOW

Provizórny upevňovací cement 
na provizórne 

a definitívne 
korunky a mostíky 

bez eugenolu 
na báze zinkoxidu.

Protemp 4 je bis-akrylátový kompozit na výrobu 
pevných a esteticky vyhovujúcich dočasných 

náhrad. Ponúka súbor výnimočných vlastností a bol 
vyvinutý na adresovanie najobtiažnejších 

požiadaviek provizórnych náhrad. Rekordná odol-
nosť voči fraktúram, vďaka pokročilej technológii 

nanoplniva. Vynikajúca estetika. Lepšia farebná 
stabilita, aj počas dlhšieho obdobia. Výrazne nižšia 

inhibičná vrstva pre jednoduchšie spracovanie.

Hybridný, skloiono-
merný cement pre 
definitívne cemen-

tovanie, ktorý je 
rýchlo tuhnúci, silný 

a ľahko použiteľný.

Acrytemp 

RelyX U200/Automix

Chemicky tuhnúci 
bis-akrylátoví 
kompozit pre 

pre výrobu 
provizórnych 

koruniek 
a mostíkov.

Samoleptací 
samoadhezívny 

živicový cement, ktorý 
je dostupný 

v samozmiešavacej striekačke 
automix alebo dávkovači Clicker.

Je indikovaný na trvalú fixáciu celokeramických, 
kompozitných alebo kovových inlayí, onlayí, 

koruniek a mostíkov, čapov a skrutiek.

Svetlom tuhnúci provizórny 
výplňový materiál s fluo-

ridmi, k trvalému uzáveru 
kavít. Ľahko polymerizuje, 

zostáva tuhý a elastický 
a dá sa tak nástrojom 

odstrániť vcelku.

25x0,25 g
2x4 g

120,00 €
69,90 € 3x4 g Clip F 57,90 €

8 g Strucrur 2 QM

50 ml

37,90 €

95,00 €

Relyx Temp NE/E

30 g+13 g NE 28,99 €

76 g+prísl. 72,90 €

Structur Premium
Materiál so zlep-

šenými vlastnosťami 
pre optimálne dočasné 

náhrady. Vyznačuje 
sa krátkou dobou 

tuhnutia a lesku 
bez leštenia, prirodzeným vzhľadom 

vďaka lesklému povrchu, vysokou 
pevnosťou v tlaku a vynikajúcou 

odolnosťou voči lámaniu.

RelyX Luting

RelyX Ultimate
Samoleptací samoadhezívny cement sa dodáva 
v pohodlnej kapsľovej aplikačnej forme Aplicap 
/ Maxicap . Je indikovaný na trvalú fixáciu celo-
keramických, kompozitných alebo kovových in-

layí, onlayí, koruniek a mostíkov, čapov a skrutiek, 
2-3 členných marylandských mostíkov, 3-členných 

inlayových/onlaových mostíkov. 
Celokeramických, kompozitných alebo kovových 
náhrad. Jednoduché a časovo úsporné riešenie.

20 ks
20x0,25 g kapsle

53,90 €
103,90 €Starter kit 113,90 €

Duálne tuhnúci kompozitný cement na fixáciu 
vysoko estetických rekonštrukcií na báze 

sklokeramiky. Dosahuje maximálnu silu väzby 
v adhézii pri zjednodušenom spracovaní. Výni-

močná estetika: prirodzená florescencia, farebná 
stabilita, vysoká integrita okrajov a odolnosť voči 

opotrebeniu. Malý odpad a kontrolované 
dávkovanie systémom Clicker.

4,5 g 86,90 €

RelyX Unicem Aplicap

28 g 11,90 €

Jednozložkový dočasný 
výplňový materiál, 

zinkoxid-eugenolový. 
Vyznačuje sa rýchlym 
tuhnutím bez bublín.

Provit , ideálny dočasný 
výplňový materiál, je prip-

ravený na použitie a nemusí 
sa miešať.

Provit

48 ml 91,90 €

GC Tempsmart DC
Duálne tuhnúci materiál na 
dočasné korunky a mostíky. 

Vysoká pevnosť, krásna fluores-
cencia a dlhotrvajúci lesk. 

Bez obsahu 
zmäkčovadla.

DuoTEMP

5x5 g
5 g

72,00 €
14,50 €

Duálne tuhnúci 
dočasný výplňový 

materiál bez eugenolu. 
Je bielej farby, RTG 

kontrastný a je 
vyrobený z oxidu 

zinočnatého a síranu 
zinočnatého pre optimálnu 

ochranu proti prieniku baktérií

www.topdental.eu
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Ionoseal

50 ks Assortment kapsule

80 g+55 g 

2x2 ml

5 ml Aesthetic
5 ml

3x2,5 g

13 g+11 g

4x2,1 g 4x2,1 g

3x2 ml

10 g

13 g+11 g

2x65 g C

144,90 €

7,00 €

41,80 €

40,00 €
34,00 €

125,00 €

27,80 €

46,00 € 51,90 €

89,99 €

6,00 €

22,00 €

122,50 €

Kalcium-hydroxidový 
dočasný výplňový 

prostriedok vo forme 
pasty do koreňových 
kanálikov. Obsahuje 

bárium sulfát. Urýchľuje 
tvorbu nového dentínu, 

má výrazný 
anti-bakteriálny efekt.

Podložkový materiál 
– hydroxid vápenatý 

ako chemicky tuhnúci 
systém pasta-pasta.

IonoStar Molar
Novovyvinutý chemicky 
tuhnúci skloionomérny 

cement. Kapsle nevyžadu-
jú aktivačné kliešte.

Má nelepivú konzistenciu, 
perfektnú marginálnu 

adaptáciu, vysoké 
uvoľňovanie fluoridov

Dycal Dentine/Ivory

Calcipast Calcipast Forte

Calcicur

IonoStar PLUS
Rýchlo tuhnúci zateka-
vý a kondenzovateľný 

výplňový skloionomér. 
Ľahko sa vytláča z kapsule, 

po niekoľkých sekundách 
zmení viskozitu a je výborne 

tvarovateľný a  nelepivý. 

Hydrocal 

Calcimol

Provicol/Provicol C

2,1 g 2,1 g

2 ml

12,00 € 16,00 €

31,90 €

Kalciumhydroxidový tuhnúci materiál, vhodný pre 
priame a nepriame prekrytie pulpy a ako ochranná 

podložka pod zubné výplňové materiály.

Kalcium-hydroxidový dočasný výplňový prostrie-
dok. Používa sa pri zubnom ošetrení ako materiál 

pre dočasnú výplň 
koreňového kanálika. 
Navyše možno použiť 

ako dočasnú 
výplň hlbokých kavít.

Kalcium-hydroxidový dočasný výplňový prostrie-
dok. Používa sa pri zubnom ošetrení ako materiál 

pre dočasnú výplň 
koreňového kanálika. 
Navyše možno použiť 

ako dočasnú 
výplň hlbokých kavít.
Obsahuje jodoform

 a p-chlórfenol.

Hydroxid vápenatý na 
prekrytie pulpy, 

na vodnatej báze, 
obsahuje 45% Ca(OH)2, 

podporuje tvorbu 
sekundárneho dentínu 

a má dobrú ochranu proti 
kyselinám vďaka 

vysokému pH.

Life Regular Set

Calcimol LC

Provicol QM/Aesthetic

RTG-kontrastný svetlom tuhnúci 
skloionomérny cement ako podložka. 
Rýchla a jednoduchá aplikácia bez 
straty materiálu, vysoká 
pevnosť v tlaku, 
uvoľnovanie 
fluoridov.

50 ks Assortment kapsule
150 ks kapsule
20 ks kapsule

144,90 €
365,90 €

57,90 €
150 ks kapsule
20 ks kapsule

365,00 €
57,90 €

Silno tuhnúci hydroxid 
vápenatý, ktorý sa používa 
na priame a nepriame uza-
tváranie, ako aj cementový 

základ pre výplňové ma-
teriály vrátane amalgámov. 

Prípravok je 
RTG 

nepriepustný.

Svetlom tuhnúca, 
jednozložková pasta 

na báze Ca(OH)2, 
jednoduchá 

aplikácia, podporuje 
tvorbu sekundárne-

ho dentínu a má 
dobrú ochranu proti 

kyselinám.

2x25 g 34,00 €

Ručne miešateľné verzie Provi-
colu. Provizórny upevňovací 

cement s obsahom Ca(OH)2.

Bezeugenolový, 
provizórny upevňovací 
cement s hydroxidom 

vápenatým.
Vysoko estetický, os-

viežuje vzhľad skloviny.
Bezpečné držanie vďaka 

zvýšenej pevnosti.

50 g+15 g  NE
50 g+15 g

2x11,7 g NE Automix
2x11,7 g  Automix

26,00 €
26,00 €

47,90 €
47,90 €

Temp-Bond/Temp-Bond NE/Automix
Chemicky tuhnúci, provizórny cement na 

báze zinkoxid eugenolu, určený pre fixáciu 
provizórnych koruniek, mostíkov, dláh 

a pre provizórnu fixáciu permanentných 
náhrad.

 Verzia NE - je vhodná aj 
pre pacientov 

s alergiou na eugenol.

50 ks Assortment kapsule
150 ks kapsule
20 ks kapsule

199,90 €
535,00 €

84,00 €

RTG-kontrastný,
svetlom tuhnúci skloion-

omérny výplňový materiál. 
Estetické rekonštrukcie bez 

kondicionovania či 
bondovania. Vynikajúca 

doba spracovania, individuálne 
upraviteľná svetelným 

vytvrdzovaním. Nelepí sa na 
nástroje a dá sa ľahko 

modelovať.

Ionolux

35 g 69,00 €

Aqua Meron

12 g prášok+5 g liquid 91,90 €

Vodou miešateľný, skloiono-
merný upevňovací cement. 

Tekutý, zanedbateľná 
rozpustnosť v ústnej 

dutine, veľmi 
málo kyseliny,

biokompatibilní.

Ionolux Caps

www.topdental.eu

RTG-kontrastný,
svetlom tuhnúci sklo-
ionomérny výplňový 

materiál. Estetické 
rekonštrukcie bez kondi-

cionovania či 
bondovania.
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Fuji PLUS

50 ks kapsule
15 g+8 ml+5,7 ml

50 ks kapsule
15 g+7 ml+6,5 ml

15 g+6,4 ml Set

6,4 ml Tekutina

6,4 ml tekutina

15 g Prášok

96,90 €
70,00 €

115,00 €
96,50 €

81,90 €

33,20 €

34,90 €

49,90 €

Fuji Triage
Viacúčelový cement. 

Vynikajúce vlastno-
sti vďaka kombinácii 

živice a skloionoméru a 
rôznym 

dostupným 
odtieňom. 

Má predĺžený pracovný 
čas.

50 ks GP Fast kapsule

50 ks kapsule

50 ks kapsule GP Extra kapsule

15 g+6,4 ml Set

107,80 €

106,90 €

109,90 €

77,60 €

Fuji IX GP EXTRA / FAST

Fuji IX GP

Skloionomérny fixačný cement 
ideálny pre rutinné fixovanie náhrad 

na báze kovu. Výborná väzba ponúka 
trvanlivý okrajový uzáver Predĺžený 

pracovný čas, dobré miešacie 
vlasnosti a pohodlná manipulácia.

Vynikajúca rádiopacita.
Dlhodobé uvoľňovanie fluoridov.

Skloionomérny fixačný cement 
ideálny pre rutinné fixovanie náhrad 

na báze kovu. Výborná väzba ponúka 
trvanlivý okrajový uzáver Predĺžený 

pracovný čas, dobré miešacie 
vlasnosti a pohodlná manipulácia.

Vynikajúca rádiopacita.
Dlhodobé uvoľňovanie fluoridov.

Fuji II LC
Živicou modifikovaný 

svetlom tuhnúci 
skloionomér.

Vyznačuje sa vysokým 
obsahom plniva s menšími 

čiastočkami, sám sa viaže 
na zubné tkanivo, je 

hydrofilný.

50 ks kapsule
6,8 ml tekutina
15 g prášok

116,00 €
54,00 €
64,00 €

50 ks kapsule
35 g prášok+20 ml tekutina Introkit

101,90 €
99,90 €

Fuji I /ONE/
Klasický skloio-

merný cement na 
fixáciu kovových 

koruniek, mostíkov, 
inlayí a onlayí. 

K dispozícii 
v jednom odtieni - 

svetlo žltá.

48 ks Molar AC Quick kapsule

150 ks kapsule

10 ml Liquid

Clinical Pack 200 ks+4 ml Equia

135,00 €

339,90 €

41,90 €

459,00 €

RTG-kontrastný 
upevňovací cement 

modifikovaný živicou 
na korunky, mostíky, 

inlaye, onlaye 
a ortodontické zámky .
V praktickej striekačke

Biokompatibilný, výborná zatekavosť, 
nízka rozpustnosť v ústach, vysoká adhézia.

Ionofil Molar
Výplňový RTG-kontrastný kondenzovateľný 

skloionomérny cement.
Nelepivá konzistencia. Veľmi vysoká odolnosť 

proti oderu, pevnosť v tlaku a priečna pevnosť.
Dobrá priľnavosť k dentínu a sklovine.  

Kontinuálne vysoké uvoľňovanie fluoridov.
Rádiokontrastné.

Meron Plus QM Meron Plus AC

Promo Pack 2x50 ks+4 ml Equia
Intro Pack 20 ks kapsule+20ks Unit Dose
4 ml Coat

250,00 €
80,00 €
62,00 €

Equia Forte HT

RTG-kontrastný 
upevňovací cement 

modifikovaný živicou 
na korunky, mostíky, 

inlayí, onlayí 
a ortodontické zámky 
v praktickej striekačke

Biokompatibilný, 
výborná zatekavosť.

50 ks kapsule 135,00 €
3x50 ks kapsule
50 ks kapsule

210,00 €
104,00 €

RTG kontrastný  
skloionomerný 

upevňovací cement. Aj 
na veľké  rekonštrukcie.  

Kontinuálne uvoľňovanie 
fluoridu z tohto dôvodu 

nie sú známe prípady 
pooperačnej citlivosti Vysoký stupeň 
translucencie pre estetický výsledok.

2X3 ml Final Varnish LC 43,00 €

3x8,5 g
8,5 g

162,00 €
59,00 €

Vylepšený skloionomérny systém pozostávajúci 
z materiálov EQUIA Forte Fil a EQUIA Forte 
Coat, ktoré fungujú vo vzájomnej synergii. 

Spolu predstavujú vynikajúci bulkfill materiál. 
V porovnaní s inými výplňovými materiál-
mi predstavuje významnú časovú úsporu. 

Pôsobivá estetika rozširuje Vaše možnosti pri 
posteriórnych výplniach.

15 g Prášok 51,90 €

15 g Prášok 58,80 €

MiniKit 2x1,2ml 44,20 €

Ultra-Blend/Plus
Unikátny, svetlom tuhnúci Rtg-kontrastný pod-

ložkový materiál s obsahom Ca(OH)2 a urethane 
dimethakrylátom.  
Vysoko plnený pre 

nízke zmrštenie a absorbciu 
vody, nerozpustné vo vode, 

vysoké uvoľňovanie 
iónov vápnika.

Dentin, White, Opaque.

www.topdental.eu

Meron AC

4 ml Equia Forte
50 ks Fore HT kapsule

67,00 €
119,00 €

4x1,2 ml 66,00 €

Skloionomérny materiál 
s vysokým uvoľňovaním 

fluoridu, určený na ochranu 
fisúr a koreňov, prevenciu 

precitlivenosti a provizórne 
liečebné zákroky ako napr. 

dočasné uzavretie endodon-
ticky ošetrených zubov.

ApexCal

2x2,5 g 49,00 €

Rádiopákna pasta  
na báze hydroxidu 

vápenatého určená 
na použitie ako 

provizórna dezinfekčná 
vložka počas endodontického ošetrenia, 

príp. na priame či nepriame 
prekrytie pulpy.

48 ks Molar AC kapsule 135,00 €
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Triple Pack 3x30 g+3x12 ml
30 g prášok+12 ml tekutina

6,5 ml Primer
8 ml Tekutina
9 g Prášok

2x11 g 127,00 €
77,80 €

78,80 €
49,80 €
53,00 €

154,00 €

Živicou modifikovaný 
skloionomerný 

fixačný cement. 
Vysoká pevnosť 
väzby, absencia

 pooperačnej 
citlivosti, 

uvoľňovanie 
fluoridových iontov.

Ketac Cem Radiopaque
Skloionomérny fixačný cement. 

Trvalá fixácia inlayí, onlayí, koru-
niek a mostíkov, z kovu alebo 
kovokeramiky, s konštrukcia-
mi vyrobených z infiltračnej 
celokeramiky napr. korunky 

a mostíky Lava. Trvalá fixácia 
kovových koreňových čapov 

a ortodontických aplikácií.

Ketac Cem Plus

50 ks kapsule 110,00 €

Ketac Cem Aplicap
Klasický skloionomérny fixačný 
cement pre konvenčné cemen-

tovanie. Definitívne sa ním 
cementujú inlaye, onlaye, ko-
runky a mostíky z kovu alebo 

metalokeramiky, keramických 
systémov s jadrom z alumínia 

alebo zirkónia. Slúži aj ako 
podložka kavity. Uvoľňuje fluór 

a je rádioopakný.

Trial kit
Intro kit
6,5 ml Lak

75,60 €
289,20 €

57,20 €

Vitremer
Patentované tuhnutie tromi spôsobmi: svetlom, chemicky 

a aditívne skloionomérne. Nízka abrázia. Vysoké uvoľňo-
vanie fluoridov. Aplikačné koncovky. Dostavba pahýľov 
pred preparáciou na korunku. Zaplnenie podbiehavých 

miest pri preparácii na korunku. Výplne mliečnych zubov 
tried I. a II. Trvalé výplne tried III. a V. 

Ošetrenie kariéznych lézií na povrchoch koreňov. 
Podkladanie výplní.

Ketac Fil Plus Aplicap

Ketac Universal

50 ks kapsule

50 ks Aplicap kapsule

101,00 €

125,90 €

Skloionomérny výplňový 
materiál. Na definitívne 

výplne pri kavitách III. a V. 
triedy, na definitívne výplne 
pri malých kavitách I. triedy, 

na výplne v mliečnom 
chrupe, na pečatenie fisúr, 

 na výplne krčkových 
defektov, na výplne vzťahu-

júce sa k preparácii korunky.

RTG-kontrastný samoadhezívny 
chemicky tuhnúci skloionomérny 
cement, ktorý kombinuje skvelú 

estetiku, výborné spracovanie 
a široké indikačné spektrum. 

Uvoľňovanie fluoridov.
Aplicap- vo forme kapsúl.

50 ks kapsule

12,5 g+8,5 ml

137,90 €

40,90 €

Ketac Molar Aplicap

Ketac Molar Easymix A.R.T.

TG kontrastný 
skloionomérny 

cement na trvalé 
a dlhodobo 
provizórne 

výplne 
v postrannom 

úseku.

Granulovaná forma skloiono-
merného cementu. Ľahšie 

a rýchlejšie miešanie na výplne 
postranných zubov, na výplne 

mliečnych zubov dostavby 
pahýľov pod korunkami a ako 

základná výplň pod 
výplňami z kompozitných ma-

teriálov, vysoká pevnosť. 

Ketac Cem Maxicap

50 ks kapsule

Set 12,5 g+8,5 ml 

179,00 €

99,90 €

Skloionomerný upevňovací 
cement. Definitívne sa ním 

cementujú inlaye, onlaye, ko-
runky a mostíky z kovu alebo 

metalokeramiky, keramických 
systémov s jadrom z alumínia 

alebo zirkónia. Slúži aj ako 
podložka kavity. Uvoľňuje 

fluór a je rádioopakný.

Triple Pack 3x30 g+3x12 ml
30 g prášok+12 ml tekutina
30 g prášok

196,90 €
78,90 €
60,90 €

Ketac Cem Easymix
Skloionomérny upevňovací 

cement v granulovanej 
forme pre inlaye, onlaye, 

korunky a mostíky, prefab-
rikované interpulpálne čapy, 
ortodontické aparáty, dlahy. 

Tuhnutie 7 minút.

50x0,3 g kapsule
Kit 20x0,3 g kapsule+3 g Cention Primer
6 ml Cention Prime

112,00 €
78,00 €
64,00 €

Cention Forte
Chemicky tuhnúci, rtg 

kontrastný výplňový 
materiál s možnosťou 
doplnkovej fotopoly-

merazácie..
Cention Forte 

nemožno použiť bez 
Cention Primer.

Photac Fil Quick Aplicap
Svetlom tuhnúci, skloionomerný cement pre výplne 

v postrannom i frontálnom úseku chrupu.

50 ks kapsule 122,00 €

2x13,3 g 20 ks193,50 € 44,90 €

FujiCEM Evolve FujiCEM 2 Refil FujiCEM 2 SL miešacie 
koncovkyInovovaný skloionomérny fixačný 

cement modifikovaný živicou 
v strieačke automix. Slúži na 

fixáciu kovokeramiky, zirkónu aj 
celokeramiky, koruniek 

a mostíkov. Zvýšená 
pevnosť, uvoľnovanie 

fluoridov. Výborná 
integrita okrajov. Hrúbka 

vrstvy 12 µm.

G-CEM LinkAce

RTG-kontrastný živicou modifikovaný fixačný cement 
v kartušiach s uvoľnovaním fluoridov. Vhodný na kov, 

živicu a keramiku, mimoriadne pevná 
chemická väzba. Miešanie 

bez bublín, jednoduchá 
a rýchla aplikácia,tenká 

hrúbka filmu (3 µm).

FujiCEM miešacie 
koncovky 

pre materiály 
FujiCem.

Univerzálny duálne tuhnúci fixačný samoadhezívny 
cement na cementovanie kovokeramiky, celokera-

miky, kompozitných čapov, 
kovových čapov a zirkónu. 

Ponúka výborné mechanické 
vlastnosti, estetický, 
vysoké uvoľnovanie 

fluóru.

3x9,2 g 183,50 €

2x4,6 g 119,00 €

www.topdental.eu
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G-CEM LinkForce
Univerzálny, technologicky nenáročný cement s vysokou 

pevnosťou väzby a vynikajúcou schopnosťou samotuhnu-
tia. Uľahčí všetky vaše postupy počas cementovania 

a poskytuje predvídateľné výsledky 
a spokojnosť. Možné použiť 

pre širokú škálu indikácií, vrátane 
náročných klinických situácií.

Optimalizovaný tok pasty,
žiadna pooperačná citlivosť.

2x4,6 g
4 ml Adhesive Enhancing Primer

99,90 €
54,90 €

System kit 307,50 €

Univerzálny duálne tuhnúci, fixačný, samoad-
hezívny. Vhodný pre všetky indikácie a všetky 
materiály vrátane živíc, kovov, zirkónu, lítium 

disilikátu a hybrinej keramiky. Všetko v jednom 
bez kompromisov. Výborné mechanické 

vlastnosti-vysoká sila väzby, tenká 
vrstva len 3 µm, estetický, 4 odtiene, 

fluorescencia podobná zubu.

Starter kit 
1x8,7 g

169,90 €
139,90 €

G-CEM ONE

Maxcem Elite
Samoleptací a samoadhezívny, duálne 

tuhnúci cement s farebným indikátorom 
odstránenia prebytkov. 

Skvelá sila väzby na všetky 
materiály keramiku, lítium disilikát,

 kov, kompozit, zirkón. 
Clear, Yellow, White

8 ks/40 ks Maxcem Elite Intra-Oral Tips
Standard Kit 4x5 g+prísl.
2x5 g

16,40 €/72,00 €
215,50 €
128,90 €

Standard Kit 5x5 g+prísl. 199,90 €

Dvojzložkový samoleptací samoad-
hezívny duálne tuhnúci fixačný živi-

cový cement. Má výbornú chemickú 
a farebnú stabilitu. Nadštandardná 

väzbová a mechanická pevnosť, veľmi 
dobrá estetika. 

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

Mini Kit 1x5 g+prísl.
2x5 g

59,90 €
96,90 €

Maxcem Elite Chroma

NX3
Samopolymerujúcí tmeliaci kompozitný 

cement s prídavnou fotopolymeráciou určený 
pre adhezívne tmelenie nepriamych náhrad 
zhotovených z celokeramiky, kovokeramiky, 

kovových zliatin, prípadne kompozitov.
V siedmich odtieňoch s veľmi vysokou 
translucenciou a optimálnou farebnou 

stabilitou.

9 g+prísl. System Pack
1,7 g Automix Try-in
9 g Automix

269,90 €
22,90 €

176,50 €

Intro kit  3x5 g+3x1,8 g+3x3 g 307,50 €

Permanentný fixačný kompozitný cement s inovavaným chemickým zložením pre 
nepriamo zhotovované výplne a fixné náhrady. Ponúka  vysokú adhéziu a širokú 

škálu použitia. Svetlom polymerujúci 
cemet na viacčlenné práce, kde je po-

trebná neobmedzená doba spracovania.
Odtiene: White, Clear, Yellow, Bleach, 

White Opaque

1,8 g Light-Cure Syringe
5 g Automix Dual-Cure

37,00 €
78,00 €

Multilink Automix

Speedcem Plus
Univerzálny, technologicky nenáročný cement 

s vysokou pevnosťou väzby a vynikajúcou 
schopnosťou samotuhnutia. Uľahčí všetky 

vaše postupy počas cementovania a poskytuje 
predvídateľné výsledky a spokojnosť. Možné 

použiť pre širokú škálu indikácií, vrátane 
náročných klinických situácií. Optimalizovaný 

tok pasty, žiadna pooperačná citlivosť.

9 g DC
5 g DC
2 g LC

168,00 €
99,90 €
39,90 €

System Kit 307,50 €

Univerzálny duálne tuhnúci fixačný samoad-
hezívny vhodný pre všetky indikácie a všetky 
materiály vrátane živíc, kovov, zirkónu, lítium 

disilikátu a hybrinej keramiky. Všetko v jednom 
bez kompromisov. Výborné mechanické 

vlastnosti – vysoká sila väzby, tenká 
vrstva len 3 mikróny, estetický

 4 odtiene, fluorescencia podobná zubu.

Starter Kit 
8,7 g

169,90 €
139,90 €

Variolink Esthetic DC/LC

5 ml9 g 54,90 €174,00 €

Implantlink Semi ClassicMultilink Hybrid Abutment
Je dlhodobý dočasný 

duálne tunúci živicový 
cement na cementovanie 

implantátov. Extrémne 
nízka hrúbka filmu. Duálne 

vytvrdzovanie. 
Anti-bakteriálny, 

bez-eugenolu, 
bez zápachu 
a bez chuti.

Multilink Hybrid Abutment je samo-
tuhnúci fixačný kompozit. Je vhodný 

na trvalú, extraorálnu cementáciu 
keramických a PMMA štruktúr na 

titánových základoch pri výrobe 
hybridných abutmentov alebo hybrid-

ných abutmentových koruniek.

9 ml20 g+5 ml+3 ml+prísl.  Intro Pack
20 g refill

111,10 €187,90 €
89,90 €

Duálne tuhnúci 
dostavbový materiál 

v samozmiešavacej 
striekačke vhodný 

aj na cementovanie 
čapov. Výborná adhézia 

vďaka patentovanej technológii MDP.
Elastický modulus podobný dentínu na 

predchádzanie fraktúry koreňa.

