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PŘÍSTroJE  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  //////////////
Polymerační lamPy

Demi Ultra Kerr

Polymerační LED lampa s ultrakondenzátorem. Baterie je nahrazena ultrakondenzátorem 
U-40™, který dobíjí lampu do 100% výkonu za méně než 40 sekund a zesiluje životnost 
lampy až 8×. LED žárovka je zabudována přímo v 8 milimetrovém, 360° otočném světlo-
vodu, který snižuje výstupní teplotu a zmenšuje rozptyl světla okolo výplně. Tělo lampy je 
vyrobené z hliníku, který je potažený teflonem a velmi odolným plastem Valox. Integrovaný 
radiometr informuje o stálém výkonu lampy. Jednoduchá obsluha a osvědčená pulzující 
PLS technologie mění výkon z 1 100 na 1 330 mW/cm2 a zpět (vlnová délka 450 - 470 nm).

balení Obj. č. Cena Kč

Demi Ultra, 1 ks, příslušenství 012-35664 36 354

Demi Plus Kerr

Polymerační LED lampa, která je vybavena přelomovou technologií ve světelném vytvrzo-
vání – periodickým posunem výkonu (PLS). Střídavě posouvá intenzitu výkonu ze základu 
1100 mW/cm2 na hodnotu 1330 mW/cm2, díky tomu je schopna poskytovat 5ti-sekundové 
vytvrzování u A3 a světlejších odstínů. Unikátní systém tepelné kontroly Demetron zase 
zajišťuje chladný, kontinuálně vysoký výkon bez rizika přehřátí vnitřních tkání dřeně.

balení Obj. č. Cena Kč

Demi Plus, 1 ks, příslušenství 012-910860-2 23 547

Bluephase G2 Ivoclar vIvaDent

Bezdrátová LED lampa s vysokým výkonem pro všechny indikace v atraktivním provedení. 
Vysoká intenzita světla 1200mW/cm2 umožňuje rychlou polymeraci již od 10 s. Světlovod 
o průměru 10 mm umožňuje fotopolymeraci i rozsáhlejších ploch. Tři volitelné programy 
pro maximální, hloubkovou a pnutí snižující polymeraci.

balení Obj. č. Cena Kč

Bluephase G2, 1 ks, příslušenství 025-607920 37 071

Bluephase Style Ivoclar vIvaDent

Vysoce účinná LED lampa v provedení "pera" pro všechny světlem tuhnoucí materiály 
vlnových délek 380 - 515 nm. Intenzita světla je max 1100 mW/cm2. Balení obsahuje 
násadec, černý světlovod o průměru 10 mm, lithium-polymerovou baterii s dobou výdrže 
asi 20 min, adaptér a napájecí kabel. Doba nabíjení ve stojanu je asi 2 hodiny.

balení Obj. č. Cena Kč

Bluephase Style, 1 ks, výběr barvy: šedá, modrá, růžová, příslušenství 025-635xxx 36 769
xxx - doplňte barvu
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  PŘÍSTroJE   ///////////////
Polymerační lamPy

Bluephase 20i Ivoclar vIvaDent

Bezdrátová vysoce účinná LED polymerační lampa s intenzitou světla 2000 mW/cm2, 
umožňující implementaci extrémně krátkých 5 s. polymeračních časů. Speciální techno-
logie umožňuje polymeraci všech dentálních materiálů, polymerujících v pásmu vlnové 
délky 380-515 nm. Je vhodná pro každý materiál, indikaci a čas.

balení Obj. č. Cena Kč

Bluephase 20i, 1 ks, příslušenství 025-613735 50 911

SupraLight r&S

Světelná LED lampa určená k polymeraci světlem tuhnoucích materiálů. Intenzita: cca. 
1000 mW/cm2. Možnosti časovače: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 nebo 40 sekund, hmot-
nost: 160g.

balení Obj. č. Cena Kč

Supralight, 1 ks, příslušenství, výběr barvy: stříbrná, modrá, červená 042-105-0420x 9 999
x - doplňte barvu

Elipar DeepCure-S 3M eSPe

Polymerační LED lampa- elegantní konstrukce z jediného dílu nerezové oceli, je prakticky 
nerozbitná a snadno se dezinfikuje. Jedinečný ergonomický tvar písmene V umožňuje 
pohodlné uchopení ze všech úhlů. Jednoduchá manipulace pomocí dvou tlačítek. Sklo-
keramická krycí vrstva chránící proti znečištění a otiskům prstů. Magnetické uchycení 
černého světlovodu pro rychlé a snadné odstranění a dezinfekci. Optimalizovaná geometrie 
světlovodu zajišťuje přístup ke všem zubům bez extrémního otevření úst pacienta. Intenzita 
1480 mW/cm2. Kapacita baterie 120 min. Napájení baterie pomocí nabíjecí základny

balení Obj. č. Cena Kč

elipar Deepcure-S, 1×, nerezová ocel, příslušenství 010-76975 50 050

Smartlite Focus DentSPly SIrona

Výkonná bezdrátová ergonomická LED lampa s individuálně nastavitelným LED nástav-
cem, který je možné otáčet o 330°. Cyklus polymerace je 20 vteřin, po jeho ukončení se 
lampa automaticky vypne. Akustický signál zazní po deseti vteřinách. Technické údaje: 
Vlnová délka - 460–490 nm, výkon - 1000 mW/cm2, expoziční čas - 20 s, doba nabíjení 
- 180 min., rozměry (R x délka) - 3,1 cm x 24 cm, hmotnost - 90 g.

balení Obj. č. Cena Kč

Intro Kit, 1× Smartlite Focus polymerační lampa, 5× oranžové stínítko, 
300× jednorázové návleky, nabíječka                    022-64450020                            31 115

refill, 1× Smartlite Focus polymerační lampa                                                                                                                                           022-64450060                             25 617

náhradní baterie, 1× 022-64450021   3 628
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Elipar DeepCure-L 3M eSPe

Polymerační LED lampa – odolná, lehká konstrukce z vysoce kvalitního plastu. Jedinečný 
ergonomický tvar písmene V umožňuje pohodlné uchopení ze všech úhlů. Jednoduchá 
manipulace pomocí dvou tlačítek. Černý světlovod: nasazuje se tlakem a vyndavá tahem. 
Optimalizovaná geometrie světlovodu zajišťuje přístup ke všem zubům bez extrémního 
otevření úst pacienta. Intenzita 1480 mW/cm2. Kapacita baterie 120 min. Napájení baterie 
pomocí nabíjecího konektoru.

balení Obj. č. Cena Kč

elipar Deepcure-l, 1 ks, kvalitní plast, příslušenství 010-76973 21 845
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Polymerační lamPy

Radii Plus+ SDI

Výkonná bezdrátová LED lampa pro polymeraci kompozitů až do hloubky 6 mm. Radii 
Plus vydává velmi silné modré světlo (1500 mW/cm2) vlnové délky 440–480 nm a je 
vybavena režimem "RAMP" (pozvolna stoupající počáteční intenzita světla – soft start) 
umožňujícím minimalizovat smršťování kompozitních materiálů. Lampou je možné po-
lymerovat i ochranné laky skloionomerních výplní. V přístroji je zabudovaný radiometr 
pro rychlou kontrolu intenzity světla. Jako zvláštní příslušenství se dodává bělicí oblouk, 
stojan na bělicí oblouk, diagnostická a ortodontická koncovka. Bělicí oblouk je určen pro 
podporu různých typů ordinačního bělení a je možné jej použít v kombinaci s praktickým a 
skladným stojanem. Diagnostická koncovka umožňuje pomocí bílého prosvětlovacího LED 
světla detekovat možné klinické problémy, jako jsou praskliny, kazy, netěsnost dostaveb, 
otevřené kořenové kanálky apod.

balení Obj. č. Cena Kč

radii Plus+, 1 ks, příslušenství 040-5600202 34 181

radii Plus+, 1 ks, bělící set, příslušenství 040-5600202KoM 49 642

Diagnostická koncovka, 1× 040-5600268 5 753

ortodontická koncovka, 1× 040-5600259 5 753

Kryt čočky, 1× 040-560054/1 43

návleky pro bělící komplet, 50× 040-5600093 548

Valo UltraDent

Polymerační LED lampa se speciálními 4 LED diodami ( (390 - 480nm) pro vytvrzení 
všech dentálních materiálů. Tři polymerační režimy – Standard 1 000 mW/cm2, Vysoký 
výkon 1400 mW/cm2, Extra výkon 3 200 mW/cm2. Jedinečná konstrukce z jediného 
kusu je extrémně odolná a lehká, vysoce odolná proti mechanickému poškození. Štíhlý 
ergonomický tvar umožňuje přístup do všech míst, je vhodná do ordinací dětských lékařů 
a ortodontistů. Dvě varianty: s kabelem a bezdrátová.

balení Obj. č. Cena Kč

valo, 1 ks, kabel o délce 2,13 m, příslušenství 002-505919 49 510

valo, 1 ks, bezdrátová, příslušenství 002-505941 58 100
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TřePačky kaPslí

Capsule Mixer CM-II Gc

Digitálně ovládaný vysokorychlostní míchací přístroj na kapslové materiály. Díky speciál-
nímu designu míchacích vidliček se kapsle snadno vloží i vyjmou. Velký digitální displej, 
snadno se čistí.

balení Obj. č. Cena Kč

capsule Mixer cM-II, 1 ks 014-004166 18 900

SDS Kerr 4000 Kerr

Univerzální vysokorychlostní amalgamátor ovládaný mikroprocesorem k zajištění přesného 
a rovnoměrného míchání. Při šířce oscilačního rozpětí, míchací frekvenci a vámi vybra-
ném čase nabízí skvělou homogenitu a konzistenci, ideální pro širokou škálu kapslových 
materiálů. Pro bezpečné ovládání se vypíná při otevření předního přístupového krytu pro 
vyjmutí kapslí.

balení Obj. č. Cena Kč

SDS Kerr 4000, 1 ks 012-61330 15 751

Silamat S6 Ivoclar vIvaDent

Univerzální třepačka pro amalgámy, skloionomerní cementy a ostatní materiály dávkované 
v kapslích a stříkačkách. Atraktivní design, snadné čištění, osvědčená technologie. Nad-
průměrná rychlost 4500 ot./ min. Speciální patentovaná míchací lopatka s osmičkovým 
pohybem. Napájení střídavým napětím 100-240 V. 

balení Obj. č. Cena Kč

Silamat S6, 1 ks 025-602286 18 834

Capmix  3M eSPe

Univerzální míchací přístroj pro kapslované dentální materiály. Praktický držák kapslí, 
s automatickou retencí pro snadnější práci, možnost volby míchacích časů, předvolby, 
nízká hlučnost míchání.

balení Obj. č. Cena Kč

capmix, 1 ks 010-76190 20 176

Ultramat S SDI

Vysokorychlostní amalgamátor s jednoduchou obsluhou pro většinu typů kapslí. Ovládá 
se pomocí pouhých tří tlačítek, zajišťuje dokonalé a přesné protřepání, chod přístroje je 
extrémně tichý s nízkými vibracemi. Rychlost míchání: 4550 kmitů/min. Rozměry: 21,7 × 
17,3 × 18 cm. Hmotnost: 2,43 kg.

balení Obj. č. Cena Kč

Ultramat S, 1 ks 040-5546058 12 104
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TřePačky kaPslí

Ultramat 2  SDI

Vysokorychlostní amalgamátor pro kapslové dentální materiály s přesným, mikroproce-
sorem řízeným časovým spínačem, který umožňuje nastavení času míchání v rozmezí 
0 - 16 sekund. Je určen pro většinu typů kapslí a jejich protřepání je dokonalé a přesné. 
Obsluha přístroje je díky Touch-Control systému velmi jednoduchá a provoz velmi tichý.  
Rychlost míchání: 4600 kmitů/min. Rozměry: 21,7 × 17,3 × 18 cm. Hmotnost: 2,77 kg.

balení Obj. č. Cena Kč

Ultramat 2, 1 ks 040-5546052 15 759

Mixing Boy  MlW InterMeD

Dávkovací a míchací přístroj pro amalgámové prášky i kapsle. Kompaktní design a pevná 
konstrukce zajišťuje tichý a bezproblémový chod, jednoduché volitelné dávkování prášku 
a rtuti, snadné nastavení zdvojení dávky. Míchací čas lze nastavit v rozmezí 1-99 vteřin. 
Otáčky 3 200 ot./min. Rozměry: 225 × 260 × 220 mm, hmotnost: 6 kg.

balení Obj. č. Cena Kč

Mixing Boy, 1× přístroj, 1× míchací pouzdro pro práškový amalgám,  
1× míchací vidlička pro kapsle, 1× čistící kartáček,  
2× trychtýř pro Hg a ag. 099-593000 24 990

Čistící kartáček, 5 ks 099-5930003 376

náhradní tuba, rovná, na sypaný amalgám 005-aDM3 1 090

náhradní vidlice, 1 ks 099-5930001 1 110

Pentamix 3 3M eSPe

Přístroj pro otiskovací materiály Penta. Systém pro automatické míchání a dávkování otis-
kovacích materiálů a materiálů pro registraci skusu. Plně automatické otevírání zásobníků, 
jednoduchá aplikace, ekonomičnost a spolehlivost.

balení Obj. č. Cena Kč

Pentamix 3, 1 ks 010-77871 39 197

Pentamix Lite 3M eSPe

Přenosný míchací přístroj na otiskovací hmoty Penta, který přináší: homogenní míchání 
bez bublin, časovou úsporu a rychlost procedury, přesnost namíchání, čistotu práce 
a vyšší efektivitu.

balení Obj. č. Cena Kč

Pentamix lite, 1 ks 010-77903 24 994

Modulmix ZherMacK

Automatická A-silikonová míchačka (poměr 5:1). Zaručuje optimální výkon, kvalitu a funkč-
nost. Vysoká rychlost plnění otiskovací lžíce pro materiály typu heavy body nebo putty 
a pro alternativní alginátové hmoty. Nízká rychlost pro plnění stříkačky hmotou medium 
body. Dostupný v 6 barvách, možnost montáže na zeď.

