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Diagnostika plaku a zubního kazu

Tri Plaque ID Gel gc

Gelový indikátor plaku, dokáže v několika snadných krocích rozlišit starý plak od nového, 
přesně vyznačí místa největšího působení bakterií, a to odhalením kyselého pH. Plak se 
barevně projevuje ve třech tónech: modrý / fialový – starý plak, červený / růžový – nově 
utvořený plak, světle modrý – vysoce rizikový plak. Po stanovení diagnózy lze gel snadno 
odstranit kartáčkem.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 40 g 014-004273 1 430

Saliva Check Buffer Kit gc

Ordinační test k vyhodnocení kvality sliny zahrnující jak stimulované, tak nestimulované 
sliny. Kontroluje rychlost toku, viskozitu a konzistenci nestimulovaných slin, pH pacientovy 
nehybné sliny, množství stimulované sliny, které pacient může vyprodukovat a ochrannou 
schopnost (kvalitu) sltimulovaných slin.

balení Obj. č. Cena Kč

Kit, 20 ks, příslušenství 014-720000 2 880

Saliva Check Mutans gc

Ordinační test k rychlému zjištění vysoké hladiny Streptococcus Mutans. Nevyžaduje 
žádné speciální vybavení, pouze hodiny – výsledek je prokazatelný během 15 minut (bez 
použití inkubátoru nebo jiného přístroje).

balení Obj. č. Cena Kč

Kit, 10 ks, příslušenství 014-004504 4 350

CRT Ivoclar vIvadenT

CRT bacteria: Dva testy v jednom (LB a SM), jednoduchá manipulace: Obě živné půdy 
na nosiči se po odtažení ochranné fólie převrství slinami a kultivuje se v inkubátoru 2 dny 
při 35-37 °C.

balení Obj. č. Cena Kč

Intro Pack, 3 nosiče půd CRT bacteria,  
3 testovací proužky CRT buffer, příslušenství 025-553545 1 938

crT Buffer, 6 ks 025-553544 1 133

crT Paraffin, 10 ks 025-553546 299

Plaque Test Indikátor Ivoclar vIvadenT

Fluoreskující tekutý indikátor pro zviditelnění zubního plaku. Při osvícení halogenovou 
lampou se plak zobrazí žlutě.

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 11 g, příslušenství 025-533299 481
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Diagnostika plaku a zubního kazu

Mira-2-Ton Hager WerKen

Roztok nebo tablety pro zviditelnění zubního plaku. Starší je tmavě modrý, nový fialově 
červený. Snadno se odstraní běžným vyčištěním zubů, příjemná příchuť.

balení Obj. č. Cena Kč

Tablety, 250 ks 015-605768 969

Tablety, 50 ks 015-605765 387

Tablety, 6 ks 015-631027 142

Tekutina, 60 ml 015-605655 448

Plaque Agent Hager WerKen

Ústní roztok pro identifikaci zubního plaku (zbarví ho do modra), příchuť "buble-gum". 
Používá se 10 ml 1-2× týdně, 30 vteřin před čištěním zubů.

balení Obj. č. Cena Kč

lahev, 500 ml 015-631096 244

Caries Marker voco

Tekutina pro označení kazů v dentinu. Přesné určení hranic mezi zdravým a kazovým 
dentinem, zabezpečení minimální výplňové techniky, použitelný pro výuku na extraho-
vaných zubech.

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 2× 3 ml 009-1005 1 876

Caries Detector Kuraray

Tekutina na odhalení kariézních defektů. Rozlišuje přesně dvě vrstvy dentinu, vnější, 
kariézní dentin, který je třeba odstranit, se zbarví do nachova, vnitřní, remineralizovatelná 
vrstva dentinu nebo zdravý dentin, se nezbarví. Ideální pro účely výuky na extrahovaných 
zubech, lze použít jako prostředek na obarvování zubního plaku.

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 6 ml, růžový 035-220eu 1 322

Seek & Sable Seek ulTradenT

Seek – indikátor zubního kazu ve stříkačce, kazivý dentin barví červeně. Sable Seek – indiká-
tor zubního kazu, který zobrazí kazivý dentin a vstupy do kořenových kanálků zelenočerně.

seeK Obj. č. Cena Kč

Seek Intro Kit, 4× 1,2 ml, příslušenství 002-500209 1 860

Tuba Seek, 20× 1,2 ml 002-501804 4 120

Tuba Seek, 4× 1,2 ml 002-500210 1 220

sable seeK Obj. č. Cena Kč

Sable Seek Intro Kit, 4× 1,2 ml, příslušenství 002-500233 1 860

Sable Seek Kit, 2× 1,2 ml, příslušenství 002-501021 850

Tuba Sable Seek, 20× 1,2 ml 002-501805 4 120

Tuba Sable Seek, 4× 1,2 ml 002-500234 1 220
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profesionální čištění zubů