Duálne tuhnúci kompozit na estetické 
dostavby a fixáciu koreňových čapov. Spája 
fixáciu a dostavbu pahýľov v jedinom kroku 

a ponúka ideálne manipulačné vlastnosti. 
Samoleptací duálne tuhnúci bondovací 

systém využíva zjednodušenú jednokrokovú 
aplikáciu a dokončovaciu fázu je možné začať 
už 5 min. po aplikácii materiálu na dostavbu 

koreňového pahýľa.

Gradia Core Clearfil DC Core Plus

www.topdental.eu
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4x4,75 g

Post System Set II  4x5+4x vrták+prísl.

Post GT System Set 4x5+prísl.

137,00 €

467,00 €

499,00 €

Kompozitné korenové čapy  na 
báze sklenených vlákien na 

posilnenie a rekonštrukciu zubnej 
korunky po endodontickom oše-
trení. Dentálna elasticita, vysoká 

pevnosť v ohybe. Veľmi dobrá 
viditeľnosť na röntgenových 

fotografiách (350% Al). 
Dentínová priesvitnosť.

Duálne tuhnúci 
kompozitný 

fixačný cement 
na cementovanie 

čapov v odtieni 
biela opákna.

Set 5x3 ks+1x vrták
5 ks

5 ks 0,8/1,0
5 ks 1,2/1,4

231,00 €
58,00 €

62,00 €/82,00 €
108,00 €/133,00 €

Rebilda Post System

Rebilda Post GT System

Rebilda DC

10 ml QuickMix
50 ml

58,50 €
155,00 €

Kompozit Rebilda DC je dos-
tupný v troch rozdielnych 
farbách, ktorými pokrýva

široké indikačné spektrum.
Rýchle spracovanie, istota 
vytvrdenia, zatekavý, bez 

vzniku netesnosti.

Core-X FlowBifix SE/QM/TEMP 

Set 3x5 g+prísl. SE
5 g+prísl. SE

185,00 €
64,90 €

5 ml Temp 47,00 €

Bifix je duálne tuhnúci fixačný 
kompozitný cement na cemen-

tovanie inlejí, onlejí, koruniek 
a mostíkov z keramiky, živice, 

metalokeramiky, zirkónia a na 
cementovanie čapov.

RelyX Fiber Post
Kompozitné čapy so sklennými vláknami RelyX Fiber 
Post sa svojou elasticitou podobajú dentínu, a preto 

je tu v porovnaní s kovovými a keramickými čapmi, 
vďaka ich ohybnosti, nižšie 

riziko koreňových fraktúr.

10 ks 113,00 €

EasyPost MailleferEasyPost Maillefer
Biele kompozitné 
čapy od Maillefer, 

vystužené 
sklenými 

vláknami.

10 ks10 ks 105,90 €105,90 €

9,4 g+prísl. Kit 244,40 €

Estecem II
Duálne tuhnúci fixačný 

cement na 
cementovanie koruniek, 
mostíkov, inlayí a onlayí 

z keramiky, kovov a kovových 
zliatin, kompozitov, vrátane opráv keramických 

náhrad, na cementovanie koreňových čapov z kovu 
a sklených vlákien. Spoľahlivá a pevná väzba, nízka 

nasiakavosť a nízka rozpustnosť, tenká vrstva filmu, 
výborná estetika, veľmi dobrá RTG kontrastnosť.

Slow Intro Kit 4x5 ml+prisl.
2x5 ml

179,10 €
81,50 €

Vysokoplnený, duálne 
tuhnúci kompozitný 

materiál na dostavby 
a fixáciu sklených čapov. 
Rýchly, samozmiešavací 

systém, priama aplikácia. 
K dispozícii aj duálne 

tuhnúci väzobný systém.

ParaCore Automix 

50 g 172,50 €

Samotuhnúce 
dostavbové 

kompozitum, ktoré je 
možné voliteľne vytvrdzovať 

svetlom, prináša do Vašej zubnej ordinácie 
flexibilitu. Dve konzistencie, dve techniky, dva 
spôsoby polymerizácie základ pre rekonštruk-

cie vitálnych a nevitálnych zubov. Vhodné 
riešenie pre každú situáciu.

Multicore Flow

10 g 65,90 €

5 g+prísl. QM 110,00 €

Set 3x5 ks+prísl.
10 ks 

37,90 €
18,80 €

Exacto Translucent Reforpost
Translucentné kompozit-

né čapy vystužené 
sklenými vláknami. 

Vysoký RTG kontrast, 
vysoký prestup svetla. 

Elastický modulus 
podobný dentínu.

Kvalitné kompozitné 
čapy zosilnené 

sklennými vláknami 
v troch veľkostiach 

1 (1,1 mm), 
2 (1,3 mm), 
3 (1,5 mm).

Set 3x5 ks+prísl.
5 ks

79,90 €
23,90 €

60 ks 9,10 €

BurnOut posts GC EverStick Post
Ekonomické a jed-

noduché spáliteľné 
čapy. Vyrobené zo 

špeciálneho plastu, 
ktorý čisto vyhorí 

a nezanechá žiadne 
zvyšky, čím sa 

zabráni pórovitosti 
pri odlievaný.

Individuálne tvarovateľný a nepolymerovaný čap zo 
sklených vlákien, ktorý sa individuálne prispôsobí 

tvaru koreňového kanálika pred 
svetelnou polymerizáciou. Vysoká 

pevnosť. Znižuje riziko praskliny 
kanálika. Post Intro Kit: 

3 x 5 ks 
(0,9, 1,2, 1,5 mm), 

5 ml Stick Resin.

Post Intro Kit 
10 ks

167,80 €
102,90 €

GC Fiber Post
RTG-kontrastné kompozitné transparentné koreňové 
čapy. Vysoký podiel sklených vlákien až 77% hmotno-

sti zabezpečuje vysokú 
rezistenciu čapu.

0,8/1,0/1,2
/1,4/1,6 mm.

Fiber Post Drill 1,2 mm
10 ks Fiber Post

32,90 €
111,00 €

Kompozitné korenové čapy vystužené 
sklenený vláknami. Kompletná sada 

k postendodontickému ošetreniu. Komplet-
ná sada pre 15 endodotických ošetrení. 

Efektívny systém v piatich 
krokoch. Vytvorenie 
monobloku zo zubu, 

čapu a dostavby.

Post System Set I 3x5+3x vrták+prísl. 389,00 €

1,0 mm-červené    1,2 mm-zelené
1,5 mm-čierne       2,0 mm-žlté

0,8 mm-modré     1,2 mm-zelené
1,0 mm-červené   1,4 mm-čierne

www.topdental.eu
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1 ks 20,90 €

RelyX Fiber Post 
Drill

Predvrták ku 
kompozitným 
svetlovodným 

čapom.

3 ks3 ks 29,90 €29,90 €

Glassix+Plus Reamers
Predvrtáky  Glassix 

+Plus slúžia na pred-
vŕtanie, aby bolo 
možné umiestniť 
PoloDent Glassix 

+Plus Fiber.

Predvrtáky ku 
koreňovým 

čapom 
Glassix.

3 ks 23,90 €

Glassix+Plus Pilot 
Reamers

Predvrtáky  Glassix 
+Plus Pilot slúžia na 

predvŕtanie  
k skleným čapom 

Glassix Plus, na pred-
vŕtanie 

k vrtákom 
Glassix + Plus.

Glassix Reamer

FibreKleer Drill 

1 ks 53,00 €

Vrták ku kompozitným 
čapom FibreKleer.

Priemer 1,5 mm.
Tvar: PARALLEL 

/TAPERED/ORIGINAL.

3 ks 23,90 €

Kalibrační vrták pro 
systém X. Post 

(Easy Post).

EasyPost Precision

15 ks+3 ks vrták 125,00 €

FibreKleer Post KIT (EasyGlass)
Titánové 

parapulpálne 
čapy na fixáciu 
amalgámových 

a kompozitných 
výplní. Ľahká 
manipulácia, 

opakovateľné 
použiteľné 

mandrely. Veľkosť 
0,6 mm alebo 

0,75 mm.

100 ks+4 ks predvrták
12 ks+1 ks predvrták

149,90 €
18,10 €

4x5 ks+4x predvrtáky Glassix+Plus Kit
10 ks Glassix +Plus

191,90 €
67,00 €

Glassix/+Plus
Svetlovodivé kónické kompozitné čapy, 

ktoré sú zosilnené sklenenými vláknami. 
Majú optimálnu RTG-kontrastnosť až 350% 

Al, elasticitu blízka dentínu 206 Pa 
a pevnosť až 1 500 MPa. Retenčné 

špirálové drážky pre lepšie uchytenie 
v koreňovom kanáliku. Velkosti: 

č. 1 - 1,20    č. 2 - 1,50
č. 3 - 1,80    č. 4 - 2.00

3x6 ks+3x predvrtáky Glassix Kit
6 ks Glassix Kit

89,90 €
21,90 €

FibreKleer 4X

30 ks Tapered 1,25 mm 75,00 €

TaperedParallelOriginal

10 ks 25,00 €

Retention Pins 

Kompozitné čapy 
vystužené sklennými 

vláknami od firmy 
Spofa Dental. Vyberte si 
veľkosť a tvar: 1,25mm, 

1,375mm, 
1,50mm. 

Tvar čapu: PARALLEL 
/ TAPERED / ORIGINAL.

100 ks
Set 6x20 ks+ prísl. 

75,10 €
148,90 €

Uniclip
Systém 

jednoduchých 
prefabrikovaných 

spalitelných 
čapov a kalibro-
vaných vrtákov.

Set 5 ml+prísl.
5 ml

86,90 €
69,90 €

RTG-kontrastný materiál 
s obsahom tekutej gutaperče 

a s excelentnou zatekavosťou. 
Tá po stuhnutí mierne 
expanduje a dokonale 

utesní všeky 
mikrošpáry. Aktívne 

stimuluje regeneráciu 
kosti a dentínu.

GuttaFlow Bioseal ROEKO
 Inovatívny systém plnenia 

koreňových kanálov. 
Dva produkty v jednom: 

gutaperča v práškovej 
forme- sveľkosť častíc 

menších ako 30 um, 
a pečatidlo. Tento nový 

výplňový systém pracuje 
zo studenou zatekavou gutaperčou. 

GuttaFlow 2 Automix ROEKO

Set 5 ml+prísl.
5 ml

139,90 €
125,90 €

TaperedParallelOriginal

Kompozitné čapy vystužené 
sklennými vláknami od firmy 

Spofa Dental. KIT obsahuje 
tri veľkosti: 1,25mm (čierny), 

1,375mm(ružový), 1,50mm 
(zelený). Vyberte si tvar 

čapu z možnosti 
PARALLEL/TAPERED/ORIGINAL.

1,25 mm 1,375 mm 1,50 mm

10 ks 68,90 €

Guttaperčové 
kartuše pre 

prístrojové plnenie 
koreňových 

kanálikov.
Velkosť:

 25G Light
 23G Medium
 23G Heavy

Elements Gutta Percha 
Cartridge

www.topdental.eu
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Guttapercha 
Protaper Next Conform Fit

6 ks

60 ks

30 ks

60 ks

6 ks

60 ks

100 ks kónicita 04/06
100 ks kónicita 02

6 ks33,00 €

19,90 €

135,00 €

17,20 €

33,20 €

17,00 €

6,89 €
5,40 €

30,90 €

Obturátory s gutaperčovým 
ružovým jadrom pre všetky 
typy koreňového kanálika. 

3D obturácia, 
ľahká reendodoncia, 

jednoduchá 
preparácia na čap, 

jednoduchá technika.

Kónicita 2, 4, 6 %,
Veľkosti: 

08 až 140.

Obturátory s gutaperčovým 
ružovým jadrom 

kalibrované 
k nástrojom 

Protaper Next.

Guttaperčové čapy pre 
všetky plniace metódy. 

Veľkosť a kónicity sú 
prispôsobené pre 
nástroje MTWO.

Obturátory z upravenej guta-
perče s jadrom zo špeciálneho 

plastu pre 3D plnenie. Majú 
konicitu 4 %, nahrievajú sa 

v piecke Thermaprep.
Kalibrované pre kanáliky 

tvarované nástrojmi
 Protaper Gold.

Obturátory z upravenej guta-
perče s jadrom zo špeciálneho 

plastu pre 3D plnenie. Majú 
konicitu 4 %, nahrievajú sa v 

piecke Thermaprep.

Guttapercha 
Protaper Gold Conform Fit

Guttafusion

Guttapercha  MTWO

Gutaperčové čapy 
presne kalibrované 

na nástroje 
Protaper Next.

Guttapercha Reciproc Blue ALPHA Guttapercha

60 ks 60 ks 60 ks  .04/.06 18,00 € 18,00 € 19,70 €

Gutaperčové čapy 
presne kalibrované 

na nástroje 
WaveOne Gold.

Gutaperčové čapy 
presne kalibrované 

na nástroje 
Reciproc blue.

Ideálne pre 
použitie s BeeFill  
2v1, BeeFill Pack 

atď. 
S nízkym bodom 

topenia, 
ISO 

štandardizované.

GuttaCore Pink for 
Protaper Next

GuttaCore Pink

6 ks 28,00 €

RTG kontrastné gutaperčové obturátory na výplne 
koreňových kanálikov s jadrom zo spevnenej 

gutaperče 
s krížovou 

väzbou. 

Guttapercha 
Cerkamed 

Guttapercha WaveOne 
Gold Conform Fit

Gutaperčové 
čapy presne 
kalibrované 
na nástroje 

Protaper 
gold.

60 ks 17,90 €

Presne kalibrovaná 
ku koreňovýmnástrojom 

Protaper Ultimate. 
Gutaperča novej generácie

-Conform Fit. 
S variabilným zúžením 

prispôsobeným príslušným nástrojom. Pokročilá 
receptúra   a najmodernejší výrobný proces. 

Vynikajúce apikálne prispôsobenie. Bez latexu.

ProTaper Ultimate-Conform 
Fit Gutta-Percha

5 ks
1 ks

382,10 €
99,90 €

Plugger Buchanan Strojové

Plugger Beefill

Endo Activator koncovky
Nerezové nástroje 

do prístroja System 
B na vertikálnu 

kondenzáciu teplej 
gutaperče.

Koncovky do 
prístroja Beefill na 

kondenzovanie teplej 
gutaperče.

Koncovky pre 
Endoactivator.

1 ks

5x5 ks

112,90 €

54,00 €

ProTaper Ultimate – 
Papierové čapy

Papierové čapy presne 
kalibrované ku 

koreňovým nástrojom 
Protaper Ultimate.

Vopred sterilizované. 
Päť veľkostí pre všetky kanály pripravené ProTaper 

Ultimate, aby sa zabezpečilo úplné vysušenie.
Farebne odlíšené pre ľahké rozpoznanie.

180 ks 24,90 €
www.topdental.eu

100 ks 13,20 €

Adaptívne 
papierové čapy TF 

sú vyrobené a 
prispôsobené 

veľkosti 
a zúženiu 

adaptívnych 
súborov TF. 

Rovnaké 
farebné kódovanie!

Papierové čapy  TF Adaptive

Thermafil pre Protaper Gold Thermafil Obturators

6 ks 29,40 €
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6 ks

6 ks

6 ks

6 ks 6 ks

6 ks

6 ks

6ks

14,00 €/16,20 €

14,00 €

14,30 €

9,50 € 9,50 €

16,50 €/18,90 €

16,70 €

62,80 €

Nástroje na 
sprístupnenie 

značne zahnutých, 
alebo kalcifiko-

vaných koreňových 
kanálikov.

Nástroje na 
sprístupnenie značne 

zahnutých, alebo 
kalcifikovaných ko-

reňových kanálikov.
Dĺžky 21 mm/25 

mm/30 mm.

Nástroje na 
sprístupnenie značne 

zahnutých, alebo 
kalcifikovaných ko-

reňových kanálikov.
Dĺžky 21 mm/25 mm 

/30 mm
Veľkosti od 006 až 

do 140.

Nástroje na 
sprístupnenie 

značne zahnutých, 
alebo kalcifiko-

vaných koreňových 
kanálikov.

Dĺžky 21 mm/25 
mm/31 mm
Veľkosti od 

006 až do 50.

Nástroj s okrúhlym 
prierezom a vysokou 

reznou 
schopnosťou.

Dĺžky 21 mm/25 
mm/31 mm.

Veľkosti 
od 008 až do 140.

Ručné nástroje 
s progresívnou 

kónicitou.

K-File ReadySteel 
Maillefer

K-Reamre ReadySteel 
Maillefer

Nástroje na sprístupnenie 
značne zahnutých, alebo 

kalcifikovaných 
koreňových 

kanálikov.
Dĺžky 21 mm / 25 mm / 31 

mm.
Veľkosti od 

006 až do 140.

Nástroje z nerezovej 
ocele používané 

k bezpečnej preparácii 
koreňových kanálikov. 

Sú veľmi flexibilné, 
čo zabezpečuje 

maximálnu odolnosť voči zlomeniu 
nástroja. Dĺžky 21 mm/25 mm/31 mm.

Veľkosti od 008 až do 140.

C-Pilot VDW

Hedstroem SybronEndo K-File SybronEndo

K-File VDW CC+

Hedstroem ReadySteel 
Maillefer

Protaper Universal

6 ks MC K-file
6 ks MC Hedstroem

37,50 €
37,50 €

www.topdental.eu

6 ks 9,50 €

Reamers SybronEndo
Sú vysoko kvalitné 

nástroje z nehrdza-
vejúcej ocele s tro-

juholníkovou čepeľou 
navrhnuté tak, aby 

poskytovali flexibilitu 
a integritu. Dĺžky 21 

mm/25 mm/30 mm.
Veľkosti od 06 až do 

45.

100 ks kónicita .04/.06
100 ks kónicita .02

6,89 €
5,40 €

Uniformné extrémne 
savé a pevné papierové 

čapy zo 100% celulózy 
Výborne držia tvar. 

Vrátane mierky.

Vysoko savé 
uniformné 

a dostatočne 
pevné

 papierové čapy.  
Kalibrované 
na nástroje 

VDW.

120 ks  .04/.06 
200 ks  .02 

15,10 €
15,10 €

Papierové čapy VDW

Papierové čapy Cerkamed 
s mierkou

180 ks 23,20 €

Papierové čapy presne 
kalibrované na nástroje 

WaveOne Gold.

Papierové čapy Wave-
One Gold Conform Fit

180 ks 24,20 €

Papierové čapy Protaper 
Next

Papierové čapy 
presne kalibrované 

na nástroje 
Protaper Next.

Papierové čapy, ktoré 
perfektne pasujú ku 

koreňovým nástrojom 
Protaper Gold.

180 ks 25,40 €

Papierové čapy Protaper 
Gold

144 ks 23,80 €

Uniformné vysoko savé 
a pritom dostatočne pevné 

papierové čapy. Steril-
izované gama žiarením. 

Predkalibrované 
na systém 

Reciproc Blue.

Papierové čapy Reciproc 
Blue

ProTaper Ultimate ručné

6 ks 79,90 €

Na pokrytie celého rozsahu 
anatomických situácií, rozšírená 

flexibilita, väčšia odolnosť voči 
cyklickej únave a vylepšená 

jednoduchosť. Kompletné 
endodontické riešenie spájajúce 

najnovšiu generáciu nástrojov 
ProTaper, vylepšenú dezinfekciu 
a jednoúčelovú obturáciu, ktoré 

spolu hladko spolupracujú.

Ručný nástroj s ergonomickou 
rúčkou na odstránenie 

prebytkov guteperče zo stien 
koreňového kanálika. 

Na rozšírenie koreňového 
kanálika, lokalizácia a obnaženie 

otvorov koreňových kanálikov, 
odstraňovanie zvyškov 

gutaperče, tmelu a cementu.

MC Hedstroem/MC K-file

144 ks 22,10 €

Vysoko savé uniformné 
a dostatočne pevné 

papierové čapy. 
Sterilizované 

gama 
žiarením. 

Prekalibrované na 
systém MTWO

Papierové čapy MTWO



ENDODONCIA 5555

6 ks6 ks

6 ks 1 ks 6 ks

6 ks

6 ks
3 ks

3 ks

74,00 €59,70 €

93,90 € 24,90 € 99,90 €

78,40 €

93,40 €
46,70 €

49,90 €

Koreňové nástroje na 
strojové opracovanie 
koreňového kanálika 

od renomovanej firmy 
VDW. 2,3 x odolnejšie 

voči cyklickej únave ako 
pôvodné nástroje a o 40% 

flexibilnejšie.

Nová generácia rotačných 
inštrumentov Protaper 

s variabilnou kónicitou. Je 
možné pracovať s nimi aj 

v najzahnutejších kanálikov, 
inovatívna zliatina M-Wire 

(použitá aj v WaveOne) 
zvyšuje bezpečnosť a znižu-

je riziko zalomenia. 

Hyflex EDM sú 
unikátne nástroje 

5. generácie vyrobené 
procesom EDM 

(electrical discharge 
machining).  Vydrží až 

5x dlhšie ako bežný nástroj.
V závislosti od klinickej situácie sa znižuje počet 

použitých koreňových nástrojov HyFlex EDM na 2-3 
kusy, najmä pri rovných a väčších kanálikov.

Protaper Gold

Reciproc R-Pilot

Hyflex CM

ProFile
Koreňové nikel-titánové 
nástroje s konštantnou 

kónicitou.

Protaper Next

Hyflex EDM

Koreňové NiTi nástroje 
s variobilnou kónicitou. 

Zvýšená flexibilita, 
špeciálne tepelne 
upravená zliatina 

bez tvarovej pamäte. 
Bezpečná tupá špička, 

trojuholníkový prírez 
pre výbornú reznú 

schopnosť.

Koreňové nástroje na 
strojové opracovanie 

koreňového kanálika od 
renomovanej firmy VDW.

Ošetrenie s menším 
počtom pracovných 

krokov je úsporné 
a efektívne aj pre silne 

zakrivené 
a úzke kanáliky.

Predvrták ku ko-
reňovým čapom 

Rebilda Post.
priemer:

1,0 mm-červený
1,2 mm-zelený 
1,5 mm-čierny
2,0 mm-žltý

Prvý nástroj na 
vytvorenie hladkej 

cesty (glide path) 
reciprokačným po-

hybom. Jednoduché 
bezpečné riešenie. 
Jedna veľkosť, ISO 

12.5, konštantná 
kónicita 4 %.

Hyflex CM sú 
unikátne koreňové 

nástroje, ktoré sú 
extrémne flexibilné 
a bez pamäťového 

efektu tvaru ako 
bežné NiTi nástroje. Vďaka riadenej pamäti ko-

reňové nástroje sledujú anatomický tvar kanálku, 
čo znižuje nebezpečenstvo vzniku 

vychýlenia sa od smeru.

Protaper Retreatment 
D1/D2/D3

6 ks 82,00 €

Reciproc Blue

Koreňové 
nikel-titánové nástro-

je s progresívnou 
konicitou na 

reendodonciu.

6 ks 109,90 € 1 ks 325,60 €

VDW Rotate System Kit 30
Jemne vyladené univerzálne 

nástroje pre všetky koreňové 
kanáliky. Nové tepelné spra-

covanie na zvýšenie flexibility 
bez ohrozenia účinnosti rezu. 

Posilňuje odolnosť pilníka voči 
cyklickej únave 

a znižuje 
riziko 

zlomenia.

Endo Tim
Pomáha precízne 

aplikovať 
endodontické 

prípravky 
do koreňového 

kanálika.

50 ks 25,90 €

Rebilda Post Drill

6 ks 64,20 €

Jemne vyladené univer-
zálne nástroje pre všetky 
koreňové kanáliky. Nové 
tepelné spracovanie na 
zvýšenie flexibility bez 

ohrozenia účinnosti rezu: 
Posilňuje odolnosť pilníka 

voči cyklickej únave 
a znižuje riziko zlomenia.

Systém nikel-titánových 
nástrojov pre strojné 

opracovanie koreňových 
kanálikov. Na základnú 

prácu sú určené 4 nástroje 
(podľa anatómie 

kanálikov).

Štyri ďalšie nástroje sú na 
prípravu tvaru.

VDW Rotate

6 ks 43,90 €/64,20 €

MTWO Ni-Ti

6 ks
3 ks Assortment

62,90 €
31,70 €

Systém nikel-titánových nástro-
jov pre strojné opracovanie 

koreňových kanálikov. 4 nástroje 
(podľa anatómie kanálikov). Štyri 

ďalšie nástroje sú na prípravu 
tvaru, nástroj v tvare S s dvoma 
reznými plôškami je ideálny na 

rezanie a rýchle odstránenie 
dentínu.Všetky nástroje sú rovna-

ko dlhé a sterilne zabalené.

MTWO Retreatment

3 ks 45,30 €

Micro Opener/Debrider
Manuálne nástroje ktoré kombinujú 

možnosti explorera a K-file. Lokalizuje, penetruje 
a opracuje úvodnú časť kanálikov, vrátane tých 

kalcifikovaných.

1 ks 87,90 €

Plugger Buchanan
Obojstranné nerezové 
nástroje na vertikálnu 

kondenzáciu teplej 
gutaperče. Velkosť:

 1- červený 
 2- modrý
 3- žltý

Memory Leaves-Flowers

96 ks 22,70 €

www.topdental.eu

Šikovná pomôcka na 
určenie opotrebenia 

endodontického 
nástroja.

Zmes farieb.
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3 ks 55,00 €

WaveOne Gold Glider
Reciprokačný nástroj 

na vytvorenie 
vodiacej hladkej 
cesty v kanáliku 

„glide path“ 
s progesívnou 

kónicitou.

5x1 ks Assortment 73,90 € Solution Kit 13x3 ks + prísl. 495,90 €

Trunatomy

6 ks 70,70 €

Pathfile
 Nástroje na vytvorenie hladkej cesty pred použitím 

nástrojov Protaper. Zníži sa pravdepodobnosť  
zalomenia nástrojov Protaper.

3 ks 43,60 €

Systém koreňových ni-
kel-titánových nástrojov. Sku-

točne prirodzené a anatomické 
riešenie. Hladký priebeh 

prepáracie, lepší výkon a účin-
nosť, viac miesta pre odstráne-

nie tkaniva a odnos detritu.
Zachovanie štruktúry zuba.

6 ks 90,00 €

Proglider
Univerzálny nástroj na vytvorenie vodiacej, 

hladkej cesty v kanáliku „glide path“ 
s progresívnou kónicitou.

3 ks 46,90 €

Gates WDW
Nástroje na efektívne 

rozšírenie koreňového  
ústia a opracovanie 
koronálnej časti ko-
reňového kanálika.

6 ks 20,50 €

6 ks 39,92 €

ZenFlex Kerr
Efektívne rezanie spolu so správnou 

rovnováhou sily a flexibility, aby sa 
prispôsobil širokej škále zakrivení aj 

v tých najzložitejších anatómii 
kanálikov. Vysoká účinnosť rezania. 

Minimálne invazívne. Výnimočná 
pevnosť. Vynikajúca flexibilita. 

S trojuholníkovým prierezom 
s patentovaným tepelným 

spracovaním, vykazuje vysokú 
účinnosť rezania.

