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

  www.topdental.eu

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

DENTÁLNE TOPKY
OD

November- December 2022

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

Akciový leták Dentálne Topky je určený výhradne pre zubné ambulancie

VELKODISTRIBÚTOR STOMATOLOGICKÝCH MATERIÁLOV´

2
AKCIA 2+1 

AKCIA 2+1 - Kúpte 2 ks kolienok alebo turbínok KAVO 
a tretie získate úplne ZDARMA.

OVERENÁ KVALITA

       VÝBORNÁ CENA

Platnosť akcie 20.9.2022 - 18.11.2022
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Pri kúpe troch kolienok alebo turbínok Kavo bude kolienko alebo turbínka s najniššou cenou faktúrovana za 0,01 eura.
Je možné objednať aj 3 rovnaké druhy kolienok aj turbínok.

Cena vrátane hlavičkyCena vrátane hlavičky

Využite možnosť nakúpiť kvalitné kolienka 
a turbínky za super ceny 

POZOR!!  akcia platí len do 18.11.2022

11-12-2022

Schválené ŠUKL pod kódom 7427D ORABLOC FORTE / 7423D ORABLOC

TOPTOP

TOP
CENA
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´



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

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

Orabloc Forte
/Orabloc

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

Balenie
50x1,8 ml

11,00 € 100 ks

Dentálne Topky od Topdental2

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

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

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

Supracain 4%
Injekčný roztok sa používa pri bežných 

stomatologických zákrokoch, ako je 
vytrhnutie jedného alebo viacerých 

zubov, preparácie vitálnych zubov 
z konzervačných a protetických dôvodov, 

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

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

aj tvrdých tkanivách tváre. 
Používa sa ako anestetikum voľby pre 

rizikových pacientov.

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

Kód štátnej autority ŠÚKL: 93109

11,50 €

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

0,3x10 | 0,3x12 | 0,3x16 | 
0,3x25 | 0,4x21 | 0,4x25 | 
0,4x35 10,50 € 10x2 ml

26,90 €

LUXATOR
Moderné implantačné techniky vyžadujú 

skutočné alternatívy k traumatickým 
extrakciám kliešťami. Produktový rad 

Luxator ponúka bezpečné a presné riešenie 
pre úspešné extrakcie. Jemná kužeľová 

čepeľ stláča alveolárnu dutinu, prerezáva 
membránu a jemne uvoľňuje zub z jamky, 

čím znižuje poškodenie okolitého 
tkaniva a zachováva lepšiu anatómiu 

miesta implantátu. Tvar a veľkosť rukoväte 
je navrhnutá tak, aby minimalizovala silu 

potrebnú pri extrakcii. Tenkú čepeľ možno 
ľahko vložiť medzi kosť a koreň 

s minimálnym zničením. Tieto nástroje sú 
vyrobené zo švédskej nehrdzavejúcej ocele 

a sú mimoriadne odolné, pričom si 
zachovávajú svoju pevnosť a ostrosť aj po 

opakovanom použití a sterilizácii. Vďaka 
svojej uznávanej ergonomickej rukoväti sú nástroje Luxator výrazne odlišné 

a celosvetovo uznávané ako jeden z najlepších chirurgických nástrojov na trhu! 
Luxator® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Directa. 

92,00 €

319,90 €

69,90 €

239,90 €

Patentované väzivové nože pre minimálne traumatické extrakcie.

539,00 € 404,90 €

506352     Luxator L2S - apical and/or Interproximal
506341     Luxator L3C - general use/starter
506340     Luxator L3S  - interproximal
506353     Luxator L3CA  - lingual and/or distal - molars
506354     Luxator L3IC  - general, lingual and/or distal 
506362     Luxator S5S  - interproximal 
506330     Luxator Kit LK4  /L-3C, L-3S, L-5C, L-5S, L10/
506331     Luxator Kit LK7  /L-2S, L-3C, L-3S, L-3CA, L-3IC,   L-5C, L-5S, L-10/

V ponuke kompletný sortiment nástrojov LUXATOR - všetko najdete na  www.topdental.eu



2+1 AKCIA 2+1 - Kúpte 2 ks kolienok 
alebo turbínok KAVO a tretie získate úplne 

ZDARMA.
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Červené kolienko, 
1:5. Menšia hlavička, 

keramické ložiská,  
200 000 ot./min.  