Prophyflex 3 Kavo

Čistí rychle a důkladně zabarvení zubů, také na anatomicky těžce přístupných místech. 
Tento násadec je lehký, lehce nasaditelný, kratší než jeho předchůdce a s umělohmotným 
zásobníkem na prášek. Pracovní oblast v rozmezí mezi 60 °a 90 ° k podélné ose zubu. 
Určený pro MULTIflex-spojky. Proudí jím čistící prášek obsahující jenmou, zdravotně 
nezávadnou sůl. Prášek tryská společně s vodou na povrch zubu a dochází ke změnám 
v zabarvení. Bezbolestné ošetření, odstranění zubního plaku, příprava pro obnovení fisur, 
matování kovových částí korunek, odstranění nečistot před leptáním. Nutné výkonné 
odsávání velkou savkou.

balení Obj. č. Cena Kč

násadec, 1 ks 017-1.000.4672 34 304

Kanyla Prophyflex jednoproudová č.3, 1 ks 017-0.573.0151 4 749

Kanyla Prophyflex 9-proudová, 1 ks 017-0.573.0181 4 568

Prophyflex zásobník prášku 82091, 1 ks 017-0.573.6152 545

Prophyflex prášek, 80× 15 g sáčky,  
výběr příchutě: orange, berry, cherry, mint 017-1.007.00xx 3 509

Prophypearls, perly, 4× 250 g lahvičky 017-1.010.1798 3 116

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

xx - doplňte příchuť

Perio-Mate nSK

Odstraňovač subgingiválního plaku a biofilmu.Hygienické jednorázové tryskové špice. 
Jednoduché čištění a údržba. Regulace toku prášku prostřednictvím Power Control 
kroužku. Ergonomická trysková špice. Snadno ovladatelná rotace 360 °.

balení Obj. č. Cena Kč

násadec, 1 ks, výběr připojení: nsK, MW, borden nSK-Per-xxx 32 152

násadec, 1 ks, výběr připojení: KaVo, WH, ba, sirona nSK-Per-xxx 33 847

Prášek,  4x 100 g dóza nSK-y900938 2 455
xxx - doplňte připojení

Prophy-Mate neo nSK

Odstraňovač subgingiválního plaku a biofilmu.

balení Obj. č. Cena Kč

násadec, 1 ks, výběr připojení: nsK, MW, borden nSK-PMng-xx 27 443

násadec,  1 ks, výběr připojení: KaVo, WH, ba, sirona nSK-PMng-xx 28 765

Flash Pearl, 4× 300 g dóza nSK-y900-698 2 610

Flash Pearl,  100× 15 g sáčky nSK-y900-693 4 710
xx - doplňte připojení

Kompletní sortiment  
na www.soralhanzlik.cz,  
vyzkoušejte náš nový 
E-SHOP
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Air-Flow Handy 3.0 eMS

Nejnovější generace pískovacího přístroje. Odstraňování povlaku a leštění zubů i v nejhlub-
ších parodontálních chobotech s unikátní technologií Perio-Flow. Přístroj je připojitelný 
na turbínkovou hadici přímo nebo přes rychlospojku. Perio – subgingivální odstraňování 
povlaku, Plus – supra i subgingivální odstraňování povlaku, Premium – dodává se s 2 ná-
sadci pro supra- a subgingivální ošetření. Velký výběr připojení na: Castellini, NSK, Borden, 
Sirona, KaVo, WH, BA, MW.

balení Obj. č. Cena Kč

air-Flow Handy 3.0, 1 ks 005-FT-220/xx od 39 900

air-Flow Handy 3.0 Perio, 1 ks 005-FT221/PerIo/xx od 46 900

air-Flow Handy 3.0 Plus, 1 ks 005-FT-221/PluS/xx od 46 900

air-Flow Handy 3.0 Premium, 1 ks 005-FT-225/xx od 56 900
aktuální nabídka na vyžádání.  xx - doplňte připojení

Air-Flow Handy 2+ eMS

Pískovací přístroj pro supra- i subgingivální (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+, výběr připojení: MW, nsK, WH, ba, KV, sirona, 
výběr barvy: oranžová, antracitová, modrá 005-FT170a/x/xx 29 900

xx - doplňte barvu a připojení

Air-Flow prášek eMS

Profylaktický prášek vhodný do Air-Flow Handy.

balení Obj. č. Cena Kč

classic, 4× 300 g lahvička, výběr příchutí: citrón, černý rybíz, třešeň, 
mentol, neutral, tropical, Tutti-Frutti 005-dv-048/xx 3 219

classic sortiment, 4× 300g, tropical, třešeň, mentol, černý rybíz 005-dv-048/TuT 3 380

classic, 1× 300 g lahvička, výběr příchutí:  
citron, černý rybíz, třešeň, mentol, neutral, tropical, tutti-frutti 005-dv-048/a/xx 825

classic comfort, 4× 250 g, citron 005-dv-106/a 3 024

classic comfort, 1× 250 g, citron 005-dv-106/a/4 779

Soft, 4× 200 g 005-dv-071/a 3 586

Soft, 1× 200 g 005-dv-071/a/4 965

Perio, 4× 120 g 005-dv-070/B 2 826

Perio, 1× 120 g 005-dv-070/B/4 728

Plus, 4× 100 g 005-dv-082/a 3 254

Plus, 1× 100 g 005-dv-082/a/4 838
x - doplňte příchuť
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čistící a leštící nástroje