 Akcia platí  do 30.8.2022 alebo do vypredania zásob 49,90 €

Excavabur FG vrtáčiky 
tvrdokovové
Tvrdokovové vrtáčiky 

v tvare
 guličky 

od Maillefer.

5 ks 26,90 €

6 ks 79,90 €

ProTaper Ultimate
Nová generácia strojových 

rotačných nástrojov Protaper. 
Kompletné riešenie pre 

preparáciu, zlepšenú dezinfek-
ciu a obturáciu. Mimoriadne 

rýchle, 100% zákazníkov 
potvrdzuje predikovateľnú 

preparáciu kanálika, 0% 
nástrojov poškodených 

odvitím špirály.

TF Adaptive NiTi

4 ks 52,20 €

Nástroje sú navrhnuté 
pre prácu s patentovanou 

technológiou adaptívneho 
pohybu Elements Motor, ktorá 

umožňuje koreňovým nástro-
jom sa prispôsobiť otočným 

silám, poskytuje vám výhody 
rotácie aj vratného pohybu 

presne v správnom okamihu . 
Sú o 70% pružnejšie a 2-3 krát 

odolnejšie.

Nová generácia 
nástrojov WaveOne. 

Zachovávajú jednoduchosť 
použitia. O 50% väčšia 

odolnosť voči cyklickej únave 
oproti predchádzajúcej generácii, 

širšia sekvencia (small, primry, 
medium, large). Nový tvar nástroja 

zvyšuje efektivitu rezania.

WaveOne Gold

6 ks 109,90 €
3 ks 55,20 €

1 ks Maxi 175,60 €

Endobox Maxi/Maxi 2

Endo Špongie

1 ks Maxi 2

5,5 cmx1,0 cm - 25 ks

50 ks

5,5 cmx0,5 cm - 50 ks

119,90 €

11,90 €

22,00 €

9,10 €

Veľký hliníkový endobox na celý 
týžden zložený z 5 mini 

endoboxov rôznych farieb.

MAXI 2 - Veľký maxi endobox  
so silikónovými košíčkami na 

gutaperču.

Špongie do endodotických 
stojanov. Rozmery: 

priemer 5,5 cm, hrúbka 
0,5 cm a 1,0 cm

25 ks 50/65 mm 16,50 €

Clean Stand špongie
Špongie do stojanov na  endodontické 

nástroje.

Endo-Clean Test
Okrúhly stojan na 

endodontické nástroje 
s mierkou a špongiou 

na ich dezinfekciu.
ø 7,4 x h 6,8 cm.

1 ks 28,90 €

Endo Špongie
Špongie do endodon-

tických stojanov.
Rozmery 65 mm 

priemer, 
hrúbka 10 mm.

Maxi 2

Maxi
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Endo-stops
Silikónové gumičky vhodné 

na označovanie 
endodontických 

inštrumentov. 
Rozdielne 

farby jednoducho 
indikujú napr. počet 

sterilizačných cyklov.

100 ks 9,90 €

1 ks 8,10 €

Endo clean box 
vyrobený z materiálu 

TPX Plastic. 
Autoklávovateľný.

ENDO Clean

1 ks Endoblok  1 ks Endofix10,10 € 12,30 €

Endo blok/ Minifix

Endo Station Go Easy 3
Endo Station Go Easy 2
Endo Station Go Mini

47,90 €
20,90 €
10,90 €

 Mini Endo Bloc Maillefer
 Gutta Box 12 
 Gutta Box 2x6

46,90 €
18,10 €
19,80 €

Endo-Station organizéry
Praktické organizéry na 

skladovanie 
preplachových roztokov, 

čapov, striekačiek 
a všetkého 

potrebného 
na endodontický 

zákrok.

1 ks Endoblok UDG 1 ks Minifix VDW16,90 € 17,90 €

Minifix VDW

Endofix Endoblok  UDG

Nástroje na nastavenie dĺžky koreňových nástrojov, 
papierových a gutaperčových čapov. Sú vyrobené 

z odolného plastu.
Endoblok

3 ks + prísl. 18,90 €

Návleky na striekačku 
zo sterilizovateľného 

elastéméru. Vhodné na 
ošetrenie detí.

Balenie: 1x ružový 
aligátor, 2x zelený 

aligátor+3 nálepky.

Alligator Syringe Sleeve

5x2 ks 58,60 €

1 ks Mini farebný20 ks 44,90 €14,90 €

Calasept Plus Flexi Tips
Flexi náhradné 

koncovky ku 
Calasept Plus.

1 ks Mini 2 38,90 €

Endobox Mini/Mini 2
Malý hliníkový endobox .
Hliníkov-na 72 nástrojov

Hliníkový modrý-na 48 nástrojov
Hliníkový červený-na 48 nástrojov

Rozmery 10x4,2 hx5 cm.

MINI 2 - Malý hliníkový endobox 
v jednom kuse so silikónovými 

klobúčikmi na gutaperčové čapy.
Rozmery: 10x4,2 hx5 cm.

Eddy Irrigation tips
Inovatívne irigačné koncovky 

do vzduchového odstraňovača. 
Vytvárajú frekvenciu až 6 000 

Hz. Trojdimenzionálnym po-
hybom prispievajú k aktivácii 

výplachových tekutín 
a lepšiemu očisteniu ko-

reňového kanálka. Vhodné aj 
pri aplikácii a vyberaní 

kalcium hydroxidu a tiež 
aplikácii sealerov.

Canal Pro striekačky

50 ks 10 ml 17,90 €

Farebne kódované 
striekačky 

luer-lock 
koncovkou na 

jednorázovú 
aplikáciu 

endodontických 
roztokov.

50 ks 5 ml 14,50 €

Miraject PL Super

100 ks 12,30 €

1 ks Mini 38,50 €

S bočným otváraním a zao-
blenými hrotmi, určené na šetrné, 

profesionálne vyplachovanie 
koreňových kanálikov, rán 

a parodontálnych vačkov bez 
rizika perforácie hrotu alebo 

poškodenia tkaniva. 
0,3x25 mm, 0,5x25 mm,
0,6x25 mm, 0,8x25 mm.

40 ks 38,99 €

Irrigation Probe 
Vyplachovacie kanyly

Miraject Endotec LuerMiraject Endo Luer

Miraject Endotec Duo

Výplachové ohýbateľné 
ihly s tupým koncom 

na aplikáciu tekutín 
a na výplach širokých 

koreňových kanálikov.
0,3x40 mm, 
0,5x40 mm.

100 ks 

25 ks

10,90 €

38,40 €

Výplachové ohýbateľné ihly. 
Extra jemný, účinný proces 
oplachovania. Bočný výrez 
zabraňuje tlaku na špičku. 
Okrúhly koniec ihly, nízke 
riziko perforácie. Ideálne 

aj na jemné oplachovanie 
parodontálnych vačkov. 

0,3x25 mm, 0,6x25 mm, 
0,8x25 mm.

25 ks 34,60 €

Výplachové ohýbateľné 
ihly s tupým koncom 

na aplikáciu tekutín 
a na výplach širokých 

koreňových 
kanálikov.

0,9x22 mm.

Výplachové ihly s tupým 
koncom a 2 protiľahlými 

laterálnymi otvormi. 
Možnosť ohnutia do 

požadovanej pozície.
0,3x25 mm,
0,6x25 mm.

20 ks 43,00 €

Nové flexibilné 
odsávacie kany-
ly špeciálne pre 

endodonciu: segmen-
tovaný krčok zaručuje 
ohybnosť vo všetkých 

smeroch.

Surgitip-endo
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Brush Tips/Elastic Aplicator

10 ks Brush Tips
10 ks Elastic Aplicator 

5,50 €
4,00 €

Micro-top vyplachovacie ihly

Najtenšie vyplachovacie 
ihly s postranným otvo-

rom a zaobleným 
koncom. Vhodné na 

výplachy koreňových 
kanálikov, parodontálnych 

vačkov a fistúl. 
0,2x25 mm.

20 ks 14,90 €

NaviTip
Patentované kanylky 

so zaoblenými koncami doručia materiál 
priamo k apexu. 17 mm, 21 mm,

25 mm, 27 mm.

50 ks
20 ks

102,50 €
47,00 €

100 ks 34,00 €

Endo-Top 
vyplachovacie ihly

Vyplachovacie ihly 
s tupým oblým hrotom 
a bočným vývodom, na 

výplach v endodoncii 
a parodontológii, 

0,3x25 mm.

Calasept Irrigation Needles
Výplachové ihly s tupým koncom a dvojitým otvorom 
na vyplachovanie. Jednoduché a optimalizované čis-
tenie kanálikov pomocou dvojitých bočných otvorov, 

čím sa vytvorí „vírivý 
efekt“. Bezpečné so 

zaobleným 
a uzavretým hrotom.
0,28x25 mm fialové,

0,40x25 mm sivé.

25 ks 27,90 €

20 ks/50 ks 13,50 €/21,00 € 

Endo-aspirator had
Používa sa počas oplacho-

vania a sušenia koreňových 
kanálikov, aby sa odstránili 
všetky použité výplachové 

kvapaliny. Vďaka ultratenkej 
špičke (0,29 mm) je možné 

pracovať aj vo veľmi tenkých 
koreňových kanálikoch. 

Pripojenie k odsávaciemu 
zariadeniu.

5 ks 11,90 €

Brush Tips - Zahnuté 
kanylky  nylonovými 

štetčekmi  na nanášanie 
rôznych endodontických 

a chirurgických prípravkov.
Elastic Aplicator- 
na aplikáciu pást, 

krémov a iných 
preparátov.

Endo-Pack striekačky 
sróbovacie

20 ks Endo-Solution
20 ks Gluco-Chex 2%

20 ks Citric Acid
20 ks Chloraxid Extra 5,25%

7,00 €
7,00 €

7,00 €
7,00 €

20 ks Chloraxid Extra 2% 7,00 €
20 ks Chloraxid 5,25%
20 ks Chloraxid 2%
20 ks Chloraxid 5,25% +20 ks ihiel 

7,00 €
7,00 €

14,10 €

20 ks označených dávkovačov s obsahom 
5ml – LUER LOCK. Pre použitie s vybranou 

endodontickou tekutinou. 
Sú označené názvom výrobku a farby 

zodpovedajú farbe štítku na výrobku, čím 
sa znižuje riziko chýb a umožňuje rýchlu 

identifikáciu lieku počas prevádzky.

1 ks BTR Pen Set
0,4/0,5 mm koncovky 5 ks
0,2/0,3 mm koncovky 5 ks

650,00 €

45,90 €/37,00 €
52,00 €/57,00 €

BTR Dental Training KitBTR Pen
Stomatologický nástroj na odstraňovanie 

zlomených kanálových nástrojov. Ergo-
nomická a pohodlná rukoväť vybavená 

drážkami uľahčujúcimi bezpečné uchope-
nie. Vyrobené z kvalitnej chirurgickej 

nehrdzavejúcej ocele. Univerzálna 
veľkosť, určené na viacnásobné použitie, 

bezpečné pre sterilizáciu v autokláve.

1 ks Kit
1 ks Gun

606,60 €
106,60 €

Súprava na endodontický výcvik. 
Ideálna súprava na nácvik odstraňovania 

zlomených endodontických nástrojov 
z kreňových kanálikov. Nevyhnutné vybavenie 

každej zubnej ambulancie. Nepostrádateľný pri 
školení vlastných zamestnancov. Ideálne počas 

tréningových prezentácií.
Najmenšia takáto súprava na svete!

EndoREZ Refill
Materiál pre plnenie koreňového kanálika na 

báze UDMA s hydrofilnými 
vlastnosťami, ktoré zlepšujú utesnenie. 

Vďaka zloženiu na báze 
živice. Neovplyvňuje negatívne adhezívne systémy, 

je biokompatibilný a rovnako rentgenokontrastný 
ako gutaperča.

5 ml+prísl. 142,90 €

Endo-aspirator Pro
Kovový sterilizovateľný 

aspirátor tekutín 
s vymeniteľnými 

elastickými 
koncovkami. 

Magnetické uchytenie 
na dentálne kreslo.

1 ks+prísl. 74,70 €
www.topdental.eu
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5 g+prísl. 33,90 €

Canal Plus
Lubrikačný gél s obsahom EDTA na 

použitie pri 
opracovaní 
koreňových 

kanálikov. 
Obsahuje aj 

karbamid peroxid.

Canal Detector
Modré farbivo obsiahnuté vo výrobku preniká do 

vstupov koreňových kanálikov, a sfarbuje kanáliky do 
modra. Vďaka tomu uľahčuje ich lokalizáciu 

a nájdenie 
prasklín.

2 g 8,00 €

Sealapex
Kalciumhydroxidový koreňový 

materiál bez eugenolu typu 
pasta-pasta. Podporuje rýchle hoje-
nie a vznik tvrdého zubného tkaniva

Hydroxid vápnika určený ako výplň 
koreňových kanálov. Štúdie ukázali, 

že tento materiál 
endodonticky stimuluje 

formovanie hrubého tkaniva 
na vrchole liečeného zuba.

12 g báza, 12 g katalyzátor+prísl. 30,90 €

50 ks kapsule
15 g+8 ml+5,7 ml

100 ks Calasept PLUS Flexi-Tip
4x1,5 ml Calasept PLUS

96,90 €
70,00 €

61,90 €
42,00 €

Fuji Triage

Kalcium-hydroxidový 
rádiopákny materiál so silnými 
baktericídnymi účinkami na 
dočasné plnenie koreňových 
kanálikov a ako podložka.

2x30 ml 10,90 €

Calasept Temp
Calasept Temp je dočasná 

náplň, ktorá je pripravená na 
použitie a nevyžaduje žiadne 

miešanie. Materiál v dutine 
rýchlo samovytvrdzuje a má 

vysokú priľnavosť 
k dentínu. Spoľahlivé 

uzavretie dutiny.

Calasept Plus

Skloionomérny materiál 
s vysokým uvoľňovaním 

fluoridu, určený na ochranu 
fisúr a koreňov, prevenciu 

precitlivenosti a provizórne 
liečebné zákroky ako napr. 

dočasné uzavretie endodon-
ticky ošetrených zubov.

8 g prášok+10 g živica 106,90 €

AH 26/AH 26 silverfree 
Nedráždivá RTG kontrastná koreňová 

výplň. Obsahujúce striebro, apliko-
vateľná všetkými plniacimi 

technikami. Výborné 
zatekavé vlastnosti, 

biokompatibilný, 
žiadne zmeny farieb 
a výborná objemová 

stabilita.

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+10 ml tekutina
10 ml tekutina
14 g prášok

72,90 €
23,90 €
56,90 €

AH Temp Kit

Hydrocal
Kalcium-hydroxidový 

dočasný výplňový pros-
triedok vo forme pasty 

do koreňových kanálikov. 
Obsahuje bárium sulfát. 

Urýchľuje tvorbu nového 
dentínu, má výrazný 

anti-bakteriálny efekt.

4x0,75 ml

10 g 

64,00 €

6,00 €

2x10,5 g 68,90 €

Sealapex (Sealer)
Kalciumhydroxidový 

koreňový materiál 
bez eugenolu

Podporuje rýchle 
hojenie a vznik 

tvrdého zubného tkaniva.

Ultracal XS

Tubli Seal

Antibakteriálna 
RTG-kontrastná suspen-

zia hydroxidu vápena-
tého vo vode s pH 12,5 

ako liečivá vložka do 
koreňového kanálika. 

Má schopnosť 
stimulovať hojenie kosti.

RTG kontrastný 
zinkoxideugenolový 

sealer koreňového 
kanálika. Svetlá farba, 

ktorá nepresvitá.

4x1,2 ml

10 g+3,5 g

43,00 €

52,90 €

Syntex CERKAMED
Výplňový a tesniaci 

materiál koreňových 
kanálikov na báze 

epoxyamínovej živice, 
bez eugenolu. 

Hermetické zapečatenie, 
nesfarbuje zub.

10 g+prísl. 42,90 €

Kalciumhydroxidový 
prípravok, ktorý je 
určený na priamu 

a precíznu aplikáciu 
do koreňového 

kanálika.

Výplň koreňového kanálika na báze 
epoxy-amínovej živice, dlhodobá 

rozmerová stabilita a tesné 
vyplnenie. 

Je RTG 
kontrastný. 

2Seal EasymiX

15 g+prísl. Starter Kit 102,00 €4 ml+4 ml 109,90 €

AH Plus
Epoxyamínová 

rádiopákna 
živica typu 

pasta-pasta, 
bez 

formal-
dehydu.

AH Plus JET
Koreňová výplň z ľahko miešateľným sys-

témom Automix v duo striekačke. 
Materiálové vlastnosti ako AH Plus.

2x15 g
15 g

154,00 €
99,00 €

4 ml+4 ml 102,00 €

Výplň koreňového kanálika na báze 
epoxy-amínovej živice, dlhodobá 

rozmerová stabilita a tesné 
vyplnenie. Je RTG 

kontrastný. 

2Seal A+B
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10x0,14 g+2x1 ml tekutiny+matrica - Pro 6x0,14 g+1 ml tekutiny - Standard 62,90 € 37,00 €

Roztok na odstráne-
nie koreňovej hmoty 

AH. Čisti sklovinu 
a dentín a pripravuje 

ich na použite 
adhezív.

MTA+ Cerkamed

Perforácia steny koreňového 
kanálika. Vyplnenie zadného 

koreňového apexu. Priame 
prekrytie pulpy. Amputácia 

pulpy. Prerušované 
ošetrenie zuba.

Materiál na plnenie a prestavbu 
koreňových kanálikov. Účinné 

látky Hydroxid vápenatý 
a silikón, železo, hliník, sodík, 
draslík, vizmut, oxidy horčíka, 

fosforečnan vápenatý.

AH Plus Cleaner

5 ml 18,50 €
3x0,14 g+1 ml tekutiny - Mini 22,00 €10x0,14 g+2x1 ml tekutiny - Maxi  49,90 €

BIO MTA+ Cerkamed

10x0,14 g+2x1 ml tekutiny+matrica - Pro
10x0,14 g+2x1 ml tekutiny - Maxi  

6x0,14 g+1 ml tekutiny - Standard 
3x0,14 g+1 ml tekutiny - Mini

59,80 €
42,80 €

33,80 €
19,80 €

2 g

18 g+12 g 4 g

88,90 €

72,90 € 24,90 €

Nástroje pre opakovanú manipuláciu a aplikáciu 
dávky MTA +. Nástroj je vyrobený z vysoko 

legovanej 
nerezovej 

ocele.

MTA Angelus WHITE/GREY

MTA Fillapex MTA Fillapex AUTOMIX

MTAFlow
MTAFlow je bioak-

tivny materiál-formá-
cia hydroxyapatitu 

pokryje povrch MTA 
vystaveného telesným 

tekutinám a potom 
sa už nejaví živým 
bunkám ako cudzí 

materiál. Tým 
MTAFlow podporuje 

hojenie.

Retrográdny materiál na 
rekonštrukciu koreňového kaná-

lika na báze oxidu vápenatého, 
hlinitého a železitého. Použitie 
pulpotómia, priame prekrytie 
pulpy, resorbcia, apexifikácia, 

apexigenéza, furkácie, perforá-
cia koreňa, reverzné 

plnenie koreňa.

Epoxyamínová 
rádiopákna živica 
v samozmiešava-

cej striekačke 
s obsahom 13,2 % 

MTA.

Je unikátny RTG-kon-
trastný sealer 

koreňového kanálika 
v samozmiešavacej 

striekačke alebo 
v 2 tubách.

Kit 2 g prások+2 g gel+prísl. 141,00 €

MTA+ Applicator

0,8 mm/1,2 mm 49,90 €

4x0,5 g 164,00 €

ProRoot MTA
Retrográdny materiál 

na rekonštrukciu 
koreňového kanálika na 
báze oxidu vápenatého, 

hlinitého a železitého.

1 g 49,00 €
0,6 mm/1,2 mm 71,90 €

MTA Angelus 
- aplikátor

Nástroj na aplikáciu 
MTA. 

Hrúbka 0,6mm
alebo 1,2mm.

15x0,7 g
5x0,7 g

15 g+prísl.157,00 €
70,00 €

162,00 €

Bioaktívny sealer pre 
trvalé koreňové výplne. 

Vynikajúca priľnavosť 
k dentínu a gutaperčo-

vým čapom. Hermetické
zapečatenie aj 

v prítomnosti vlhkosti. 
Stimuluje regeneráciu kosti 

a podporuje periapikálne hoje-
nie. Čisté minerálne zloženie.

Biodentine BioRoot RCS
Biokompatibilná a bioaktívna 

náhrada dentínu v korunkovej 
i koreňovej časti zuba. Me-

chanické vlastnosti podobné 
prirodzenému dentínu. 
Obsahuje vysoko čisté 

bezmonomérne zložky. Je 
možné ho aplikovať 

priamo na zub.

174,00 €197,00 €

Set 5 ml+prísl.
5 ml

86,90 €
69,90 €

RTG-kontrastný materiál 
s obsahom tekutej gutaperče 

a s excelentnou zatekavosťou. 
Tá po stuhnutí mierne 
expanduje a dokonale 

utesní všeky 
mikrošpáry. Aktívne 

stimuluje regeneráciu 
kosti a dentínu.

GuttaFlow Bioseal ROEKO
 Inovatívny systém plnenia 

koreňových kanálov. 
Dva produkty v jednom: 

gutaperča v práškovej 
forme- sveľkosť častíc 

menších ako 30 um, 
a pečatidlo. Tento nový 

výplňový systém pracuje 
zo studenou zatekavou gutaperčou. 

GuttaFlow 2 Automix ROEKO

Set 5 ml+prísl.
5 ml

139,90 €
125,90 €

AH Plus Bioceramic Sealer

3 g/kit 3g + prísl. 99,90 € /119,90 €

Biokeramická 1-zložková 
koreňová výplň 

v striekačke. Utesnenie 
apikálnej oblasti je 

kompletné až potom, 
čo sealer ztuhne. 

Odlišuje sa od iných 
sealerov tým, že rýchlo 

tuhne, je veľmi odolný voči 
resorpcii a vykazuje vyššiu rádioopacitu až o 25% 

viac než EndoSequence. Tuhne 4 hodiny.

10 g prášok+6 g tekutina
6 g tekutina
10 g prášok

51,90 €
20,90 €
37,90 €

N2 Endodontic
Koreňový výplňový 

materiál na báze 
zinkoxideugenolu 

so zníženým podielom 
formaldehydu.

www.topdental.eu
189,00 €
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2 ml

100 ml

400 g
200 g

10 ml

6,00 €

87,90 €

7,30 €
5,40 €

15,50 €

Pri mechanickom rozširovaní 
kanálika odstraňuje 

devitalizované pozostatky pulpy.
Čistí kanálik, odstraňuje 

popreparačnú vrstvu a obnažuje 
vstupy do koreňových kanálikov.

Zabraňuje zmene farby zuba, 
ktorá sa môže objaviť po výplni nevy-

pláchnutého koreňového kanálika.

Chloraxid 2% Gel

R4+ 2% Chlorhexidin

Chloraxid 2%

Endo-Prep Gel

2 % roztok chlórnanu sodného. Gélová konzistencia 
umožňuje, aby sa minimalizovalo riziko prieniku cez 

apikálny otvor a zaisťuje presné dávkovanie, čo 
z neho robí ideálne 

riešenie 
predovšetkým 

v ťažko dostupných 
miestach dutiny 

ústnej.

2% roztok chlórhexidín 
diglukonátu pre výplach 

koreňových kanálikov.
Je antibakteriálny 

a antimykotický. 
Ničí aj Candida Albicans 
a Enterococcus faecalis.

Nerozpúšťa tkanivá.

Endo-Prep Cream

3x10 ml 49,00 €

2 ml/5 ml 4,20 €/9,20 €

Gél je určený na prípravu koreňového kanálika 
chemo-mechanicky. 15% EDTA obsiahnutá v lieku 

napomáha 
odstráneniu 

vápenatých solí 
a buničiny 

z dekalcifikovaných 
koreňových kanálikov. 

Umožňuje rýchlejšie čistenie.

2 ml/10 ml 5,00 €/11,00 €

Aplikuje sa počas chemického 
a mechanického čistenia a tvarovania 

koreňových kanálikov. EDTA obsiahnutá vo 
výrobku 

Endo-Prep 
pomáha

odstraňovať 
ióny 

vápnika.

20 ml 9,00 €

Eugenol CERKAMED
Prípravok na rozpúšťanie 

gutaperče získaný ako 
extrakt zo stromu eukalyp-
tu. Antibakteriálne účinky 

voči Vibrio, Staphylococcus, 
Streptococcus a sčasti aj 
baktériám odolným voči 

antibiotikám.

10 ml 6,00 €

400 g
200 g

2 ml

8,60 €
4,80 €

4,30 €

Tekutina na oplachovanie 
koreňových kanálikov.

Prípravok určený na použitie len 
zubným lekárom.

Zloženie: 2% chlórhexidín 
diglukonát, voda farmaceutickej 

čistoty.

Chloraxid 5,25% gel
Lepšia manipulácia v náročných prípadoch endodon-
tických zákrokov (perforácia, rozšírený alebo zničený 

apex) eliminuje riziko zasiahnutia ďasien. Vhodná 
konzistencia 

lubrikantu, 
drží dobre 

na nástrojoch.

Chloraxid 5,25%

Eucalyptol

Gluco Chex 2%

Na výplach koreňových kaná-
likov. chlórnan sodný (5,25% 

aktívneho chlóru), čistená voda. 
Použitie: Pri mechanickom 

rozširovaní kanálika odstraňuje 
devitalizovanej pozostatky 

pulpy. Čistí kanálik, odstraňuje 
popreparačnú vrstvu a obnažuje 
vstupy do koreňových kanálikov.

10 ml

400 g
10 ml Gél

200 g

6,80 €

15,00 €
8,20 €

8,10 €

Methylene Chloride
Methylenchlorid sa používa ako veľmi účinné 

rozpúšťalo. Najrýchlejšie rozpúšťadlo kanálikových 
výplní, vhodný najmä pre odstraňovanie 

endomethasonu 
a gutaperčí.

Prípravok na rozpúšťanie gutaperče získaný ako 
extrakt zo stromu eukalyptu. Antibakteriálne účinky 

voči Vibrio, Staphylococcus, Streptococcus a sčasti aj 
baktériám 

odolným
voči 

antibiotikám.

10 ml 11,00 €200 ml
50 ml/120 ml

15,00 €
8,90 €/11,90 €

17% Edta, ktorá je vo forme 
tekutiny určená na čistenie

a lubrifikáciu koreňových 
kanálikov, najmä 
kalcifikovaných.              

Endo-Solution

400 g 12,50 €

Chloraxid 5,25% extra
Chlorňan sodný 

(5,25 % aktívneho chlóru).
Pri mechanickom rozširovaní 

kanálikov odstraňuje 
devitalizované pozostatky 

pulpy. Vyčistí kanálik a odhalý 
ústie dentínových kanálikov.

200 g 8,30 €

400 g
200 g

9,30 €
5,90 €

Chloraxid 2% Extra
Pri mechanickom rozširovaní 

kanálikov odstraňuje devi-
talizované pozostatky pulpy. 