Interné trojbodové 
chladenie. 

25 000 Lux.

Červené rýchlobežné 
svetelné kolienko, 

1:5, keramické 
ložiská, uhol 

hlavičky 100 st., 
vnútorné chladenie, 

vymeniteľný mikrofil-
ter, trojspray.

Mimoriadne tichá 
len 55 dBA.
25 000 Lux.

Modré kolienko, 
1:1, s vynikajúcim 

pomerom 
cena/kvalita, 

40 000 ot./min.
Vnútorné chladenie 

vzduch/voda. 
25 000 Lux. 

Modrý svetelný 
násadec, 1:1, 

40.000 ot/min., 
dvojkanálové 

vnútorné chladenie. 
25 000 Lux.

Zelené kolienko, 
redučkný uhlový 

násadec, 5.4:1. 
Tlačítkové upínanie, 

nerozoberateľný 
násadec. 

Vnútorné chladenie 
vzduch/voda.

25 000 Lux. 

Svetelná turbínka 
s tlačidlovým 

upínaním a vysokým 
výkonom. Mini 

hlavička pre krátke 
vrtáčiky, keramické 

ložiská, 3-bodový 
sprej.

Zelený LED svetelný 
násadec pre 
mikromotor 

s pomerom otáčok 
2,7:1, dvojkanálové 

vnútorné chladenie.
25 000 lux.

Rovný nesvetelný 
násadec, 1:1. Pre rovné 

frézy. 40 000 ot./min 
(elektromotor) 

a 20 000 ot./min. 
(vzduchový motor). 

Automatické 
skľučovadlo 

s tlačidlom, portové 
chladenie. 

Výkonná zubná 
svetelná turbínka 

s 4-cestným sprejom.
ideálna pre prácu 

v zadnej oblasti úst.
Keramické  ložiska, 

svetelnosť 
25 000 Lux.

Vzduchový 
odstraňovač 

zubného kameňa. 
Jemné ošetrenie, 
zachováva zubné 

tkanivo, vhodné pre 
senzitívnych pacien-

tov, nízka tvorba 
tepla. 3 intenzity 

výkonu.25 000 lux, 
až o 15 dB tichší.

Rovný svetelný 
násadec pre 

mikromotor, 1:1, 
dvojkanálové 

vnútorné chladenie, 
povrch Plasmatec.

EXPERTmatic 
E25 L

MASTERmatic
 LUX M25 L

EXPERTmatic
E20 L

MASTERmatic
 LUX M20 L

EXPERTmatic 
E15 L

EXPERTtorque 
E677 L mini 

MASTERmatic 
LUX M07 L

EXPERTmatic 
E10 C

EXPERTtorque 
E680 L 

SONICflex 
Lux 2008 L

MASTERmatic 
LUX M10 L

Platnosť akcie
20.9.2022 - 18.11.2022
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Akcia platí aj na tieto ďalšie produkty: 
MASTERtorque LUX M9000 L, MASTERtorque LUX M9000 LS, MASTERtorque Mini LUX M8700 L, MASTERtorque Mini LUX M8700 LS / 1199,00 € /
SONICflex Set 2008 L, SONICflex LUX Set 2003L, SONICflex quick 2008 LS Set / 1399,00 € /

Cena vrátane 
hlavičky

Hlavičky na výber:
INTRA Kopf L68, 

/INTRA Kopf L67, 
Endo Kopf L53/

Hlavičky na výber:
INTRA Kopf L67, 

/INTRA Kopf L68, 
Endo Kopf L53/

Cena vrátane 
hlavičky

TOPTOP

TOP
CENA

TOPTOP

TOP
CENA

TOPTOP

TOP
CENA

TOPTOP

TOP
CENA
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Pri kúpe troch kolienok alebo turbínok Kavo bude kolienko alebo turbínka s najniššou cenou faktúrovana za 0,01 eura. Je možné objednať aj rovnaké druhy kolienok aj turbínok.