Kartáčky Hawe Kerr

Miniaturní kartáčky na čištění a leštění zubů. Nejmenší forma tohoto kartáčku. Přírodní 
nebo nylonové štětiny.

balení Obj. č. Cena Kč

Přírodní štětiny, 100 ks 012-831/100 3 221

Přírodní štětiny, 10 ks 012-831ra 437

nylonové štětiny, 100 ks 012-835/100 3 221

nylonové štětiny, 10 ks 012-835ra 437

Kartáčky Pro-Brush Kerr

Miniaturní kartáček pro čištění a leštění zubů. Snadno rozpoznatelný díky svému zakončení 
z modrého bio-kompatibilního polymeru.

balení Obj. č. Cena Kč

Přírodní štětiny, 100 ks 012-841/100 3 290

Přírodní štětiny, 10 ks 012-841ra 445

nylonové štětiny, 100 ks 012-845/100 3 290

nylonové štětiny, 10 ks 012-845ra 445

Pasteless Prophy Kerr

Tento inovativní produkt je určen pro profesionální čištění zubní skloviny při extrémním 
zabarvení.

balení Obj. č. Cena Kč

Sortimentní sada, 3× 5 ks, kalíšek, plamínek, disk 012-1953 1 246

doplňkové balení, 15 ks, výběr tvarů: kalíšek, plamínek, disk 012-195x 1 246
x - doplňte tvar

Pro-Cup Kerr

Bez latexu, umožňuje hospodárnou aplikaci profylaktické pasty bez šplíchání.

balení Obj. č. Cena Kč

Kolénkový, 120 ks, výběr: měkký, tvrdý 012-99x/120 2 187

Kolénkový, 30 ks, výběr: měkký, tvrdý 012-99x/30 713

Šroubovací, 120 ks, výběr: měkký, tvrdý 012-181x/120 2 540

Šroubovací, 30 ks, výběr: měkký, tvrdý 012-181x/30 848

Junior kolénkový, 120 ks, výběr: měkký, tvrdý 012-99x/120 2 457

Junior kolénkový, 30 ks, výběr: měkký, tvrdý 012-99x/30 822

Junior šroubovací, 120 ks, měkký 012-1812/120 2 540

Junior šroubovací, 30 ks, výběr: měkký, tvrdý 012-181x/30 848
x - doplňte tvrdost

STARbrush® ulTradenT

Intrakoronární kartáčky pro čištění ploch na obtížně přístupných místech.

balení Obj. č. Cena Kč

Kartáčky, 30 ks 002-501091 2 350
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čistící a leštící pasty

Diamond Excel  FgM

Leštící pasta vyrobená z jemných diamantů s velmi jemnou zrnitostí (2-4 µm) a velmi tvrdá 
pro použití při leštění keramiky, skloviny zubů, pryskyřice a jiných výplňových materiálů. 
Může být použita i v zubní laboratoři. Pasta je vyrobena z netoxických složek, rozpustných 
ve vodě, speciálně vybraných pro svůj lubrikační účinek během leštění (minimalizuje vznik 
tepla během leštění) a usnadňuje své odstranění po ukončení ošetření. Pasta má střední 
viskozitu a nepodléhá zahřívání.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 1× 2 g, příslušenství 053-2091 604

Diamond R FgM

Leštící pasta byla vyvinuta za účelem leštění pryskyřic (kompozitních výplní). Zrnitost 
6-8 µm. Její složení obsahuje "carbowax", který funguje jako pomocná látka a lubrikant 
pro leštící disk, kde zabraňuje přehřátí a abrazi při použití velmi jemných leštících částic. 
Pasta je vyráběna s použitím netoxických ingrediencí, rozpustných ve vodě, zvláštně 
vybraných pro podporu lubrikace během leštění (minimalizuje vznikající teplotu během 
leštícího procesu) a usnadňuje jejich odstranění na konci ošetření. Pasta má střední 
viskozitu a není ovlivněna teplotou. Má rovněž příjemnou chuť máty.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 1× 4 g, příslušenství 053-2092 604

Diamond AC I a II FgM

Leštící pasty kombinují ve svém složení lubrikační vlastnosti Carbowaxu a abraziva, která 
mají u pasty AC-I střední zrnitost (80 µm) a u pasty AC-II jemnou zrnitost (30 µm). Pata AC-I 
je určena pro broušení a leštění v povrchové etapě a AC-II pasta je určena pro předleštění 
před hlavním jemný leštěním pastami pro speciální použití (Diamond Excel a Diamond 
R), podle daného materiálu. Paty jsou vyrobeny bez toxických příměsí, rozpustné ve 
vodě, vybrané pro snadnou lubrikaci při leštění (minimum tepla vznikajícího při práci) 
a umožňující jejich snadné odstranění po ukončení leštění. Pasty mají střední viskozitu 
a nepodléhají zahřátí.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuby, 1× 4g aC-I, 1× 4g aC- II, příslušenství 053-2090 459