Vyčistí kanálik a odhaluje ústie 
dentinových kanálikov. 

Chlornan sodný (2 % aktívného 
chlóru), voda, 

povrchové aktívne látky.

2 ml 6,40 €

Chloraxid 2% Gel Extra
Umožňuje, aby sa minimalizovalo riziko prieniku cez 
apikálny otvor. Gélová konzistenceia zaisťuje presné 

dávkovanie, čo z neho robí ideálne riešenie 
predovšetkým 

v obtiažne 
dostupných 

miestach 
dutiny ústnej.

5x3 ml 61,90 €

File Care
15% gél, ktorý je určený na čistenie, kondicionovanie 

a chelatáciu koreňového kanálika. Pripraví steny 
kanálika na lepšiu 

adhéziu 
výplňového 

materiálu.

2x3 ml 29,00 €

Roztok na odstráne-
nie koreňovej hmoty 

AH. Čisti sklovinu 
a dentín a pripravuje 

ich na použite 
adhezív.

Glyde File Prep

3x3 ml 50,00 €
2x3 ml 46,00 €

Materiál na výrobu pást 
a dentálnych výplní vo 

forme prášku. Odporúča 
sa zmiešavať hlavne 

s Eugenolom. Používa 
sa na dočasné výplne. 

Aktívna zložka 100% zinc 
oxide.

Zinc Oxide CERKAMED

50 g Fast
50 g Klasik

4,80 €
4,70 €

www.topdental.eu
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10 ml 18,00 €

Orange Guttane
Olej ORANGE Guttane je určený na použitie 

v priebehu liečby koreňového kanálika 
na odstránenie gutaperče z koreňového kanálika. 

250 ml 45 ml26,10 € 24,90 €

Acetón a etylacetátový 
roztok na 

„odmastenie“ 
povrchu kavít. 

Dehydratuje 
koreňové 
kanáliky.

Parcan N Hydrol
Parcan N je 3% roztok 

chlórnanu sodného na 
výplach koreňových 

kanálikov. Má veľmi dobrý 
antibakteriálny účinok, 
rozpúšťa nekrotické aj 

vitálne tkanivá, účinnosť sa 
zvyšuje zahrievaním. 

125 ml 58,00 €

Largal Ultra
Roztok s obsahom EDTA 
na čistenie a chelatáciu 

koreňových kanálikov 
od anorganických kom-

ponentov. Prenikne aj 
do najužších kanálikov. 
Obsahuje látku s anti-

bakteriálnym účinkom.
17% EDTA.

13 ml 36,00 €

400 g 12,70 €

Citric Acid 40%
Citric Acid 40% je výborný na 
rozpúšťanie a odstraňovanie 

hydroxidu vápenatého zo 
zubných kanálikov.

Vylepšuje mechanické čistenie 
zubných kanálikov. 

200 g 7,00 €

Isopropyl Alcohol
Jemné a organické 

rozpúšťadlo, môže byť 
použité ako kvapalné 

antiseptikum a čistenie, 
má odmasťovacie. Má 
dezinfekčné vlastnosti. 

Obsah: 
200 g min. 99,7 %.

200 ml 6,50 €

1 ks PARO PRO 3939,90 €

Vector Paro PRO/Paro

1 ks PARO 3099,90 €

Unikátny a patentovaný Vector 
Paro PRO prináša to, o čom iní iba 

hovoria.  Vector Paro PRO je ďalším 
vývojovým stupňom Vectorovej  
metódy liečby paradentózy bez 

bolesti, ktorá výrazne zmenila liečbu 
v prospech pacientov. Ľahké čiste-

nie, väčší zásobník vody, kombinácia 
scalera a paro nadstavca v jednom 

prístroji, moderný dizajn, 
ošetrovanný koreň zuba  

je chránený proti citlivosti 
(vďaka hydroxylapatitu). 

Princíp: 
Lineárne vychyľovanie ultrazvukovej 

dynamiky v násadci Paro. 
Nástroj sa pohybuje axiálne, 

rovnobežne s povrchom koreňa. 
Umožňuje prevádzku bez vibrácií.

Vector Paro neobsahuje scaler 
násadec LED, 1 x Steribox a 1 

koncovku P1.

2 ml 4,40 €

Chloraxid 5,25% gel extra
CHLORAXID 5,25% GÉL kombinuje účinnosť 
kvapalného chlórnanu sodného s kontrolou 

a bezpečnosťou práce. Gélová konzistencia zaisťuje 
presné dávkovanie, 

čo z neho robí 
ideálne riešenie 

predovšetkým 
v ťažko 

dostupných 
miestach.

120 ml45 ml 16,40 €10,80 €

Canal Clean
Prípravok na báze 

izopropyl alkoholu spolu 
s acetónom. Odmasťovacie 

a dezinfekčné účinky. 
Zlepšuje penetráciu natrium 

hypochloridu do kanálikov 
s malým priemerom, rýchlejšie 
sušenie v koreňovom kanáliku 

a používa sa na rozpustenie pást 
s jodoformom.

Určený na mechanickú 
preparáciu koreňových 

kanálikov. Prípravok 
uľahčuje prípravu 

a čistenie kanálika, 
odstraňuje mazovú 

vrstvu a odkrýva otvory 
dentínových tubulov.

Edetát disodný 
(EDTA 17%).

Endo-Solution Premium

www.topdental.eu
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SP02MZ4 - sobolTK6 - lasica
SP0MZ2 - sobolTK4 - lasica
MZ8 - sobolMZ0 - sobolTK2 - lasica
MZ6 - sobolMZ00 - sobolTK0 - lasica

TK8 - lasicaTK00 - lasica

8,10 €7,85 €15,90 €
6,70 €5,50 €10,00 €

22,00 €4,35 €6,25 €
12,90 €4,35 €5,25 €

25,65 €5,25 €

Štetce Hatho

TK00

TK0

TK2

TK4

TK6

TK8

MZ00

MZ0

MZ2

MZ4

MZ6

MZ8

SP0 SP02

Vysoko kvalitné keramické štetce sú obľúbeným nástrojom na 
modelovanie tvarov zubov z dentálnej keramiky.

Štetce na vlasy Tamara-Mustela (lasica) TK majú cibuľovitý tvar kefky, jemný, 
stabilný hrot a špeciálnu schopnosť absorbovať vodu. 

Trojuholníková rukoväť zabraňuje kotúľaniu, má ergonomický tvar 
a dobre sa drží medzi prstami.

Štetce na vlasy Murena-Sable MZ je vyrobená z vybraných sobolích štetín. 
Jeho špeciálnymi charakteristikami sú torpédový tvar a vysoká pružnosť vlasov.

Štetce na vlasy  Samyra-Sable SP. Vďaka plochému tvaru sú tieto produkty 
vhodné na náter pre nepriehľadné hmoty.

www.topdental.eu

6 ks

6 ks

20 ks zväčšovacie

10 ks

29,90 €

33,90 €

15,50 €

33,90 €

Zrkadielka ULTRA FS

Mega duo /FS Rhodium/
Vysokokvalitné zrkadielka 

s predným zrkadlením s fareb-
ným plastovým povrchom 
úchytov. Zrkadielka Relax 

Rhodium - Povrch z rhódia. 
Rúčky sú vyrobené 

s ergonomickej živicovej 
hmoty. Veľkosťi 

č.4 (22 mm) alebo č.5 
(24 mm), rôzne farby.

2x3 ks10 ks 33,90 €33,90 €

Ponúkajú bezkonkurenčnú ostrosť a jas odrážaného 
objektu a prekonávajú tak 

rhodiované zrkadielka.
Ďaľšie výhody sú vernosť 

farebného podania a odolnosť 
materiálu voči poškrabaniu 
a zlepšená retrakcia tvaru.

Veľkosťi č.4 (22 mm) 
alebo č.5 (24 mm).

Zrkadielka SE PLUS

Zrkadielka Relax FS Rhodium

12 ks FS-Rhodium
12 ks

10 ks

29,90 €
17,90 €

49,90 €

Zrkadielka TOPvision FS/
FS-Rhodium

Zrkadielka Relax FS Ultra
Vysokokvalitné zrkadielka 

s predným zrkadlením 
a najsvetlejším povrchom 

ultra s odrazivosťou až 113% 
s farebným plastovým 

povrchom úchytov. 
Rúčky sú vyrobené 

s ergonomickej 
živicovej hmoty, 

rôzne farby.

20 ks 13,00 €

Najlepší odraz a kvalita obrazu. Extrémne 
dlhá životnosť ďaka vrstvám

 z medi a titánu. 
Výborná odolnosť proti

korózii. Vysoká kvalita v každom 
detaile. č.3 (20 mm)  

č.4 (22 mm) alebo 
č.5 (24 mm), 

bez zväčšenia/zväčšovacie.

Vysokokvalitné 
obojstranné zrkadielka 
s predným zrkadlením 
s rhódiovýpovrchom. 
Veľkosť č.5 (24 mm).

Vysokokvalitné zrkadielka 
s predným zrkadlením 

/s rhódiový povr-
chom-FS-Rhodium/.
Jasný a žiarivý odraz 

farieb, vysoký komfort, 
jednoduché čistenie.

ZRKADIELKA, štetce

2 ks Držiaky
10 ks Štetce - ostrý/plochý

9,60 €
45,00 €

GC štetce Gradia/Držiaky
Štetce z prírodného materiálu 

pre modeláciu tvaru 
a štruktúry zubov pri 

zhotovení výplní. 
Držiaky ku štetcom GS.

10 ks IDA
1 ks ERGOform

26,10 €
4,10 €

Rukoväte ERGOform. 
Plast je vystužený 

sklenenými vláknami. 
Sú autoklávovateľné, 

farebne a tvarovo stále
a odolné voči 

kyselinám.

Rukoväte pre zrkadielka 
ERGOform/IDA

Zrkadielka-Tooth Shaped 
Mirror

Farebné 
zrkadlá 

s držiakom 
v tvare zuba.
Rôzne farby.

Rozmer 
14 x 27cm.

1 ks 9,90 €
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Prophyflex 4 Prophy Box
Dva nástroje v jednom-ideálne pre supragingiválné 

a subgingiválné aplikácie. Volitelná dĺžka ručného 
násadca pre optimálné drženie a dosah. Inteligentný 

design a hladký povrh poskytuje optimálnu rovnováhu 
a príjemné držanie. Predná časť otočná 

o 360°. Dokonalý prehľad a jasná viditeľnost vďaka 
minimálnemu rozptylu. Individuálné 

nastavenie množstva prášku.
Prophy Box Set obsahuje 2x prášok Prophypearls 

v celkovej hodnote 
330 €

1 ks 999,00 €

Prophypearls

80x15 g 
80x15 g /neutral/

163,00 €
151,00 €

Prášok na profylaxiu na báze váp-
nika (bez hrudiek!), vhodný pre 

všetky profylaktické pieskovačky 
KaVo. Optimalizovaná účinnosť 

čistenia vďaka tvaru guličky 
bráni okamžitému rozstriekaniu, 

prispieva k plnému výkonu pri čistení vďaka valivému 
efektu. Neutral, Broskyňa, Čierna Ríbezla, Mint, 

Pomaranč, Assortiment MIX.

Vzduchový abrazivný prístroj s otočnou tryskou o 
360° pre presné zameranie prúdu prášku. Používá 

sa na menšie zubné kazy, otváranie 
a rozšiřovanie fisúr pred pečatením zubov. Systém 

Air-Abrasion s dodatočným prívodom vody 
a zníženou kontamináciou práškom. Silná 

a šetrná metóda. Definované práškové častice sa 
urýchľujú na vysokú rýchlosť (20 m/s) 

v prúde vzduchu. Možnosť použiť alu-oxidové 
prášky 27 alebo 50 mikrónov. Vhodné používať 

v kombinácii s kofferdamom.

Rondoflex Plus 360

1 ks 1599,00 €

Prophyflex Perio Kit
Kit pre subgingiválne 

pieskovanie určené 
k prístroju Kavo Prophy-

flex 4. 1x tryska, 3x perio 
koncovka, 1x perio adaptér, 
1x kľúč, 1x ihla na čistenie, 

2x nádoba na piesok, 2x 
krytka na nádobu perio, 1x 

perio prášok 20 g.

1 ks 345,00 €1 ks 284,90 €

Trysky k prístroju 
RONDOFLEX PLUS 

360.
Varianty:

110°/0,46 mm, 
110°/ 0,64 mm, 

90° /0,46 mm, 
90° /0,64 mm.

Rondoflex Plus 360 Tryska

MyLunos Pro sada

1 ks PRO 1699,00 €

Farebné 
vymeniteľné 
nádobky na 
rôzne druhy 
práškov pre 
MyLUNOS.

1 ks 139,00 €

Nádobky na prášky MyLUNOS

Nízky potenciál upchávania vďaka dokonale 
prispôsobeným komponentom, 

plnoautomatické ovládanie a ergonomicky 
navrhnutý dizajn s dokonale vyváženým 

násadcom, zaručujú dokonalý prietok. 
Vďaka možnosti vymeniteľnej komory 

môžu byť nádoby pred ošetrením naplnené 
práškom a počas liečby ich rýchlo a ľahko 

vymeníte. Princíp vymeniteľnej komory,  
obzvlášť jednoduché aj počas ošetrenia. 
Ergonomický násadec môže byť otočený 

o 360 stupňov. Bezpečné uzavretie ventilu 
umožňuje vopred naplniť nádobu. Hrot 

môže byť otočený o 360 stupňov, čo 
umožňuje najmä ergonomickú prácu. 

Zastavenie práce alebo strata výkonu kvôli 
nízkej hladine plnenia sú preto vylúčené. Na 

splnenie požiadaviek je možné použiť aj rôzne prášky. 

Balenie PRO: MyLunos vr. trysky Supra a Perio. Nádoba na prášok 
Perio. Lunos Periotips (8 kusov). Profylaktický prášok Lunos Gentle 
Clean. Profylaxický prášok Perio Combi. Zásobník na prášok. Lunos 

kombinovaný kľúč. Profylaktická  kanyla. Súprava adaptérov.  

www.topdental.eu
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1 ks

40 ks

1399,00 €

119,00 €

Pieskovací prístroj s dokonalým ergonomickým diza-
jnom na supragingiválne pieskovanie. Jednododuchá 

výmena trysiek a nádobiek na prášok. 
Obzvlášť ľahko sa mení s bajonetovým uzáverom – 

dokonca aj počas ošetrovania. Prerušenie práce alebo 
strata napájania v dôsledku nízkeho stavu naplnenia 
sú teda vylúčené. Je tiež možné použiť rôzne prášky.

Rýchlospojka: Kavo, Sirona, NSK, W&H alebo Bien-air.

Air-Flow Handy 2+

MyLunos pieskovačka

Jednorázové plastové 
koncovky určené na 

perio trysku k označeniu 
hĺbky.

1 ks 425,50 €

Tryska pre prístroj Air-Flow Handy 3 určená na 
supragingiválne pieskovanie.

Air-Flow 3.0 Plus tryska

1 ks 425,50 €

Air-Flow 3.0 Perio tryska
Tryska pre prístroj Air-Flow Handy 3 určená na 

subgingiválne pieskovanie až do 4 mm.

1 ks 999,00 €

Perio-Flow koncovky

Pieskovací prístroj pre supra a subgingiválne (do 4mm) 
odstráňovanie povlaku, pigmentácii a leštenie zubu aj v 
ťažko prístupných miestach. Je špeciálne navrhnutý pre 
prášky so zrnitosťou 40 µm, účinne odstraňuje biofilm, 

škvrny a iné čiastočne mineralizované usadeniny na 
ťažko dostupných miestach. Okrem ústnej hygieny 

a profylaxie má široké spektrum klinických aplikácií, 
od ortodontickej starostlivosti až po údržbu implantá-
tov. Dodáva sa s vysoko presným sprejom a otočným 

hrotom o 360°.
Pripojenie: KaVo, Sirona, NSK, W&H, Bien-Air.

40 ks 110,00 €

Perio Tips su určené 
na jednorazové 

použitie k tryske 
Perio s násadcom 

Lunos. Jednorázové, 
v individuálnom 

sterilnom balení, zo 
značením hĺbky.

MyLUNOS Perio Tips

www.topdental.eu

1 ks SUPRA 1411,00 €

Balenie Supra: MyLunos vr. trys-
ky Supra. Nádobka pre prášok. 

Profylaktický prášok Gentle 
Clean. Sada O-krúžkov. 

Profylaktická kanyla. 
Súprava adaptérov. 

MyLunos Supra sada MyLUNOS PERIO Rozšírovacia sada
Rozšírenie sady MyLunos Supra pre 

subgingiválne použitie.

Balenie: 
Tryska Perio, 8 koncoviek Perio 

Tip, oranžová nádobka pre prášok 
s odkladacím držiakom, Lunos 

profylaktický prášok, Perio Combi, 
Lunos kombinovaný kľúč.

1 ks 619,00 €

Nový mobilný profylaktický prístroj splnuje aj tie najprís-
nejšie požiadavky na moderné profesionálne čistenie 

zubov a to v celom spektre ošetrení sub aj supragingi-
valne. PLUS PREMIUM-pripravený na sub- aj supragin-
giválne použitie s AIR-FLOW® práškami PERIO a PLUS. 

PERIO- Pre optimálne subgingiválne použitie
v parodontálnych vačkoch hlbších ako 4 mm

dôkladné odstránenie biofilmu. PLUS- Optimálny na 
použitie v parodontálnych vačkoch do hĺbky 4 mm ako aj v 
celej viditeľnej oblasti zubov flexibilný a účinný s práškom 

AIR-FLOW® PLUS.
1 ks PERIO 1 ks PLUS1520,00 € 1520,00 €

Air-Flow 3.0

1 ks Plus PREMIUM 1850,00 €
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Protective pads rúška 
na pieskovanie

20 ks 9,30 €

Hygienicke rúško 
s otvorom pre 

pacienta počas 
pieskovania.

Ochranné rúška 
trojvrstvové 

60x54cm.

Biele, 
Šedé, 

Modré.

Air-Flow Perio Air-Flow Plus

120 g 120 g
400 g

24,50 € 29,90 €
108,90 €

Air-Flow® Plus šetrný profylak-
tický prášok na sub- 

a supragingiválne čistenie, bez 
iritácie ďasien, bez poškodenia 

povrchu zuba aj po 
opakovaných recallových 

ošetreniach. 
Priemer častíc -14 ųm.

Air-Flow® Perio subgingiválny 
prášok. Profylaktický prášok 

zložený z aminokyseliny glycín. 
Veľkosť častíc < 63 ųm.

Flash Pearls NSK

Air-Flow Soft

Air-Flow Classic Comfort

300 g

1000 g 200 g

18,80 €

54,00 € 30,00 €

Profylaktický čistiaci prášok 
v tvare perál na báze kalcia. 

Perly Flash Pearl vďaka 
svojmu tvaru majú vyššiu 

čistiacu schopnosť ako bežné 
čistiace prášky, neabsorbujú 

vlhkosť, nie sú agresívne.

Alu-oxidový čistiaci prášok. 
Veľkosť častíc < 50 ųm,

alebo   < 27 ųm.

Rondoflex Plus powder
Air-Flow® Soft supragingiválny 

prášok. Profylaktický prášok 
zložený z aminokyseliny glycín. 

Zvlášť vhodný pri recall 
ošetreniach, obnažených 

zubných krčkoch, pri čistení 
implantátov. 

Veľkosť častíc < 120 ųm.

Air-Flow® Classic supragingiválny 
prášok. Profylaktický prášok zložený 

zo špeciálne upraveného 
bikarbonátu sodného. 

Veľkosť častíc < 150 ųm.
Mint, Lemon, Cherry, Neutral.

4x180 g

500 g

180 g
76,60 €

12,90 €

21,90 €

Lunos GentleClean

Airsonic Alu-Oxide

Profylaktický prášok pre 
supragingiválne ošetrenie, 

čistenie a odstraňovanie 
vonkajších zafarbení. 
Dokonale sa rozpustí, 

nezanecháva zbytky prášku, 
nezanáša odsávacie zariadenie 

a odlučovače, nepráši.
Veľkosť častíc cca. 65 μm. 

Prášok Al2O3. 
Zrnitosť 50 um 

na pieskovanie.

40 ks 12,80 €

Prophytex rúška na 
pieskovanie

Prophylaxis Ring
LUNOS

8 ks

100 ks 1 ks

15,90 €

17,45 € 82,90 €

Bezlatexové 
profylaktické kalíšky 

vhodné hlavne pre deti 
umožňujúca aplikáciu 

profylaktickej pasty bez 
jej rozstrekovania.

Profylaktické prstienky

Prstienky 
na aplikáciu 

leštiacich 
pást.

Lunos podhlavník
Podhlavník s pamäťovou 

penou pre pacienta. 
Dobre chráni krčnú 
chrbticu. Zabraňuje 
opotrebeniu vášho 

podhlavníka na kresle. Je 
umývateľný, 

dezinfikovateľný 
a prateľný.

50 ks

50 ks

25,90 €

26,30 €

Fluoridačné lyžice penové

Mirafluor fluoridačné 
lyžice

Prophy Brushes Hawe 
nylonPenové lyžice 

pre aplikáciu 
fluoridačného gélu. 

Rôzne veľkosti.

Flexibilné lyžice 
s výbornou adaptáciou 

na čeľusť a zuby.
Vyrobené z ľahkého, 

flexibilného plastu. 
So značkou plnenia.

Dvojitá lyžica pre hornú a dolnú 
čeľusť súčasne. V žltej farbe je 

každý gél jasne viditeľný.

Profylaktické kefky 
v tvare kalíška určené 
k lešteniu kompozitov 

 a keramiky.

100 ks/1000 ks
1 ks /10 ks

82,00 €/690,00 €
1,20 €/11,00 €

300 g 29,00 €

www.topdental.eu

800 ml 14,00 €

Night Cleaner
Čistiaca tekutina 

určená 
na dekontamináciu 

vodných ciest 
AIR-FLOW 

prístrojoch.



PROFYLAXIA 6767

. Halitosis Spray Tri Plaque ID Gel

15 ml

100 g

2,80 €

5,99 €

Jedinečný gélový indikátor plaku na rozpoznanie 
nového, zrelého a kyselinotvorného biofilmu v troch 

farebných odtieňoch. Dokáže v niekoľkých 
jednoduchých krokoch rozlíšiť starý povlak 

od nového.

Sprej na starostlivosť o ústnu 
dutinu pre okamžitý svieži 

dych. Odstraňuje zápach 
z úst (halitóza). Vlastnosti 

zubnej starostlivosti vďaka 
pridanému xylitolu (10%). 

Bez alkoholu.

Obnovuje prirodzenú 
belosť zubov. 

Inovatívna viacnásobná 
účinnosť. 

Ochrana pred zubným 
kazom pomocou xylitolu 

a fluoridu sodného 
(fluorid 1 450 ppm).

Mirawhite Gelee

40 g 46,90 €

Lunos Fluoride Gel

Detartrine Z

MI Varnish

Fluor Defender 

Enamelast

250 ml

10 g 45 g

20 m 2,5 l
400 ml

50 ks10x0,4 ml SD
35x0,4 ml SD

10x40 g

50x0,4 g

40 g

2x1,2 ml

4x100 g

100 g18,90 €

22,90 € 21,90 €

31,90 € 27,90 €
9,90 €

188,90 €28,90 €
88,60 €

83,00 €

109,90 €

8,70 €

11,30 €

56,00 €

26,90 €

Abrazivita pasty sa postupne 
znižuje vďaka samoredukujúcim 

leštiacim časticiam. Môže byť 
použitá na všetky ošetrenia 

v rámci profesionálnej práce. 
Hydroxyapatit podporuje 

remineralizáciu.

Fluoridačný gél na intenzívnu 
fluoridáciu zubov. Obsahuje 

12300 ppm fluoridov.

Lak vo farbe zubu na 
desensibilizáciu citlivých 

povrchov zubov. Obsahuje 
22600 ppm fluoridov a xylitol.

Lunos Fluoride 
Varnish Profylaktická 

pasta na zvýšenie 
účinnosti čistenia 

a odstraňovania 
plaku.

Bioaktívny, fluorizačný
ochranný lak 

s obsahom vápnika 
a fosfátu. Poskytuje 

vysokú dávku fluoridu 
spolu s pridaným 

posilňujúcim účinkom vápnikových a fosfátových 
iónov. Liečba hypersenzitivity, ktorá súvisí 

s obnaženým dentínom.

Fluoridačný prostriedok na remineralizáciu skloviny. 
Na zuboch tvorí ochranný povrchový film.

Vystačí na 3 pacientov. 
Zlepšenie pevnosti skloviny.

Profylaxia zubného 
kazu. Možné 

použiť pre 
pacientov od 

4 rokov. 

Prípravok na fluoridáciu, 
Napomáha uľaviť 

suchým ústam 
a poskytuje dlhodobé 

pohodlie. Neutrálne pH 
zachováva pH ústnej 

dutiny v bezpečnom rozmedzí na 
prevenciu demineralizácie. 

Poskytuje úľavu až na 4 hodiny. 

Lak s obsahom 5 % NaF. Exkluzívna formula umožňu-
je zvýšenú retenciu, na 

zuboch zostáva až 
48 hodín. Nadpriemerné 

uvoľnovanie 
a vstrebávanie fluoridov. 

Príchuť lesného ovocia, 
neobsahuje farbivá 

ani lepok.

KP-50 – Keramický pásik Lunos ústna voda

Fluor Protector

Keramický pásik pre 
vkladanie do lícnych 

krúžkov pred 
zatmelením fosfátovými 

a sádrovými 
zatmelovacími 

hmotami.  
Dĺžka 20 m, 
šírka 5 cm.

Dentálny ústny roztok na 
opláchnutie zubov pred 

ošetrením. Zabraňuje 
bakteriálnym infekciám 

sliznice a ďasien. 
Bez alkoholu, 

obsahuje xylitol.

Transparentný 
ochranný lak 

s obsahom fluoridov na 
ochranu proti kazu 
a erózií, stimuláciu 

remineralizácie 
a ochranu proti 

hypersenzitivite.

100 g 15,00 €

Lunos Perio Combi
Na odstránenie 

subgingiválneho biofilmu 
a supragingiválne čistenie. 
Ideálne na pripomenutie.
Veľkosť častíc cca. 30 μm. 

Najlepšie čistiace vlastnosti 
s maximálnou ochranou 
povrchu. Mierne sladká 

chuť. Chráni ústnu sliznicu.

50 g 16,90 €

Lunos Prophy Paste 
Super Soft

Univerzálne použitie, dokonca 
aj na implantáty, ortodontické 

aparáty a zubné náhrady
Vytvára hladké, vysoko lesklé 

povrchy. Hydroxyapatit čistí 
a leští mimoriadne jemne 

a podporuje remineralizáciu
RDA <5. Dve rôzne príchute: 

neutrálna a pomaranč.

Lunos Prophy Paste 
Two in One

10 ks 37,90 €

Dry Mouth Gel

3x1 ml 8,90 €

www.topdental.eu

1 ks 30 ks/120 ks
30 ks/120 ks Junior

1,40 € 24,70 €/69,90 €
28,00 €/69,90 €

Depuralizačné kefky jemné Pro-Cup
Profylaktické kefky v tvare 
kalíška určené k lešteniu.