8,70 €50 ks

Vysokokvalitné
rúška určené 
pre 
zdravotníkov.

Odsávačky ASA

11,00 €

Jednorázové 
odsávačky 

- 15 cm. 
Možnosť vybrať 
s odnímateľnou

alebo 
neodnímateľnou 

koncovkou 
a rôzne farebné 

prevedenie.

Dentálne Topky od Topdental4

2,40 €

2,70 €

100 ks neodnímateľné

100 ks odnímateľné

3,20 €

3,20 €

Rúško na tvár ASA

2,99 €100 ks

ID212
ID 212 forte

Dezinfekcia nástrojov
Koncentrát na dezinfekciu  a čistenie nástrojov 

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

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

67,00 €

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

51,90 €
61,10 €

55,00 €

56,90 €

Nepenivý

51,90 €

FD 322
Dezinfekcia na povrchy s alkoholom

Roztok bez obsahu aldehydov určený na 
okamžité použitie ako rýchlo pôsobiaca 

dezinfekcia povrchov odolných voči 
alkoholu, pre invazívne zdravotnícke 

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

intraorálnych povlakov, turbíny ...

HD 410
Chirurgická dezinfekcia rúk 

Prípravok na rýchlu chirurgickú dezinfekciu 
rúk s obsahom alkoholu. Obsahuje zložky 
ošetrujúce pokožku, dlhotrvajúci účinok.

42,30 €
46,10 €

40,90 €
55,50 €forte

40,90 €

12,50 €
500 ml

42,30 €

55,00 €

56,90 €

V ponuke kompletný 
sortiment DURR 



Dentálne Topky od Topdental 5

Sáčok 17,5 cm x 22,5 cm

Cavi WipesDóza 15,2 cm x 17,1 cm

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

cena 1 ks dóza
v akcii 11+1 zdarma

8,43 €

45 ks (sáčok)

5,80 €

200 ml

5,50 € 700 ml

10,90 €
5 l 44,00 €

Zeta 3 Wipes Pop-Up utierky 
na plochy Zhermack

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

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

police, zubné jednotky, 
koncovky, tácky, držiaky, 

pľuvadlá atď.
mentolová vôňa. Väčšie 

a pevnejšie 
ako bežné utierky.

100 ks 7,90 €

AKCIA
11+1 

cena 45 ks (sáčok)
v akcii 3+1 zdarma

4,35 €9,20 €
bežná cena 1 ks

Pohodlné, na okamžité použitie pripravené 
utierky so stredne silnou schopnosťou 

dezinfekcie na čistenie a dezinfekciu 
povrchov napustené dezinfekčným roztokom 

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

Sú vhodné na neporézne povrchy zdravotníckych 
zariadení vyžadujúce rýchlu 

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

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

3 minút, uchovávajú si vlhkosť.

Dezinfekcia povrchov
Dezinfekčný sprej bol špeciálne 

vyvinutý pre použitie v lekárskom 
a zubnom prostredí. Dezinfekcia 
je účinná proti širokému spektru 

hrozieb. S alkoholom, alebo 
bez alkoholu.

Efektívne Spektrum
Bacteria: MRSA – E Coli – Pseudomo-
nas aeruginosa – Enterococcus hirae 

– Staphylococcus aureas 
– Mycobacterium tuberculosis – 

Clostridium difficile
Vírusy: HIV 1 – H1N1 Influenza A – 

Hepatitis C Virus – 
Human Influenza B virus. 