balení Obj. č. Cena Kč

Modulmix, 1 ks 003-c309030 51 990

PříStroje  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
míchací PřísTroje na oTiskovací hmoTy
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míchací PřísTroje na oTiskovací hmoTy

Alghamix II MotIon

Míchačka pro alginátové a silikonové otiskovací hmoty. Homogenně rozmíchaná hmota 
s minimem bublinek, dvojí rychlost míchání. Stabilní rychlost umožňuje kontrolované 
míchání. Úspora času až 30%. Balení obsahuje míchačku včetně kelímku na míchání 
alginátu a špachtle. Disk na míchání silikonu není součástí balení. Hmotnost: 3,5 kg, 
rozměry: 18,5 × 22 × 21 cm. 

balení Obj. č. Cena Kč

alghamix II 230 v, 1 ks 003-c303230 12 390

Míchací Disk, 1 ks 003-Xr0250670 1 549

Míchací kelímek, 1 ks, modrý, 350 ml 003-c303165 459

Míchací kelímek, 1 ks, zelený, 600 ml 003-c303185 489

Hurrimix ZherMacK

Plně automatická míchačka na algináty a sádru. Jednoduchý display nabízí 20 programů, 
stisknutím jednoho tlačítka získáte během 5 vteřin perfektně namíchaný alginát bez bublin. 
Elegantní design v 6 barevných provedeních pro sladění s interierem ordinace. Hmotnost: 
22 kg. Rozměry: 24 × 30 × 31 cm. 

balení Obj. č. Cena Kč

hurrimix 230 v, 1× přístroj, 2× náddoba na algináty,  
2× nádoba na sádru, 1× špachtle, 1× miska na vodu, příslušenství 003-c305130 44 890

nádoba na alginát, 1 ks 003-Xr0250800 549

Míchací špachtle, 1 ks 003-Xr0250820 679

náhradní kryt, 1 ks,  
výběr barvy: oranžový, zelený, tmavě modrý, světle modrý, bílý 003-Xr02508xx 2 382

xx - doplňte barvu

Volume™ Mixer Kerr (renfert) 

Automatický dávkovací a mísicí přístroj pro zpracování otiskovacích hmot ve fóliových 
náplních nebo kartuších v systémech 1:5. Pro uchycení fóliové náplně v přístroji jsou 
k dispozici vhodná kartušová pouzdra. K optimálnímu smísení obou komponent otiskovací 
hmoty dochází v dynamické mísicí kanyle, která je rovněž k dispozici jako příslušenství.

balení Obj. č. Cena Kč

volume Mixer, 1 ks 012-33171 30 937

Alginate Mixer MX-300 ZherMacK

Automatická digitální míchačka alginátových otiskovacích hmot. Šetří Váš čas - hmota 
namíchaná za 8 sekund. Šetří úsilí - jednotná konzistence poskytuje elasticitu a odolnost 
srovnatelnou se silikony. Šetří materiál - otisk je vždy precizní a bez bublinek. Balení ob-
sahuje: míchací přístroj, 4 míchací nádobky s víčkem, plastovou špachtli, čistící tyčinku, 
magnetický košík pro uložení příslušenství a skvělou dávkovací láhev na vodu. Rozměry: 
205 x 245 x 300 mm, váha: 17 kg. Rychlost míchání: 3 600 ot/min. Prodloužená záruka 
24 měsíců.

balení Obj. č. Cena Kč

alginate Mixer MX-300, 1 ks                      099-540063                        27 290
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DeTekTory zubního kazu

DiagnoCam Kavo

První kamerový systém, který používá přímo samotnou strukturu zubu k diagnostice kazu. 
Zub je prosvícen světlem o specifické vlnové délce a je tedy sám použit jako světelný vo-
dič. Digitální kamera při tomto prosvícení pořizuje záznam, který se zobrazí na obrazovce 
počítače. Zubní kazy jsou tak zobrazeny jako tmavé stíny. Obrazy zaznamenané KaVo 
DIAGNOcam mohou být uloženy, a tím výrazně zjednoduší monitorování a komunikaci 
s pacientem. Díky své technologii DIFOTI (Digital Imaging Fiberoptic Transillumination) 
DIAGNOcam nabízí vysokou diagnostickou bezpečnost, která je v mnoha případech 
srovnatelná nebo i lepší než při použití RTG, zejména s ohledem na aproximální a okluz-
ní kazy; kromě toho je možné zobrazit některé druhy sekundárních kazů a praskliny. 
DIAGONOcam tak poskytuje rychlý a velmi bezpečný způsob detekce zubního kazu bez 
nutnosti expozice pacienta RTG zářením. Ve srovnání s jinými metodami není diagnostika 
znehodnocena přítomností plaku a nečistot.

balení Obj. č. Cena Kč

DIaGnocam instrument (kamera), 1 ks, 1× instalační software,  
1× malý násadec, 1× větší násadec, 1× stojan,  
1× USb kabel pro propojení s PC (3 m), návod k použití 017-1.001.9000 124 407

DiagnoDent pen Kavo

Elegantní lehce přenositelný detektor kazů s jednoduchou obsluhou. Detektor má také 
vizuální a akustické vyhodnocení stavu chrupu. Nejúspěšnější diagnostická metoda zachytí 
až 90 % kazů, odhalí i skryté kazy v aproximálních prostorech. Snímatelný kryt, který je 
možné sterilizovat v autoklávu. Balení včetně aproximální a okluzální sondy.

balení Obj. č. Cena Kč

DiagnoDentpen, 1 ks 017-1.002.7000 78 364

DiagnoDentpen s displejem, 1 ks 017- 1.007.0072 73 180

FaceLight Proface W&h

Nová lehká sonda umožňuje přímou vizuální detekci zubního kazu v otevřené kavitě. 
Zatímco konvenční metody nabízejí pouze nepřímé informace o rozsahu kazu v infikova-
ném dentinu, Proface dává stomatologovi možnost zvolit léčebný postup na první pohled. 
Princip metody FACE (Fluorescence Aided Caries Excavation): bakterie v infikovaném 
dentinu produkují metabolické porfyriny. Ty nejsou okem viditelné. Když je aplikováno 
fialové světlo, porfyriny fluoreskují červeně, zatímco zdravé zuby fluoreskují žlutozeleně. 
Diagnostické brýle se speciálními filtry tento efekt ještě zvýrazní.

balení Obj. č. Cena Kč

facelight, 1× základna, 1× světlovod (90°), 1× násadec,  
2× akumulátor, 1× diagnostické brýle, 1× nabíječka 899-11820400 22 699

Koncovka pro facelight, 1 ks 899-06904300 3 116
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Prophyflex 3 Kavo

Vzduchový práškový přístroj pro šetrné čištění zubů. Ergonomický a lehce demontovatelný, 
přesné zaměření proudu prášku. Otočná tryska o 360°. Možnost připojení na rychlospojky 
KaVo MULTIflex a Sirona. PROPHYflex Perio Tip – nová koncovka umožňující subgingivální 
čištění. Tato koncovka se jednoduše vymění pomocí adaptéru za stávající koncovku na 
PROPHYflex 3 a do zásobníku se nasype profylaktický prášek PROPHYflex Perio Powder.   

balení Obj. č. Cena Kč

ProPhyflex 3, 1 ks, černý, připojení na KaVo rychlospojka 017-1.000.4672 34 304

ProPhyflex 3, 1 ks, výběr barvy: černá, fialová,  
výběr připojení: KaVo nebo Sirona rychlospojka 017-1.006.992x 34 304

ProPhyflex 3 Perio tip, starter kit 017-1.009.3731 7 598

ProPhyflex 3 Perio tip, refill 017-1.010.0287 6 020
x - doplňte připojení

PROPHYflex Powder Kavo

Prášek pro profylaxi složený ze speciálně upraveného bikarbonátu sodného vhodného 
pro odstranění diskolorací, plaku a biofilmu, pro čištění zubů před pečetěním fisur a před 
bělením, pro protetické a ortodontické použití. Zvyšuje pH, snižuje kyselost a má pozitiv-
ní vliv na flóru dutiny ústní. Díky úhlu dopadu 10° - 60° může být kvalitně ošetřena větší 
plocha zubu.

balení Obj. č. Cena Kč

Sáčky, 80× 15 g, výběr příchutí: pomeranč, borůvky, třešně, máta 017-1.007.001x 3 509

Perio Power, 4× 100 g lahvičky, glycin 017-1.009.3732 2 541
x - doplňte příchuť

PROPHYpearls Kavo

Prášek pro profylaxi složený ze speciálně upraveného bikarbonátu vápenatého vhodné-
ho pro odstranění diskolorací, plaku a biofilmu, pro čištění zubů před pečetěním fisur 
a před bělením, pro protetické a ortodontické použití. Zvyšuje pH, snižuje kyselost a má 
pozitivní vliv na flóru dutiny ústní. Díky úhlu dopadu 10° - 60° může být kvalitně ošetřena 
větší plocha zubu.

balení Obj. č. Cena Kč

Sáčky, 80× 15 g,  
výběr příchutí: máta, broskev, pomeranč, černý rybíz, bez příchutě 017-1.010.18xx 4 326

lahvičky, 4× 250 g, bez příchutě 017-1.010.1798 3 116
xx - doplňte příchuť

Air Flow Handy 3.0 Premium eMS

Pískovač pro kompletní supra i subgingivální odstraňování povlaku, pigmentací a leštění 
zubů i v nejhlubších parodontálních chobotech s unikátními technologiemi Air-Flow i Perio-
-Flow. Přístroj je připojitelný na turbínkovou hadici přímo nebo přes rychlospojku, vhodné 
prášky – Plus a Perio. Připojení: Bien Air, NSK, Kavo, Sirona.

balení Obj. č. Cena Kč

air flow handy 3.0 Premium, 1× pískovač, 2× násadce pro supra- 
a subgingivální ošetření, kupon na prášek air-Flow Plus, 40× tryska 
Perio-Flow, příslušenství na údržbu 005-ft-225x 56 900

jednorázové špičky, 40× 005-Dt-476 3 369
x - doplňte připojení
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orDinační Pískovače

Air Flow Handy 3.0 Plus eMS

Pískovač pro kompletní supra i subgingivální odstraňování povlaku, pigmentací a leštění 
zubů i v těžko přístupných místech. Přístroj je připojitelný na turbínkovou hadici přímo 
nebo přes rychlospojku, vhodné prášky – Plus a Perio.

balení Obj. č. Cena Kč

air flow handy 3.0 Plus, 1 ks 005-ft-221/PlUS 46 900

Air Flow Handy 3.0 Perio eMS

Nejnovější generace pískovacího přístroje pro hloubkové subgingivální (od 4 mm) odstraňo-
vání povlaku a leštění zubů i v nejhlubších parodontálních chobotech s unikátní technologií 
Perio-Flow. Přístroj je připojitelný na turbínkovou hadici přímo nebo přes rychlospojku.

balení Obj. č. Cena Kč

air flow handy 3.0 Perio, 1 ks 005-ft-221/PerIo 46 900

Air-Flow Handy 2+  eMS

Pískovací přístroj pro supra- i subgingiivální (do 4 mm) odstraňování povlaku, pigmentací 
a leštění zubů i v těžce přístupných místech. Přístroj je připojitelný na turbínkovou hadici 
přímo nebo přes rychlospojku. Možnost výběru 3 barev (modrá, oranžová, antracitová). 
přístroj je dodáván se supragingiválním práškem a kompletním příslušenstvím pro údržbu.

balení Obj. č. Cena Kč

air-flow handy 2+, 1 ks, výběr barvy: oranžová, modrá, antracitová. 
Výběr připojení na: ba, KV, Sirona, nSK, MW ft-170a/x/x 29 900

x - doplňte připojení

Air-Flow Classic eMS

Profylaktický prášek složený ze speciálně upraveného bikarbonátu sodného pro supragin-
givální odstraňování povlaku, pigmentací a leštění zubů.

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 1× 300 g, výběr příchutí: citrón, mentol, tropical,  
černý rybíz, třešeň a neutral 005-Dv-048/x/4 825

lahvička, 4× 300 g, výběr příchutí: citrón, mentol, tropical,  
černý rybíz, třešeň a neutral 005-Dv-048/x 3 219

x - doplňte příchuť

Prášek Air-Flow Soft  eMS

Nový profylaktický prášek pro zvlášť jemné použití pro pacienty s citlivými dásněmi.

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 1× 250 g 005-Dv-071/a/4 965
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Prášek Air-Flow Classic Comfort  eMS

Profylaktický prášek s menší velikostí zrn – složený ze speciálně upraveného bikarbonátu 
sodného pro supragingivální odstraňování povlaku, pigmentací a leštění zubů. 

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 1× 250 g 005-Dv-106/a/4 779

Prášek Air-Flow PLUS  eMS

Profylaktický prášek složený z erytritolu pro obzvláště šetrné supra- i subgingivální odstra-
ňování povlaku, pigmentací a leštění zubů. Navíc obsahuje 0,3 % chlorhexidinu. Nahrazuje 
prášky Soft a Perio. Velikost částic pouze 14 μm (d50). 

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 1× 100 g 005-Dv-082/a/4 850

Prášek Air-Flow Perio  eMS

Profylaktický prášek pro subgingivální odstraňování plaku, redukuje výskyt bakterií také 
v hlubokých paradontálních chobotech. 