CleanPolish / SuperPolish  Kerr

CleanPolish – pasta pro čištění a leštění přirozených zubů a pro předleštění zlata, amalgá-
mu a kompozitních výplní. SuperPolish – pasta pro leštění do vysokého lesku, která zajišťu-
je přirozeným zubům stejně jako amalgámu, zlatu a kompozitním výplním mimořádný lesk.

balení Obj. č. Cena Kč

Set, 1× 50 g CleanPolish, 1× 50 g superPolish,  
20 ks přírodních kartáčků 012-831clId 888

Set, 1× 50 g CleanPolish, 1× 50 g superPolish,  
20 ks nylonových kartáčků 012-835clId 888

cleanPolish, 1× 50 g 012-360 309

SuperPolish, 1× 50 g 012-361 309
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čistící a leštící pasty

Cleanic  Kerr

Pasta pro čištění a leštění v jednom pracovním kroku. Nový druh abrazivních částic, které 
se během práce přeměňují z hrubých na jemné.

balení Obj. č. Cena Kč

Kartuše, 200 g, výběr: s fluoridem, bez fluoridu 012-3xxx 1 795

Jednotlivé dávky, 200× 2 g 012-3140 2 084

dóza, 100 g, výběr: s fluoridem, bez fluoridu 012-3xxx 819

Tuba, 100 g, výběr: máta s fluoridy, bez fluoridů,  
zelené jablko, light s perlitem, berry burst 012-318x 615

xxx - doplňte typ

Depural Neo  PenTron

Čistící a leštící pasta k očištění povrchu zubů po odstranění zubního kamene, před 
zhotovováním výplně, k odstranění barevných pigmentací na povrchu zubu, při konečné 
úpravě kompozitních výplní.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 75 g 008-4816215 135

Proxyt Paste Ivoclar vIvadenT

Pasta pro profesionální čištění a leštění zubů s obsahem xylitolu a cetylaminhydrofluoridu. 
RDA 7 červená/jemná k odstranění plaku a doleštění. RDA 36 zelená / střední k zahlazení 
drsných míst na povrchu zubů. RDA 83 modrá/hrubá k odstranění pigmentací.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 1× 55 ml, výběr: medium bez floridů, medium, fine, coarse 025-57986x 576
x - doplňte hrubost

Nupro denTSPly SIrona

Čistící a leštící pasta se speciální konzistencí pro šetrné, ale účinné čištění zubů v ordinaci. 
K dispozici ve třech hrubostech, s fluoridy i bez fluoridů, různé příchutě.

balení Obj. č. Cena Kč

dóza, 340 g, výběr: hrubá / orange bez fluoru, hrubá / mint s fluorem, 
střední / orange bez fluoru, střední / mint s fluorem,  
jemná / orange bez fluoru 022-8011xxxx 1 475

Kalíšky, 200× 2 g, výběr: hrubá, střední, jemná,  
výběr příchutě: orange bez fluoru, orange s fluorem, mint s fluorem 022-8012xxxx 2 077

xxxx - doplňte hrubost

Nupro Sensodyne denTSPly SIrona

Profylaktická pasta, která poskytuje úlevu citlivosti, ale zároveň má výborné leštící vlastnosti. 
K dispozici ve dvou hrubostech - hrubá pro odstranění skvrn, jemná pro leštění, s nebo bez 
fluoru, s příchutí máty nebo pomeranče, v kelímku (340 g) nebo v jednotlivých kalíšcích 
(175× 1,9 g). Bez lepku a bez barviv.

balení Obj. č. Cena Kč

dóza, 340 g, výběr: jemná, hrubá, výběr příchutě: pomeranč, máta 022-8015xxxx 1 660

Kalíšek, 175× 2 g, výběr: jemná, hrubá, příchuť pomeranč 022-8015xxxx 2 077
xxxx - doplňte příchuť
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Desensibilize KF 0,2% / 2% FgM

Desensibilize KF 0,2% je gel snižující citlivost s nízkou viskozitou, který je založen na účinku 
chloridu draselného na nervová zakončení, ale který neovlivňuje rychlost bělení zubů. Může 
být použit před, v průběhu nebo po ukončení bělení. Navíc díky své koncentraci jej smí 
pacient používat doma. Je určen pro ošetření nízké citlivosti před a nebo po bělení zubů.

Desensibilize KF 2% je gel snižující citlivost s nízkou viskozitou, který je založen na účinku 
chloridu draselného a fluoridu sodného. Jeho působení je založeno na účinku chloridu 
draselného na nervová zakončení a uzávěr dentinových tubulů díky NaF. Má větší účinek 
na snížení citlivosti a může zpomalovat rychlost bělení zubů. Je nutné jej používat během 
bělení pouze v případech vysoké citlivosti a je nutné snížit pronikání bělícího prostředku 
do zubu za účelem předejití zvýšené citlivosti. Přípravek není vhodný pro domácí použití 
kvůli toxicitě fluoridu sodného při jeho možném spolknutí.

balení Obj. č. Cena Kč

desenzibilize KF 0,2%, 1× 2,5 g v tubě, příslušenství 053-2108 323

desenzibilize KF 2%, 1× 2,5 g v tubě, příslušenství 053-2110 310

Telio CS Desensitizer Ivoclar vIvadenT

Přípravek k prevenci a redukci přecitlivělosti dentinu a postoperační citlivosti. Nástupce 
Systemp. desensitizeru.