Fungicídne: Aspergillus, 
Candida albicans
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Complete hygiene  solutions 
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IN ONLY
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SECONDS
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IN ONLY
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5 l 35,00 € 500 ml rozprašovač
5,50 €

5 l 43,90 € 500 ml 
rozprašovač 5,90 €
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TO USE2%
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MAKES

50L

Complete hygiene  solutions 
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Postreková 
dezinfekcia
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Complete hygiene  solutions 

ŠPECIÁLNA
PONUKA

EFFECTIVE
IN ONLY

30
SECONDS

EFFECTIVE

AGAINST
CORONAVIRUS

ALL-IN-ONE

CLEANS
AND

DISINFECTS

EFFECTIVE
IN ONLY

60
SECONDS

ÚČINNÉ

PROTI
COVID-19

TOP

48,00 € 9,00 €
9,00 €55,00 €



Ochranné rúška trojvrstvové 
poskytuje ochranu pri profylaktickej 
liečbe, praktická  perforácia 
60 x 54 cm, 40 ks v rolke.  

12,80 €

Prophytex rúška na pieskovanie 
Thienell

Protective Pads rúška na pieskovanie
Hygienické rúška s otvormi na 

prekrytie pacienta pri pieskovaní.
Dokonalá ochrana tváre. pacienta 
najmä pri: pieskovaní, páskovaní, 

odstraňovaní vodného kameňa.
Pohodlie pri práci. Univerzálna 

veľkosť pre všetkých.
20 ks v rolke. 

7,50 €

Air-Flow PlusProphyflex 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 €

999,00 €

Air-Flow Classic Comfort

29,90 €
120 g

108,90 €
400 g

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

1 ks

80x15 g

80x15 g

Dentálne Topky od Topdental6

29,90 €
120 g

Rondoflex Plus 360

1599,00 €
1 ks

Vzduchový abrazívny nástroj 
s 360° otočnou tryskou. 
Nasadenie na rýchlospoku Kavo 
Multiflex. Možnosť použiť 
alu-oxidové prášky 27 alebo 50 
mikrónov. Vhodné používať 
v kombinácii s kofferdamom.

Rondoflex Plus PRÁŠOK
Alu-oxidový prášok 27 a 50 ųm.

57,00 €
1 kg

Air-Flow® Classic supragingiválny prášok. Profylaktický 
prášok zložený zo špeciálne upraveného bikarbonátu 

sodného. Veľkosť častíc < 150 ųm.
Mint, Lemon, Cherry, Neutral.

64,20 €

+ 2ks Práškov ZDARMA
 /1x50 ųm + 1x27 ųm/



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

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

je patentovo chránený monomér. 
Vynikajúca pevnosť väzby na dentín, 

sklovinu, kompozitné, keramické 
a kovové substráty.

Nie je potrebný zvlášť primer.

Jedinečná štrukturálna väzba.
48% množstva plniva stačí na 

dosiahnutie vynikajúcej 
pevnosti väzby. Účinný tok 

behom aplikácie. Jedna vrstva 
primeru. Jedna vrstva adhezíva. 

Mokré aj suché prostredie. 
RTG kontrast 267 % - 

uľahčuje detekciu 
rentgenovým snímkom.

8 ml Primer/Adhesive

Adhezívum pre svoje vynikajúce 
klinické výsledky. Vynikajúca väzba 

k dentínu a sklovine. Nevyžaduje 
premiešanie pred použitím, 

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

Svetlom tuhnúce, 
jednozložkové dentínovo 

sklovinné adhezívum. 
Možnosť použiť ako 

samoleptacie adhezívum, 
alebo v kombinácii so 
selektívnym leptaním 

zubnej skloviny.