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 1× 120 g Dv-070/B/4 728

Perio-Mate  nSK

Odstraňovač subgingiválního plaku a biofilmu. Jednoduché čištění a údržba. Regulace 
toku prášku prostřednictvím Power Control kroužku. Ergonomická trysková špice. Snadno 
ovladatelná rotace 360°. Hygienické jednorázové tryskové špice. Možná připojení: NSK 
spojka (PTL), Midwest (M4), Borden (B2), KaVo spojka (KV), W&H spojka (WH), Bien Air 
spojka (BA), Sirona spojka (SR).

balení Obj. č. Cena Kč

Perio-Mate, 1 ks, výběr připojení na: nSK, KaVo Multiflex, Sirona,  
W&H Roto Quick, bien air Unifix nSK-Per-xxx-P od 32 530

Perio-Mate prášek, 4× 100 g lahvička nSK-y900938 2 338
xxx - doplňte připojení

Prophy-Mate neo  nSK

Odstraňovač subgingiválního plaku a biofilmu. Dosahuje ideálním spojením tvaru a funkč-
nosti skvělých výsledků. Vynikající vyváženost, nižší hmotnost a kompaktní zásobník 
prášku umožňují komfortní držení přístroje. Originální spojovací prvky násadce dovolují 
lehké otáčení o 360° i při vysokém tlaku vzduchu. Snadná manipulace zkracuje čas pro 
odstraňování zubního plaku a skvrn. Možná připojení: NSK spojka (PTL), Midwest (M4), 
Borden (B2), KaVo spojka (KV), W&H spojka (WH), Bien Air spojka (BA), Sirona spojka (SR).

balení Obj. č. Cena Kč

Prophy-Mate neo, 1 ks, výběr připojení na: nSK, KaVo Multiflex,  
Sirona, W&H Roto Quick, bien air Unifix nSK-PMnG-xxx-P od 27 443

flash Pearl lahvičky, 4× 300 g nSK-y900-698 2 609

flash Pearl sáčky, 100× 15 g nSK-y900-693 4 710
xxx - doplňte připojení
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Perio-Mate prášek  nSK

Profylaktický prášek pro subgingivální odstraňování plaku.

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 4× 100 g nSK-y900938 2 338

Prophy-Mate neo prášek  nSK

Čistící prášek na bázi kalcia, vydatné čištění, šetrný ke sklovině, citrónová příchuť. Vhodný 
i do pískovačů ostatních výrobců.

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 100× 12 g, citrónová příchuť nSK-y900-052 4 303

Flash pearl  nSK

Čistící perly na bázi kalcia, vydatné čištění, šetrný ke sklovině, neutrální příchuť. Vhodný 
i do pískovačů ostatních výrobců.

balení Obj. č. Cena Kč

Sáčky, 100× 15 g nSK-y900-693 4 710

lahvička, 4× 300 g nSK-y900-698 2 609
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Piezo Scaler Tigon W&h

Velmi atraktivní piezo scaler s jednoduchou obsluhou. Ergonomicky navržená rukojeť 
násadce s prstenem 5 LED. Přístroj je určen pro supragingivální a subgingivální ošetření 
a stejně tak pro endodontické ošetření. Součástí balení jsou i 3 univerzální koncovky 
(1U, 3U, 1P).

balení Obj. č. Cena Kč

Piezo Scaler tigon, 1× 899-13923000 72 237

Piezo Scaler Tigon+ W&h

Unikátní piezo scaler, který lze využít v profylaxi, endodoncii a parodontologii. Díky regu-
laci teploty vody je vhodný i pro pacienty s citlivými zuby. Ergonomicky navržená rukojeť 
násadce s prstem 5 LED. Součástí balení je set pěti univerzálních koncovek (1U, 3U, 1P) 
a Endo/implant koncovek 1I a 1E.

balení Obj. č. Cena Kč

Piezo Scaler tigon+, 1× 899-13931000 115 797

Příslušenství pro Pyon a Tigon W&h

balení Obj. č. Cena Kč

1U, špička k odstraňování supragingiválního zubního kamene  
ve všech kvadrantech 899-05076200 2 182

2U, špička k opakovanému ošetřování a pro jemné dokončovací práce, 
jemné odstraňování supragingiválního zubního kamene a plaku 899-05076300 2 367

3U, špička k jemnému odstraňování supragigniválního zubního kamene 
ve všech kvadrantech 899-05368200 2 741

4U, špička k odstraňování rozsáhlého zubního kamene 899-05849201 2 367

1P, špička k odstraňování konkrementů v subgingivální oblasti,  
při ošetřování hlubokých parodontálních kapes 899-05370400 3 104

1r, restaurační špička s diamantovým kuželem k otevírání vstupu 
kořenového kanálku a k jemné preparaci trhlinek 899-05849401 3 104

Proxeo ZA-55  W&h

Sonický odstraňovač zubního kamene s připojením na W&H, KaVo, Sirona, Midwest 
a Borden. Velký výběr pracovních špiček. 

balení Obj. č. Cena Kč

Proxeo Za-55, 1×, nesvětelný 899-10035501 30 420

Proxeo Za-55 l, 1×, světelný 899-10035500 47 735

Proxeo Za-55 rM, 1×, nesvětelný 899-11015501 17 315

Špička č. 1, pro univerzální použití 899-07159700 2 178

Špička č. 2, pro dolní řezáky a veliké nánosy zubního kamene 899-07159800 2 178

Špička č. 3, pro OZK v oblasti krčku z cervikálních oblastí,  
odstranění nikotinových skvrn 899-07159900 2 178

Špička č.4, pro vyhlazení povrchu kořene jako doplněk kyretáže 899-04205000 2 468

Špička č. 5, vpravo dole bukálně / vlevo linguálně, vpravo nahoře 
palatinálně / vlevo nahoře bukálně 899-04205000 2 468

Špička č. 6, vpravo dole linguálně / vlevo bukálně, vlevo nahoře 
platinálně / vpravo bukálně 899-04205100 2 468
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SonicFlex / Quick 2008 Kavo

Sonický odstraňovač zubního kamene. Vhodný pro prophylaxii, endodoncii, chirurgii 
a paradontologii. Výběr z více než 50 hrotů pro velké množství indikací. Připojení na 
rychlospojky KaVo a Sirona. 

balení Obj. č. Cena Kč

2003, nesvětelný 017-1.000.8334 33 668

2003l, světelný 017-1.000.4243 41 774

2003lS, světelný s hroty 017-1.000.8333 48 990

Quick 2008, nesvětelný 017-1.007.1606 33 668

Quick 2008l, světelný 017-1.005.9310 41 774

Quick 2008lS, světelný s hroty 017-1.007.1604 48 990

Varios Combi Pro nSK

Ultrazvukový scaler a profylaktický pískovač v jednom zařízení pro pohodlné profesionální 
odstranění zubního kamene a plaku. Subgingiválně nebo supragingiválně. Ultrazvukový 
scaler: ultrazvuk pro všechny druhy použití v dentální hygieně. Postaven na technologii 
Varios s generátorem iPiezo. Profylaktický pískovač: pískovač s kompletně odděleným 
vedením prášku mimo ovládací jednotku. Automatická detekce funkcí supragingivální/
subgingivální.

balení Obj. č. Cena Kč

varios combi Pro, 1 ks, příslušenství nSK-vacP 139 900

Špice pro odstraňovače zubního kamene nSK

Koncovky NSK jsou kompatibilní se systémem Satelec, vybrané druhy koncovek také na 
systém EMS. 

balení Obj. č. Cena Kč

G1, 1 ks, odstraňování supragingiválního a interdentálního zubního 
kamene                                                                                   nSK-Z217101                               1 595

G2, 1 ks, odstraňování masívního zubního kamene a skvrn  
v supragingivální oblasti                                                                      nSK-Z217102                               1 595

G3, 1 ks, odstraňování masívního zubního kamene a skvrn  
v supragingivální oblasti a mezi zuby                                             nSK-Z217103                               1 595

G4, 1 ks, tenký konec špice je určen pro supragingivální jemný scaling 
a interdentální scaling.                                                 nSK-Z217105                               1 595

G5, 1 ks, odstraňování zubního kamene mezi moláry                                                                                                                                 nSK-Z217105                               1 595

G6, 1 ks, odstraňování supra a subgingiválního zubního kamene,  
pro jednoduchý přístup do interdentálních mezer     nSK-Z217106    1 595

G8, 1 ks, odstraňování supragingiválního a interdentálního zubního 
kamene                                                                                   nSK-Z217108                               1 595

G9, 1 ks, odstraňování supra a subgingiválního zubního kamene,  
pro jednoduchý přístup do interdentálních mezer     nSK- Z217109                               1 595

G11, 1 ks, špice podobná kyretě pro scaling předních zubů a molárů           nSK-Z217411                               1 595

G12, 1 ks, odstraňování supragingiválního zubního kamene                                                                                                                     nSK-Z217412                               1 595

G13, 1 ks, špice typu „srpek“ pro odstraňování supragingiválního  
zubního kamene                                                                       nSK-Z217413                               1 595
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Piezon 150 / 150 LED eMS

Ultrazvukový odstraňovač zubního kamene s externím připojením vody. Jednoduchá 
regulace přívodu vody a intenzity ultrazvuku pohybem prstu. Balení obsahuje přístroj  
+ 3 ultrazvukové koncovky s momentovými klíči (A,P,S). Verze LED nabízí osvětlení pra-
covního nástroje. 

balení Obj. č. Cena Kč

Piezon 150, 1 ks nesvětelný, příslušenství 005-ft-215 36 900

Piezon 150 leD, 1 ks světelný, poslušenství 005-ft-223 46 900

Piezon 250 / 250 LED eMS

Mobilní ultrazvukový odstraňovač zubního kamene se samostatným zásobníkem propla-
chovacího roztoku. Multifunkční využití od scalingu přes preparaci kavit až po endodoncii. 
Jednoduchá regulace proplachování a intenzity ultrazvuku pohybem prstu. Balení obsa-
huje přístroj + 3 ultrazvukové koncovky s momentovými klíči (A,P,S). Verze LED nabízí 
osvětlení pracovního nástroje. 

balení Obj. č. Cena Kč

Piezon 250, 1 ks nesvětelný, příslušenství 005-ft-216 56 900

Piezon 250 leD, 1 ks světelný, poslušenství 005-ft-224 46 900

Piezon Master 700 eMS

mobilní ultrazvukový odstraňovač zubního kamene s technologií Piezon No Pain a LED 
světlem. Umožňuje nejvýkonnější a zároveň nejšetrnější ultrazvukové ošetření. Přístroj má 
2 samostatné zásobníky proplachovacího roztoku. Multifunkční využití od scalingu přes 
preparaci kavit až po endodoncii. Stačí pouze zapojit do elektrické zásuvky a můžete 
pracovat. Regulace proplachování přímo na světelných násadcích, regulace intenzity 
ultrazvuku na jedinečném dotykovém panelu. Samočistící funkce. Možnost volby stan-
dardního režimu a režimu pro endodoncii. Světelné násadce na obou stranách pro lepší 
komfort práce. Balení obsahuje 3 ultrazvukové koncovky s momentovými klíči (A, P, PS), 
multifunkční pedál a dle verze 1 nebo 2 násadce. 

balení Obj. č. Cena Kč

Piezon Master 700 Standard, 1 ks, s jedním násadcem, příslušenství 005-ft-194/Standard 107 900

Piezon Master 700 Premium, 1 ks, se dvěma násadci, příslušenství 005-ft-194/Premium 141 900

Varios 970 iPiezo engine nSK

Multifunkční ultrazvukový scaler. Poskytuje stabilní výkon automatickým přizpůsobením 
optimální vibrační frekvence v závislosti na stavu zatížení. Výkon je regulován tak preciz-
ně, že jeden a tentýž násadec lze použít pro endodoncii, parodontologii a odstraňování 
zubního kamene. K dispozici je široká škála koncovek pro každou z jednotlivý oblastí. 

balení Obj. č. Cena Kč

varios 970 s leD, 1 ks, světelný, se dvěma nádobami  
na chladící medium, příslušenství nSK-va970 lUX(leD) 83 000

varios 970, 1 ks, nesvětelný, se dvěma nádobami  
na chladící medium, příslušenství nSK-va970 72 842

náhradní násadec, 1 ks, světelný nSK-va-lUX-hP 20 057

náhradní násadec, 1 ks, nesvětelný nSK-va-hP 11 689

náhradní násadec leD, 1 ks, světelný leD nSK-va2-lUX-hP(leD) 23 683

náhradní žárovka, 1 ks nSK-va-l 835
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More and more dentists and dental lab technicians rely on IPS e.max, 
the clinically proven all-ceramic system that offers high esthetics and 
dependable strength. 75 million restorations placed attest to this. From 
crowns, inlays, onlays, thin veneers and abutments to bridges – make 
the choice more dental professionals make... MAKE IT e.max!
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Stále více zubních lékařů a zubních techniků spoléhá na IPS e.max, 
klinicky ověřený celokeramický systém, který nabízí vysokou estetiku, 
pevnost a spolehlivost. Důkazem je 75 milionů realizovaných fixních 
náhrad. Od korunky, inleje, onleje, tenké fazety až po abutment – vyber, 
co volí stále větší počet dentálních odborníků... MAKE IT e.max!