Bezlatexové profylaktické kalíšky 
poskytujú aplikáciu profylak. pasty 

bez jej rozstrekovania. 
Pasta je vedená v smere 

zubov, čím sa znižuje 
trenie a teplota.

Tvrdé, mäkké.
Latch zakončenie.



PROFYLAXIA 6868

1 ks 4,20 €

Zub pokladnička

Študijný model Transparent 
Plus

Antistresový zub

Model na čistenie zubov

Relaxačná pomôcka. 
Stláčaním zuba sa pacient 

príjemne rozptýli.
Ideálne na uvoľnenie 

stresu alebo ako darček. 
Rozmery: 64x54x38,5 
mm, hmotnosť: 42 g.
Materiál: polyuretán.

Demonštračný zväčšený model.
Umožňuje predviesť správnu techniku   

čistenia zubov. S veľkou zubnou 
kefkou. Ideálne na 

motiváciu detí.
Dĺžka kefky 

cca 21,5 cm.
Balenie: 

1 x model, 
1 x kefka.

Pokladnička v tvare 
zuba. Pevný materiál 

podobný keramike. 
Veľký otvor, vhodný aj 

na bankovky. 
S opätovne 

uzatvárateľným 
otvorom 

v spodnej časti.

Demonštračný model 
dospelého človeka 

s ochoreniami zubov. Veľmi 
jasné znázornenie zubov. 

Vyrába sa v mierke 1:1
Zastúpenie rôznych defektov 

zubov, progresia ochorenia 
a defektov.

1 ks

1 ks

12,90 €

185,50 €

20 m s chlórhexidínom 3,30 €

Mirafloss TapeZahnpick

100 ks 9,00 €

Špáradlá so 
zubným vláknom, 

balené 
jednotlivo.

Na špeciálne a dôkladné 
čistenie medzizubných 

priestorov. Extrémne 
odolná voči roztrhnutiu. Nie 
je voskovaná, ale pozostáva 
z PTFE, dokonale kĺže aj cez 

tie najužšie medzizubné 
priestory.

20 m 3,50 €

50 ks 6,00 €

Špeciálna zubná niť s hrubšou 
fleesovou strednou časťou 
impregnovanou nasýtená 

0,2 % chx.
Ideálne na čistenie 

implantátov a mostíkov. 50 
vlákien nite (15 cm každé), 

zvinutých v praktickom 
dávkovači. Pevné konce 

uľahčujú navliekanie.  

Mirafloss Implant CHX

100 ml 3,30 €

Mirafluor CMirasensitive HAP+

50 ml 5,90 €

Remineralizačná pasta 
s nanočasticami. Vytvára 

biomimetickú sklovinu vďaka 
30% hydroxyapatitu.

Upokojuje zubný nerv vďaka 
iónom draslíka. Denné 

ošetrenie na ochranu zubov 
pred bolestivými podnetmi.

Vysokokvalitná zubná pasta s aminofluoridom. 
Hodnota RDA 17. 

Obsah fluoridov 1 250 ppm. Jemné abrazívne častice 
oxidu kremičitého. Jemná mätová príchuť.

50 ks

1 ks Big Box
200 m

3,50 €

31,90 €
4,20 €

Zubná niť na čistenie zub-
ných strojčekov, mostíkov 
a širokých medzizubných 
priestorov. 50 kusov nití 
s vystuženými koncami 

a poréznou strednou 
časťou s mentolovou 

príchuťou.

Nástenný dávkovací box 
s dvomi niťami 

2 x200 m.
Ideálne pre 

profesionálne použitie 
v praxi. Ovládanie 

jednou rukou pomocou 
ostrej kovovej hrany.

Znovu naplniteľné.

Mirafloss Big

30 ks 3,15 €

Xylitol Chewing GumXylipop

50 ks 29,90 €

Lízanka bez cukru so sladidlami. 
S xylitolom a laktátom vápenatým. 

Prispieva k mineralizácii zubov.
Bez aspartámu, sorbitolu 

a laktózy, bezlepkové. 
Skvelé 

aj pre dospelých. 
Osviežujúca 

ovocná chuť.

Žuvačky bez cukru s xylitolom. 100% 
sladené xylitolom. Bez aspartamu 

a sorbitolu. Prispieva 
k mineralizácii zubov. 
Znižuje zubný povlak. 

Znižuje riziko 
zubného kazu u detí.

100 ks
26 ks

14,90 €
3,70 €

Pastilky bez cukru. 
Sladené xylitolom. 

Zachováva 
mineralizáciu zubov. 

Bez aspartámu, 
sorbitolu, laktózy, 

bezlepkové. Chladivá, 
osviežujúca chuť.

Xylitol Drops

1 ks 49,90 €
www.topdental.eu

Expandujúca zubná niť.
Jemne voskovaná.

Mätová príchuť.
Šetrné čistenie 

medzizubných priestorov.
Má mätovú príchuť a je 

impregnovaná fluoridom 
sodným, ktorý napomáha 

k ochrane pred zubným 
kazom.

1 ks 30 m 2,79 €

Sensodyne Zubná nit́

Superfloss zubná nit́

Lunos Prophylaxis Wellness 
Wipes

5 l
1 ks Paroguard CHX pumpička

50 ks 45,90 €
12,40 €

66,90 €

Osviežujúci vlhčený froté 
uterák, ideálny na 
očistenie tváre po 

profylaktickom ošetrení. 
Pacient si odnáša uteráčik 

ako darček. Vôňa aloe vera, 
bez alkoholu, vhodný aj pre 

citlivú pleť.

Paroguard ústna voda
Účinná ústna voda s 25 ppm fluoridu 
pre čistenie a ochranu ústnej dutiny. 

Obsahuje xylitol obmedzujúci vznik 
zubného kazu. Neobsahuje alkohol, 

je šetrná k ďasnám.
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Opalescence Boost PF

Transparentný ochranný lak 
s obsahom fluoridov na ochranu 

proti kazu a erózií, stimuláciu 
remineralizácie a ochranu proti 

hypersenzitivite.

Svetlom vytvrdzovaná živicová bariéra 
je pasívne adhezívna, na báze me-

takrylátu používaná na izoláciu tkaniva 
susediaceho s bielenými zubami. 

Chráni mäkké tkanivo 
nepriepustným tesnením. 

Ľahko sa odstraňuje.

20x0,4g SD 20 g

2x1,2 ml+prísl. 8x1,2 ml+prísl. 1 ks (10+10 nosičov)

3x2,4 ml+prísl.
1x4 ml

Patient Kit  2x1,2 ml+1x1,2 ml OpalDam zelený+prísl.
Intro Kit  4x1,2 ml+2x1,2 ml OpalDam zelený +prísl.

50 ks Ampule 40x0,4g SD 50 g

4 g+10 ml 50x0,4 g SD

4x1,2 ml W/G 20x1,2 ml Green

81,00 € 10,40 €

91,00 € 62,90 € 68,90 €

55,90 €
94,00 €

95,90 €
197,40 €

171,00 € 140,00 € 17,00 €

68,00 € 69,00 €

67,90 € 261,90 €

 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.

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.

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.

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. 
Mint, Melon.

Opalescence PF Opalescence Go

OpalDam WHITE/GREEN

Domáce bielenie s obsahom 10% alebo 16% karbamid 
peroxidu. Obsahuje potasium fluorid proti senzitivite. 

Príjemná 
mentolová 

príchuť.

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.

Fluor Protector Gel
Transparentný gél ktorý obsahuje 

fluoridy 1450 ppm 
a kalciumfosfátov pre ochranu 

proti kazu a erózií, stimulácia 
remineralizácia 

a proti hypersenzitivite. 
Obsahuje aj xylitol 

a d-panthenol.

Opalescence Toothpaste

100 ml 8,90 €

Opalescence Endo Kit

Perfect Bleach Office+

Perfect Bleach 
domáce bielenie

SET 2x4 ml+prísl. 257,00 €

Fluor Protector/Single Dose

10 ks Ampule 34,00 €

Ochranný lak obsahujúci fluorid. 
Používa sa na desenzibiláciu 

zubov a ich ochranu pred zubným 
kazom a eróziou. 

Od existujúceho Fluor Protector 
sa líši svojim novým zložením, 

príchuťou a formou balenia. 
Akonáhle lak stuhne, je 

koncentrácia fluoridu 
štyrikrát vyššia ako 

pred jeho stuhnutím.
7 g 63,00 €

Bifluorid 10/Single Dose
Bezfarebný fluoridový lak s kalciom 
a nátrium fluoridom na fluoridáciu, 
remineralizáciu skloviny, profylaxiu 

a ochranu precitlivených krčkov. 
Okamžite účinkuje a schne.

Okamžitá dezinfekcia, transparentný, 
nefarbí zub, pomáha dlhodobej 

hĺbkovej fluoridácii.

Fluor Protector S

www.topdental.eu

Ambulantné bielenie Perfect Bleach Office+ je gél 
k bieleniu zubov a je vhodný výhradne pre použitie 

v zubnej ambulancii. Je vhodný k ošetreniu vitálnych 
či nevitálnych zubov. 35% H2O2 pre bezpečné a rýchle 

bielenie dikolorácii. 
Dobrý kontrast so zubom 

vďaka červenému 
zafarbeniu materiálu.

Set: 2x4 ml gél, 
2x2 g LC Dam, 

miešacie koncovky,  
intraorálne špičky.

Domáce 
bielenie

Domáce bielenie

85,00 €



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.

1 ks            13,00 €

4 ks            42,00 €

1 ks taška    0,90 €

71

1x3 ml

4x3 ml
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Profluorid Varnish/SD Remin Pro

100 g tuba

40 g

80 g

100 g

40 g 500 ml

200x0,4 ml Single Dose

22,00 €

15,30 €

21,90 €

32,90 €

14,50 € 15,00 €

299,00 €

Krém s obsahom hydroxyl apatitu 
a fluoridu. Poskytuje ochranu a svojím 

pôsobením neutralizuje kyseliny v ústach.
Indikácia: po bielení zubov, odbornom 

čistení, ako prevencia na potláčanie 
citlivosti, pri ortodontickom ošetrení. 

Vhodný aj pre domáce použitie. 
Mentolová, melónová a jahodová príchuť.

3x40 g
40 g

12x40 g
43,00 €
14,50 €

165,90 €

CleanJoy

Cleanic Prophy paste

GC MI Paste Plus

Proxyt

Cleanic s fluoridom

GC Tooth Mousse Fluoridačný gél Clarben

Profylaktická pasta na profe-
sionálne čistenie 

a leštenie zubov dostupná 
v troch stupňoch zrnitosti. 
Obsahuje fluorid a xylitol. 

Je vhodná aj pre implantáty. 
Zelená-RDA16, 

Žltá-RDA127, 
Červená-RDA195.

Patentovaná perlitová 
technológia ponúka 

rôzne abrazívne 
účinky. Univerzálna 
profylaktická pasta 

zaručuje vynikajúce 
výsledky v jednom 

kroku. Mind, Green 
Apple, Berry Burst, 
Mind bez fluoridu. 

Remineralizujúci 
lokálny 

dentálny 
krém 

bez cukru 
s obsahom 
RecalDent 

CPP-ACP a fluoridu.
Znižuje adhéziu a rast Streptococcus mutans 

a sobrinus. Remineralizuje začínajúce lézie 
skloviny a zvyšuje odolnosť skloviny.

Pasta na 
profesionálnečistenie 

a leštenie zubov. Pasta 
obsahuje xylitol a fluoridy. 

Modrá-odstránenie 
pigmentácií. Zelená/+-

Zelená BEZ FLUO-
RIDU/-odstránenie hrubosti na povrchu zuba. 
Ružová-odstránenie plaku a konečné leštenie.

Univerzálna profylaktická 
pasta s perlitovou 

technológiou, s obsahom 
fluoridov a s vysokou 
účinnosťou pri čistení 

i leštení. Mentolová 
príchuť, bez farbív, vhodné 

pre pacientov 
s alergiami. RDA 27.

Dentálny krém 
na báze vody. 

Pri aplikácii do 
ústnej dutiny sa 

CPP-ACP naviaže 
na biofilm, plak, 

baktérie, hydroxyapatit 
a mäkké tkanivá a dodáva lokálne potrebný 

vápnik a fosfát.

Najobľúbenejší thixotropný 
fluoridačný gél 

s obsahom 1,23% 
fluoridových iónov 

a s účinkom do 60 sekúnd. 
Obsahuje kyselinu 

fluorovodíkovú pre zvýšenie 
rezistencie voči 

mikroorganizmom-ideálna 
profylaxia kazu.

Pečatenie dentinových kanálikov, napr. 
po preparáciách kavít alebo citlivých 

koreňových oblastí. Ošetrenie krčkových 
oblastí po profesionálnom čistení 

a odstraňovaní zubného kameňa. Ľahko sa 
nanáša. Príjemná ovocná príchuť

4x10 ml
10 ml

50x0,4 ml Single Dose
79,00 €
21,50 €

97,00 €

200x2 g kapsule 48,00 €

340 g

60 g

55,00 €

21,90 €

Nupro

Prophy Paste HAP

Čistiaca 
a leštiaca 

profylaktická 
pasta hrubej 
zrnitosti bez 

fluoridu/ 
s fluoridom. 

Prophy Paste CCS/PRO
Najobľúbenejšie 

depuralizačné leštiace 
pasty s rôznou abráziou, 

prípadne pasta PRO, 
ktorá postupne mení 

abráziu počas práce od 
vysokej abrázie po nízku 

dolešťovaciu abráziu. 
Mentolová príchuťou.

60 ml PRO
60 ml

23,90 €
19,00 €

CleanPolish/SuperPolish

45 g Super Polish 50 g Clean Polish11,80 € 11,90 €

CleanPolish je posilnená profylaktická 
pasta s obsahom pemzy, ktorá rýchlo 

a efektívne čistí prirodzené zuby a kovové 
výplne. Použitím SuperPolish ako druhého 

kroku kompletnej procedúry čistenia 
a leštenia poskytuje vizuálne výsledky, 

ktoré zapôsobia aj na tých najnáročnejších 
pacientov a profesionálov. SuperPolish 

dodáva prirodzeným zubom aj kovovým 
výplniam zrkadlový lesk.

Diapolisher Mirafluor gel

2 g 250 ml41,90 € 19,80 €

Fluoridový gél na intenzívnu 
profylaxiu zubného kazu. 

Posilňuje sklovinu, urýchľuje 
remineralizáciu

Mirafluor K-Gel s 0,615% 
fluoridu je vhodný najmä 

pre deti.
Mirafluor-Gel s 1,23 % 

fluoridu.
Mirafluor K-Gel: jahoda, cola.
Mirafluor-Gel: jahoda, mäta.

Mira-Clin HAP
Pasta na profesionálne čistenia 
a leštenie. Pri práci mení 
granuláciu z hrubej na jemnú. 
Obsahuje hydroxyapatit na 
podporu skloviny a xylitol. 
Mentolová príchuť.

Diamantová leštiaca pasta s čiastočkami 1 
um na ďalšie vylepšenie estetikých výsledkov 

kompozitných výplní zhotovených 
z materiálov G-aenial, Kalore, Gradia Direct 

alebo aj laboratórnej Gradie. Výborné na 
predídenie uchytenia 

plaku. Čerstvá 
mätová príchuť.

75 ml 11,20 €

STAROSTLIVOSŤ

www.topdental.eu

Nová generácia profylaktických pást 
so silným účinkom proti dentínovej 

hypersenzitivite. Má unikátne 
zloženie vrátane hydroxyapatitiu. 

Jemná a krémová textúra s jemnou 
mentolovou príchuťou.

AKCIA
Pri odbere 2 ks cena 
za kus 16,10 €

100 g 19,90 €



RTG 7373

Agfa Dentus M2 Comfort

150 ks

100 ks 15x30 cm

1 ks 5,7x7,5 cm /4/
2 ks - 2,7x5,4 cm /3/
4 ks - 3x4 cm /2/
2 ks - 2x4 cm /1/
2 ks - 2x3 cm /0/

100 ks č.4
100 ks č.3
1000 ks č.2
300 ks č.2
100 ks č.1
100 ks č.0

1 L

100 ks

35,90 €

209,90 €

220,00 €
199,90 €
310,00 €
182,00 €
177,90 €

47,00 €
37,00 €

182,00 €
62,00 €
28,00 €
25,50 €

16,90 €

59,90 €

Röntgenový film s vysokou citlivosťou pre intraorálne 
röntgenové snímky s mimoriadne vysokou kvalitou 

zobrazenia a najnižšou potrebnou dávkou RTG žiarenia. 
Vďaka presnosti reprodukcie najjemnejších detailov je 
použiteľný pre všetky intraorálne indikácie a aplikácie. 

Fotochemické spracovanie je možné vykonávať 
všetkými štandardnými chemikáliami používanými na 

spracovanie röntgenových filmov. Extrémna ostrosť 
obrazu, ideálny kontrast, brilantná čistota obrazu, 

vysoký jas, nízky základný stupeň šedi. 
Trieda citlivosti E, rozmer 3x4 cm.

Röntgenový film ktorý 
má výbornú kvalitu 
zobrazenia. Má Vysokú 
citliovosť, zabezpečuje 
najnižšiu potrebnú 
dávku RTG žiarenia. 
Trieda citlivosti E. 
Veľkosti 15x30 cm 
a 18x24cm.

Agfa Dentus E-speed

Agfa Dentus Ortholux

D - Vývojka na 
vyvolávanie a ručné 
spracovanie filmov.

F - Ustaľovač  na 
vyvolávanie a ručné 
spracovanie filmov.

Röntgenové filmy s vysokou citlivosťou triedy E pre 
mimoriadne ostré a kvalitné snímky. Vďaka vysokej 

presnosti sú ideálne 
pre všetky intraorálne 
aplikácie. Vyvolávanie 

snímok je možné vykonávať 
všetkými štandardnými 

chemikáliami. 
Rozmer 2x3 cm.

Praktické jednorázové ochranné fólie 
na senzor pri snímkovaní. Možnosť 

použiť s RTG Kodak a Gendex.
Rozmer 3,5x20,5 cm alebo 4x21 cm.

100 ks 18x24 cm 199,90 €

Agfa Dentus D-1000/F-1000

VistaScan fólie
Hygienické ochranné fólie na platničky pre prístroj 

Vistascan. Variant 
č. 0 - 100 ks, 
č.1 - 100 ks, 
č.2 - 300 ks, 

č.2 - 1000 ks, 
č.3 - 100 ks, 
č.4 - 100 ks

Sensor Cover

    

1 ks 7699,90 €

Skener RTG dosiek s dotykovým displejom pre všetky intraorálne formáty od 
veľkosti 0 do 4. VistaScan Mini View zaisťuje používateľovi mimoriadne 

intuitívnu, efektívnu a časovo nenáročnú digitalizáciu zobrazovacích platní. Veľký 
dotykový displej s intuitívnym užívateľským rozhraním. Integrovaná funkcia 

WLAN. Dokáže spoľahlivo zobraziť lézie zubného kazu D1 a endonástroje až do 
ISO 06. S efektívnym rozlíšením 22 a teoretickým až 40 lp/mm a 16-bitovými (65 
536) úrovňami šedej. Dotykový displej /4,3/ ponúka rozlíšenie 800 x 480 pixelov 

so 16,7 miliónmi farieb a má vynikajúcu kvalitu obrazu. Výsledok röntgenu 
možno rýchlo skontrolovať s náhľadom naskenovaného obrazu.

2 ks platničky č. 3 a 100 ks ochranné fólie č. 3 
v hodnote spolu 236,90 €  ZDARMA.

1 ks 7329,90 €

Vistascan Mini Plus

VistaScan Mini View

Všetky intraorálne zobrazovacie platne-od 
veľkosti 0 do 4, možno použiť s VistaScan 

Mini Plus. K dispozícii 100 % aktívnej 
plochy. Jednoduchá manipulácia, rovnako 

ako analógový röntgenový film.

VistaScan platničky

500 ks 24,00 €

www.topdental.eu

Vistascan Mini Plus je bezkáblový rádiologický systém. 
Prístroj ponúka vysokú kvalitu snímkovania, 16 bitovú 

hĺbku a teoretické rozlíšenie až 40 lp/mm. Rýchla 
a jednoduchá obsluha, príjemná manipulácia. 
Vzhľadom k veľmi detailnému rozpoznávaniu 

sú pamäťove platničky VistaScan v rozlíšení obrazu 
lepšie, ako RTG film. Software DBSWIn zobrazuje 

výsledky v briliantnej kvalite. 
2 ks platničky 

č. 3 a 100 ks ochranné fólie č. 3 
v hodnote spolu 236,90 €  ZDARMA.

1 ks 1 ks Zástera 1 ks Pončo35,00 € 296,70 € 415,10 €

RTG Zástera/Pončo Kerr

Intraorálne goliere – límce 
chránia štítnu žľazu pred 
žiarením pri snímkovaní 

čeľuste. Sú vyrábané v troch 
veľkostiach: S, M, L pre 

dospelé postavy nastaviteľné 
upínanie na suchý zips. 0,50 

mm Pb, tmavomodré / iné 
farby možné na objednávku/

Röntgenové odevy bez obsahu olova, zástery a pončá pre zubné röntgenové 
snímky poskytujú pacientom radiačnú ochranu počas intraorálnej rádiografie, 
bez nutnosti použitia olova! Zástery sú vyrobené z patentovanej zliatiny, ktorá 

poskytuje rovnakú ochranuako olovo, ale je až o 30 % ľahšia. Manchastrová 
podložka pomáha znižovať skĺznutie a vychýlenie. Hladká predná strana 

z mikrovlákna sa ľahšie čistí ako manchaster, nie je studená na dotyk a je 
pohodlnejšia ako tradičná vinylová krytina. Integrovaný golier štítnej žľazy na 

ochranu štítnej žľazy pred žiarením (platí len pre zástery).Vstavané pútka na 
zavesenie zástery uľahčujú jej skladovanie.Bezolovnaté zástery a pončá spĺňajú: 

označenie CE; IEC 61331-1:2014-05; DIN 6857-1:2009-01; 
Smernica ES 89/686/EHS; Smernica 93/42 ES; ASTM F 2547-06:2013.

O 30 % ľahšia ako klasické olovennéRTG límec chránič štítnej 
žlazy´
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1 ks Bonart+prísl.1 ks Pedál
7 ks Set elektród
1 ks Náhradná elektróda

1 ks Uzemňovacia elektróda
1 ks Násadec

689,90 €69,90 €
129,90 €

21,50 €
94,90 €

136,90 €

Bonart ART-E1

1 ks Set 3100,00 €

Endo Activator SET

ThermaPrep 2

EXPERTsurg LUX Komplet

DemiPlus

Chirurgická jednotka s veľkým farebným disple-
jom, intuitivným ovládaním a nožním ovladačom. 
Vysoký výkon zaisťuje motor KaVo Intra Lux S600 

LED s automatickou kalibráciou, ktorý patrí 
k najmenším a najlahčím motorom na trhu. Každý 

krok je možné individuálne nastaviť.
Balenie: Komplet prístroj s motorom INTRA LUX 

S600 LED, nožním ovládačom, hadicou 
a príslušenstvom.

Štartovacia sada. Vibračný aktivátor 
vyplachovacích roztokov. Toto inovatívne 

zariadenie premiešava irigačné roztoky počas 
endodontického ošetrenia. Účinné odstráni 

infikované tkanivá a drte pri výplachu. 
Dokonalé rozvíri roztok. Podporuje hĺbkové 
čistenie a dezinfekciu laterálnych kanálikov 

prostredníctvom tekutín. Uľahčuje 3D obturáciu. 
Dôkladne vyčistí systém koreňových kanálikov. 

Výrazne zlepšuje debridement.

Piecka na nahrievanie gutaperčových 
obturátorov - Thermafill, Protaper 

obturator, WaveOne obturator, Gutta 
Core. Má zvukovú a svetelnú signalizáciu 

nahriatia, dvojité vyhrievacie komory 
a mäkkú dotykovú podložku. Zahreje 

nosič na optimálnu teplotu v priebehu 
niekoľkých sekúnd.  

486,00 €

540,00 €

1 ks Set

1 ks Set1 ks Set 970,00 €

    

Vysokofrekvenčný prístroj so širokou škálou indikácií. 
Obsahuje sadu 7 elektród na rezanie a koaguláciu. 

Využíva princíp vysokofrekvenčného prúdu o frekvencii 
2 MHz. Voľbou pracovného režimu v závislosti na type 

prúdu nachádza uplatnenie pri odstránení 
hyperplazickej gingívy, sprístupnenie subgingiválneho 

kazu a hemokoagulácii. Súčasťou prístroja je sada 
elektród, nožný pedál + príslušenstvo.

Najnovšia vysokovýkonná lampa. Výkon až 1300 mW/cm2. 
Pomocou pulznej technológie PLS vytvrdí odtiene A3 

a svetlejšie už za 5 sekúnd. Telo vytvorené z high-tech plastu. 
Jedno nabitie umožňuje až 500 polymerizácií /5 sekundo-

vých/. Balenie: lampa, adaptér, náhradná 
batéria, svetlovodič, 

ochranný štít.

1 ks 87,90 €

Plugger Buchanan
Obojstranné nerezové 
nástroje na vertikálnu 

kondenzáciu teplej 
gutaperče. Velkosť:

 1- červený 
 2- modrý
 3- žltý

10 ks 68,90 €

Guttaperčové 
kartuše pre 

prístrojové plne
nie koreňových 

kanálikov.
Velkosť:

 25G light
 23G medium
 23G heavy

Elements Gutta Percha 
Cartridge

Bezdrôtový obturační systém elements IC kombinuje tepelný zdroj 
Downpack s Backfill jednotkou pre vytláčanie gutaperčí. Jednotka 

Downpack rýchlo zahrieva presne stanovenými tepelnými impulzmi 
krátko na presne na určenú teplotu a je tak vhodná pre zaplnenie 

koreňového kanálika jediným pohybom. Downpack - teplotu je možné 
nastaviť od 140oC do 400oC. Na 200oC sa zahreje za menej 

ako 0,5 sekundy. 360o aktivačný krúžok. 
Jednotka Backfill je ergonomicky tvarovaná a umožňuje presne 

regulovať teplotu i rýchlosť vytláčania gutaperče do koreňového 
kanálika. Súčasťou je indikátor plnosti zásobníka s gutaperčou. Izolácia 

chráni topný článok. Nastaviteľná rýchlosť motoru skracuje dobu 
vytláčania. Backfill - možné nastaviť od 100oC do 230oC.

elements IC

V  cene zariadenia je zahrnutý volný nákup 
tovaru od spoločnosti KERR v hodnote 

1400,00 €.

1 ks 2999.00 €

AKCIA

Elegantná a ergonomická LED polymerizačná lampa. 3 módy 
štandardný 1000 mW/cm2, výkonný 1400 mW/cm2 a extra 

3200 mW/cm2. Štíhla konštrukcia, nízka váha, vysoko odolná 
voči mechanickému poškodeniu. Vytváranie svetla s vysokou 

intenzitou pri 385-515 nm. Verzia drôtová/bezdrôtová.

Valo Grand - obsahuje všetko, ako  VALO, no s väčšou 
šošovkou. 12 mm šošovka je navrhnutá tak, aby ľahko pokryla 

10 mm moláre pre rýchle a efektívne vytvrdzovanie.