Evetric Bond

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

Jednozložkový univerzálny 
bond kompatibilný so všetkými 

spôsobmi leptania. Určený na 
priame bondovanie ale aj na 

opravy a liečbu hypersenzitivity. 
Ponúka vynikajúcu väzbu vďaka 

unikátnej kombinácii 3 funkčných 
monomérov. G-Premio Bond 

DCA-aktivátor chemického 
tuhnutia pre G-Premio Bond. 

Bond Force II

44,00 €

G-aenial 
Bond

5 ml 59,00 €

Optibond FLOptibond Universal

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

Single Bond 
Universal

78,00 €5 ml

G-Premio 
Bond
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Single Bond 
2

6 g

5 ml 59,00 €
129,00 €

68,70 €
Kit 2x8 ml

6 g 44,90 €

5 ml

5 ml

Bottle Pack 3x5 ml75,90 €

65,00 €

175,00 €

94,00 €

171,00 €

81,30 €
SUPERCENA

89,90 € 51,00 €

89,00 €
80,50 €

185,00 €

SUPERCENA

51,60 €

5 ml
77,00 €

122,00 €

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



40x0,25 g UniDose Kit 8x4 g Jumbo Kit

4x4 g+ prísl. Intro Kit

4 g 
striekačka

20x0,25 g 
kompule

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

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

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

ktorá poskytne trvalé výsledky.

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 

 Akcia platí  do 31.12.2022 alebo do vypredania zásob

37,5 % kyselina 
fosforečná určená 

na leptanie dentínu 
a skloviny. Jasná 

fialová farba zaručuje 
skvelú viditeľnosť 

v priebehu nanášania.
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41,00 
€

69,50 €

79,00 
€

85,50 €

VYSOKOESTETICKÝ KOMPOZIT

120,00 € 306,00 €

153,20 €

30 g JUMBO

69,50 €

Gel Etchant
Jumbo

54,90 €

10x0,25 g

122,00 €

102,00 €
1x2 g

G-aenial Universal Flo

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

G-aenial Anterior a Posterior sú dva 
svetlom tuhnúce výplňové 

materiály. Oba sú užívateľsky 
príjemné výplňové materiáy, určené 

na zhotovovanie vysoko estetickýh 
prác pri všetkých triedach výlní.

G-aenial Achord - nová generácia 
so zjednodušeným systémom 

farieb.

G-aenial/G-aenial Achord

4 g Achord
57,60 € 49,90 €

2,7 ml Anterior/Posterior

53,90 € 41,90 €
3,4 g /2,0 ml
55,00 € 49,70 €

 Blue Etch
Dentínovo 

sklovinný leptací 
gél s obsahom 

36% kyseliny 
fosforečnej.

2 ml

10 ml 50 ml

2,40 €

7,90 € 29,90 €
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TrollFoil 
Artikulačná fólia
TrollFoil je artikulačná fólia, ktorá sa výrazne líši od tých, ktoré ste skúšali 
v minulosti, ako v kvalite atramentu, tak aj v inovatívnom prevedení.

TrollFoil je možné použiť v širokej škále klinických situácií vrátane vlhkých 
alebo suchých zubov, obmedzeného otvárania, obmedzeného 
vestibulárneho priestoru, gaggerov a kovových a nekovových výplní.

Pomocou veľkosti mini alebo pôvodnej veľkosti kvadrantu môžete overiť 
okluzálne kontakty oboch oblúkov od jedného zuba po celý kvadrant.

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

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

A je to “Fólia! – netrhá sa ako papier
Fólia zostáva napnutá, aj keď ju nedržíte.

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

Takto vyzerá fólia na konci kalibrácie záberu:
TrollFoil je stále dokonale schopný zaznamenávať 
ďalšie informácie, ten v strede je zničený
ten vľavo sa už nedá použiť.Porovnanie troch rôznych papierov:

Tradičný tenký (vľavo), Tradičný hrubý (v strede), 
TrollFoil 8 mikrónov (vpravo ).