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ* CELOKERAMICKÝ SYSTÉM NA SVĚTĚ
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DesTiláTory, svářečky

Aquadist eUronDa

Destilační přístroj pro výrobu kvalitní a levné destilované vody. Vyprodukuje 700 ml 
destilované vody za 1 hod. Kapacita zásobníku je 4 l. Jednoduché použití, tichý provoz.

balení Obj. č. Cena Kč

aquadist, 1 ks 055-114001 8 270

LisaDist W&h

Destilační přístroj pro výrobu kvalitní destilované vody. Vyprodukuje 4 l destilované vody 
za 4 hodiny. Velmi snadné použití, tichý chod, přenosný, světlá barva, z nerezové oceli, 
s automatickým vypínáním ohřívače a s integrovaným uhlíkovým filtrem, příkon 580 W.

balení Obj. č. Cena Kč

lisaDist, 1 ks 899-h8020000 11 610

Stillo MocoM

Nezávislý výrobník destilované vody včetně zásobníku destilované vody. Plně automatický 
procesj vyprodukuje 4 litry destilované vody během 6 hodin.

balení Obj. č. Cena Kč

Stillo, 1 ks 035-Stillo 5 990

The Euroseal® eUronDa

Nový design, lepší uživatelské parametry, nižší cena – je charakteristika svářecího přístroje 
pro sváření obalů pro balení nástrojů určených pro sterilizaci v autoklávu. Možnost umístění 
na stůl nebo na stěnu. Přístroj odpovídá požadavkům platné vyhlášky č. 195/2005 Sb. 
Vizuální i akustická signalizace svaření. Svár o šířce 12 mm, patentovaný dvojitý držák rolí.

balení Obj. č. Cena Kč

the euroseal, 1 ks, příslušenství 055-108200 19 501

Euroseal® 2001 Plus eUronDa

Systém zatavování medicínských obalů z papíru / fólie. Samoregulační reostat pro 
konstantní teplotu. Jednoduchý a velmi spolehlivý. Rychlé zatavení (cca 3 – 4 s). Šířka 
sváru 12 mm. Ergonomický a lehce použitelný držák. Lze používat jako stolní i nástěnný 
přístroj. Přístroj opticky a akusticky hlásí konec zatavování. Zabudovaný držák na role lze 
nastavit na 100 m resp. 200 m role. Ergonomický design s hladkým a snadno čistitelným 
povrchem. Rozměry: 450 × 200 × 385 mm, napájení: 230 V – 50/60 Hz, příkon: 100 W, 
hmotnost: 7,5 kg.

balení Obj. č. Cena Kč

euroseal 2001 Plus, 1 ks, příslušenství 055-108135 17 990

Seal2 W&h

Svářečka folií pro parní sterilizaci. Pohodlná a snadná manipulace, integrovaná pracovní 
plocha. Perfektní kvalita sváru o šířce 12 mm bez rizika přepálení. Patentovaný dvojitý 
držák rolí. Extrémní rychlost sváru 2 vteřiny. Příkon 100 W. Rozměry této svářečky jsou 
45 × 48 × 42 cm (š × d × v) v maximální poloze ramene.

balení Obj. č. Cena Kč

Seal2, 1 ks 899-19722101 21 417
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auToklávy a sTerilizáTory

E9 Recorder NEW eUronDa

Nejmodernější autokláv třídy B současné doby. S bezkonkurenčním poměrem cena/výkon 
v sobě zahrnuje výbavu autoklávů vyšší třídy za cenu autoklávů nižší třídy. Do této výbavy 
spadá intuitivní dotykový displej, který s obsluhou komunikuje formou piktogramů. Světelná 
signalizace v rukojeti autoklávu Vám dává jasně najevo, ve které fázi sterilizačního cyklu se 
autokláv právě nachází. Díky integrované tiskárně štítků zaznamenáváte každý sterilizační 
cyklus snadno a automaticky. Každý cyklus je zaznamenán na paměťovou SD kartu. Díky 
kompaktním rozměrům je tento autokláv snadno integrovatelný do nábytku ordinace. 

balení Obj. č. Cena Kč

e9 recorder, 1 ks, 18 l 055-115800 205 500

e9 recorder, 1 ks, 24 l 055-115810 262 900

E9 InspectionMED  eUronDa

Autokláv třídy B umožňující sterilizaci v pěti standardních cyklech, které obsahují zkrá-
cené (rychlé) cykly pro plné i porézní materiály, včetně předmětů s dutinou. Autokláv E9 
InspectionMed plní podmínky normy ČSN EN 13060 – Malé parní sterilizátory. Tradiční 
design, nový displej, jednoduchá obsluha. 

balení Obj. č. Cena Kč

e9 InspectionMed, 1 ks, 18 l 055-115993 138 990

e9 InspectionMed, 1 ks, 24 l 055-115994 151 189

MOCOM B Classic 22  MocoM

Autokláv třídy B s prodlouženou 22 l komorou. Leštěná nerezová ocel, rozměry: 250 × 
450 mm. Programy: 6 sterilizačních programů. Testy: Vakuový test, test průniku páry 
(Helix / Bowie & Dick test), LCD displej. Připojení k USB flash disku, volitelná tiskárna. 
Záruka 24 měsíců nebo 2500 cyklů. Čidlo kvality vody, příprava pro automatické plnění 
vodou. PURE Demineralizer – úprava vody reversní osmozou, přímé připojení k autoklávu. 

balení Obj. č. Cena Kč

MocoM B classic 22, 1 ks 035-MocoM B classic 22 118 000

PUre 500 Demineralizer, 1 ks 035-PUre 500 Demineralizer 35 700

PUre 100 Demineralizer, 1 ks 035-PUre 100 Demineralizer 17 700

automatický dočerpávací set, 1 ks 035-Dočerpávací set 7 500

E9 Inspection®  eUronDa

Koncepčně moderní, cenově výhodný a snadno ovládatelný autokláv třídy B s vestavěnou 
tiskárnou a s řadou prvků zvyšujících užitnou hodnotu přístroje. Autokláv lze provozovat 
s připojením k odpadu vody a k vodovodní síti prostřednictvím deionizátoru Euronda 
Aquafilter. Rovněž tak lze přístroj plnit manuálně destilovanou vodou. Práci se získáváním 
a povinnou archivací dat o každém sterilizačním cyklu výrazně zjednodušuje paměťový 
Euronda Memory System. Data lze přímo tisknout nebo ukládat do externí paměťové 
jednotky s kapacitou záznamu 40 cyklů, prostřednictvím USB kabelu s délkou 3 m. 

balení Obj. č. Cena Kč

e9 Inspection, 1 ks, 18 l 005-115985 181 200

e9 Inspection, 1 ks, 24 l 005-115986 199 500
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Lisa 517 / 522  W&h

Nová generace parních sterilizátorů Lisa série 500 s výraznějšími technickými možnostmi 
a vyšším uživatelským komfortem (integrovaná záznamová jednotka,vakuová pumpa, 
detektor kvality vzduchové náplně). Sterilizátory Lisa charakterizuje spolehlivá sterilizace, 
rychlost a ekonomický provoz, uživatelsky přívětivé prostředí a nevšední vzhled. Jsou 
dodávány v 17 l a 22 l provedení sterilizační komory. 

balení Obj. č. Cena Kč

lisa 517, 1 ks, 17 l 899-r4000000 250 107

lisa 522, 1 ks, 22 l 899-r4100000 271 887

auToklávy a sTerilizáTory

Lina MB 17/22 W&h

Díky speciálnímu programu ECO B je čas cyklu snížen až na polovinu původního času. 
Tichý provoz díky patentovanému oddělenému vodnímu systému. Navigace ve sterilizač-
ních programech je díky uživatelsky příjemnému keypadu velmi jednoduchá a přátelská. 
Vestavěný prachový filtr zajišťuje konstantní úroveň výkonu, snížení nákladů na údržbu 
díky delším servisním intervalům. Programovatelný start cyklu šetří náklady a Váš čas.

balení Obj. č. Cena Kč

lina MB 17 s USB portem, 1 ks 005-MB17USB 196 020

lina MB 22 s USB portem, 1 ks 005-MB22USB 214 170

lina MB 17, 1 ks 005-MB17 188 397

lina MB 22, 1 ks 005-MB22 206 547

Vacuklav 30B+ / 24B+ MelaG

Autokláv třídy B s objemem komory 18,6 / 22,6 l se systémem odsávání vzduchu pomocí 
frakcionovaného vákua. Pro připojení k automatickému přívodu demineralizované vody 
prostřednictvím zařízení na úpravu vody MELAdem 40 a MELAdem47.

balení Obj. č. Cena Kč

vacuklav 30B+, 1 ks, 18,6 l 005-10030 182 226

vacuklav 24B+, 1 ks, 22,6 l 005-10024 199 287

Vacuklav 31B+ / 23B+ MelaG

Autokláv třídy B s objemem komory 18,6 / 22,6l s novým hezčím a funkčním designem 
a systémem odsávání vzduchu pomocí frakcionavaného vakua. Přístroj obsahuje vnitřní 
zásobníky čisté a použité vody. Tento systém umožňuje jednoduchou a rychlou instalaci 
přístrojů na libovolném místě.

balení Obj. č. Cena Kč

vacuklav 31B+, 1 ks, 18,6 l 005-31-B 199 650

vacuklav 23B+, 1 ks, 22,6 l 005-23-B 208 725
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auToklávy a sTerilizáTory

Vacuklav 41-B  MelaG

Autokláv třídy B s objemem komory 18,6 l. Autoklávy třídy Premium vynikají snadnou 
obsluhou a malou časovou náročností na sterilizační cyklus. Disponují dvěma rychlými 
programy s dvojnásobným nebo trojnásobným frakcionovaným prevakuem, které připravují 
nezabalené nástroje za pouhých osm minut (bez sušení). Šest kilogramů nezabalených 
nástrojů tak bude sterilizováno jen za dvacet minut (bez sušení). Snadné a intuitivní 
ovládání autoklávu zprostředkuje přehledný interaktivní LCD monitor s českým menu. 
Dokumentace sterilizačního cyklu je pak prováděna automaticky na paměťovou CF-kartu 
vloženou přímo do autoklávu.  

balení Obj. č. Cena Kč

vacuklav 41-B, 1 ks, 18,6 l 005-10041 237 765

Hygenius fona

Autokláv třídy B splňující nejpřísnější normy EU. Objem komory 17 nebo 22 litrů, moderní 
design, zápis na USB disk v ceně, veškeré základní příslušenství v ceně, plné programové 
vybavení, v češtině, záruka 2 roky. 

balení Obj. č. Cena Kč

hygenius, 1 ks, 17 l 005-9032300 159 000

hygenius, 1 ks, 22 l 005-9040424 203 000

Sterilizer MelaG

Horkovzdušný sterilizátor zajistí levnou sterilizaci těch výrobků z anorganických materiálů 
a předmětů bez dutin, které efektivně vydrží teploty až 220 °C. Přístroj zajišťuje nucenou 
cirkulaci vzduchu. Umožňuje rovněž sušení s regulací teploty 60 °C až 220 °C. Objem 
sterilizační komory 14 l nebo 4,3 l. 

balení Obj. č. Cena Kč

Sterilizer 205, 1 ks, 14 l 005-MGhS205 22 688

Sterilizer 75, 1 ks, 4,3 l 005-MGhS75 13 358

Stericell BMt

Typová řada sterilizátorů, která slouží k horkovzdušné sterilizaci při stanovených para-
metrech teploty a času. Pro použití ve stomatologické ordinaci jsou vhodné zejména 
provedení s objemem komory 22 l, 55 l, event. 111 l. Elektronicky je zajištěna kontrola 
otevření dveří a vzduchové klapky, tedy i vyšší bezpečnost jednotlivých procesů a správný 
průběh sterilizace. 

balení Obj. č. Cena Kč

Stericell 22, 1 ks 035-SterIcell 22 45 254

Stericell 55, 1 ks 035-SterIcell 55 48 521

Stericell 111, 1 ks 035-SterIcell 111 64 130
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ulTrazvukové čisTičky

Eurosonic® Energy eUronDa

Ultrazvuková čistička z nerezové oceli. Režim Sweep - pracuje na různých frekvencích, 
to zaručuje, že ultrazvukové vlny jsou homogenně rozloženy po celé nádrži. Dva boční 
úchyty, zaručují lepší manipulaci. Konstantní teplota 60 °C a nastavitelná pracovní doba 
od 0-30 minut. Obsah nádrže: 3 l, celkové rozměry: 256 × 220 × 156 mm. Příslušenství 
obsahuje: perforovaný nerezový koš, plastové víko na koš, 1× držák na dvě kádinky 
600 ml, 1× kádinka 600 ml.

balení Obj. č. Cena Kč

eurosonic energy, 1 ks, příslušenství 055-113065 21 084

Eurosonic® Micro eUronDa

Elektronická kompaktní ultrazvuková čistička z nerezové oceli. Jedna funkce on-off  
a s přednastavenou dobou pracovního cyklu – 10 minut. Zaručuje dokonalé čištění, 
zejména malých nástrojů (vrtáčky atd.) Obsah nádrže: 0,5 l, celkové rozměry: 235 × 130 
× 170 mm.

balení Obj. č. Cena Kč

eurosonic Micro, 1 ks 055-113007 8 990

NEW Eurosonic® 4D eUronDa

Digitální ultrazvuková čistička s LED podsvícením, regulátor pro snadné a rychlé použí-
vání. Dva provozní režimy, při teplotě rozmezí od 30 °C do 60 °C a časem od 10 do 40 
minut. 6  přednastavených cyklů, podle úrovně znečištění. Má podsvícený regulátor, který 
indikuje, různé fáze pracího cyklu. Obsah nádrže: 3,5 l, celkové rozměry: 315 × 255 × 165 
mm. Příslušenství obsahuje: perforovaný nerezový koš, plastové víko na koš, 1× držák na 
jednu kádinku 600 ml, 1× držák na tři kádinky 600 ml, 1× kádinka 600 ml.

balení Obj. č. Cena Kč

neW eurosonic 4D, 1 ks, příslušenství 055-113152 34 204

NEW Eurosonic® 3D eUronDa

Digitální utrazvuková čistička s přednastavenou konstantní provozní teplotou 60 °C, časový 
rozsah 0-30 minut. Je řízena centrálním ovladačem. Nabízí vizuální odpočítávání, které 
je podsvíceno LED diodami, které obklopují přední stranu řídící jednotky. Má dva boční 
úchyty, pro snazší manipulaci. Obsah: 3 litry, celkové rozměry: 256 × 220 × 156 mm. 
Příslušenství obsahuje: perforovaný nerezový koš, víko na koš, 1× držák dvou kádinek 
600 ml, 1× skleněná kádinka 600 ml.

balení Obj. č. Cena Kč

neW eurosonic 3D, 1 ks, příslušenství 055-113102 23 994

ELASON 3L 20A UltraSoUnD

Digitální nastavování požadovaných hodnot, po spuštění zobrazuje aktuální teplotu lázně 
a čas čištění. Celonerezové provedení. Čistička je určena k vytížení max 3-4hodiny, den. 
Lze v ní čistit i silně znečištění díly, vhodná pro servis  i  laboratorní využití. 

balení Obj. č. Cena Kč

3l, vana: 240 x 140 x 100 mm, časovač, ohřev – 100W,  
Ultrazvuk 120W/ 40kHz 035-3l elason 4 958
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Turbínky

Ti-Max Z900L  nSK

Titanové tělo s povrchem DURAGRIP, je odolný proti poškrábání, nárazům a opakované-
mu autoklávování. Standardní hlavička, výkon: 26 W, celulární optika, keramická ložiska, 
Clean-Head Systém. 4-bodový sprej, integrovaný mikrofiltr. Nutné vybrat připojení na: 
NSK, KaVo, BienAir, W&H. 