balení Obj. č. Cena Kč

Single dose, 50× 0,1 g 025-627916 2 147

lahvička, 1× 5 g 025-627911 1 578

Desensibilize Nano P FgM

Vysoce účinná desenzibilizační a remineralizační pasta, jejíž bioaktivní vlastnosti jsou 
založeny na inovativní technologii uspořádání nanočástic fosforečnanu vápenatého v krys-
talech hydroxyapatitu. K pronikání Desensibilize Nano P do dentinových kanálků a prasklin 
ve sklovině, a k jejich následnému uzavření přispívají malé nanočástice hydroxyapatitu. 
Podobně jako přirozený hydroxyapatit, je i hydroxyapatit vzniklý na struktuře zubu po 
aplikaci produktu stabilní a vykazuje v prostředí dutiny ústní nízkou rozpustnost. Desen-
zibilizační účinek je navíc posílen přídavkem dusičnanu draselného a fluoridu sodného. 
Dusičnan draselný působí na snížení citlivosti nervových vláken, zatímco fluorid sodný 
má prokazatelně remineralizační potenciál. Všechny tyto vlastnosti umožňují Desensibilize 
Nano P opravovat mikroskopické struktury, chemické složení a funkčnost zubů.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 3 g, příslušenství 053-3373 569

Cervitec® Plus Ivoclar vIvadenT

Bezbarvý ochranný lak s obsahem chlorhexidinu (1 %) a thymolu (1 %). Používá se pro 
ochranu obnaženého povrchu kořene, pro ošetření otevřených dentinových kanálků, re-
dukci aktivity bakterií na povrchu zubů, pro udržení kvality náhrad, např. náhrad nesených 
implantáty, abutmentů pro korunky a můstky.

balení Obj. č. Cena Kč

assortment Single dose, 20× 0,25 g 025-602271 3 760

Tuba, 2× 7 g 025-604661 5 540

Tuba, 1× 7 g 025-602273 3 760



9

8

7

6

12

11

10

5

4

3

2

1

364
Soral & Hanzlik s.r.o. / kralupská 20, 272 03 kladno / Tel.: 312 285 220 - 225 / zelená linka: 800 190 192 / E-mail: sor@soralhanzlik.cz, www.soralhanzlik.cz

profylaxE  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  //////////////
ochrana Dentinu, citlivost zubů

Universal Dentin Sealant ulTradenT

Biokompatibilní nepolymerizovatelná vysokomolekulární pryskyřice v těkavém organickém 
rozpouštědle. Používá se k pokrytí citlivých kořenů po root planingu, omezuje postoperační 
citlivost po výkonu uzavřením dentinových tubulů, vytváří v podstatě neproniknutelnou 
přechodnou bariéru proti bakteriím, pryskyřicím, kyselinám, cementům, výplním, apod.

balení Obj. č. Cena Kč

Kit, 4× 1,2 ml, příslušenství 002-500265 1 830

Mini Kit, 2× 1,2 ml, příslušenství 022-501020 840

Tuba, 4× 1,2 ml 002-500266 1 260

UltraEZ ulTradenT

Gel pro snížení citlivosti zubů trvale uvolňující potasium nitrát a fluoridy. Aplikace v předpl-
něném nebo individuálně zhotoveném nosiči. Melounová příchuť. Používá se na rychlou 
eliminaci citlivosti jako důsledku abraze zubním kartáčkem, tepelných a chemických 
změn, bělení zubů a odhalených krčků. Je vhodný po perio ošetření způsobujícím citlivé 
odhalení krčků.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuby, 20× 1,2 ml 002-501007 2 930

Tuby, 4× 1,2 ml 002-501008 1 000

combo Set, 2× 10 ks, horní lžíce, dolní lžíce 002-505721 2 860

combo Mini Kit, 2× 4 ks, horní lžíce, dolní lžíce 002-505743 1 330

VivaSens® Ivoclar vIvadenT

Transparentní desenzibilizační prostředek pro ošetření hypersenzitivních krčkových oblastí, 
ošetření citlivosti zubů, např. způsobené bělením, ošetření citlivosti v důsledku profesio-
nálního čištění zubů, odstraňování zubního kamene z korunek zubů a povrchu kořene, 
ochrana dentinu pod výplňové materiály, pro preventivní použití u pacientů se sklonem 
k citlivosti zubů. Postupné uvolňování fluoridu, rychlá úleva od bolesti.

balení Obj. č. Cena Kč

Single dose, 22× 0,1 g 025-561958 2 062

lahvička, 1× 4 g 025-574359 2 495

Seal&Protect denTSPly SIrona

Světlem tuhnoucí sealant pro ochranu obnaženého kořenovového dentinu. Ulevuje od 
obtíží na dobu nejméně šesti měsíců. Jednou z aktivních složek je Triclosan, antimikrobiální 
látka, která potlačuje vznik zubního plaku a působí proti kariogenním bakteriím. Postupné 
uvolňování fluoru poskytuje zubu další ochranu.