Valo Grand / Valo lampa

1 ks Valo drôtová 1 ks Valo Grand drôtová1233,90 € 1278,00 €
1 ks Valo bezdrôtová 1 ks Valo Grand bezdrôtová1299,90 € 1438,00 €

1554,00 €
1567,00 €

1599,90 €
1799,90 €

www.topdental.eu
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VDW Gold Reciproc Endomotor

Beefill 2in1 Starter Kit

2987,60 €

2999,90 €

1 ks  

1 ks  

Endomotor s integrovaným apexlokátorom, ktorý 
umožňuje tradičnú rotačnú preparáciu koreňového 

kanálika ako aj inovatívnu recipročnú preparáciu.
Špeciálne nastavenie pre systém RECIPROC. 

RECIPROC REVERSE komfortná funkcia reverzného po-
hybu, dodatočné nastavenie aj pre systém WaveOne, 

neustále meranie dĺžky koreňového kanálika alebo 
separátne určenie dĺžky koreňového kanálika. Apical 

Auto Stop-funkcia automatického zastavenia 
pri dosiahnutí apexu.

Rozsiahla knižnica súborov s prednastavenými 
hodnotami pre všetky hlavné rotačné NiTi systémy, 

vrátane MTWO, FlexMaster a ProTaper.
Možnosť uloženia až 15 individuálnych 

nastavení krútiaceho momentu a rýchlosti. 
Speciálny ANA program na kanáliky 

s komplikovanou anatómiou.

Jednoduchý, rýchly a kvalitný plniaci systém koreňových kanálikov 
s koncovkou na kondenzovanie guttapercha výplní. Presné dávkovanie 

guttaperche riadené mikromotorom, rýchlo vymeniteľné náhradné 
guttapercha náplne. Jednoduchá navigácia stlačením tlačidla. 

Individuálne nastaviteľné parametre.
Ergonomický násadec s 360° ovládaním.

Aktivácia dotykom pera vďaka flexibilnému 
krúžku snímača. Vynikajúca viditeľnosť vstupu 

do koreňového kanálika vďaka tenkým násadcom 
a extra dlhým kanylám. Optimálna poloha 

rukoväte pre každú anatómiu. 
Bezpečné používanie vďaka vizuálnym 

a zvukovým 
signálom.

Balenie: 
1x Beefill 2in1, 

1x Beefill 
plugery 40/.03, 

20x Beefill cartridge 
(10x z každej veľkosti 

23G = 0,6 mm, 
25G = 0,045 mm), 

2x Machtou 
Pluggers (1-2, 3-4), 

1x 2Seal easymiX.

Plugger Beefill
Koncovky do 

prístroja Beefill na 
kondenzovanie teplej 

gutaperče.

1 ks 112,90 €

Beefill Cartridge

Bluephase Style Sleeves

Bluephase svetlovod
svetlovod

Náhradné guttaperčové 
náplne do prístrojov Beefill 

vo flexibilných 
teplovodivých kartušiach 

obsahujúcich zliatinu 
striebra. Jedna náplň 

vystačí na cca 
4-6 kanálikov.

Hygienické obaly 
z priesvitnej fólie 

na polymerizačnú 
lampu 

Bluephase.

10x0,25 g

50 ks

1 ks Bluephase G4

55,00 €

15,10 €

188,90 €

www.topdental.eu

1 ks Set

1 ks Set

1499,90 €

1600,00 €

1 ks G4 with Radiometer 
1 ks G4

1654,90 €
1418,90 €

Polymerizačná lampa v tvare pera 
pre všetky svetlom tuhnúce materiály 

vlnových dĺžok 385-515 nm. 
Intenzita svetla 1100 mW/cm2. 

Bezdrôtový dizajn pre maximálnu 
prenosnosť. Bezšvová konštrukcia 

krytu pre optimálnu hygienu. Obsah 
balenia násadec, svetlovod, batéria 
(20 minút prevádzka 2 hodiny nabí-

janie), stojan, AC adaptér, kábel.

Polymerizačná lampa so zdrojom LED 
Polywave (modrá a fialová LED). Pre 
svetlom tuhnúce materiály vlnových 

dĺžok 385-515 nm. Výkon až 3000 
mW/cm2. Rýchly 3-sekundový mód. 
Anti-glaring effect-lampa produkuje 

menej odleskov, ktoré škodia očiam. 
Funkcia vibration-ak pri polymerizácii 

pohnete rukou mimo výplň, lampa 
upozorní vibráciou.

Bluephase G4/G4 with Radiometer
Inteligentná, ergonomická polymerizačná 

lampa, ktorá automaticky detekuje 
pohyby ruky počas polymerizácie, 

a upozorní používateľa. Pre svetlom 
tuhnúce materiály vlnových dĺžok 385-515 

nm. Intenzita svetla 1200 mW/cm2.  
G4 with Radiometer - s integrovaným 
meračom výkonu a možnosťou práce 

z elektrickej siete.

Set zložený 
z Bluephase PowerCure 

+3 g Tetric PowerFill IVA, 
2 g Tetric PowerFlow IVA, 

2 ml Adhese 
Universal Vivapen, 

+príslušenstvo.

Bluephase PowerCure

Bluephase Style

Bluephase PowerCure & System Kit 
Syringe

1 ks Set 1899,90 €

Svetlovody 10 mm 
k lampám Bluephase Style 

a  Bluephase G4.

1 ks Bluephase Style 189,90 €

1808,60 €



PRÍSTROJE, FOTOSAN 7676

Fotosan Agent Gel SET

5 x 1,2 ml  synergy   95,00 €

1 ks

1,2 ml Low/Medium/High

250 ks

42,90 €

9,99 €

12,90 €

Fotosan ochranné okuliare
Flip Up

Fotosan agent gel

Návleky FotoSan/FlashMax P3

Ochranné okuliare 
k prístroju Fotosan 

a Fotosan 630. 
Používajú sa ako 

vyklápacie 
na vlastných 

okuliaroch. 

Náhradné 
striekačky pre 

systém fotosan. 

1 ks

1 ks

999,99 €

870,90 €

Zvýšená odolnosť baktérií voči antibiotikám si vyžaduje použitie 
nových, neinvazívnych riešení počas procesu liečby. Vynález LED 

s vysokou intenzitou, použitej v lampe FotoSan 630, uľahčil 
zavedenie terapie LAD do zubného lekárstva a poskytol účinný 

nástroj na liečbu zápalových procesov v ústnej dutine. 
Nominálna kapacita - 1 200 mA. Doba nabíjania - 2 h. 

Čas používateľa - Približne. 8 min. 
Výstupná intenzita - 2 000-4 000 mW/cm2 

Spektrum vlnových dĺžok - 620-640 nm

Bezdrôtová polymerizačná lampa s ergonomickým 
dizajnom.  Najvýkonnejšia na svete. Vytvrdzovacie svetlo 

vám umožňuje výrazne skrátiť čas strávený na stoličke. 
1 až 3 sekundové polymerizačné časy. 

Nominálna kapacita - 1 200 mA. Doba nabíjania - 2 h. 
Čas používateľa - Približne. 8 min. 

Výstupná intenzita - 5 000-6 000 mW/cm2. 
Spektrum vlnových dĺžok - 440-480 nm.

Balenie: 1x lampa, 2x 10 koncoviek, 20x jednorázové 
ochranné návleky, nabíjačka s adaptérom..

Fotosan 630 Intro Kit

FlashMax P3

CMS Dental vyvinula unikátny zubný produkt, ktorý kombinuje 
silné červené svetlo a fotocitlivú chemikáliu. 

Tento produkt s názvom FotoSan® 630 ponúka zubárovi nové možnosti 
liečby mnohých stavov, ktoré boli doteraz veľmi ťažko liečitelné. 

Technológia LAD (Light activated desinfection) tzv. svetlom aktivovaná 
dezinfekcia, neinvazívna technika dekontaminácie prostredia dutiny ústnej 

prostredníctvom tzv. reaktívneho kyslíka (analóg ozónu). 
Fotosan agent gél je špeciálna tekutina pre LAD, určená na liečbu 

paradentózy, endodontické ošetrenia, periodonciu, liečbu periimplantitídy, 
gingivitídy, pericoronitídy a kazu. Dochádza k uvoľňovaniu atomárného 

kyslíku, lieči na rovnakom princípe ako ozónové prístroje. Nemá vedľajšie 
účinky, účinný na všetky mikroorganizmy.

Liečba paradentózy 
FotoSan® Agent sa vstrekuje pomocou injekčnej striekačky s aplikačnou 

špičkou. Vyberte činidlo so strednou alebo vysokou viskozitou. Použite 
krátky alebo dlhý perio hrot, podľa toho, s čím sa vám ľahšie pracuje. Pre 

vačky do hĺbky 6 mm osvietiť 10 s na každú stranu zuba. 
Pre hlbšie ďalších +10 s na každé 2 mm hĺbky. 

Endodontické ošetrenie 
Činidlo FotoSan® sa vstrekuje do koreňového kanálika. Vyberte činidlo 

s nízkou viskozitou. Použite endo hrot a vložte ho do kanála čo najhlbšie bez 
použitia sily. Osvieťte 2x30 s. Ak sa však hrot nevysunie cca. 2/3 do kanála, 

pridajte ďalších 30 sekúnd. Prostriedok FotoSan® je dostupný v rôznych 
viskozitách a baleniach (1,2 ml - low, medium, high), 

Assortment 5x1,2 ml (1x Low, 2x Medium, 2x High+ 10 tips)

Transparentné jednorázové návleky na 
polymerizačnú lampu Fotosan 360 alebo 

FlashMax P3.

10 ks 50 ks
50 ks Perio tips/ Perio tips long

9,99 € 24,40 €
26,40 €

Flash Lamp Covers
Ochranné kryty 
-  jednorázové, 

k prístrojom 
FlashMax P3, P7 

a Fotosan 630.

Svetelné hroty 
pre svetlo Fo-

toSan 630 
a FlashMax P3.

Flash Lamp tipsperio tips endo tips

perio tips long
blunt tips 8blunt tips 4

AKCIA

26,50 €
29,10 €

935,10 €

1218,10 €

115,10 €

13,10 €

52,10 €

15,90 € 10,60 €

Apex ID KERR Raypex 6 Locator VDW

1 ks 1049,90 €

Raypex 6 je apex lokátor, ktorý sa môže poch-
váliť najnovšou multifrekvenčnou technoló-

giou s jednoduchou obsluhou, automatickou 
kalibráciou a samostatným apikálnym RAYPEX 

Zoom s indikáciou farieb.Automatické „Plug-
and-Check“.Jednofarebná dotyková obrazovka 

pre inteligentné ovládanie. Individuálne 
prispôsobenie preferencií. Užívateľsky 

prívetivé rozhranie. Intuitívne menu 
pre konfiguráciu možností.

1 ks 959.90

Kompaktný apexlokátor v modernom designe s unikátnymi 
funkciami. Nulový bod nastaviteľný užívateľom – upravte 

si na základe svojho klinického posudku „nulový bod“. Nie 
je nutné neustále sledovať displej, zvukové znamenia Vás 
upozornia, akonáhle dosiahnete Vami zadaný nulový bod.

Presnosť za všetkých podmienok – funguje takmer za 
akéhokoľvek stavu kanálika (suchý, vlhký, s krvácaním, 

zaplnený slinami, EDTA, NaOCl, chlórhexidínom).
Priebežná kalibrácia – priebežne sa kalibruje a poskytuje 

tak presné, neprerušované informácie v reálnom čase.



ČISTENIE 7777

Lubrimed
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.

6 ks 33,00 €

500 ml480 ml 9,00 €23,00 €

T1 Spray Sirona Pana NSK Spray Plus UNIVERSAL HANDPIECE
Spray pre ošetrenie 

násadcov a turbínok, 
určený pre nástroje 

Sirona turbínky, 
násadce 

a pre Fona turbínky.
Premazáva a zároveň 

čistí.

Jedinečné tekuté mazivo 
obsahujúce alkohol. Maže 

a čistí ložiská od nečistôt, čím 
predlžuje ich životnosť 

a zvyšuje účinnosť
vzduchových motorov.

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.  

250 ml 36,00 €

500 ml
1 ks nástavec/intro

400 ml

500 ml

32,00 €
7,40 €

29,90 €

27,00 €

F1 Servis Oil

Aquacare

QuattroCare Plus SPRAY

Lubrifluid

KaVo Spray

Spraynet

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.

Sprej pre čistenie násadcov od 
fyziologického roztoku. Je určený na 

čistenie chirurgických 
a implantologických násadcov. 
Dokonale a šetrne prepláchne 

vnútorný mechanizmus nástroja od 
zbytkov fyziologického roztoku, ktorý 
obsahuje množstvo agresívnych solí. 

Aquacare ochráni Váš nástroj 
pred koróziou.

Univerzálny sprej na všetky 
turbíny a násadce do prístroja 

QuattroCare.

Čistiací sprej pre všetky Bien 
Air rovné násadce, turbínky 

a mikromotory.
Pred použitím oleja treba 

nástroj vyčistiť čistiacim 
sprejom – Spraynet (červený).

Čistiací sprej pre všetky 
Bien Air násadce, turbínky 

a mikromotory.
Odstraňuje zbytky starého 

oleja a uvoľňuje 
usadeniny, ktoré vnikajú 

počas práce s nástrojom.

500 ml 41,00 € 500 ml 41,00 €

500 ml 39,90 €

Univerzálny 
mazací olej 
v spreji pre 

KaVo násadce 
a turbínky.

 

Dentatec olej pre CerecFILTER Cerec MC XLFILTER Cerec
 MC/MC X Dentatec sa používa 

na čistenie a mazanie 
systémov 

CEREC a inLab. 
Riedi sa s vodou 

v pomere, ktorý záleží na 
type frézy 

a požadovaného 
efektu.

Náhradné filtre 
do frézovacej 

jednotky MC XL.Náhradné filtre do 
frézovacej 

jednotky 
MC a MC X.

1000 ml6 ks
1 ks

6 ks
1 ks

69,99 €114,00 €
24,00 €

114,00 €
24,00 €

SMIOIL spray

500 ml 21,50 €

Vysokoúčinný syntetický mazací 
a čistiaci prostriedok, ktorý 

predĺži životnosť a zabezpečí 
správny výkon dentálneho 
náradia CHIRANA Medical.

www.topdental.eu

Plne automatický prístroj, na ošetrovanie a mazanie 
nástrojov, funkcia jedného stlačenie. Prístroj ošetrí a vyčistí 

až 4 nástroje naraz, počas 60 sekúnd. Rýchla expanzia 
penivého čistiaceho prostriedku v KaVo. QUATTROcare 

PLUS rozpúšťa anorganický materiál v násadci a následne 
stlačený vzduch vyfúkne zvyšky, čím poskytuje základ pre 

optimálnu starostlivosť a údržbu násadca. Vyššia prevádzková 
bezpečnosť nástrojov. Dlhšia životnosť. Lepšie prevádzkové 
vlastnosti nástrojov. Predchádzanie chybám obsluhy počas 

starostlivosti. Elektronicky riadená postupnosť starostlivosti. 
Vizuálne a akustické varovanie v prípade poruchy jednotky. 

Automatické zobrazenie hladiny v spreji.

QuattroCare Plus KaVo

1620,00 €



KOLIENKA 7878

1 ks 830,50 € 1 ks 590,00 €

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 EX-
PERT grip. Rozsah otáčok do 40 000 ot., Vnútorné chladenie vzduch/voda. 

S jedným prúdom a vnútorne vedeným rozprašovaním vody a rozprašovaného 
vzduchu. Efektívny prístup vďaka ešte menšej hlave. Lepšia viditeľnosť 

vďaka tyčovému svetelnému lúču 25 000 Lux. 
Jednoduchá 

manipulácia.

EXPERTmatic E25L EXPERTmatic LUX E20L

1 ks 745,00 €

EXPERTmatic LUX E15L

1 ks

1 ks

439,90 €

1129,90 €

Prevod 1:1. Pre rovné frézy. Rozsah otáčok do 40 000 ot./min (elektromotor) 
a 20 000 ot./min. (vzduchový motor). Automatické skľučovadlo s tlačidlom 

s trecou rukoväťou. 1-portové chladenie. Povrch EXPERT grip. 

EXPERTmatic E10C

MASTERtorque M9000L
Keramické guľôčkové ložiská. Systém tlačidlového skľučovadla (zadržiavacia sila až 
32 N). Ideálna kombinácia uhla (100° hlava/19° koleno). Kompaktné puzdro hlavy 

(výška: 13,6 mm/Ø: 12,5 mm). Chladenie so 4 portami. Vymeniteľný mikro filter 
na vodu. Veľmi nízky efekt spätného sania. Povrch EXPERTgrip. Sterilizovatelné 

v autokláve. Tichá prevádzka bez vibrácií.

1 ks 809,90 €

EXPERTtorque E680 L

Svetelný redučkný uhlový násadec 5,4:1. Tlačítkové upínanie, svetelní lúč 25 000 
Lux, nerozoberateľný násadec. Vnútorné chladenie vzduch/voda, umývateľný 

a sterilizovateľný do 135 °C

Keramické guľôčkové ložiská. Systém tlačidlového skľučovadla (zadržiavacia sila 
až 32 N). Ideálna kombinácia uhla (100° hlava/19° koleno). Kompaktné puzdro 

hlavy (výška: 13,1 mm/Ø: 12,5 mm). Chladenie so 4 portami. Vymeniteľný mikro 
filter na vodu. Veľmi nízky efekt spätného sania. Povrch EXPERTgrip. 

Z technológiou priameho zastavenia (DST). 
Sterilizovatelné v autokláve. Tichá prevádzka bez vibrácií.

www.topdental.eu

KAVO na splátky
Doprajte sebe a Vašej ambulancii najvyšší štandard KAVO…

Rozumieme Vám, že nie je ideálna doba… avšak nešetrite na kvalite a komforte 
Vašej práce. Topdental Slovensko pre Vás pripravil akciu 3x 1/3 splátka na nákup 
kolienok a malých zariadení KaVo (kolienka, turbínky, pieskovače, premazávacie 
prístroje a pod.), bez navýšenia a s rozložením celkovej nákupnej sumy na 3x splátky… 
zaplatíte 1/3 teraz a okamžite využívate pridanú hodnotu pre Vašu ambulanciu. 
Ďalšie 2x splátky zaplatíte v nasledujúcich 2 mesiacoch.

Ako to celé funguje?

Vyberiem si množstvo a typ, ktoré chcem objednať.
Zašlem objednávku na: info@topdental.eu (nezabudnite uviesť Vaše fakturačné 
a dodacie údaje) alebo telefonicky prostredníctvom bezplatnej infolinky 0800 939 939.
Následne obdržíte tovar spolu s faktúrou v celkovej Vašej hodnote nákupu a prílohu 
k faktúre bude tvoriť splátkový kalendár. Celková suma sa rozdelí na splátky 
do 3 mesiacov bez navýšenia sumy.

Príklad: Celková suma objednávky 1500 €, rozdelená na tri splátky:

do 01.10.2022 – 500,00 € – Splatné ihneď po obdržaní zásielky

do 01.11.2022 – 500,00 € – Splatené 2/3

do 01.12.2022 – 500,00 € – Touto platbou je  všetko vyrované

1 ks 1 ks 1 ks479,90 € 183,00 € 449,90 €

Multiflex Lux 465 LED MULTIflex 457 MULTIflex 465 LRN
Multiflex - rýchlospojka s LED svetlom pre turbínky 

KaVo, s možnosťou regulácie množstva vody 
na chladenie.

Nesvetelná, rýchlospojka so 4-dierkovým 
štandardným pripojením MIDWEST a integrovaným 

ventilom spätného sania, bez nastavenia chliadenia.

Z vysokotlakovou  výbojkou, prípojkou LUX so 
4 otvormi, regulačným krúžkom chladenia, 
z jednosmerným ventilom, ktorý zabraňuje

vniknutiu chladiacej vody.



ODSÁVANIE 7979

6 ks 8,10 €

Čistiaca kefka na 
odsávaciu kanylu. 

Ohýbateľná, ideálna na 
čistenie vnútri kanyly. 

Pre všetky aspiračné kanyly 
s ø 11 mm a ø 16 mm.

Mirasuc Brush

100 ks Hygovac
25 ks Hygojet

10 ks H16 Adaptér

4,8 mm 20 ks

2,5 mm 100 ks

2,5 mm 20 ks/100 ks
1,2 mm 20 ks/100 ks

4 ks

20 ks (ŠEDÁ) 5 ks

25 ks Hygosure XL
25 ks Hygosure

100 ks  

5,00 €
11,00 €

15,00 €

35,00 €

109,90 €

38,90 €/169,00 €
42,90 €/189,00 €

20,30 €

43,90 € 12,50 €

14,20 €
11,80 €

8,90 €

Kanyla s bočnými 
integrovanými otvormi na 

odsávaciu hadicu 
s priemerom 16 mm. 

Autoklávovateľná 
do 134 stupňov 

Celzia.

SurgiTip Odsávačky 
chirurgické

Univerzálna AERO Kanyla

Univerzálna Kanyla III Univerzálna Kanyla Petito

Hygoformic Bio Odsávačky 

Sterilné, jednorazové, 
chirurgické odsávačky.

Sterilné, jednorazové, 
chirurgické odsávačky.

Aerosólová kanyla až 2x viac 
absorpcie aerosólu.

Špeciálne vyvinutý otočný 
a uzamykateľný ochranný štít 
umožňuje zvýšené nasávanie 

aerosólu a účinné, ergonomické 
sanie ako súčasť profylaxie. 

Zabraňuje refluxu. Priemer 16 mm. 
Autoklávovateľné.

Plastové odsávacie 
kanyly, na odsávaciu 
hadicu s priemerom 

16 mm. 
Autoklávovateľné 

do 134 stupňov 
Celzia.

Plastové odsávacie 
kanyly, na odsávaciu 
hadicu s priemerom 

11 mm / 16 mm. 
Autoklávovateľné 

do 134 stupňov 
Celzia. Vhodne 
najmä pre deti.

Hygovac pre Hygosurge/
Hygojet

Hygosurge/XL/H16 Adaptér

Univerzálna Kanyla ProtectMirasuc Adapter

Nádstavec 
k Hygosure.

Dĺžka 12 cm. 

5 ks 13,50 €

Odsávačky v tvare 
slimáka. Vyrobené na 

biologickej báze 
z cukrovej trstiny. 

Biodegradovateľné, 
šetrné k životnému 

prostrediu.

Hygosurge je autoklávovateľná 
chirugická koncovka pre odsávačky 
Hygovac. HygoSurge odsávačka má 

priemer 3,6 mm. Odporúčame zakúpiť k 
Hygosurge odsávačkam Hygovac 

redukciu H16. Verzia XL sa pripája 
priamo na adaptér bez 

použitia Hygovacu.
 H16 - Adaptér 16 mm k Hygovac 

a Hygosure.

Univerzálne 
plastové adaptéry. 

Z priemerov:
11 mm na 16 mm 

(sivý-sterilizovateľný)
(biely),

a 6 mm na 11 mm. 

100 ks neodnímateľné
100 ks odnímateľné

2,40 €
2,70 €

Odsávačky ASA
Jednorázové odsávačky - 

15cm.
Možnosť vybrať 

odnímatelnú
alebo neodnímatelnú 

koncovku
a rôzne farebné 

prevedenie.

5 ks 12,50 €

Chiru-Cleaner 
Sú kefky, ktoré sa používajú 

na čistenie chirurgických 
odsávačiek.

12 ks 23 cm Chiru-cleaner 17,20 €
6 ks 16 cm Chiru-cleaner 9,50 €

1 ks 2,40 €

H16

Hygosurge

Hygosurge XL

SurgiTip Odsávačky 
chirurgické S&D

Scantube Aspirators 45°
Jednorázové odsávačky. 

Vyrobené z enviromentálne 
neutrálneho PE a PP. 
Bez obsahu ftalátov 

a latexu. 
11 rôznych farieb. 

Priemer 11 mm, 
dĺžka 13,5 cm. 

Oba konce skosené 
do 45°.

100 ks 2,69 €

Mirasuc 16
Autoklávovateľná plastová sacia kanyla. Veľká, 

hranatá podložka, mierne zaoblená. Ideálne na 
odsávanie a zároveň na voľnú pracovnú plochu

ø 16 mm, 
dĺžka 12 cm

10 ks 14,90 €

1 ks 1 ks2,50 € 1,40 €

Opakovateľne 
použiteľný sáčok 

s gélom, možnosť 
použiť ako studený 
alebo teplý obklad. 

Vychladenie 
v mraziaku, 
nahrievanie 

v mikrovlnnej rúre.
Rozmer 11,5x10 cm.

Sáčok na lokálne 
ochladenie cca. Účinok 

30 minút. Po stlačení 
vnútorného vaku sa 

aktivuje endotermická 
reakcia, ktorá spustí 

okamžitý chladiaci proces 
(-4°C) podľa 

kryoterapeutickej 
receptúry.

Cold Hot Pack Easy Ice Cold Bag

www.topdental.eu



Endo-motor Mark III, iRoot pro & 
Apex Locator

Endodontický mikromotor iRoot Pro /+ Apex Locator/
Prenosný endodontický motor so štvorrýchlostným ovládaním na meranie a prípravu koreňového kanálika. Jeho 

pripojenie Bluetooth umožňuje synchronizáciu s inými zariadeniami na optimalizáciu pracovného procesu.
Vlastnosti motora iRoot Pro: má 10 pamäťových nastavení, ktoré sa dajú uložiť do zariadenia. 

Obsahuje Apex lokátor s OLED displejom. Technológia Bluetooth umožňuje synchronizáciu motora s Apex lokátorom 
a pedálom. Zmenšenie protiľahlého uhla 16:1. USB konektor. K dispozícii je ovládanie krútiaceho momentu. 

Nabíjateľná a vymeniteľná batéria. Kompatibilný so všetkými súbormi NI-TI. K dispozícii pre 6 uhlov. Autoklávovateľný 
pri vysokej teplote. S automatickým senzorom. Motor začne pracovať pri kontakte so zubom a automaticky sa zastaví, 

keď sa oddelí od zuba. Otáčky: 150-800 ot./min Výkon: 0,6-4,0 Ncm.

Endodontický mikromotor MARC III
Prenosný motor s 10 pamäťovými nastaveniami na prípravu a meranie koreňového kanálika. Možnosť synchronizovať 

s pedálom bez potreby káblov. Vhodný pre ľavákov aj pravákov, takže sa dá používať oboma rukami. Obsahuje 
vysokokvalitný OLED displej. Dá sa použiť s apex lokátorom cez kábel. Zmenšenie protiľahlého uhla 16:1. 

USB konektor. Nabíjateľná a vymeniteľná batéria. Kompatibilné so všetkými súbormi NI-TI. S automatickým 
senzorom. Motor začne pracovať pri kontakte so zubom a automaticky sa zastaví,  keď sa oddelí od zuba. 

Otáčky: 150-800 ot./min. Výkon: 0,6-4,0 Ncm.