balení Obj. č. Cena Kč

ti-Max Z900l, 1 ks, světelná, výběr připojení nSK-Z900xx od 26 990
xx - doplňte připojení

Ti-Max Z800L  nSK

Titanové tělo s povrchem DURAGRIP, je odolný proti poškrábání, nárazům a opakované-
mu autoklávování. Malá hlavička, celulární optika, keramická ložiska, Clan-Head Systém.  
4-bodový sprej, integrovaný mikrofiltr. Nutné vybrat připojení na: NSK, KaVo, BienAir, W&H. 

balení Obj. č. Cena Kč

ti-Max Z800l, 1 ks, světelná nSK-Z800xx od 26 990
xx - doplňte připojení

Ti-Max X500L  nSK

Titanová turbínka. Mini hlavička – průměr 10,3 mm, výška 11,7 mm. Výkon 17 W, rychlost: 
390 000 – 450 000 ot/min. Vhodná pouze pro vrtáčky s krátkým mandrelem. 4-bodový 
sprej. Nezapomeňte si zvolit, pro jakou rychlospojku turbínku potřebujete – NSK, KaVo, 
Sirona, Bien Air (s LED osvětlením) a nebo W&H (se standardním nebo LED osvětlením). 

balení Obj. č. Cena Kč

ti-Max X500l, 1 ks, světelná pro nSK nSK-X500l 27.071

ti-Max X500xl, 1 ks, světelná, výběr připojení: KaVo, Sirona nSK-X500xl 30.086

ti-Max X500x leD, 1 ks s leD osvětlením,  
výběr připojení: W&H, bien air nSK-X500x leD 30.086

ti-Max X500, 1 ks, nesvětelná pro nSK nSK-X500 23.683
x - doplňte připojení

Ti-Max X600L nSK

Titanová turbínka. Standardní hlavička – průměr 11,2 mm, výška 13,6 mm. Výkon: 21 W, 
rychlost: 380 000 – 440 000 ot/min. 4-bodový sprej. Nezapomeňte si zvolit, pro jakou 
rychlospojku turbínku potřebujete: NSK, KaVo, Sirona, Bien Air (s LED osvětlením) a nebo 
W&H (se standardním nebo LED osvětlením).

balení Obj. č. Cena Kč

ti-Max X600l, 1 ks, světelná pro nSK nSK-X600l 27 071

ti-Max X600xl, 1 ks, světelná, výběr připojení: KaVo, Sirona nSK-X600xl 30 086

ti-Max X600x leD, 1 ks s leD osvětlením,  
výběr připojení: W&H, bien air nSK-X600x leD 30 086

ti-Max X600, 1 ks, nesvětelná pro nSK nSK-X600 23 683
x - doplňte připojení
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Turbínky

Ti-Max X700L nSK

Titanová turbínka. Torque hlavička – průměr 13,2 mm, výška 13,6 mm. Duální Air Jet 
turbína vytváří bezkonkurenční výkon 22 W – tajemstvím jsou dvě úzké vzduchové trysky, 
ze kterých dokáží lopatky turbíny zachytit proud stlačeného vzduchu efektivně, tím Vám 
umožňují vychutnat si výkon, který jste ještě nikdy nezažili. Rychlost: 330 000 – 360 000 
ot/min. 4-bodový spray. Nezapomeňte si zvolit, pro jakou rychlospojku turbínku potře-
bujete – NSK, KaVo, Sirona, Bien Air (s LED osvětlením) a nebo W&H (se standardním 
nebo LED osvětlením).

balení Obj. č. Cena Kč

ti-Max X700l, 1 ks, světelná pro nSK nSK-X700l 27 071

ti-Max X700xl, 1 ks, světelná, výběr připojení: KaVo, Sirona nSK-X700xl 30 086

ti-Max X700x leD, 1 ks s leD osvětlením,  
výběr připojení: W&H, bien air nSK-X700x leD 30 086

ti-Max X700, 1 ks, nesvětelná pro nSK nSK-X700 23 683
x - doplňte připojení

S-Max M500L nSK

Světelná turbínka z ušlechtilé oceli, sterilizovatelná v autoklávu do 135 °C. Minimální 
hlučnost a vibrace. Patentovaný Clean-Head systém v hlavici nástroje zabraňuje vniknutí 
tekutin nebo choroboplodných zárodků. Svítivost 25 000 Lux. 4-bodový spray. Nutné 
vybrat připojení na: NSK, KaVo, Sirona, Bien Air, W&H.

balení Obj. č. Cena Kč

S-Max M500l, 1 ks, světelná pro nSK nSK-M500l 19 617

S-Max M500xl, 1 ks, světelná, výběr připojení: KaVo, Sirona nSK-M500xl 21 989

S-Max M500x leD, 1 ks s leD osvětlením,  
výběr připojení: W&H, bien air nSK-M500x leD 21 989

ti-Max M500, 1 ks, nesvětelná pro nSK nSK-M500 16 229
x - doplňte připojení

S-Max M600L nSK

Světelná turbínka z titanu, sterilizovatelná v autoklávu do 135 °C. Minimální hlučnost 
a vibrace. Patentovaný Clean-Head systém v hlavici nástroje zabraňuje vniknutí tekutin 
nebo choroboplodných zárodků. Světelný vodič z odolného optického vlákna zajišťuje 
svítivost 25 000 Lux. Tlačítkové upínání. Nutné vybrat připojení na: NSK, KaVo, Bien Air, 
Sirona, W&H.

balení Obj. č. Cena Kč

S-Max M600l, 1 ks, světelná pro nSK nSK-M600l 19 617

S-Max M600xl, 1 ks, světelná, výběr připojení: KaVo, Sirona nSK-M600xl 21 989

S-Max M600x leD, 1 ks s leD osvětlením,  
výběr připojení: W&H, bien air nSK-M600x leD 21 989

ti-Max M600, 1 ks, nesvětelná pro nSK nSK-M600 16 229
x - doplňte připojení

Kompletní nabídku najdete  
na www.soralhanzlik.cz
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Turbínky

MASTERtorque M9000L Kavo

Titanová turbínka. DST Direct Stop Systém - zastaví otáčení vrtáčku za jedinou vteřinu 
a zamezí zpětnému nasání kontaminované tekutiny. Keramická ložiska, tlačítkové upínání, 
výměnný vodní mikrofiltr, 4-bodový sprej, automatický redukční ventil tlaku pohonného 
vzduchu, retrakční ventil, povrch Plasmatec. Omyvatelná a sterilizovatelná do 135 °C. 
Připojení na rychlospojky KaVo a Sirona.

balení Obj. č. Cena Kč

M9000 l, 1 ks, stříbrná, připojení KaVo 017-1.008.7900 39 538

M9000 lS, 1 ks, stříbrná, připojení Sirona 017-1.008.5400 39 945

M900 l Color, 1 ks, výběr barvy: šedá, hnědá 017-1.007.xxxx 39 945
xxxx - doplňte barvu

S-Max pico nSK

Světová novinka pro minimálně invazivní práci. Díky ultraminiaturní hlavičce a super štíhlé-
mu tvaru zaručuje S-Max pico vždy dokonalý přehled a přístup k místu preparace a super 
jemné ovládání nástroje. Systém keramických ložisek ISB (integrována na hřídeli), plášť 
z ušlechtilé oceli s ochranou proti poškrábání, clean-Head systém (protikontaminační 
systém hlavičky), 1-bodový sprej, celulární optika, tlačítkové upínání. Nutné vybrat připojení 
na: NSK, KaVo, Bien Air, Sirona, W&H.

balení Obj. č. Cena Kč

S-Max pico, 1 ks, světelná pro nSK nSK-pico Ptl 23 683

S-Max pico, 1 ks, světelná, výběr připojení: KaVo, Sirona nSK-pico xl 25 377

S-Max pico leD, 1 ks s leD osvětlením,  
výběr připojení: W&H, bien air nSK-pico x leD 25 377

x - doplňte připojení

Rychlospojky nSK

Titanové rychlospojky.

balení Obj. č. Cena Kč

Ptl-cl-leD, 1 ks, světelná leD, připojení Midwest 6 děr,  
bez regulace vody nSK-Ptl-cl-leD 7 081

Ptl-cl-leDIII, 1 ks, světelná leD, připojení Midwest 6 děr,  
s regulací vody nSK-Ptl-cl-leDIII 7 928

fM-cl-M4-t, 1 ks, nesvětelná, připojení Midwest 6 děr,  
bez regulace vody nSK-fM-cl-M4-t 4 811

MASTERtorque M8700L Mini Kavo

Světelná turbína. Keramická ložiska, tlačítkové upínání, výměnný filtr na vodu, 3-bodový 
spray, vysoký výkon, mimořádně tichý chod, nejmenší hlavička. Omyvatelná a sterilizova-
telná do 135 °C, pouze krátké vrtáky.

balení Obj. č. Cena Kč

MaStertorque M8700l Mini, 1 ks, světelná 017-3.001.0000 39 538
xxxx - doplňte připojení
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EXPERTtorque E680 L / E680C  Kavo

Ergonomicky velmi zdařilá turbína dodávaná ve světelné i nesvětelné verzi. Tlačítkové 
upínání, keramická ložiska, sterilizovatelné do 135 °C. Výměnný vodní mikrofiltr,  4-bo-
dový sprej, retrakční ventil. Výkon 18 W, hlučnost 65 dB. Průměr hlavičky 12,5 mm, 
výška 14,8 mm. Připojení na rychlospojky KaVo, NSK, Sirona.

balení Obj. č. Cena Kč

eXPerttorque e680 l, 1 ks, světelná, výběr připojení 017-1.006.xxxx 28 027

eXPerttorque e680 c, 1 ks, nesvětelná 017-1.006.9000 25 410
xxxx - doplňte připojení

SMARTtorque S619 L / S619 C  Kavo

Atraktivní turbínka dodávaná ve světelném i nesvětelném provedení. Keramická ložiska, 
velikost hlavičky: prům. 12,5 mm. Výměnný vodní mikrofiltr,  4-bodový sprej, retrakční 
ventil. Světelná varianta s osvětlením 25 000 LUX. Zvýšený výkon 16 W, tichý chod: 65 dB. 
Sterilizovatelná do 135 °C.

balení Obj. č. Cena Kč

SMarttorque S619 l, 1 ks, světelná 017-1.008.1641 17 013

SMarttorque S619 c, 1 ks, nesvětelná 017-1.008.1642 13 672

Rychlospojky Multiflex  Kavo

MULTIflex koncovky sloužící k připojení dalších výrobků KaVo. 4-otvorové standardní při-
pojení MIDWEST. Zpětný ventil k odstranění retrakce. Omyvatelná, POZOR nesterilizovat! 
Světelná nebo nesvětelná.

balení Obj. č. Cena Kč

465 lrn, 1 ks, světelná, s regulací vody 017-0.553.1550 11 689

465 leD, 1 ks, světelná leD, s regulací vody 017-1.007.3197 13 137

460 le, 1 ks, světelná, bez regulace vody 017-1.001.7599 5 844

465 rn, 1 ks, nesvětelná, s regulací vody 017-0.553.1600 5 997

460 e, 1 ks, nesvětelná, bez regulace vody 017-1.001.7600 4 396

Bora BIen aIr

Robustní světelná turbína s velkým výkonem a dlouhou životností díky keramickým lo-
žiskům. Otáčky až 320 000 ot/min, trojitý vodní sprej, tlačítkový systém výměny vrtáčků. 
Dvoubodové světlo, nepropustný zpětný ventil. Dostupná také v elegantní variantě Black- 
Line s LED osvětlením – rukojeť je vyrobena z uhlíkových vláken, která jsou 3× lehčí než 
titan a vydrží 10 000 sterilizačních cyklů bez známek poškození.

balení Obj. č. Cena Kč

Bora l, 1 ks, světelná 021-1600638-001 23 812

Bora l leD Blackline, 1 ks, světelná 021-1600637-001 28 187
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Tornado LED BIen aIr

Světelná turbína s LED osvětlením s čtyřbodovým asymetrickým sprejem, výkon 30 W, 
hlučnost 55 dB. Keramická ložiska, tlačítkové upínání. Patentovaný systém chlazení vrtáčku 
Cool Touch – eliminuje přehřátí nástroje. Pro připojení Unifix a Multiflex.

balení Obj. č. Cena Kč

tornado leD, 1 ks, světelná 021-1600908-001 26 942

Rychlospojka Unifix BIen aIr

Světelná rychlospojka. 

balení Obj. č. Cena Kč

Unifix, 1 ks, světelná, výběr: 3H, 4H, 4Hl 021-160008x-001 4 265
x - doplňte typ

Prestige BIen aIr

Oblíbená turbínka s velice malou hlavou, která dovoluje pracovat i na méně přístupných 
místech, zvláště vhodná pro ošetření dětí. Maximální otáčky až 335 000 ot/min, dopo-
ručený tlak 3,2 bar. Výkonné 3-bodové chlazení, keramická ložiska, tlačítkové upínání. 
Autoklávovatelné do 134 °C.

balení Obj. č. Cena Kč

Prestige l, 1 ks, světelná 021-1600641-001 26 270

Prestige l leD Blackline, 1 ks, světelná 021-1600640-001 30 009

Synea Vision TK-94 L W&h

Světelná turbínka v TOP kvalitě s antiretrakčním ventilem. Velkost hlavičky 9 mm, výkon 
12 W, rychlost 430 000 ot/min, 5-děrový sprej. Sofistikovaná LED+ technologie osvětlení 
pracovního pole. Autoklávovatelné do 135 °C.

balení Obj. č. Cena Kč

Synea vision tK-94 l, 1 ks, připojení Roto-Quick 899-30016000 37 607

Synea vision tK-94 lM, 1 ks, připojení MUlTIflex 899-30031000 37 607

Synea Vision TK-97 L W&h

Světelná turbínka v TOP kvalitě s antiretrakčním ventilem. Velkost hlavičky 10 mm, výkon 
18 W, rychlost 400 000 ot/min, 5-děrový sprej. Inovativní Penta LED+ kruhové osvětlení 
pracovního pole. Autoklávovatelné do 135 °C.