balení Obj. č. Cena Kč

Standard Pack, 4,5 ml lahvička, příslušenství 022-60604700 3 956

lahvička, 2× 4,5 ml 022-60604705 6 407
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MI Varnish gc

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu. Poskytuje vy-
sokou dávku fluoridu spolu s přidaným posilujícím účinkem vápníkových a fosfátových 
iontů prostřednictvím patentované technologie Recaldent™. Neutrální odstín s přirozenou 
translucencí, k dispozici ve 2 příchutích – jahoda a máta. Doporučené indikace: léčba 
hypersenzitivity, která souvisí s obnaženým dentinem.

balení Obj. č. Cena Kč

Intro pack, 2× 5 ks dose – jahoda, mint, příslušenství 014-900727 1000

dóza, 100 ks, výběr:  jahoda, mint 014-90073x 7 110

dóza, 35 ks, výběr: jahoda, mint 014-90072x 3 040
x - doplňte příchuť

MI Paste Plus gc

Remineralizující dentální krém bez cukru s obsahem Recaldent RCPP-ACP (Casein 
Phosphopeptide -Amorphous Calcium Phosphate -kaseinový fosfopeptid s amorfním 
fosforeEnanem vápenatým) a fluoridu. K lokální aplikaci pro pacienty, kteří jsou postiženi 
agresivním zubním kazem a ztrátou zubní tkáně v důsledku eroze a zvýšené abraze zubu 
po terapii ozařováním v oblasti hlavy a krku, pro těhotné ženy, během a nebo po orto-
dontické léčbě, pro pacienty s kyselým prostředím v dutině ústní a žaludečním reflexem, 
pro pacienty nedostatečně odstraňující plak a s vysokým rizikem zubního kazu. Příchutě 
meloun, máta, tutti frutti, jahoda, vanilka. Baleno v tubách à 40 g.

balení Obj. č. Cena Kč

Promo pack, 5× 40 g, meloun, jahoda, tutti-frutti, mint, vanilka 014-900466 2 900

10 – Pack, 10× 40 g,  
výběr: mint, jahody, meloun, vanilka, tutti-frutti, sortiment 014-00331x 5 490

refill, 1× 40 g,  
výběr příchutě: mint, jahody, meloun, vanilka, tutti-frutti, sortiment 014-0033xx 549

xx - doplňte příchuť

Tooth Mousse gc

Bioaktivní dentální krém na bázi vody, bez cukru a s obsahem Recaldentu CPP-ACP. 
GC Tooth Mousse aktivně pomáhá obnovit minerální rovnováhu v ústní dutině. Dodává 
vysokou koncentraci vápníku a fosfátu na potřebná místa. Poskytuje ochranu zubů, 
pomáhá neutralizovat kyseliny acidogenních bakterií obsažených v plaku a dalších vnitřních 
a vnějších zdrojích kyselin. Obnovuje minerální rovnováhu u pacientů se salivačními 
vadami, dále po procedurách jako je bělení zubů, vyhlazení kořene a kyretážích. Přispívá 
ke snížení přecitlivělosti dentinu. Skvěle chutná a dělá zuby hladší a čistější. Příchutě: 
meloun, tutti frutti, jahoda, máta, vanilka.

balení Obj. č. Cena Kč

Promo pack, 5× 40 g, meloun, jahoda, tutti-frutti, mint, vanilka 014-900467 2 700

10 – Pack, 10× 40 g,  
výběr: mint, jahody, meloun, vanilka, tutti-frutti, sortiment 014-00330x 4 990

refill, 1× 40 g,  
výběr příchutě: mint, jahody, meloun, vanilka, tutti-frutti, sortiment 014-00330x 499

x - doplňte příchuť

Fluor Care FgM

Fluoridačni pěna s 1,23% fluoridu (fluorid sodný) pro lokální ošetření zubů. Je indikován 
k fluoridaci skloviny u pacientů s vysokým rizikem zubního kazu, jako jsou například děti, 
pacienti se speciálními potřebami a pacienti s ortodontickou léčbou, pacienti s předpokla-
dem paradontózy a v případech přecitlivělosti dentinu. Pěna je bezpečnější v porovnání 
s fluoridovými gely díky nižšímu riziku při léčbě dětí. Ve formě pěny má fluoridové řešení 
mnohem nižší hustotu než gel a následné množství potřebné pro ošetření zubů je také 
nižší. Ve výsledku představuje pěna nižší riziko akutní otravy požitím fluoridů. Pěna Fluor 
care se dávkuje čerpací pumpičkou bez použití hnacího plynu.