Apex Locator  
Apex lokátor sa ľahko prenáša vzhľadom na jeho malú veľkosť. Navyše kvalita jeho zobrazenia s reálnymi farbami 

zjednodušuje prácu v zubnej ambulancii. Vlastnosti: vysoko kvalitný LCD displej. Dotykový panel. Technológia 
Bluetooth umožňuje synchronizáciu lokátora s iRoot Pro. Dá sa použiť aj s Endo Motor Marc III cez kábel. Obsahuje 

presný gyroskop, takže sa obrazovka prispôsobí rôznym polohám. Multifrekvenčná technológia. Viacuhlové 
nastavenie. Upozornenie, keď je endo súbor menej ako 2,2 mm od vrcholu. Batéria: 3,7 V / 1000 mAh.

Displej TFT LCD so širokým pozorovacím uhlom 3,5.
Rozmery: 110 mmx65 mm.

Mark III

iRoot Pro

Apex Locator

iPedal

999,00 €1 ks iRoot Pro

820,00 €1 ks Mark III

288,00 €1 ks Apex Locator139,90 €1 ks iPedal
www.topdental.eu
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5 L

2,5 l 2,5 l

5 l

50 ks 25x37 cm XL45 ks 17,5 cm x 22,5 cm

75,00 €

62,50 € 34,00 €

190,00 €

13,50 €5,80 €

Určený na použitie 
v ultrazvukovom kúpeli. 

Koncentrát pre nástroje, frézy 
a endodontické 

nástroje a predmety. 
Je germicídny, enzymatický. 

Nie je žieravý, 
je netoxický.

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.

Dezinfekčný koncentrát. 
Dezinfekcia pre nástroje, 

frézy, predmety. 
2% alebo 4% roztok. 

Pridajte 20 ml 
do 

1 litra čistej 
vody(2%).

Bezaldehydový koncentrát 
na dezinfekciu a čistenie 

všeobecných, chirurgických 
aj rotačných nástrojov. 

Baktericídni s Tb, fungicídni, 
virucídni, vysoko efektívny 

čistiaci účinok - rozpúšťa 
odolné nečistoty. Mimoriadne 

hospodárne vďaka dlhej 
aktívnej dobe 14 dní. 

Dezinfekcia rotačných nástrojov. 
Dezinfekčný prostriedok pre 

rotačné nástroje, frézy, diamantové 
leštičky. Pripravený na 

okamžité použitie. 
Minimálna doba namáčania 

5 minút (ničiaci vírusy, 
baktérie, spóry). 

Maximálne 60 minút 
(fungicídny).

Plne virucídny roztok pripravený 
na použitie na čistenie 

a dezinfekciu rotačných nástrojov. 
Baktericídne, mykobaktericídne, 

tuberkulocídne, kvasinkové, 
fungicídne, virucídne. Výnimočný 

čistiaci výkon, špeciálne navrhnutý 
pre mikroštruktúry vo vrtákoch 

a frézach Vynikajúca ochrana proti 
korózii a dlhá pracovná doba 7 dní. 

Veľmi krátke reakčné časy.

ID 213

Disbur Ready

ID 220

Tekuty čistiaci a dezinfekčný 
prostriedok pre ošetrenie 

stomatologického rotačného 
inštrumentária z ocele, 

tvrdeného kovu, diamantu, 
elastických leštiacich nástrojov, 
keramických brúsnych teliesok 

a koreňových nástrojov. Neriedi 
sa. Účinok na široké spektrum 

vírusov.

Incidin Alcohol Wipes
Dezinfekčné utierky Inicidin 

Alcohol Wipe slúžia na 
okamžitú dezinfekciu 

zdravotníckych pomôcok. 
Nezanechávajú aktívne 

reziduá na povrchoch. Majú 
široké spektrum účinnosti 

(vrátane Norovírusu) a krátky 
expozičný čas.

Ultrasonic CLEANER

5 l
1 l

48,00 €
21,40 €

Instrument Desinfectant

Sekudrill

Cavi Wipes
Pohodlné, na okamžité použitie pripravené utierky so stredne 

silnou schopnosťou dezinfekcie na čistenie a dezinfekciu 
povrchov napustené dezinfekčným roztokom Desident Cavi-
Cide. 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.

2 L 37,00 €
2 L 25,50 €

2,5 l Forte
2,5 l

59,00 €
56,00 €

ID 212/ID 212 Forte

2 l 26,00 €
1,5 kg
6 kg

40,80 €
154,50 €

Sekusept Aktiv
Plne rozpustný granulovaný 

dezinfekčný prípravok s čistiacim 
účinkom na báze aktívneho kyslíka 

určený na dezinfekciu 
zdravotníckych predmetov 

a inštrumentária.
Účinný proti baktériám (vrátane 
TBC) a hubám. Virucídny účinok.

(vrátane HIV, HBV, HCV).

Odstraňuje algináty a cementy 
za krátky čas. Jemné 

k materiálu-vhodné pre všetky 
nehrdzavejúce kovy (vrátane hliníka) 

a plasty. Koncentrát na čistenie 
nástrojov a odtlačkových lyžíc. 

Jednoducho riediteľný vodou. Možné 
použitie v ultrazvukovej čističke. 

Vhodný aj pre neoxidujúce 
kovy a plasty.

50 ks Tabs 84,00 €

TrayPurol

5 l 44,90 €

Incidin Foam

Dezinfekčný alkoholový 
prípravok na rýchlu 

dezinfekciu zdravotníckych 
nástrojov a pomôcok. Tekutý, 

 na priame použitie 
postrekom, na rýchlu 

a bezpečnú dezinfekciu plôch 
odolných voči alkoholu.

Priame použitie bez riedenia.

5 l
650 ml

51,00 €
8,50 €

Incidin Liquid

1 l 46,00 €

Odporúčaná na kovy aj plasty, 
lakované povrchy, akrylátové 

sklo, polykarbonáty, 
polysulfóny. Je ideálna pre 

starostlivosť kresiel v zubných 
ambulanciách. Široké spektrum 

účinnosti a rýchle pôsobenie. 
Prípravok je určený na okamžité 

použitie. Nerieďte!

750 ml 8,50 €

100 ks 20x20 cm 12,50 €

Úplne virocídne bezalkoholové
dezinfekčné 

a čistiace obrúsky 
na plochy 
a povrchy. 

Rozmer obrúsku: 
17,5x20 cm.

FD 300 Wipes

50 ks 10,00 €
110 ks
110 ks náhradná náplň

8,90 €
6,90 €

FD 350 Wipes
Alkoholové a rýchlo 

pôsobiace dezinfekčné 
a čistiace obrúsky na menšie 

povrchy zdravotníckych 
výrobkov. Baktericídne, 

tuberkulocídne,kvasinkocídne, 
fungicídne, obmedzené 

virucídne PLUS (vrátane HBV, 
HCV, HIV a koronavírusov).

160 ks  15,2 cm x 17,1 cm Dóza 9,20 €

5 l 47,00 €

Bactasept Floor
Koncentrát na čistenie podláh 
na báze čistiaceho prostriedku 

na všetky umývateľné 
podlahové povrchy vrátane 

dlaždíc, kompozitných a iných 
podláh. Pomáha redukovať 

pachy spojené s podlahou. 2% 
roztok: 100 ml koncentrátu do 

5 litrov teplej vody.

1 l 17,00 €

www.topdental.eu

AKCIA: 1 ks 
dóza
v akcii 10+1 
zdarma

64,00 €
67,00 €

AKCIA
10+1 

8,35 €

45 ks (sáčok) v akcii 3+1 zdarma 4,75 €
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5 l 5 l

500 ml prázdna fľaša

500 ml

100ks/200 ks tuba

2,5 l

35,00 € 39,90 €

5,00 €

32,00 €

5,50 € /11,50 €

46,50 €

FD 312

XL V-WIPES Surface 
disinfectant

Povrchová (postreková)
dezinfekcia

Povrchová ( postreková)
dezinfekcia

FD 322

FD 360  

XL V-WIPES Surface 
disinfectant

FD 366 Sensitive 

Bezalkoholový koncentrát 
na dezinfekciu povrchov 

neinvazívnych zdravotníckych 
pomôcok, zdravotníckeho 

inventára a podláh. Baktericídne, 
kvasinkocídne, obmedzené 

virucídne vrátane HBV, HCV, HIV 
a koronavírusov. Ekonomické pri 

použití až 250 litrov roztoku.

Rýchlo pôsobiaci roztok pripravený 
na použitie na rýchlu dezinfekciu 

povrchov zdravotníckych pomôcok 
a medicínskeho inventára. Baktericídne, 

tuberkulocídne, kvasinkocídne, 
fungicídne, obmedzené virucídne 

(HBV, HCV, HIV a koronavírusov, 
ako aj neobalené adenovírusy 

a norovírusy).Veľmi krátka doba 
expozície.

Čistiaci prostriedok na 
hĺbkové čistenie pórov 

a starostlivosť o povrchy 
zo syntetickej kože.

odstraňuje všetky typy 
škvŕn, hrán a zafarbenia. 
Ideálne pre ošetrovacie 

jednotky v kombinácii 
s FD 366 sensitive. Sada 

z leštiacou handričkou 
a 9 špeciálnymi hubkami.

10x8 ml + 500ml prázdna fľaša
10x8 ml = 5l dezinfekcie

46,00 €
52,00 €

HD 440

ViroSurf ZERO Virofex

Tekutý ochranný krém, na ošetrenie 
namáhanej a citlivej pokožky. Krém sa 
rýchlo vstrebáva do pokožky a pôsobí 

dlhodobo. Zmierňuje podráždenie 
pokožky/napr. dlhodobé nosenie 

jednorazových rukavíc/. Chráni, stará 
sa a predchádza vzniku zápalov, 

zamedzuje vysušovaniu pokožky, 
nemastí a rýchlo sa vstrebáva, 
intenzívne a dlhodobo sa stará 

o pokožku.

FD 333
Rýchlo pôsobiaci roztok pripravený 

na použitie na rýchlu dezinfekciu 
povrchov zdravotníckych pomôcok 

a medicínskeho inventára. 
Baktericídne, tuberkulocídne, 

kvasinkocídne, fungicídne, 
obmedzené virucídne (HBV, HCV, HIV 

a koronavírusov, ako aj neobalené 
adenovírusy a norovírusy). Dobrá 

materiálová kompatibilita. 
Citrónová vôňa. Rýchle schnutie.

2,5 l 48,00 €

HD 435

Rýchlo pôsobiaca alkoholová dezinfekcia 
rúk, ktorá poskytuje  dezinfekciu v priebehu 

niekoľkých sekúnd a nezanecháva žiadne 
lepkavé zvyšky. Rub má rovnakú konzistenciu 
ako voda a rýchlo sa odparuje. Baktericídny, 

kvasinkocídny a tiež virucídny proti obaleným 
vírusom vrátane koronavírusu. 

Vhodný pre časté použitie.
 Odparuje sa behom niekoľkých 

sekúnd. 

Jemný, umývací, tekutý krém 
s hodnotou pH typickou pre 

pokožku na udržanie ochranného 
kyslého plášťa pokožky. Intenzívne 
čistenie vďaka vybraným aktívnym 
umývacím zložkám. Obsahuje látky 

ošetrujúce a zvlhčujúce pokožku, 
ako aj faktory zvlhčujúce pokožku.

Ideálny v kombinácii s alkoholovou 
dezinfekciou rúk HD 410 

a HD 412 essential.

HD 410

2,5 l
500 ml

42,30 €
12,50 €

750 ml 16,90 €

500 ml + rozprašovač 500 ml + rozprašovač5,50 € 5,90 €

Eliminuje potrebu objemných 5 l  kanistrov. Je nehorľavý a zamedzuje 
kontaktu s chemikáliami, ktoré by sa mohli rozliať počas plnenia. 
Nepáchne alkoholom alebo inými škodlivými biocidmi. Je šetrný 

k životnému prostrediu, nákladovo efektívny a ľahko použiteľný. Môže byť 
použitý na všetkých povrchoch v zubnej ordinácii/chirurgii, vrátane tých, 

ktoré sú normálne citlivé na alkohol. Po aktivácií vydrží 12 mesiacov.

Bez obsahu aldehydov 
pripravené na použitie na rýchlu 

dezinfekciu citlivých povrchov 
invazívnych a neinvazívnych 

zdravotníckych pomôcok 
a lekárskeho inventára v praxi. 
Baktericídne, tuberkulocídne, 

levurocídne, v obmedzenej miere 
virucídne (vrátane HBV, HCV a HIV ).

100 ks vedierko
100 ks

31,50 €
25,40 €

FD 366 wipes

2,5 l 47,00 € 2,5 l 46,50 €

500 ml 15,50 €

Alkoholový prípravok na rýchlu 
chirurgickú dezinfekciu rúk.
Extrémne rýchla hygienická 
dezinfekcia rúk 30 sekúnd/ 

chirurgická dezinfekcia rúk 90 
sekúnd. Obsahuje ošetrujúce 

a hydratačné látky, veľmi dobrá 
znášanlivosť pokožky, dermato-
logicky testované. Bez parfumu.

2,5 l 30,90 €

www.topdental.eu

100ks/200 ks tuba
100ks/200 ks náplň

5,30 € /9,90 €
4,90 € /9,90 €

Účinné proti širokému 
spektru organizmov. Tuba 

obsahuje uzatvorené vrecko. 
Obrúsky veľkosti 180x120

-100 ks /200x200 mm 
-200 ks. Utrite objekty   

a nechajte 
dezinfekciu pôsobiť.

100ks/200 ks náplň 5,20 € /11,50 €

Gel & Rub na ruky
Dezinfekcia na ruky

Pre povrchovú 
dezinfekciu vrátane 

povrchov citlivých na 
alkohol. Účinná proti 

širokému spektru 
organizmov. Mätová 

vôňa. Obsahuje 
detergent.

Pre povrchovú 
dezinfekciu 

neinvazívnych 
lekárskych prístrojov.

Je účinná proti širokému 
spektru organizmov. 

Desident postreková 
dezinfekcia

Univerzálny dezinfekčný 
prostriedok na na dentálne 

zdravotnícke pomôcky, 
prístroje a neporézne 
povrchy. Baktericídny, 

virocídny, fungicídny 
a tuberkulocídny účinok.

5 l
200 ml/700 ml

47,00 €
5,50 €/10,90 €

Účinné proti širokému 
spektru organizmov. Tuba 

obsahuje uzatvorené vrecko. 
Obrúsky veľkosti 180x120

-100 ks /200x200 mm 
-200 ks. Utrite objekty   

a nechajte 
dezinfekciu pôsobiť.

Bezaldehydová 
povrchová dezinfekcia 
s rýchlym účinkom pre 

citlivé povrchy.
Vhodné vzhľadom 

k veľmi nízkemu 
množstvu alkoholu pre 
citlivé materiály, ako je 

akryl, vinyl, a pod.

AKCIA 1+1 

500 ml

5 l5,00 € 45,50 €

10,00 €
cena v akcii 1+1 cena v akcii

bežná cena100 ml

1,80 €

3,60 €
cena v akcii 1+1

bežná cena

TOP AKCIATOP AKCIA

9,00 €
48,00 €

9,00 €
55,00 €
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Orotol Plus

MD555 MD550

1 ks - 2l Set

2,5 l

2,5 l

1 l

750 ml

49,00 € 129,90 €

49,90 €

29,90 €

33,00 €

15,50 €

Bezaldehydový nepenivý 
koncentrát na intenzívnu 
dezinfekciu, deodorizáciu 
a čistenie zubolekárskych 

odsávacích zariadení 
a separátorov amalgámu.

Dóza na riedenie koncentrovaných 
čistiacich prostriedkov sacích 

zariadení. Na jednoduchú aplikáciu 
dezinfekčných a čistiacich 

prostriedkov sa odporúča špeciálny 
systém starostlivosti OroCup. 
Tento systém starostlivosti je 
prispôsobený sacej jednotke 

a ponúka tiež pripájacie adaptéry 
pre všetky sacie hadice.

OroCup
Kompletná sada 

pre čistenie odsávacích 
systémov. 

Bezaldehydový 
nepenivý koncentrát 

na intenzívnu 
dezinfekciu, deodorizáciu 

a čistenie zubolekárskych odsávacích zariadení 
a separátorov amalgámu. Set 2,5 l Orotol Plus+

0,75 l MD 550+ 2,5 l MD 555+ 1x OroCup.

Čistiaci koncentrát bez peny pre 
odsávacie systémy a separátory 

amalgámu všetkých druhov. 
Rozpúšťa inkrustácie z vápna, 
profylaktických práškov alebo 
produktov Prophylaxis Pearl. 

Najintenzívnejší čistiaci účinok 
proti usadeninám a kalu.

Ideálne v kombinácii 
s Orotol plus.

Systém úpravy vody v súpravách KaVo 
pridáva Oxygenal 6 do vody 

v správnom pomere. Prostriedkom 
Oxygenal 6 sú ošetrované všetky 

prívody vody, aj multifunkčné hroty, 
turbínky, scalery, násadce a kolienkové 

násadce i voda na vyplachovanie. 
Koncentrácia peroxidu vodíka 

je 0,02%, a okrem toho je väčšina 
zariadení KaVo vybavená systémom 

intenzívnej redukcie baktérií.

Nepenivý, na použitie pripravený 
roztok pre vysoko účinné čistenie 

pľuvátok, nezanecháva pozostatky,
čistí antimikrobiálnym pôsobením 
(baktericídnym/fungicídnym) bez 

problémov odstráni pozostatky 
vodného kameňa, krvi, tabliet na 

sfarbenie plaku, odtlačkovacích hmôt, 
a pod. Vhodný pre všetky zariadenia 

s odlučovačom amalgámu.

Dekaseptol Gel (KaVO)

Vector RinsEndo

Vector Cleaner

Roztok pripravený na použitie na 
dezinfekciu kvapalinového kanála 

v násadci RinsEndo a hadičkách 
Vector. Široké spektrum účinku: 

baktericídne, tuberkulocídne, 
fungicídne, obmedzené virucídne 

PLUS( vrátane HBV, HCV a HIV,
norovírusy) Výborná materiálová 

kompatibilita. Obsahuje rýchlo 
pôsobiacu kombináciu alkoholov.

Roztok pripravený na použitie na 
odstraňovanie zvyškov rozpustných 

v kyseline v hadicovom systéme 
a násadcoch systému Vector. 

Intenzívny čistiaci účinok. Výborná 
materiálová kompatibilita.

 Obsahuje anorganické kyseliny, 
povrchovo aktívne látky, inhibítory 

korózie. Čistiaci efekt do 10 min.

Oxygenal 6 (KaVo)

Používa sa na každodenné čistenie 
odsávacích systémov, možno ho 

použiť v sacích systémoch s mokrým 
potrubím, suchým potrubím 

a polomokrým/suchým potrubím.
Vysoko účinný čistiaci a dezinfekčný 

prostriedok. Málo penivý 
a neabrazívni. Roztok bez aldehydov, 

chlóru a fenolu.

Daily Aspirator Cleaner

Green&Clean M2 Metasys
Duálny systém (červený/zelený). Vynikajúce 

aktívne odpeňovanie, jednoduchá 
manipulácia vďaka dobre navrhnutému 

dávkovaču. Vysoká environmentálna 
kompatibilita, dobrá materiálová 

kompatibilita, enzymatický produkt 
s vynikajúcou schopnosťou rozpúšťať 

bielkoviny. Ideálne pre všetky odlučovače 
amalgámu a odlučovače vzduch-voda.

1 ks dávkovač+2x500 ml 

5 l

500 ml
143,00 €

49,00 €

48,90 €

5 l
1 l

55,00 €
16,00 € 1 l 16,00 €

Weekly Aspirator Cleaner
Ideálny na týždenné čistenie a údržbu 

systémov zubnej odsávačky, možno ju použiť 
na odsávacích systémoch s mokrou linkou, 

suchou linkou a polomokrou/suchou linkou. 
Nízkopenivé a neabrazívne riešenie. Roztok 

bez aldehydov, chlóru a fenolu. Farebne 
odlíšené. Určený na odstránenie bielkovín 

a organických zvyškov.

2,5 l 52,90 €

Orotol Basic Set

2,5 l 39,90 €

MD 520
Plne virucídny roztok pripravený 

na použitie na efektívnu 
a materiálovo šetrnú dezinfekciu 
a čistenie odtlačkov, protetických 

prác atď. Použitie pre algináty, 
silikóny, polyéterový kaučuk, 

hydrokoloidy, polysulfidy atď.
Baktericídni, tuberkulocídni, 

kvasinkocídni, virucídni (obalené 
vírusy vrátane HBV, HCV a HIV.)

2,5 l 41,80 €

6 l
3x1 l + prísl.

31,90 €
89,90 €

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok 
pre dentálne odsávacie systémy.

Hotová zmes a je okamžite aktívna.
Kompletná dezinfekcia odsávacieho 

systému do 80 sek. Baktericídny, 
fungicídny, virucídny, tuberkulocídny, 

účinný proti HBV, HIV: 
úplná ochrana pre pacientov 

a lekárov.

5 l Spray 700 g Powder39,00 € 35,00 €

Impression Disinfectant

500 ml Spray 14,40 €

Bossklein Impression Desinfectant Powder je rýchlo 
pôsobiaci práškový dezinfekčný prostriedok, ktorý je 

vhodný pre všetky druhy odtlačkových materiálov, ako 
sú silikóny, algináty a polyéter. Účinné proti baktériám, 

kvasinkám a vírusom (obmedzené spektrum).

Spray- Pripravený na použitie na dezinfekciu alginátov, 
silikónov, polyéterov a sadrových odtlačkov.

Dezinfekčný sprej Bossklein Impression je bez 
aldehydov a rýchlo pôsobiaci s plnou účinnosťou 

dosiahnutou do 5 minút.

www.topdental.eu

61,10 €
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1200 g 36,10 €

Zeta 2 Enzyme Zhermack

Zeta 1 Ultra na nástroje 
Zhermack

Zeta 3 Wipes Pop-Up utierky 
na plochy Zhermack

Zeta 2 Enzyme je trienzymatický 
dezinfekčný a čistiaci prostriedok 

v prášku špecifický pre bežné 
chirurgické nástroje a vrtáky.

Široké spektrum účinku podľa 
najnovších európskych noriem 

overených na dezinfekciu. 
Vysokoúčinné koncentrované 

receptúry. Účinnosť : vysoká ochrana 
pre lekárov i pacientov. Neobsahuje 

aldehydy a fenoly. 2% riedenie.

Koncentrovaný tekutý dezinfekčný 
a čistiaci prostriedok na nástroje so 

širokým spektrom účinku! Umožňuje 
pripraviť 50-100 litrov roztoku. Bez 

aldehydový a fenolový. Baktericídne, 
fungicídne, mykobaktericídne 

a virucidné. Pre chirurgické, rotačné 
aj  jemné nástroje ako sú skalpely, 

kliešte, vrtáčiky, zrkadlá, sondy a pod.

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.
1 l 35,60 €

Koncentrovaný, nepenivý čistiaci, 
dezodoračný a dezinfekčný roztok pre 
sacie zariadenia a misky na pľuvátka. 

Bez aldehydov a bez fenolov.
Neagresívny účinok. Používa sa denne 

pre odstránenie a prevenciu tvorby 
biofilmu a odstránenie anorganických 

usadenín.
Široké spektrum účinnosti.

1 l 100 ks21,90 € 7,90 €

Zeta 5 Power Act pre sacie 
zariadenia Zhermack

3 l 54,90 €

Gypstray dezinfekcia na 
odtlačky Zhermack

Zeta 4 Wash na plochy 
Zhermack

Roztok pripravený na použitie 
na odstraňovanie zvyškov sadry 
z odtlačkových misiek, špachtlí 

alebo iných nástrojov. Neutrálnemu 
pH , neobsahuje fosfát. Vhodný 
na použitie aj v ultrazvukových 

čističkách. Bublinkový efekt pomáha 
odstraňovať stopy sadry aj na menej 

prístupných miestach. Ekologický.

Bezaldehydový, širokospektrálny 
dezinfekčný prostriedok vo forme 

peny. Kompatibilný so všetkými 
materiálmi vhodný najmä na 

dezinfekciu citlivých povrchov.
Expozícia: 1 min, účinnosť: 

baktericídne, fungicídne, TBC, 
virucidné (HIV, HBV, HCV). 

Nedráždivá citrónová vôňa.

3 l 43,90 €

Zeta 4 Wash je koncentrovaný čis-
tiaci a dezodoračný roztok na veľké 

plochy. Bez aldehydov a fenolov. 
Pre všetky umývateľné povrchy. 

Obsahuje špeciálne činidlá. 
Nepenivý, nefermentujúci a 90% 

ekologicky odbúrateľný. Vhodný aj 
pre gumové, drevené, 

porcelánové, keramické.

3 l 28,20 €

Zeta 3 Foam na citlivé 
povrchy Zhermack

1 l 31,90 €

Dentosept S - aktívna 
kombinácia prísad

Prostriedok na úpravu vody 
s dlhodobým účinkom na 

použitie v dezinfekčnom zari-
adení súprav Sirona. Je vysoko 

účinný proti patogénnym 
baktériám, ako je Legionella 
Pseudomonas aeruginosa E 

Coli.

ALPRON
Tekutý koncentrát pre 

kontinuálnu údržbu kvality vody 
v rozvodoch (vrátane nástrojov a 

plničky pohárikov) 
v zdravotníckych a dentálnych 

jednotkách. Koncentrovaná 
tekutina na sústavnú 

dekontamináciu vody 
v zubolekárskej súprave.

1 l 29,90 €

Destilator Euronda
Destilátor vody, ktorý funguje 

na princípe kondenzácie 
vodnej pary cez uhlíkový filter, 

pre výrobu kvalitnej 
a lacnej destilovanej 

vody. 
Výkon: 0,7l/1h.

Kapacita 4l.

1 ks 319,90 €

50 ks 12 ks 46,00 € 29,80 €

Vymeniteľné filtre 
do odsávania.

Filtre Yellow disposable

Dezinfekčné tabletky 
zabraňujúce tvorbe 

peny v odsávacích 
systémoch.

Antifoaming disinfectant 
tablets

Samolepiace sterilizačné sáčky
Pre sterilizáciu 

nástrojov parou. 
Odolný materiál, obsah zostáva vždy viditeľný cez  priehľadnú 

laminovanú fóliu  PET/CPP. Umožňuje rýchlu  
identifikácia obsahu, veľký samotesniaci prúžok, ľahko sa 

zatvára a udržuje sterilitu.

100 mm x200 m
150 mm x200 m
200 mm x200 m
300mmm x200 m

75 mm x200 m
50 mm x200 m

67,00 €
43,00 €

 32,00 €
20,00 € 
15,50 € 
10,00 € 

Sterilizačná rolka

70x225 mm 200 ks
90x135 mm 200 ks
90x230 mm 200 ks
135x225 mm 200 ks

57x100 mm 200 ks

12,00 €
7,80 €
7,00 €
7,40 € 
4,80 € 

Comply Steri-Gage
Chemický indikátor do parnách 

sterilizátorov. Vhodné na 
sterilizáciu parou pri +121 °C 

a +134 °C. Integračné indikátory 
triedy 5 (integrátory). Jednotlivo 

balené. Jasné výsledky 
vďaka technológii 

„Moving Front“.