balení Obj. č. Cena Kč

Synea vision tK-97 l, 1 ks, připojení Roto-Quick 899-30017000 40 995

Synea vision tK-97 lM, 1 ks, připojení MUlTIflex 899-30018000 40 995
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Synea Fusion TG-97 W&h

Kvalitní turbíny s antiretrakčním ventilem, který zabraňuje nasátí aerosolu z úst pacienta. 
Velikost hlavičky 10 mm, výkon 16 W, rychlost 390 000 ot/min, 4-děrový sprej. Sofistikovaná 
LED+ technologie osvětlení pracovního pole. Autoklávovatelné do 135 °C.

balení Obj. č. Cena Kč

Synea fusion tG-97, 1 ks, připojení na Roto-Quick 899-30005000 21 175

Synea fusion tG-97 l, 1 ks, připojení na Roto-Quick 899-30004000 25 580

Synea fusion tG-97 lM, 1 ks, připojení na Multiflex 899-30006000 25 580

Synea fusion tG-97 l n, 1 ks, připojení nSK 899-30199000 25 580

Synea Fusion TG-98 W&h

Kvalitní turbínky s antiretrakčním ventilem, který zabraňuje nasátí aerosolu z úst pacienta. 
Velikost hlavičky 11,5 mm, výkon 19 W, rychlost 360 000 ot/min, 4-děrový sprej. Sofistiko-
vaná LED+ technologie osvětlení pracovního pole. Autoklávovatelné do 135 °C.

balení Obj. č. Cena Kč

Synea fusion tG-98, 1 ks, připojení na Roto-Quick 899-30002000 21 175

Synea fusion tG-98 l, 1 ks, připojení na Roto-Quick 899-30001000 25 580

Synea fusion tG-98 lM, 1 ks, připojení na Multiflex 899-30003000 25 580

Synea fusion tG-98 l n, 1 ks, připojení nSK 899-30200000 25 580

Synea Vision TK-98 L W&h

Světelná turbínka v TOP kvalitě s antiretrakčním ventilem. Velkost hlavičky 11,5 mm, výkon 
21 W, rychlost 360 000 ot/min, 5-děrový sprej. Inovativní Penta LED+ kruhové osvětlení 
pracovního pole. Autoklávovatelné do 135 °C.

balení Obj. č. Cena Kč

Synea vision tK-98 l, 1 ks, připojení Roto-Quick 899-30019000 40 995

Synea vision tK-98 lM, 1 ks, připojení MUlTIflex 899-30020000 40 995

Synea Vision TK-100 L W&h

Světelná turbínka v TOP kvalitě s antiretrakčním  ventilem. Velkost hlavičky 13 mm, výkon 
22 W, rychlost 330 000 ot/min, 5-děrový sprej. Inovativní Penta LED+ kruhové osvětlení 
pracovního pole. Autoklávovatelné do 135 °C.

balení Obj. č. Cena Kč

Synea vision tK-100 l, 1 ks, připojení Roto-Quick 899-30021000 40 995

Synea vision tK-100 lM, 1 ks, připojení MUlTIflex 899-30020000 40 995
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Alegra TE-95 W&h

Nesvětelná turbínka s jednobodovým sprejem a ocelovými ložisky. Tlačítkový upínací 
systém pro FG turbínkové vrtáčky prům. 1,6 mm. Výkon 14 W, prům. hlavičky 12,2 mm.

balení Obj. č. Cena Kč

te-95, 1 ks, připojení Roto-Quick 899-10059508 13 304

te-95 Bc, 1 ks, připojení borden 899-10059509 13 280

te-95 rM, 1 ks, připojení Midwest 899-10059510 13 280

Alegra TE-97 W&h

Nesvětelná turbínka s tříbodovým sprejem a ocelovými ložisky. Tlačítkový upínací systém 
pro FG turbínkové vrtáčky prům. 1,6 mm. Výkon 12 W, malá hlavička prům. 10,4 mm.

balení Obj. č. Cena Kč

te-97, 1 ks, připojení Roto-Quick 899-10059724 16 600

te-97 Bc, 1 ks, připojení borden 899-10059709 13 196

te-97 rM, 1 ks, připojení Midwest 899-10059710 13 196

Alegra TE-98 W&h

Nesvětelná turbínka s tříbodovým sprejem a ocelovými ložisky. Tlačítkový upínací systém 
pro FG turbínkové vrtáčky o prům. 1,6 mm. Výkon 14 W, prům. hlavičky 12,2 mm.

balení Obj. č. Cena Kč

te-98, 1 ks, připojení Roto-Quick 899-10059808 17 415

te-98 Bc, 1 ks, připojení borden 899-10059809 17 415

te-98 rM, 1 ks, připojení Midwest 899-10059810 17 415

Alegra TE-97 / 98 LED G W&h

Nabízí nezávislé LED+ osvětlení v barvě denního světla s větším kontrastem a lepší barev-
nosti světla. Vysoký výkon: TE-97 – 12 W, TE-98 – 14 W. Bezúdržbový, hygienický systém 
hlavičky. Sterilizovatelné a termodezinfikovatelné. Keramická (C ) nebo ocelová ložiska, 
tříbodový sprej. Velikost hlavičky TE-97 – 10,4 mm, TE-98 – 12,2 mm. Pro turbínkové vrtáč-
ky prům. 1,6 mm. Pro rychlospojky Roto-Quick, Multiflex, Unifix, Sirona, NSK Mach i QD.

balení Obj. č. Cena Kč

te-97 leD G, 1 ks 899-10059700 24 776

te-97 c leD G, 1 ks 899-10059716 27 334

te-98 leD G, 1 ks 899-10059800 24 776

te-98 c leD G, 1 ks 899-10059816 27 334
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Turbínky

Rychlospojky Roto-Quick W&h

Rychlospojky, které spojují standardizované turbínkové hadice k W&H turbínkám, moto-
rům nebo vzduchovým scalerům. Umožňují rychlou a snadnou výměnu nástrojů, 360 ° 
otáčení nástrojů (nedochází k zamotávání hadice), antiretrakční ventil. Sterilizovatelné pro 
optimální hygienu do 135 °C.

balení Obj. č. Cena Kč

roto-Quick rQ-24, světelná, připojení Midwest 899-10402400 8 470

roto-Quick rQ-34, světelná, připojení Midwest, s regulací spreje 899-10403400 9 689

AirLight® V3 BeyeS

Turbínka AirLight s Direct-LED, nabízí přímé LED světlo. LED dioda je optimálně umístěna 
na přední straně násadce, kvůli zajištění většího světla než u tradičních optických systémů. 
Inovativní mikro generátor, vyrábějící elektrickou energii pro LED, je přímo vestavěný v ná-
sadci. Výsledkem je eliminace potřeby systému světelných vláken pro osvětlení. Ložiska 
jsou speciálně navržena pro hladký a tichý provoz. Poskytují také skvělý kroutící moment 
a dlouhou životnost. Nejnovější povrch s vylepšenou technologií, vytváří mikrostrukturovaný 
a poškrábání odolný povrch. Troj-bodový vodní rozprašovač. Je kompatibilní s širokým 
množstvím rychlospojek a snadno ji lze připojit ke každé zubní soupravě. Standardní (S) 
nebo malá (M) hlavička.

balení Obj. č. Cena Kč

M800-S/M4, připojení Midwest 4 otvorová, standardní hlavička 099-hP3006 13 790

M800-M/M4, připojení Midwest 4 otvorová, malá hlavička 099-hP3008 13 790

M800-S/B2, bordenová turbínka se dvěma otvory, standardní hlavička 099-hP3049 15 390

M800-M/B2, bordenová turbínka se dvěma otvory, malá hlavička 099-hP3051 15 390

M800-S/QD, pro rychlospojku QD, standardní hlavička 099-hP3014 15 390

M800-M/QD, pro rychlospojku QD, malá hlavička 099-hP3015 15 390

M800-S/PD, pro rychlospojku PD, standardní hlavička 099-hP6028 13 790

M800-M/PD, pro rychlospojku PD, malá hlavička 099-hP6018 13 790

M800-S/W, W&H / a-Dec připojení, standardní hlavička 099-hP3021 15 390

M800-M/W, W&H / a-Dec připojení, malá hlavička 099-hP3022 15 390

M800-S/St, Star připojení, standardní hlavička 099-hP3053 15 390

M800-M/St, Star připojení, malá hlavička 099-hP3054 15 390

M800-S/n, nSK připojení, standardní hlavička 099-hP3042 15 390

M800-M/n, nSK připojení, malá hlavička 099-hP3043 15 390

M800-S/K, KaVo připojení, standardní hlavička 099-hP3035 15 390

M800-M/K, KaVo připojení, malá hlavička 099-hP3036 15 390

M800-S/B, bien-air připojení, standardní hlavička 099-hP3028 15 390

M800-M/B, bien-air připojení, malá hlavička 099-hP3029 15 390

M800-S/S, Sirona připojení, standardní hlavička 099-hP3060 15 390

M800-S/S, Sirona připojení, malá hlavička 099-hP3061 15 390

Kompletní nabídku turbínek a kolének 
si vyžádejte u našich obchodních zástupců
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PŘÍSTroJE  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  //////////////
kolénka a násaDce

Ti-Max Z  nSK

Extrémně malá hlavička a tenké tělo, titanový plášť DURACOAT (odolný proti poškrábání, 
nárazům a opakovanému autoklávování). Celulární optika, integrovaný mikrofiltr. Převo-
dové ústrojí potaženo povlakem DLC ( karbon – diamant), Clean-Head-Systém, tlačítkové 
upínání, 4-bodový sprej (kolénka 1:5).

balení Obj. č. Cena Kč

ti-Max Z95l, 1 ks, světelné, 1:5 nSK-Z95l 38.541

ti-Max Z25l, 1 ks, světelné, 1:1 nSK-Z25l 24.524

ti-Max Z15l, 1 ks, světelné, 4:1 nSK-Z15l 28.731

ti-Max nano 95 lS, 1 ks, světelná, 1:5 nSK-nano95lS 35.541

ti-Max nano 25 lS, 1 ks, světelná, 1:1 nSK-nano25lS 24.225

ti-Max nano 15 lS, 1 ks, světelná, 4:1 nSK-nano15lS 27.782

Ti-Max X  nSK

Titanový plášť DURACOAT (odolný proti poškrábání, nárazům a opakovanému autoklá-
vování). Systém keramických ložisek X-gear (spolehlivá, nehlučná). Clean-Head-Systém 
systém proti kontaminaci hlavičky. 4-bodový sprej (kolénka 1:5), 1-bodový sprej (redukce 
1:1), celulární optika.

balení Obj. č. Cena Kč

ti-Max X95l, světelné, převod 1:5 nSK-X95l 32.153

ti-Max X25l, světelné, převod 1:1 nSK-X25l 23.683

ti-Max X15l, světelné, převod 4:1 nSK-X15l 27.344

ti-Max X65l, rovný násadec, světelný, převod 1:1 nSK-X65l 26.054

S-Max M  nSK

Plášť z nerezové oceli, celulární optika, keramická ložiska. Clean-Head-Systém, tlačítkové 
upínání,  4-bodobý sprej (kolénka 1:5), 1-bodový sprej (redukce 1:1).

balení Obj. č. Cena Kč

ti-Max M95l, světelné, převod 1:5 nSK-M95l 25.377

ti-Max M25l, světelné, převod 1:1 nSK-M25l 19.109

ti-Max M15l, světelné, převod 4:1 nSK-M15l 18.601

ti-Max M65, rovný násadec, nesvětelný, převod 1:1 nSK-M65 13.891

INTRA LUX hlavičky  Kavo

Hlavičky pro spodní díl GENTLEpower LUX. 68LH – hlavička 1:1, maximální otáčky 40 000 
ot/min. 61LG – profylaktická hlavička 1:1 k úpravě mezizubních prostor, maximální otáčky 
10 000 ot./min. 53LDN – endo hlavička na kořenové kanálky pro nástroje s průměrem 
2,35 mm, oscilační pohyb v rozsahu 90°, maximální otáčky 3000 ot./min.

balení Obj. č. Cena Kč

l 68, 1 ks, 1:1, vrtáčky Ø 2,35 mm, max. 40 000 ot./min. 017-1.008.1833 9.370

l 61 G, 1 ks, InTRa lUX eVa profylaktická hlavička 017-1.008.1828 11.190

l 53, 1 ks, max. 3000 ot./min., nástoje Ø 2,35 mm 017-1.008.1826 9.275
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kolénka a násaDce

EXPERTmatic Kavo

E25 – rychloběžné kolénko 1:5, 3-bodový sprej. E20 – kolénko 1:1, 1-bodový sprej. E15 – 
kolénko 5,4:1, 3-bodový sprej. Povrch EXPERT grip, vodní mirofiltr, keramická ložiska. 
Světelná varianta se světlovodem 25 000 LUX. Díky kvalitnímu zpracování extrémně dlouhá 
životnost. E10 C – nesvětelný rovný násadec 1:1 s odděleným vedením vzduchu a vody. 
Maximální síla kleštiny brání protáčení vrtáčků, keramická ložiska.

balení Obj. č. Cena Kč

eXPertmatic e25l, 1 ks, 1:5, světelný 017-1.007.5550 30 975

eXPertmatic e20l, 1 ks, 1:1, světelný 017-1.007.5540 22 742

eXPertmatic e15l, 1 ks, 5,4:1, světelný 017-1.007.5530 25 207

eXPertmatic e25c, 1 ks, 1:5, nesvětelný 017-1.007.5551 26 071

eXPertmatic e20c, 1 ks, 1:1, nesvětelný 017-1.007.5541 17 762

eXPertmatic e15c, 1 ks, 5,4:1, nesvětelný 017-1.007.5531 20 328

eXPertmatic e31c, 1 ks, profylaktický násadec, nesvětelný 017-1.008.4998 19 540

eXPertmatic e10c, 1 ks, 1:1, nesvětelný 017-1.007.5560 14 306

eXPertmatic e61 c eva, 1 ks, nesvětelný 017-1.008.4999 21 217

INTRAmatic Kavo

Kolénkový násadec, nesvětelný, s externím sprejem a tlačítkovým upínáním. Pro vrtáčky 
s průměrem stopky 2,35 mm. 20ES – 1:1, 40 000 ot./min. 14ES – 4:1, 10 000 ot./min.