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 1× 100 ml,  
výběr příchutí: Tutti-frutti, hrozeny, jahoda, máta, čokoláda 053-28xx 567

xx - doplňte příchuť
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Fluor Protector Ivoclar vIvadenT

Preparát s fluorem a silanem k posílení skloviny a pro dlouhodobou profylaxi, čirý. Baleno 
v ampulích à 1 ml nebo v jednotlivých dávkách Single Dose à 0,4 ml.

balení Obj. č. Cena Kč

Single dose, 20× 0,4 ml 025-550578 2 614

Single dose, 40× 0,4 ml 025-550579 4 542

ampule, 50× 1 ml 025-533293 5 590

ampule, 25× 1 ml 025-533294 3 344

Fluor Protector S Ivoclar vIvadenT

Ochranný lak obsahující fluorid. Používá se k desenzibilaci zubů a jejich ochraně před 
zubním kazem a erozí. Od stávajícího Fluor Protector se liší svým novým složením, příchutí 
a formou balení. Fluor Protector S je kompatibilní s prostředky na bělení. Inovativní systém 
"fluorid – lak – rozpouštědlo" zajišťuje okamžité působení fluoridu. Jakmile lak ztuhne, je 
koncentrace fluoridu čtyřikrát vyšší než před jeho ztuhnutím.

balení Obj. č. Cena Kč

Single dose, 20× 0,26 g 025-639522 2 033

Tuba, 3× 7 g 025-639521 5 174

Tuba, 1× 7 g 025-639520 2 033

Fluor Protector gel Ivoclar vIvadenT

Remineralizujicí dentální gel s obsahem kalcia, fluoridů a fosfátů. Určen pro každodenní 
použití jako prevence proti tvorbě kazů, erozí a vzniku onemocnění periodontu, citlivé 
zuby, exponované krčky, u pacientů se suchými ústy, v průběhu a nebo po ortodontické 
léčbě , po profesionálním čistění, po bělění zubů. Aplikuje se pomocí zubního kartáčku 
místo zubní pasty po dobu 3 minut, nebo po použití zubní pasty pomocí interdentálních 
kartáčků, nebo pomocí nosičů. Gel má jemnou mátovou příchuť.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 1× 50 g 025-628436 562

Tuba, 1× 20 g 025-628437 356

Cervitec F Ivoclar vIvadenT

Ochranný lak s kombinovaným účinkem fluoridačním a současně antimikrobiálním. Po-
máhá bránit ukládání zubního kamene a vzniku zánětu dásní.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 1× 4 g 025-682309 1 329
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Cervitec Gel Ivoclar vIvadenT

Gel pro péči o gingivu a mukosu. Obsahuje chlorohexidin a fluorid sodný, je antibakteriální, 
protizánětlivý. V tubě k přímému použití. Snadno aplikovatelný pomocí zubního nebo me-
zizubního kartáčku. Díky nízké viskozitě je snadno nanesen i do těžce dostupných míst.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 1× 50 g 025-616439 356

Tuba, 1× 20 g 025-616440 263

fluoriDace

Clinpro XT Varnish clicker 3M eSPe

Světlem tuhnoucí, dlouhodobý, fluoridy uvolňující lak pro lokální aplikaci, který poskytuje 
okamžitou vrstvu ochrany pro úlevu od přecitlivělosti dentinu. Ideální pro ochranu obnaže-
ných, citlivých povrchů kořene, zejména nově vyčištěných povrchů po scalingu a úpravě 
kořene. Zůstává na zubu po dobu šesti měsíců nebo déle. Toleruje vlhkost: není třeba 
sušit nebo předpřipravit povrch kořene. Nevyžaduje použití kofferdamu. Dodává fluorid, 
vápník a fosfát Balení obsahuje 10 g v systému clicker.

balení Obj. č. Cena Kč

clicker, 1× 10 g 010-12348 3 871

Bifluorid 10 voco

Bezbarvý rychleschnoucí fluoridový lak s kalcium a natrium fluoridem k ochraně přecitli-
vělých krčků, hloubkové fluoridaci, reminalizaci skloviny a profylaxi. Pro použití v ordinaci.

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 10 ml 009-1616 3 376

Xylitol bonbony Hager WerKen

Bonbony bez cukru, se 100% Xylitolem pro prevenci proti zubnímu kazu a tvorbě plaku, 
stimulují tvorbu slin (ideální při xerostomii). Vhodné pro diabetiky, neobsahují aspartman, 
sorbitol, laktózu a lepek. Svěží příchutě – meloun, máta, višeň.

balení Obj. č. Cena Kč

Sortiment, 100 ks, meloun, máta, višeň 015-635183 469

Bonbóny, 26 ks, výběr příchutě: meloun, višeň, máta 015-63017x 121
x - doplňte příchuť

Xylitol žvýkačky Hager WerKen

Žvýkačka se 100 % Xylitolem pro ochranu chrupu. Snižuje výskyt zubního kazu. Redukuje 
plak a kyselinotvorné bakterie. Vhodné také pro diabetiky.

balení Obj. č. Cena Kč

Mix, 200 ks, máta, mentol, skořice, ovocná, brusinky, zelený čaj 015-635069 846

Žvýkačky, 30 ks, výběr příchutě: máta, mentol, skořice, ovocná, 
brusinky, zelený čaj 015-6300xx 101

xx - doplňte příchuť
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Whiteness Perfect 16 % FgM

Domácí bělení, pod dohledem lékaře s 16% karbamid peroxidem.