TROLLFOIL MODRÁ, 500 ks

93,90 €

TROLLFOIL MODRÁ, 100 ks

22,90 €

TROLLFOIL  ČERVENÁ, 500 ks

93,90 €

TROLLFOIL  ČERVENÁ, 100 ks

22,90 €

TROLLFOIL MINI
Modrá, 100 ks

22,90 €

Miesto pre 
uchytenie

MINI - Vhodné na 2 zuby

viac info na www.topdental.eu
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Lokálny 
dentálny 

krém 
bez cukru 

s obsahom 
RecalDent CPP-ACP a fluoridu. 

Remineralizujúci.
Znižuje adhéziu a rast Streptococcus mutans 

a sobrinus. Remineralizuje začínajúce lézie 
skloviny a zvyšuje odolnosť skloviny.

Dentálny krém na báze vody. Pri aplikácii do ústnej dutiny sa CPP-ACP sa naviaže 
na biofilm, plak, baktérie, hydroxyapatit a mäkké tkanivá a dodáva 

lokálne potrebný vápnik a fosfát.

Rezorbovateľné špongie 
na ošetrenie rán 

po extrakciách. 
Vstrebateľné, sterilné 
zo želatíny s prísadou 

koloidného striebra. 
Baktericídny účinok, bez 

reinfektovania alveol.

CuraSpon lokálne hemostatikum
Želatinová absorpčná špongia, 

vyrobená zo 100 % purifikovanej 
želatíny, určená k rýchlemu 

zastaveniu krvácania. 
Nie je rozpustná vo vode a je 

úplne absorbovateľná. Absorbuje 
krv a tekutiny v objeme viac než 

35-násobne väčšom, 
než je hmotnosť 

produktu.

50 ks

29,00 €

50 ks-10x10x10cm

31,00 €

67,90 €
20 ks-80x50x10cm

GC MI Paste Plus
17,90 €

40 g GC Tooth Mousse
16,60 €

40 g

COGNOSCIN SPREJ

90 g (75 ml) 

6,80 €

Zdravotnícka pomôcka určená 
na orientačnú skúšku vitality 

zubov, vyšetrenie 
lokálnej infekcie.

Len na lekárske použitie.
Zub reaguje bolesťou 

alebo trnutím.

Antifoaming - protipeniace tabletky
Dezinfekčné tabletky 

zabraňujúce tvorbe peny 
v odsávacích systémoch.

50 ks

46,00 €

Adapt SuperCap/SuperMat 
matrice

Skvelý tvar pre makro oblasti.
SuperMat® a Adapt® SuperCap® 

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

štandardizovaná aplikácia. Jedinečne tenké 
matrice sú tvarované podľa štatistických dát 

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

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

je odvodené od sytému SuperMat.

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

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

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

Kit
191,90 €

50 ks
59,00 €

36,00 €



Speedex
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Stomaflex Gel Catalyst
Pastovitý katalyzátor pre kondenzačné silikónové 
odtlačkovacie hmoty, s vysokou viskozitou pre 
metódu dvojitého odtláčania.

Stomaflex Putty
Kondenzačná silikónová odtlačková 

hmota veľmi vysokej konzistencie, typ 
0 - „putty“, ľahko miešateľná. Odtlačok 

má veľmi dobrú reprodukciu detailu 
a objemovú stabilitu.

Stomaflex Light
Kondenzačná silikónová odtlačková hmota nízkej 
konzistencie, typ 3 – „light bodied“. Jej hydrofilné 
vlastnosti zlepšujú reprodukciu subgingiválnych 
partií a odlievanie odtlačku sadrou.

130 g

7,10 €
60 g 8,90 €

1300 g 20,30 €STOMAFLEX

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

odtlačky. Je možné regulovať dobu tuhnutia 
pomocou dávkovania 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.