100 ks 28,00 €

1 ks 665,90 €

Kompaktná, ergonomická a ľahko použiteľná zváračka 
s moderným dizajnom. Výšku a hĺbku špeciálneho, 

patentovaného držiaka role je možné upraviť a je možné 
ho tiež namontovať na stenu. Integrovaná nosná plocha 

napomáha procesu utesnenia. 
Stabilizačný systém proti 

prevráteniu. Plne 
v súlade s normami 

UNI 868-5 a EN 11607-2.

Euroseal 2001 PLUS

8,50 €
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Dezinfekčná nádoba na 
vrtáky

1 ks 8,10 €

Dezinfekčná nádoba 
s vnútorným košíkom 
a vrchnákom určená 

na vrtáky.
Materiál 

Polypropylen.
ø 9 h 8,2 cm.

1 ks

1 ks

12,00 €

47,00 €

Dezinfekčná nádoba na 
vrtáky nerezová

Vanička pre rotačné nástroje

Dezinfekčná nádoba 
s príslušenstvom

Dezinfekčná nádoba 
s vnútorným košíkom 
a vrchnákom určená 

na vrtáky.
Materiál Nerez.

ø9 h 5 cm.

Vanička s objemom 150ml. 
S prístupovým 

otvorom pre nástroje.  
Vyberateľný 

vnútorný 
kôš a veko.

Dezinfekčná nádoba 
vrátane košíka 

a vrchnáku, plastová. 
Sterilizovateľná pri 121 

stupňoch Celzia.
Rozmery: 

35x26 hx14 cm.

1 ks 24,90 €

1 ks1 ks

1 ks

71,40 €11,50 €

46,80 €

Obsahuje vnútornú 
vyberateľnú vypúšťaciu 

nádrž a veko. 
Kapacita 3 litre. Testované 

podľa normy BS 5452.

Robustný box z odolného 
polypropylénu, ľahká 

údržba (vhodný 
do umývačiek), 

s ergonomickými 
držadlami, umožňuje 

úplné odkvapkanie a zabraňuje 
zachyteniu nástrojov. Rozmery: 

13x32,5x21 cm, objem max. 3L.  Rôzne farby.

Fľaša s rozprašovačom, 
prázdna. 600 ml.

Dispenzér na gázové 
štvorce

1 ks 1 ks

1 ks

16,90 € 23,80 €

25,50 €

Plastový dvojitý dispenzér 
gázy 5x5 cm. 

Autoklávovateľný 134°.

Zásobník na rukavice, plastový, 
na montáž na stenu.

Rozmer:
28x10 hx6,5 cm.

Dispenzér na rukavice

Dispenzér 
na podbradníky, plastový.

Rozmery 
18x13x17 cm.

Vanička pre nástroje 
s objemom 3l

Hygobox Dezinfekčná 
vanička

Dispenzér na skladané 
podbradníky

1 ks 22,90 €

Nádoba na vatu
Nerezová kovová  
nádoba na vatu, 

s pružinou.
Rozmer: 

priemer 6,3 cm, 
výška 8,2 cm.

Flaša 
s rozprašovačom

´

10 ml/20 ml - 100 ks 10,20 €/12,30 €

Jednorázovo sterilne balené 
striekačky - 2, 5, 10, 20 ml

Chirana Striekačky

2 ml/5 ml - 100ks 5,40 €/7,40 €

    

1 ks +PLUS1 ks 4950,00 €4750,00 €

Parný sterilizátor Dürr Dental Hygoclave 40 (objem komory 17 litrov) triedy 
B spĺňa tie najvyššie profesionálne požiadavky na sterilizačný cyklus, čo je 

základom úspešnej a hospodárnej prevádzky. Spoľahlivá sterilizácia, vysoká 
miera komfortu, mimoriadna efektivita a vysoká funkčná spoľahlivosť. Výkonné 
sušenie, integrované testovanie kvality vody a rýchly B-program (kompletne už 

do 30 minút). Má jednoduché ovládanie s farebným displejom.
Jednoduché plnenie a vykladanie vďaka motorickým dvierkam.

Správa používateľov, programovateľné odloženie štartu, interná pamäť 
na protokoly o sterilizácii (možnosť stiahnuť cez USB)

Hygoclave 40 +PLUS  (objem komory 23 litrov)

Hygoclave 40/40+PLUS

1 ks otočný
1 ks

22,90 €
13,30 €

Praktický plastový/ 
otočný/zásobník 

a dávkovač vatových 
valčekov. Chráni 

valčeky proti prachu 
a kontaminácii. 
Kapacita 50 ks.

1 ks s priehradkami 
1 ks 

15,90 €
32,90 €

Dispenzér na vatové 
valčeky

Nádobka na vatové valčeky
Plastová nádobka na vatové valčeky. 

Nerezový kryt. Rozmery: 
priemer 12 cm, výška 10 cm.

S priehradkami
4 priehradky. 

Nerezový kryt.
Rozmery: 

priemer 12 cm, 
výška 5 cm.

www.topdental.eu
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500 ks

2x500 ks

100 ks 10x10 cm

100 ks 10x10 cm

100 ks 5x5 cm/7,5x7,5 cm

100 ks 5x5 cm/7,5x7,5 cm

1,80 €

2,10 €

3,75 €

3,90 €

1,67 €/2,35 €

1,90 €/2,60 €

Nesterilné vysokosavé 
gázové štvorce zo 100% 
bavlny. Majú 17 vlákien 

a 8 vrstiev. 
Používajú sa na 

všestranné ošetrenie 
rán. Rozmery: 5x5 cm, 

7,5x7,5 cm, 
10x10 cm.

Batist kompres nesterilný Pur-Zellin

BATIST B-CELLIN

Hotový buničitý 
vankúšik v kotúči 4x5 

cm. Je ideálny na 
očistenie pokožky pred 
injekciami a infúziami. 

Dá sa použiť aj ako 
savý vankúšik pri 

malých zraneniach či 
k lokálnej dezinfekcii.

Vysoko bielená, 
vrstvená obväzová 

buničina, delená, 
8 vrstiev, 2 role, 

rozmery 4x5 cm.
Nesterilné, dobrá 

súdržnosť, ľahko sa 
oddeľujú, neprášia sa  

a neotierajú.

18x10 ks veľkosť 4
20x5 ks veľkosť 3

1000 g

19,90 €
7,50 €

5,90 €

Pagasling sterilný tampón

FLOWER CW-F

Gázový tampón. Sterilný, 
tvar vajíčka, (veľkosť 3, 4), 

Hydrofilná gáza stočená do 
guľôčky sa používa na 

odsávanie krvi a ostatných 
sekrétov z rany alebo pri 

dezinfekcii kože. Materiál: 
gáza, Zloženie: bavlna.

Obväzová vata 
skladaná.
Materiál 

bavlna/viskóza 
50/50%.

300 g 4,90 €

Vatové valčeky
Vatové valčeky zo 
100% bavlny bez 

pridanej celulózy. 
Vysoká absorbcia. 

3 veľkosti.
Veľkosť 1 - 8 mm, 

Veľkosť 2 - 10 mm, 
Veľkosť 3 -  12 mm.

Nesterilné 
vysokosavé gázové 

štvorce zo 100% 
bavlny. 8 vrstiev.

Rozmery: 
5x5 cm, 

7,5x7,5cm, 
10x10cm

Sterilux ES kompres 
nesterilný

50 ks 24,90 €

Polyetylénová fólia 
s nasiakavým celulózovým 

povlakom na kotúči 
s odtrhávacou 

perforáciou
 a zaväzovaním.

Rozmer: 59x54 cm,
 farba biela, modrá.

Podbradníky Simplex Plus

1/2
00/0
000

16,20 €/13,40 €
21,00 €/17,60 €

18,00 €

Vatové Guličky Roeko
Vatové guličky pre použitie 

v stomatlogickej praxi. Dodávajú 
sa vo veľkostiach:

000 ø 3,0 mm 1,5 g,
00 ø 4,0 mm 4,0 g,

0 ø 4,8 mm 4,0 g,
1 ø 6,3 mm 10,0 g,
2 ø 7,6 mm 10,0 g.

1 ks Miraclip 7,10 €

Comprecap anatomic
Anatomické kompresné 

valčeky na ošetrenie 
gingiválneho krvácania. 

Jednoduché použitie.
3 veľkosti

8, 9, 12 mm.

150 ks Set 120 ks Set29,90 € 28,90 €

Comprecap
Kompresné valčeky 

na ošetrenie 
gingiválneho 

krvácania. 
Jednoduché použitie.

3 veľkosti
8, 9, 12 mm.

120 ks - 8, 9 mm 120 ks 8,9 mm
60 ks - 12 mm 60 ks 12 mm

19,90 € 24,90 €
14,90 € 21,50 €

100 ks

4 ks

19,90 €

33,30 €

Parotisroll

Držiak udržuje 
vatové valčeky 
v požadovanej 

pozícii počas 
práce v ústach.

Autoklávovateľne. 
Vyrobené 

z nehrdzavejúcej 
ocele. Vhodné 

aj pre detskú 
stomatológiu

Cotton Roll Holder

Zubný valec s pružinovým 
účinkom, s integrovanou 

pružnou plastovou 
tyčou, ktorá uľahčuje 
samofixáciu zubného 

valčeka
Veľkosti: 

č. 1/2/3/5.

Papernet papierové 
utierky

3150 ks 25,00 €

Papierové 
utierky 2-vrstvové, 
Počet útržkov 210.

Dĺžka útržku 24 cm.
Čistá celulóza.

Rozmer po zložení 
24x10,5 cm.

www.topdental.eu

Držiak na podbradníky
Retiazka/Miraclip

Retiazka -Nerezový Držiak 
podbradníkov.

Miraclip-  
z autoklávovateľného 
gumeného materiálu 

s nerezovými sponami. Dĺžka 
42 cm. Rôzne farby: Modrá, 

Žltá, Fialová, Biela
1 ks Retiazka 4,30 €

1 ks100 ks 10x10 cm 11,00 €5,90 €

Plastic spatula Miešacie podložky
Miešacia 
plastová 

špachtľa.

Kovová špachtľa na miešanie 
silikónových odtlačkových 

hmôt.

1 ks 1,20 €

Miešacie podložky.
5x5 cm,

10x10 cm.

Špachtlá

100 ks 5x5 cm 3,90 €
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Stojan na vrtáky
Stojan na vrtáky do 

ultrazvukovej čističky 
alebo autoklávu.

Je vhodný na vrtáky 
4 RA a 8 FG.

Rozmer:  
7,5x3,5h 1,2 cm

Farby: Modrý, Žltý, 
Zelený.

1 ks 10,60 €

KARTÁČ HATHO

Nerezové sitko na vrtáky

Široká kefka so 
zvlnenými vláknami pre 

čistenie vrtákov

Nerezové sitko určené 
na dezinfekciu 

a sterilizáciu vrtákov. 
S rúčkou.
Rozmery:  

14,5ø3,5 cm

1 ks

1 ks

2,50 €

10,90 €

Vysúvacie Pero Hatho
Pero pre čistenie 

oceľových vrtákov.

1 ks 10,00 €

15 ks ApexCal
25 ks

9,00 €
6,50 €

Miešacie koncovky

Amalgámová nádobka
 sklenená

Sklenená nádobka 
na amalgám. 

 
Priemer 
4,5 cm.

1 ks 22,90 €

Miešacie koncovky hnedé 
17/19 parkell

Zmiešavacia 
koncovka hnedá, 

na presnú 
aplikáciu 

cementov 
a dentálnych 

materiálov.
Veľkosť: 17, 19.

Miešacie koncovky 
na odtlačkové 

hmoty Kettenbach. 
Na automatické 

miešanie, vhodné 
aj k prístroju 

Dynamix Speed.

30 ks

45 ks

39,90 €

51,50 €

Zmiešavacia 
koncovka hnedá, 

na presnú aplikáciu 
cementov 

a dentálnych 
materiálov, Intraoral 

alebo Endo.

Na odtlačkový 
materiál V-Posil 
Heavy Soft Fast.

25 ks

50 ks

7,90 €

48,00 €

Miešacie koncovky 
Dynamic-sivé 

Miešacie koncovky 
k prístroju Pentamix.

50 ks 52,20 €

Miešacie koncovky hnedé 
Intraoral/Endo typ15

Miešacie koncovky Dynamic 
Voco typ 30

Modré typ 6/7-Zmiešavacia koncovka 1:1, dĺžka 64 mm a 76 mm, pre cement. 
Ružové typ 8-Zmiešavacia koncovka 1:1, 6,5 mm, pre odtlačkový materiál. 

Hnedé typ 9-Zmiešavacia koncovka 1:1,  pre cement. 
Hnedé typ 11-Zmiešavacia koncovka, na Intraoral alebo Endo.

Fialové typ 4-Zmiešavacia koncovka 1:1, 8,5 mm, pre odtlačkový materiál.
Zelené-Zmiešavacia koncovka 1:1, 7,5 mm, pre odtlačkový materiál.

Žlté-Zmiešavacia koncovka 1:1, 5,0 mm, pre odtlačkový materiál.
ApexCal koncovky-Miešacie koncovky k materiálu ApexCal.

Miešacie koncovky Dynamic
Heraeus Kulzer

Miešacie koncovky Zhermack na automatické 
miešanie odtlačkových hmôt.

50 ks 35,70 €
www.topdental.eu

Endo

Intraoral

Miešacie koncovky Pentamix

mIEŠACIE KONCOVKY, PRÍSLUŠENSTVO

Cerec Step Bur Cerec Cylinder Pointed
Náhradné vrtáky na frézovacie 

jednotky Cerec.
Stupňovitá brúsna fréza. 

Veľkosti Bur 12S, Bur 12, Bur 20.
Balené po 6 ks.

Náhradné vrtáky na frézovacie 
jednotky Cerec.

Stupňovitá brúsna fréza. 
Veľkosti Bur 12S, Bur 20.

Balené po 6 ks.

Bur 20
Bur 12S/12

255,70 €
212,90 €

Bur 20
Bur 12S

255,70 €
212,90 €228,60 €

276,90 €
228,60 €
276,90 €

500 ml
250 ml

2,20 €
1,80 €

Fyziologický roztok
Fyziologický roztok 

s obsahom 0,9 % NaCl.
Náhrada tekutín a elek-

trolytov pri 
hypochloremickej 

alkalóze. Strata 
chloridov. Krátkodobé 

doplnenie intrava-
skulárneho objemu.
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100 ks

100 ks

8,50 €

9,90 €

Peha-Taf sterilné rukavice 
bez púdru

Latexové, sterilné, nepúdro-
vané. Plne anatomické rukavice 

s mikrozdrsněným povrchom. 
Majú kvalitný pevný lem, sú bez 

púdru a vyznačujú sa vysokou 
pevnosťou a požadovanú 

jemnosťou.
Veľkosť: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 

8.0, 8.5, 9.0

Finesoft Nitrilové rukavice 

Peha-Soft nitrilove Latexové rukavice MAXTER

100 ks 8,50 €

Jednorázové
 latexové 
rukavice 

mierne 
púdrované

alebo 
bez púdru

 
S/M/L.

Jednorázové 
nitrilové rukavice 

bez púdru.
XS, S, M, L, XL.

Ružové 
alebo 

modré.

Jednorázové 
nitrilové 
rukavice 

bez púdru.
S, M, L, XL.

100 ks 7,90 €

Nitrilové 
rukavice 

bez púdru.
S, M, L

MD nitrilové rukavice

1ks /1 pár/ 1,00 €

Chirurgické  rukavice 
sterilné Imunity

1ks = 1 pár 1,00 €

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.

25 ks

500 ks

58,00 €

37,90 €

Návleky na kreslo 
Monoart

Návleky na opierku hlavy

Jednorázové 
univerzálne návleky 

na kreslo.
Rôzne farby.

Zloženie z dvoch 
vrstiev. Vrchná 

vrstva je vyrobená 
z prémiovej celulózy 

(26 g/m²), zatiaľ čo 
spodná vrstva je 

vyrobená 
z polyetylénu (PE) 

pre maximálnu 
ochranu proti vode.

25x33 cm.

500 ks 18,80 €

Skladané podbradníky 
3-vrstvové.
33x45 cm.

1000 ks 24,00 €

Obsah 200 ml.

Skladané podbradníky

250 ks 6,80 €

Bandana čapica

Tray papier (filtračný)
Papier bez obsahu 

chlóru, dioxínov 
a popola, ktorý je 

priepustný pre paru 
a plyn. Nerozkladá 
sa ani nezoslabuje, 

ideálny ako ochranný 
podložkový papier.

Rozmer: 
280 x 180 mm.

1 ks 15,50 €

80 ks /ružová/ 12,80 €

Podbradníky 2-vrstvové. 
53x60 cm alebo 53x80 cm.

Podbradníky ASA DENTAL

80 ks 8,40 €

100 ks 2,50 €

Jednorázové plastové 
poháre

1 ks 20,40 €

Podbradník Denta ROEKOValaFit podbradník

100 ks 17,60 €

Jednorazové ochranné 
podbradníky ValaFit k ochranne 

ošatenia, obliečok, bielizne 
a zachytenie zvyškov potravy 
a tekutín. Podbradníky majú 

okrúhly výstrih pre 
jednoduchšie použitie 

a integrovanou ochrannú 
fóliovú vrstvu. 

Rozmer: 38x70 cm

Ochranný podbradník 
z PVC s vreckom a suchým 

zipsom, možné použiť 
opakovane,  

je možné ho prať.
Farba svetlo-modrá.
Rozmer: 70 × 56cm

Podbradníky Simplex Plus 
Maxi

Z polyetylénovej fólie s absorbč-
nou vrstvou z buničiny, prekrýva 

ramená pacienta. S perforácia-
mi pre ľahké odtrhnutie, extra 

široké (59x60 cm). Na rolke 
v prakticom 

zásokobníku, 80ks.
Rôzne farby.

80 ks 22,00 €

www.topdental.eu

Pohodlná bavlnená šatka 
s nastaviteľnými pútkami. 

Sterilizovateľná 
pri 121°C.

Nitrilové rukavice BEGREAT
Jednorázové 

nitrilové rukavice, bez 
púdru.

XS, S, 
M,

 L, XL.

100 ks 7,90 €

Sempercare Velvet Nitrilové 
rukavice

Jednorazové, 
bezlatexové, 

jemné ako zamat, 
pohodlné.
Bez púdru.
XS, S, M, L.

200 ks 18,00 €
o aktuálnej cene sa informujte...

o aktuálnej cene sa informujte...

o aktuálnej cene sa informujte...

o aktuálnej cene sa informujte...

o aktuálnej cene sa informujte...

o aktuálnej cene sa informujte...

o aktuálnej cene sa informujte...

o aktuálnej cene sa informujte...
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1 ks

1 ks

26,90 €

18,90 €

Lampa zo skla 
s viečkom a knôtom.

Objem nádržky 
60 ml.

Nerezová liehová 
lampa s knôtom 

Falcon.

Liehová sklenená lampa

Nerezová liehová lampa

1 ks  /3 prepášková/
1 ks  

1 ks

18,00 €
6,00 €

6,60 €

Sklenená-okrúhla 
Petriho miska sa 

využíva 
v laboratóriách, 

zdravotníctve, 
v školách.

Rozmery: priemer 
6 cm, 8 cm, 10 cm.

Sprejová dezinfekcia 
Vhodná na dezinfekciu 

neinvazívnych zdravotníckych 
pomôcok (okuliarov). Široká 

mikrobiologická účinnosť. 
Obmedzený virucídny účinok 

BVDV/(HCV), Vaccinia incl. HBV/
HIV. Vhodné na použitie 

na väčšinu povrchov,
 rýchlo schne.

Petriho miska

Astro Clean

1 ks 1 ks17,20 € 15,20 €

Tácka /miska/ 
v tvare ľadvinky 

z nehrdzavejúcej 
ocele.

Rozmery: 
25x13,5x3,5 cm.

1 ks /100 cm/
5 ks Falcon

7,70 €
1,85 €

Lampa zo skla 
s viečkom 
a knôtom.

Objem nádržky 
120 ml.

Liehová sklenená lampa 
Falcon

Knôt na liehovú lampu 
sklenenú

1 ks 12,20 €

Okuliare pre personál a pacientov 
s extrémne ľahkým, moderným 
dizajnom. Protišmykový povrch.

Priesvitné ochranné 
okuliare pre deti

1 ks detské
1 ks

11,00 €
17,00 €

Ochranné okuliare/
Ochranné okuliare detské Majú pamäťový systém, ktorý ich 

udržuje v požadovanom tvare. 
Oranžová šošovka je vyrobená 

z odolného polykarbonátu, ktorý 
chráni pred ultrafialovým žiarením 

a modrým svetlom (525 nm).
Zlepšujú kontrast a zvyšujú 

vizuálnu ostrosť.
1 ks detské
1 ks Evolution UV
1 ks Uvex Super-Fit UV

11,00 €
17,00 €
52,00 €

Okuliare  Evolution UV/Detske/Uvex

4 ks náhradná fólia
1 ks komplet

9,90 €
15,00 €

Ochranný štít 
znižuje riziko infekcií 

prenášaných vzduchom 
a chráni pred účinkami 

menej škodlivých 
častíc počas procedúry.

1x rám s kovovými 
štipcami, 5x ochranná 

fólia.

Vista-Tec ilGrandeOchranný štít Cerkamed
Široký, odolný a vymeniteľný polykarbonátový štít 

poskytuje vysokú úroveň ochrany pred postriekaním 
kvapalinou. Vista-Tec ilGrande má tiež čelenku, ktorá 

umožňuje pohodlné nosenie aj počas 
dlhších pracovných dní. 

PROTECTION 3 
Vysokokvalitné 
rúška. Rôzne 
farby.Séria 
FLORAL z potlačou.

50 ks/ 50 ks Floral 9,20 €/9,90 €

Rúško na tvár
 Euronda 

Ochranná 
čiapka na 

hlavu

Balené po  
100 ks

100 ks 9,90 €

Jednorázové 
čapice

50 ks 8,70 €

Vysokokvalitné masky 
odporúčame využívať 

prevažne pre 
zdravotníkov.

Rúško na tvár ASA Dental 
Modré/Ružové

www.topdental.eu

Ochranné pomôcky, príslušenstvo

Nerezová miska v tvare 
ladvinky´

1 ks

1 ks

27,70 €

13,30 €

Sklenená banka zo skleneným viečkom. 
Umožňuje prehľadné, úsporné a hygienické 

dávkovanie tekutých liečiv.
Veľkosť: ø 3x4 cm

Liekovka s vrchnákom

Stojan na liekovky
Základňa na sklenené banky na 

prehľadné, úsporné 
a hygienické 
dávkovanie 

tekutých liečiv.

Nerezová tácka.
 V dvoch 

rozmeroch-
10x20 cm 

a 15x20 cm.

Nerezová tácka ASA

1 ks 57,00 €

SUPER
CENA
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50 ks Mini poníky 38,90 €

Na česanie a hranie. 
Päť farieb.

Miratoi
Mini poníky /No. 15/

50 ks Lietadielka klzáky 23,70 €

Miratoi Lietadielka klzáky /No. 20/

Miratoi
ZOO /No. 4/

Rôzne domáce zvieratá.

100 ks Autá a člny 100 ks Pokladničky

150 ks Mix 100 ks Farma 100 ks ZOO

23,50 € 25,60 €

25,10 € 18,50 € 18,50 €

Rôzne 
autá a člny.

Medaily so stuhou 
vyrobené z plastu  

+ certifikáty. 
Špeciálne ocenenie 

ako motivácia pre 
odvážnych mladých 

pacientov.
D-GB.

Ideálne na 
úschovu 

mliečnych 
zubov.

Zmiešaný set
autá, člny, 
hrebene, 
lietadlá.

Miratoi
Farma /No. 3/

Miratoi
Autá a člny 

/No. 10/

Miratoi
Medaile /No. 12/

Miratoi
Pokladničky /No. 13/

Zvieratá zo ZOO

Miratoi
Mix /No. 1/

100 ks Loptičky80 ks Hodinky 27,50 €18,50 €

Hodinky rôzne farby. 

Miratoi
Hodinky /No. 7/

Miratoi
Loptičky /No. 8/

Skákacie loptičky 
rôznych farieb.

100 ks Prstienky 15,50 €

Miratoi
Prstienky /No. 6/

Prstienky rôzne farby.

50 ks + 50 ks 46,50 €

50 ks Reflexné pásiky 23,50 €

Špičkové Mini 
Skateboardy 

v piatich 
prevedeniach.

Praktické, zvyšujú viditeľnosť 
v tme. Pod miernym tlakom 

sa automaticky ohýbajú 
a prispôsobia sa 

akémukoľvek obvodu 
zápästia. Vhodné pre 

cyklistov i bežcov. 
Veľkosť: 

DxŠ: 22x2,5 cm.

Miratoi
Mini Skateboards /No. 17/

Miratoi
Reflexné pásiky /No. 19/

50 ks Mini Skateboards 23,90 €

Vetroň vyrobený 
z polystyrénu, 5 rôznych 

farebných verzií.
Bez námahy kĺže vzduchom.

Dĺžka cca. 20 cm.
S vrtuľou pre dobré letové 

vlastnosti.
Nevhodné pre deti mladšie 

ako 3 roky.

Hourglass

1 ks

1 ks

3,35 €

5,90 €

Presýpacie hodiny vhodné 
pre deti ako časovač na 

čistenie zubov. Ideálne na 
dodržanie odporúčanej 

minimálnej doby čistenia. 
Doba chodu: 2 minúty. 

Pripevniteľné na akýkoľvek 
hladký povrch vďaka 

prísavkám.

Puzzle
Náučné puzzle pre 

deti, ideálne ako 
darček pre 
odvážneho 

pacienta.

Skyce ozdoby na zuby

5 ks 69,90 €

Zubné šperky Skyce je 
možné jednoducho nalepiť 

na povrch zuba bez prípravy 
pomocou osvedčených 

materiálov. 
� 1,9 mm a � 2,4 mm.

Mira-Duo

1 ks 10,80 €

Obojstranné zrkadlo 
pre pacienta. Vpredu 

1:1, vzadu dvojnásob-
né zväčšenie. ø 13 cm. 

Možno použiť ako 
ručné alebo stolové 
zrkadlo. Ideálne na 
kontrolu, najmä pri 

profylaxii.

9090

www.topdental.eu



NiTi Rotačný Tvarovací Nástroj
ZenFlex

™

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.   

Pomocou 
iba troch odtieňov 
pokryje všetkých 
16 klasických 
odtieňov VITA  

48,75 € vr. DPH

Zjednodušený univerzální kompozitní systém

OptiShade™
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Pôvodná cena 65,00 €

39,92 €
vr. DPH

pôvodná cena 49,90 € 

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

Akcie Kerr sú platné do 30.8.2022 alebo do vypredania zásob.
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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 8:00h – 16:00h

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 30.9.2022 alebo vypredania zásob, okrem akcii označených dátumom ukončenia. 

Akciu "nakúp nad 400 € - nakúp nad 1000 €" nie je možné kombinovať  s inými prebiehajúcimi akciami či cenovými zvýhodneniami. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

9,50 
€

4,90 
€

2,40 
€

7,90 
€

18,80 
€

41,00 
€

69,50 €

79,00 
€

85,50 €

VYSOKOESTETICKÝ KOMPOZIT