balení Obj. č. Cena Kč

Intramatic 20 eS, nesvětelné 017-1.003.4830 11 028

Intramatic 14 eS, nesvětelné 017-1.003.4831 10 900

Bien Air CA  BIen aIr

Kolénka s vnitřním chlazením a tlačítkovým upínáním. Světelná verze má navíc dvoubodo-
vou světelnou optiku. CA 1:5 – pro turbínové vrtáčky (FG) průměru 1,6 mm. CA 1:1 – pro 
kolénkové vrtáčky průměru 2,35 mm. CA 10:1 – pro kolénkové vrtáčky průměru 2,35 mm.

balení Obj. č. Cena Kč

ca l 1:5, světelné 021-1600386-001 24 049

ca l 1:1, světelné 021-1600384-001 20 652

ca l 10:1, světelné 021-1600385-001 30 680

ca 1:5, nesvětelné 021-1600325-001 21 534

ca 1:1, nesvětelné 021-1600424-001 17 759

ca 10:1, nesvětelné 021-1600425-001 27 499

ca l 1:1 micro-series, světelné 021-1600691-001 20 652

ca 1:5 micro-series, světelné 021-1600691-001 20 652

Bien Air PM   BIen aIr

Nesvětelný rovný násadec 1:1 s vnitřním chlazením. Pro kolénkové vrtáčky o průměru 
2,35 mm. Tichý chod bez vibrací.

balení Obj. č. Cena Kč

PM, nesvětelný 021-1600383-001 12 409

PM micro-series, nesvětelný 021-1600693-001 12 012
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Synea Fusion WG  W&h

WG-56 – kolénkový násadec 1:1 s jednobodovým sprejem, maximální výkon 40 000 ot/
min., tlačítkový upínací systém pro vrtáčky RA prům. 2,35 mm. Hlavička prům. 9,5 mm. 
LT – s osvětlením 25 000 LUX. WG-99 – rychloběžný kolénkový násadec 1:5 se 4-bodo-
vý sprejem. Maximální výkon  40.000 ot/min. Integrovaná keramická ložiska. Tlačítkový 
úpínací systém pro vrtáčky FG prům. 1,6 mm, hlavička prům. 10 mm. LT – s osvětlením 
25 000 LUX.

balení Obj. č. Cena Kč

Synea fusion WG-56 a, 1:1, nesvětelné 899-30001000 19 854

Synea fusion WG-56 lt, 1:1, světelné 899-30009000 22 598 

Synea fusion WG-99 a, 1:5, nesvětelné 899-30008000 24 699

Synea fusion WG-99 lt, 1:5, světelné 899-30007000 32 626

Synea Vision WK W&h

Kolénkový násadec s pětibodovým Penta sprejem (WK-99 LT, WK-93 LT) a s jednobodo-
vým sprejem (WK-56 LT, WK-66 LT). Optimální životnost a tichý chod díky keramickým 
ložiskům a inovativní technologii. Odolná konstrukce a snadná výměna nástrojů. Termo-
dezinfikovatelný a sterilizovatelný.

balení Obj. č. Cena Kč

Synea vision WK-99 lt, 1:5, průměr hlavičky 9,5 mm, světelný 899-30023000 42 994

Synea vision WK-93 lt, 1:4,5, průměr hlavičky 9,1 mm, světelný 899-30024000 42 994

Synea vision WK-56 lt, 1:1, průměr hlavičky 9,5 mm, světelný 899-30025000 29 170

Synea vision WK-66 lt, 2:1, průměr hlavičky 9,5 mm, světelný 899-30026000 31 945

Synea Vision HK-43 LT W&h

Rovný násadec s převodem 1:1 a s jednobodovým sprejem. Odolná konstrukce, termo-
dezinfikovatelný a sterilizovatelný.

balení Obj. č. Cena Kč

Synea vision hK-43 lt, 1:1, světelný 899-30028000 28 324

Synea Fusion HG-43 A W&h

Rovný nesvětelný násadec s převodem 1:1 a s jednobodovým sprejem. Odolná konstrukce, 
sterilizovatelný a termodezinfikovatelný.

balení Obj. č. Cena Kč

Synea fusion hG-43 a, 1:1, nesvětelný 899-30013000 16 398
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Synea Fusion WG W&h

Kolénkový násadec se čtyřbodovým sprejem (WG-99) a s jednobodovým sprejem ( WG-56, 
WG-66) a kompaktním skleněným světlovodem. Kompaktní jednodílný povrch, uživatel-
sky příjemný vroubkovaný povrch, ISO připojení, integrovaný bezúdržbový filtr chlazení, 
sterilizovatelný a termodezinfikovatelný.

balení Obj. č. Cena Kč

Synea fusion WG-99 lt, 1:5, světelný 899-30007000 32 626

Synea fusion WG-99 a, 1:5, nesvětelný 899-30008000 24 699

Synea fusion WG-56 lt, 1:1, světelný 899-30009000 22 598

Synea fusion WG-56 a, 1:5, nesvětelný 899-30010000 19 854

Synea fusion WG-66 lt, 2:1, světelný 899-30011000 26 765

Synea fusion WG-66 a, 2:1, nesvětelný 899-30012000 21 920

kolénka a násaDce

Alegra WE   W&h

Kolénkový násadec s integrovanými ocelovými ložisky. Dodávané také v provedení  
s generovaným LED osvětlením nebo bez osvětlení. Průměr hlavičky – 10,1 mm. WE-56 
– 1:1, 1-bodovým sprejem, pro kolénkové vrtáčky RA 2,35 mm. WE-66 – 4:1, 1-bodovým 
sprejem, pro kolénkové vrtáčky RA 2,35 mm. WE-99 – 3-bodovým sprejem, pro turbínkové 
vrtáčky FG 1,6 mm.

balení Obj. č. Cena Kč

We-56, bez chlazení 899-10255603 7 884

We-56 e, s vnějším chlazením 899-10255602 10 849

We-56 a, nesvětelné 899-10255601 17 302

We-56 leD G, světelné 899-10255600 24 394

We-66, bez chlazení 899-10256603 9 819

We-66 e, s vnějším chlazením 899-10256602 12 311

We-66 a, nesvětelné 899-10256601 18 650

We-66 leD G, světelné 899-10256600 26 697

We-99 a, 1:4,5, nesvětelné 899-10259901 24 675

We-99 leD G, 1:4,5, světelné 899-10259900 33 202

Alegra HE-43   W&h

Nesvětelný rovný násadec 1:1 s otočným upínacím systémem pro HP a RA vrtáčky 
prům. 2,35 mm. Provedení s vnitřním jednobodovým sprejem (HE-43 A), vnějším sprejem  
(HE-43 E) nebo bez chlazení (HE-43).

balení Obj. č. Cena Kč

he-43, bez chlazení 899-10154303 7 453

he-43 e, s vnějším chlazením 899-10154302 7 454

he-43 a, 1-bodový sprej 899-10154301 15 754

Proxeo WP   W&h

Profylaktické kolénko 4:1 pro Young šroubovací kalíšky a štětečky. Dlouhá životnost je 
výsledkem speciálního těsnícího systému. Efektivní ošetření díky ergonomickému desig-
nu. Osvědčený povrch nabízí dobrou manipulaci. Snadné čištění a hygiena. Dodávané 
s nacvakávacím adaptérem a klíčkem, bez leštících nástrojů. Sterilizovatelné do 135 °C 
a termodezinfikovatelné.

balení Obj. č. Cena Kč

WP-64 M, 4:1 899-10216403 12 726
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mikromoTory

INTRAmatic LUX KL 701  Kavo

Bezuhlíkový, světelný, otočný elektrický mikromotor s hmotností 100 g. Zpětný ventil 
zabraňující nasátí kontaminované tekutiny z úst pacienta. Pracuje velmi tiše, bez vibrací. 
Rozmezí otáček: 2000 – 40000 ot./min. Kroutící moment 2,7 Ncm.

balení Obj. č. Cena Kč

Intramatic lUX Kl, bezuhlíkový 017-1.001.8776 37 854

Bien Air MCX LED  BIen aIr

Nejmenší a nejlehčí bezuhlíkový mikromotor jaký kdy Bien Air vyvinul. Nastavení otáček 
od 1000 – 40000 ot/min, max. kroutící moment 2,5 Ncm. Nastavitelné LED osvětlení, 
vnitřní sprej. Sterilizovatelný, s bezúdržbovými celoživotně mazanými kuličkovým ložisky. 
Kompatibilní připojení klasických i Miro-Series nástrojů. Sada obsahuje: MCX LED motor, 
hadici k mikromotoru, el. regulaci, konvertor 24 Vac / 32 a PL DMS relé.

balení Obj. č. Cena Kč

Mikromotor McX leD sada, světelný 021-1700429-001 43 550

Bien Air MC3  BIen aIr

Vysoce výkonný, světelný elektrický mikromotor s interním chlazením. Provoz bez vibrací, 
univerzálnost. Rozsah otáček: 20- 40000 ot./min., kroutící moment: 2,9 Ncm. Hmotnost: 
100 g. Plně kompatibilní se všemi kolénkovými a rovnými násadci jak se světlovodem, 
tak bez světlovodu. MC3 LK – klasické osvětlení. MC3 LED – osvětlení v LED kvalitě 
s nastavitelnou intenzitou od 0 do 38 000 LUX.

balení Obj. č. Cena Kč

Mc3 lK, světelný 021-1600077-001 17 187

Mc3 leD, světelný 021-1600751-001 16 562

Bien Air MC2  BIen aIr

Jeden ze světově nejvíce rozšířených mikromotorů, oblíbený zejména díky vysoké spo-
lehlivosti. Poháněný mikroprocesorovou řídící jednotkou, světelný, s interním chlazením. 
Rozsah otáček: 60 – 40000 ot./min, kroutící moment: 2,3 Ncm. Hmotnost: 97 g, kompa-
tibilní se všemi kolénkovými a rovnými násadci světelnými i nesvětelným. Osvětlení v LED 
kvalitě s nastavitelnou intenzitou od 0 do 38000 LUX.

balení Obj. č. Cena Kč

Mc2 leD, světelný 021-1600681-001 17 861

M40 XS nSK

Miromotor s integrovanou LED. Tělo motoru z titanu. Dá se připojit jak k mikromotorové 
hadici PTL-M40 od NSK, tak k mikromotorovým hadicím od Bien Air® (MC3LK) a Sirony® 
(EL1). Ideální poměr rychlosti a točivého momentu, žádné přehřívání, velmi tichý chod, 
lehký s malými rozměry, LED osvětlení, titanové tělo, rozsah otáček: 60 – 40.000 ot./min.

balení Obj. č. Cena Kč

M40 XS, 1 ks                                                     nSK-M40XS                       26 320
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  PŘÍSTroJE   ///////////////
mikromoTory

iCare   nSK

iCare přináší nové standardy v péči o rotační nástroje. Kompaktní, elegantní s jednoduchou 
obsluhou. Kompletně vyčistí a namaže až čtyři nástroje. Novinkou je funkce pro čištění 
kleštiny. Rotační systém mazání garantuje důkladné pročištění a namazání všech turbín, 
kolének a násadců. Rovněž jsou pročištěny kanálky pro chladící vzduch a chladící vodu.

balení Obj. č. Cena Kč

icare c2, dvě rotační pozice pro kolénka a násadce  
+ dvě standardní pozice M4 nSK- Icare c2 66 900

icare c3, tři rotační pozice pro kolénka a násadce  
+ jedna standardní pozice M4 nSK-Icare c3 70 900

QuattroCare Plus   Kavo

Plně automatický přístroj pro čištění a ošetřování nástrojů. Ošetří a vyčistí až 4 nástroje 
najednou během 5 vteřin, čistící roztok expanduje, napění a dochází k čištění a mazání. 
Rychlé, jednoduché, příjemné a bezpečné. Vysoká spolehlivost a delší životnost Vašich 
nástrojů. Ekonomický a šetrný k životnímu prostředí, biologická nezávadná náplň. Lze 
aplikovat násadce i odlišných firem, není nutno oddělovat spodní díly od hlaviček. Součástí 
přístroje je vzduchový přívod.

balení Obj. č. Cena Kč

Quattrocare Plus, 1 ks 017-1.008.3805 57 681

Quattrocare Plus Spray, 1 ks 017-1.005.3843 1 119

Sprayrotor 3 N  Kavo

Pro péči o nástroje KaVo, turbíny a vzduchové motory na rotačním principu. Díky nové 
přípojce na stlačený vzduch je pro předcházení zanášení kamenem možné dodatečně 
vnitřní vedení pro sprej vysušit a profouknout, kromě toho se vnitřek násadce pročistí od 
oleje, který není potřebný pro promazání. Dosavadní způsob údržby, takový, jaký byl již 
u KaVo Sprayrotor 1 a KaVo Sprayrotor 2, je možný i bez přívodu stlačeného vzduchu.

balení Obj. č. Cena Kč

Sprayrotor 3n, komplet s vestavěným motorem, síťový zdroj 220 
V, přívod stlačeného vzduchu, 2 násadce pro údržbu. Rota-Spray 2, 
Cleanpac 5 balíčků 017-0.411.7710 25 156

cleanpac, 10 ks 017-0.411.9691 1 059

rota Spray, 500 ml 017-0.411.7520 1 270

NBX LED nSK

Ultramalý mikromotor s integrovanou LED. Tělo motoru je z titanu. Nástroje série nano 
jsou kompatibilní s mikromotory NSK a ostatními mikromotory s ISO připojením nepře-
sahujícím 23 mm.

balení Obj. č. Cena Kč

nBX leD, 1 ks, samotný miromotor                                                                            nSK-nBXleD                     23 683

nbX leD cDb, 1 ks mikromotor se šňůrou 24V        nSK-nBXleDcDB            31 580