300 g+125 g

12,20 €

REPIN
Dvojzložková odtlačková hmota (Zinkoxid-
eugenolová), ktorá zaisťuje presnú reprodukciu 
a je objemovo stabilná. Vlhkosť v ústach urýchľuje 
tuhnutie - tuhne od povrchu. Umožňuje odtlačko-
vanie bez kompresie mäkkých tkanív. Vhodná na 
odtlačky individuálnych lyžičiek, provizórnu fixáciu 
mostíkov a koruniek, parodontálny obväz 
a zhotovenie odtlačkov bezzubých čeľustí.
300 g tuba bielej pasty
125 g tuba hnedej pasty

OXASIL Nová ručná odtlačková hmota. Zabezpečuje výkon 
a spoľahlivosť odtlačkovej hmoty pri ručnom miešaní 

a od konkurencie sa odlišuje aj veľmi účinným systémom 
bázy a aktivátora. Ľahko miešateľná konzistencia Soft 

Putty. Viditeľné zvýšenie viskozity po zmiešaní pri 
zachovaní tekutosti (hmatové ovládanie miešania).

Oxasil Mucosa
Stredne viskózna odtlačková hmota na odtlačky slizníc.

Tixotropná, tekutá pod tlakom, stabilná po uvoľnení tlaku. 
Nepreteká v oblasti hltana. Individuálne nastaviteľný 

pracovný časy. Dezinfikovateľná.

10,20 €
60 ml Light Flow/Very Light Flow

16,90 €
900 ml Putty/Soft Putty

8,10 €
60 ml Activator Paste

9,60 €
140 ml Mucosa

47,90 €
Kit 900 ml+140 ml+60 ml

14,40 €
140 ml Light/Medium Body 15,90 €

60 ml Universal Akcivator

25,90 €
900 ml Putty

36,00 €22,00 €

53,30 €

14,60 €

Oxasil

Set 1300+130+60 g

34,90 €
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Topdental Slovensko s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
Call Centrum :  02 / 21 00 99 21, Bezplatná linka: 0800 939 939

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

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 31.12.2022 alebo do vypredania zásob, okrem akcii označených dátumom ukončenia. Všetky ceny sú uvedené 

vrátane DPH. Akcie nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi akciami či cenovými zvýhodneniami. 
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SDR Plus 

Svetlom tuhnúci výplňový materiál 
s optimalizovanými vlastnosťami živice 
a sférickým sumikrónovým 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.

Návleky na striekačku 
Alligator - zo sterilizovateľného 
elastoméru, vhodné k ošetreniu detí.

NEO SPECTRA ST 

49,90 €
16x0,25 g kompule

46,90 €
2x1,8 g striekačky

50,90 €
16x0,25 g kompule

38,10 €3 g 
striekačky

179,90 €

3x A2, 3x A3 + prime 
bond uni 2,5 + prísl.

17,10 €

Bio-C Sealer Biokeramický 
rtg-kontrastný sealer koreňového kanálika.

25,90 €
0,5 g 

95,90 €
4x0,5 g 

40,90 €
4x2 g 

Bio-C Repair Biokeramický 
rtg-kontrastný opravný materiál do 
koreňového kanálika. Bez miešania, 
priama aplikácia.

24,70 €
0,5 g 

76,70 €
4x0,5 g 

Bio-C Temp  intrakanálny 
biokeramický liek. Má nízku rozpustnosť, 
a vysoké uvoľňovanie hydroxylových iónov.

MTA Aangelus  retrográdny materiál na 
rekonštrukciu koreňového kanálika na báze oxidu 
vápenatého, hlinitého a železitého.

54,90 €
1 g 

MTA Fillapex  epoxyamínová 
rádiopákna živica v samozmiešavacej 
striekačke 
s obsahom 
13,2 % MTA, 
alebo tiež vo
forme pasty 
v 2 tubách.

75,90 € 26,90 €
automix 1x4 g pasta 12+18 g

54,80 €

54,80 €

3 ks
59,90 €