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  PříStroje
mazání/čišTění
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mazání/čišTění

Assistina 3x3 / 2x3  W&h

Čistící a mazací přístroj pro vnitřní a vnější čištění. Důkladně ošetří hnací mechanismus 
a sprejové kanálky nástrojů. Přesné dávkování aktivní kapaliny a servisního oleje. Jed-
noduchá obsluha stiskem jednoho tlačítka, není nutné žádné školení. Možnost čistit 
a mazat tři nástroje současně. Při osazení méně než třemi nástroji se zkrátí čas a sníží se 
spotřeba provozních kapalin. Čas ošetření cca 6 min. Průběh programu indikován LED 
diodami. Rozměry přístroje jsou 358 × 207 × 397 mm (v × š × h). Připojení na elektrickou 
síť a vzduch, provozní tlak min 5 bar. Dodává se včetně provozních kapalin a adaptéru 
pro „Midwest“připojení. Možnost dokoupení adaptérů ostatních výrobců. Model Assistina 
MB-300 3×3 je určen pro vnitřní i vnější čištění pro 3 nástoje. Model Assistina MB-200 
2x3 je určen pouze pro vnitřní čištění pro tři nástroje.

balení Obj. č. Cena Kč

assistina MB-300 3x3 899-19923000 115 192

assistina MB-200 2x3 899-19922000 93 170

Servisní olej pro 2x3 a 3x3 899-9040427 863

Čistící roztok pro 2x3 a 3x3 899-9040428 691

Assistina  W&h

Čistící a mazací přístroj s automatickým mazacím cyklem pro správnou péči o nástroje. 
Přístroj během 35 s pročistí chladicí kanálky a za rotace promaže ložiska a převody ná-
sadců a kolének. Aerosol je při mazání zachytáván filtrem na zadní části přístroje. Balení 
obsahuje základní adaptér, servisní olej a čistící roztok.

balení Obj. č. Cena Kč

assistina 301 Plus, s příslušenstvím 899-00030125 39 900

servisní olej MD 500 f1, 500 ml 899-02675910 1 738

Čistící roztok Mc-1000, 1000 ml 899-02680200 937

Kavo Spray  Kavo

Univerzální mazací olej ve spreji pro KaVo násadce a turbínky.

balení Obj. č. Cena Kč

Kavo Spray, 500 ml 017-0.411.9640 1 130

Koncovka pro turbínky, 1 ks 017-0.411.9921 1 751

Koncovka pro kolénka a mikromotory, 1 ks 017-0.411.9911 175

Lubricant spray  r&S

Lubrikační spray vhodný pro turbíny, násadce a vzduchové motory.

balení Obj. č. Cena Kč

lubricant spray, 500 ml 042-106-667 616

T1 Spray  SIrona

K údržbě Sirona násadců a kolének, i turbín.

balení Obj. č. Cena Kč

t1 Spray, 250 ml 666-5901665 1 151
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  PŘÍSTroJE   ///////////////
mazání/čišTění

Spraynet   BIen aIr

Čistící sprej pro všechny Bien Air násadce, turbínky a mikromotory. Rozpouští téměř 
veškeré zapečené cizí částice. Vhodný rovněž pro externí čištění a údržbu všech nářadí, 
hadic a kabelů. Po interním vyčištění je nezbytné nástroj ihned promazat před sterilizací 
nebo skladováním.

balení Obj. č. Cena Kč

Spraynet, 500 ml 021-1600036-006 1 089

Lubrifluid  BIen aIr

Inovovaný mazací roztok ve spreji pro prodloužení životnosti vašich nástrojů. Vhodný 
pro mazání turbínek, rovných a kolénkových násadců a bezuhlíkových mikromotorů MX.

balení Obj. č. Cena Kč

lubrifluid, 500 ml 021-1600064-006 1 089

Lubrimed  BIen aIr

Patentovaný mazací systém pro Bien Air turbíny.

balení Obj. č. Cena Kč

lubrimed, 6 patron 021-1600037-006 871

Mazací násadec, 1 ks 021-1000003-001 819

DentOil 11A MeDIcal traDe

Vysoce účinný mazací a čistící olej pro všechny typy dentálních rotačních nástrojů. Je bez 
chuti a zápachu, netoxický, neleptací, s antioxidačními účinky.

balení Obj. č. Cena Kč

Dentoil 11a, 500 ml 005-660251 812

Pana Spray nSK

Olejový sprej s alkoholem pro NSK turbíny.Ve spojení s tryskou typu E vhodné pro všechny 
násadce a kolénka.

balení Obj. č. Cena Kč

Pana Spray, 500 ml nSK-900630 835

MD-400 F1 W&h

Plně syntetický speciální olej ve spreji nejvyšší čistoty. Excelentní pro mazání všech tur-
bínek, rovných a kolénkových násadců, motorů a scalerů. Prodlužuje životnost nástrojů, 
má vysokou materiálovou snášenlivost. Vhodný pro sterilizaci.

balení Obj. č. Cena Kč

MD-400 f1, 400 ml 899-10940012 965
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PŘÍSTroJE  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  //////////////
luPové brýle

Ash - galilejské aSh

Elegantní a s přidanými uhlíkovými vlákny. Nastavitelný nosník, dodávají se boční štíty. Široká 
paleta dioptrických korektur. Dostupné ve dvou velikostech. Zvětšení 2,5x nebo 3x.

balení Obj. č. Cena Kč

Ash - galilejské, 1 ks na vyžádání  od 24 000

Techne prismatické  techne

Sportovní a přiléhavý design pro dokonalé usazení. Čelní kovová část pro zvýšenou odolnost. 
Nastavitelný nosník Integrované pokrytí laterálních oblastí. Zvětšení 3,5x ; 4,0x nebo 5,0x.

balení Obj. č. Cena Kč

Techne prismatické, 1 ks na vyžádání  od 49 000

Headgear  heaDGear

Flexibilní struktura bez tlakových bodů. Nastavení vertikální osy a deklinačního úhlu. Vyměnitelné 
potítka. Lze používat na dioptrické brýle Zvětšení 3,5x ; 4,5x nebo 6,0x.

balení Obj. č. Cena Kč

Headgear, 1 ks na vyžádání  od 49 000

LED light systém  eoS

Exkluzivní světelný systém pro lupové brýle  s minimalistickými rozměry. Designově vyladěný do 
nejmenších detailů. Nejmenší hlavička světla na trhu s váhou pouhých 11 g. Integrovaná baterie 
s kapacitou 8 hodin při maximálním zatížení. Světelný výkon 35 000 LUX při 35 cm vzdálenosti, 
barva světla shodná s denním - 6 000 oK. Tři stupně intenzity svícení poskytující ostrý, jasně 
ohraničený světelný kužel. Odolný ohebný kabel, nepoškrábatelné plexisklo. Světlo lze upevnit 
přiloženým univerzálním klipem nebo volitelným držákem pro daný typ obrouček.PaRaMeTRy

balení Obj. č. Cena Kč

Techne prismatické, 1 ks na vyžádání  od 18 590

Kompletní nabídku turbínek 
a kolének si vyžádejte  
u našich obchodních  
zástupců
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žiDle a lavice

DENTAL CH  KovonaX

Otočná židle, výškově stavitelná, sedák čalouněn zdravotní koženkou v několika odstínech. 
Kovová chromovaná konstrukce, podpěra pro opření nohou. 

PaRaMeTRy

Obj. č. Cena Kč

Dental ch 035-v022caB  od 7 070

Výška / 860 – 1050 mm
Šířka / 620 mm
Hmotnost / 11 kg
Sedák / 400 mm Ø
Sedací výška / 530 – 720 mm

Výšk. nastav. opěradlo / ano
Výšk. nast. sedák / ano
nastav. sklon opěradla / ano
Posuvná trubka / ano

DENTAL CHKV  KovonaX

Otočná židle, výškově stavitelná, sedák čalouněn zdravotní koženkou v několika odstínech. 
Kovová chromovaná konstrukce.

PaRaMeTRy

Obj. č. Cena Kč

Dental chkv 035-v046caB od 7 350

Výška / 730 – 860 mm
Šířka / 500 mm
Hmotnost / 11 kg
Sedák / 400 mm Ø

Sedací výška / 480 – 610 mm
Výšk. nastav. opěradlo / ano
Výšk. nast. sedák / ano

CLINE K DENTAL KovonaX

Otočná židle, výškově stavitelná, ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák čalouněn zdra-
votní koženkou v několika odstínech. Opěra otočná o 360°, výškově stavitelná. Kovová 
chromovaná konstrukce. 

PaRaMeTRy

Obj. č. Cena Kč

cline k dental 035-v058caB od   9 375

Výška / 720 – 800 mm
Šířka / 500 mm
Hmotnost / 12 kg
Sedák / 420 x 350 mm

Sedací výška / 490 x 570 mm
Průměr trubek / 30 mm
360° otáčení / ano
Výšk. nastav. opěradlo / ano

CLINE F DENTAL  KovonaX

Otočná židle, výškově stavitelná, ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák čalouněn zdra-
votní koženkou v několika odstínech. Opěra otočná o 360°, výškově stavitelná. Kovová 
chromovaná konstrukce. 

PaRaMeTRy

Obj. č. Cena Kč

cline F dental 035-v059caB od 6 855

Výška / 780 – 860 mm
Šířka / 620 mm
Hmotnost / 12 kg
Sedák / 420 x 350 mm
 Sedací výška / 550 – 630 mm

Průměr trubek / 30 mm
360° otáčení / ano
Výšk. nastav. opěradlo / ano
Výšk. nast. sedák / ano
 Šířk. nastav. sedák / ano
 

Výkyv. mechanismu sedáku / ano
 

Výkyv. mechanismu sedáku / ano
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PŘÍSTroJE  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  //////////////
žiDle a lavice

DENTAL CHK  KovonaX

Otočná židle, výškově stavitelná, sedák čalouněn zdravotní koženkou v několika odstínech. 
Kovová chromovaná konstrukce.

PaRaMeTRy

Obj. č. Cena Kč

Dental chk 035-v061caB od 6 870

Výška / 730 – 860 mm
Šířka / 500 mm
Hmotnost / 11 kg
Sedák / 400 mm Ø
 

Sedací výška / 410 - 540 mm
Výšk. nastav. opěradlo / ano
Výšk. nast. sedák / ano

DENTAL CHFVK  KovonaX

Otočná židle, výškově stavitelná, sedák čalouněn zdravotní koženkou v několika odstínech. 
Kovová chromovaná konstrukce, podpěra pro opření nohou. 

PaRaMeTRy

Obj. č. Cena Kč

Dental chFvk 035-v063caB od 8 750

Výška / 790 - 920 mm
Šířka / 620 mm
Hmotnost / 12 kg
Sedák / 400 mm Ø
 

Sedací výška / 540 – 670 mm
Výšk. nastav. opěradlo / ano
Výšk. nast. sedák / ano

DENTAL KVO  KovonaX

Otočná židle, výškově stavitelná, sedák a opěrák čalouněn zdravotní koženkou v několika 
odstínech. Opěra otočná o 360°, výškově stavitelná. Kovová chromovaná konstrukce. 
Nastavení výšky židle pomocí kruhu.

PaRaMeTRy

Obj. č. Cena Kč

Dental kvo 035-v074caB od 9 186

Výška / 760 – 840 mm
Šířka / 500 mm
Hmotnost / 12 kg
Sedák  / 400 mm Ø
 

Sedací výška / 530 – 610 mm
Výšk. nastav. opěradlo / ano
Výšk. nast. sedák / ano
360° otáčení / ano
 

DENTAL FVO KovonaX

Otočná židle, výškově stavitelná, sedák a opěrák čalouněn zdravotní koženkou v několika 
odstínech. Opěra otočná o 360°, výškově stavitelná. Kovová chromovaná konstrukce. 
Nastavení výšky židle pomocí kruhu.

PaRaMeTRy

Obj. č. Cena Kč

Dental Fvo 035-v075caB od 9 577

Výšk. nast. sedák / ano
360° otáčení / ano
Výšk. nastav. opěradlo / ano
 Hmotnost / 12 kg

Šířka / 620 mm
Sedák⌀/ 400 mm Ø
Sedací výška / 590 – 670 mm
 Výška / 820 – 900 mm
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  PŘÍSTroJE   ///////////////
žiDle a lavice

DENTAL FVKO KovonaX

Otočná židle, výškově stavitelná, sedák a opěrák čalouněn zdravotní koženkou v několika 
odstínech. Opěra otočná o 360°, výškově stavitelná. Kovová chromovaná konstrukce, 
podpěra pro opření nohou. Nastavení výšky židle pomocí kruhu.

PaRaMeTRy

Obj. č. Cena Kč

Dental Fvko 035-v076caB od 11 858

Výšk. nast. sedák / ano
360° otáčení / ano
Výšk. nastav. opěradlo / ano
Hmotnost / 13 kg

Šířka / 620 mm
Sedák / 400 mm Ø
Sedací výška / 590 – 670 mm
Výška / 820 – 900 mm
 

ATA 3D - CHROM KovonaX

Lavice, kostra kovová v provedení chrom, osazena plastovými patkami. Buková skořepina 
lakována polyuretanovým transparentním lakem.

PaRaMeTRy

Obj. č. Cena Kč

aTa 3D - chrom 035-v016haa od 10 372

Výška / 820 mm
Šířka / 1750 mm
Hmotnost / 17 kg

Sedák / 430 x 380 mm
Sedací výška / 425 mm
Počet sedadel (ks) / 2 – 3 – 4

ADA 3D - RAL KovonaX

Lavice, kostra kovová v provedení RAL, osazena plastovými patkami. Buková skořepina 
lakována polyuretanovým transparentním lakem.

PaRaMeTRy

Obj. č. Cena Kč

aDa 3D - ral 035-v015hBa od 9 166

Výška / 820 mm
Šířka / 1750 mm
Hmotnost / 17 kg

Sedák / 430 x 380 mm
Sedací výška / 425 mm
Počet sedadel (ks) / 2 – 3 – 4

Kompletní sortiment židlí a vzorníky 
barev potahů na vyžádání  
u našich obchodních zástupců