balení Obj. č. Cena Kč

Krabička, 5× 3 g tuby, příslušenství 053-7462 1.371

VivaStyle® Ivoclar vIvadenT

Lak na bělení zubů pro ordinační a domácí použití. VivaStyle Paint On Plus obsahuje 
6 % peroxid vodíku a nanáší se štětečkem přímo na zuby. Lak není rozpuštěn slinami. 
Je účinný během několika minut po nanesení. Produkt je možné používat k zesvětlení 
jednotlivých zubů nebo celých řad zubů.

balení Obj. č. Cena Kč

Pacient Kit vivaStyle Paint on Plus, 1× 20 ml, příslušenství 025-602873 1.249

Pacient Kit 10 %, 4× 3 ml 025-645980 2.865

Pacient Kit 16 %, 4× 3 ml 025-646032 2.865

Touch up Kit 10 %, 2× 3 ml 025-646031 1.108

Touch up Kit 16 %, 2× 3 ml 025-646033 1.108

dle SMěrnIce rady 2011/84/eu KoSMeTIcKé doMácí Bělení MuSí ProBíHaT Pod doHledeM 
zuBníHo SPecIalISTy, KTerý zaJISTí odPovídaJící úroveň BezPečnoSTI.

Opalescence PF 10 % / 16 % ulTradenT

Gel pro domácí bělení pomocí individuálních nosičů. Obsahuje fluorid a v mikročásticích 
potasium nitrát (dusičnan draselný) proti citlivosti-patentováno. Díky vysokému obsahu 
vody (20 %) nedochází k dehydrataci zubů a rychlému návratu k tmavému odstínu, viskóz-
ní konzistence zaručuje přilnavost gelu k zubu a jeho setrvání v nosiči. Opalescence se 
doporučuje pro bělení diskolorovaných zubů před zhotovením kompozitních výplní, fazet 
nebo korunek. Díky lepivé konzistenci gel nevytéká z formy. Vitální zuby bělené gelem si 
udržují světlejší odstín po léta.

balení Obj. č. Cena Kč

doktor Kit – sada pro lékaře, 10 %, 2× fólie sof-Tray,  
8× 1,2 ml Opalescence gel, 1× 30 ml Opalescence pasta,  
1× 1,2 ml lC block-Out, výběr příchutí: máta, meloun, regular 002-5053xx 1 920

doktor Kit – sada pro lékaře, 16 %, 2× fólie sof-Tray,  
8× 1,2 ml Opalescence gel, 1× 30 ml Opalescence pasta,  
1× 1,2 ml lC block-Out, výběr příchutí: máta, meloun, regular 002-50448x 1 920

Pacient Kit – sada pro pacienty, 10 %, 8× 1,2 ml Opalescence gel, 
1× 30 ml Opalescence zubní pasta, 1× pouzdro na nosič, příslušenství, 
výběr příchutí: máta, meloun, regular 022-50536x 1 780

Pacient Kit – sada pro pacienty, 16 %, 8× 1,2 ml Opalescence gel, 
1× 30 ml Opalescence zubní pasta, 1× pouzdro na nosič, příslušenství, 
výběr příchutí: máta, meloun, regular 022-50448x 1 780

eco balení – opalescence gel 10 %, 40× 1,2 ml,  
výběr příchutí: máta, meloun, regular 002-50539x 7 770

eco balení – opalescence gel 16 %, 40× 1,2 ml,  
výběr příchutí: máta, meloun, regular 002-50448x 7 770

Krabičky na nosič, 20 ks 002-500707 1 140

obal na stříkačky, 10 ks 002-508388 480
xx - doplňte příchuť
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kosmetické bělení zubů

Opalescence GO ulTradenT

Univerzální předplněné nosiče s bělícím gelem, extra přiléhavý těsnější nosič nově i pro 
bělení distálních zubů, optimální naplnění nosiče gelem – nevytéká, lépe se čistí po bělení, 
6 % peroxidu vodíku, formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) ke snížení citlivosti, délka 
1 aplikace: 60 - 90 minut každý den ,délka bělícího cyklu: 5 - 10 aplikací, příchuť: máta.

balení Obj. č. Cena Kč

Pacient Kit, 2× 10 ks, horních a dolních předplněných nosičů 002-504634 2 530

Mini Kit, 2× 4 ks, horních a dolních předplněných nosičů 002-504644 1 450

GC G-Premio 
BOND najdete 
na straně

38
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orDinační bělení

Whiteness HP Blue Kit 35 % FgM

Ordinační bělení s 35% hydrogen peroxidu. Obohaceno vápníkem za účelem minimalizace 
demineralizace skloviny.

balení Obj. č. Cena Kč

Kit – 6× set, 1 set = 7,2 g bělícího gelu,  
1× 2 g neutralizer, 1× 2 g TopDam, příslušenství 053-3035 2.487

Whiteness HP 35 % Kit FgM

Ordinační bělící systém s 35 % hydrogen peroxidem.

balení Obj. č. Cena Kč

Kit, 1× 3 g koncentrát hydrogen peroxid, 1× 5 g zhušťovadla,  
1× 2 g neutralizeru, 1× 2 g TopDam, příslušenství 053-1912 2.487

Whiteness Super Endo 37 % FgM

Ordinační bělní 37% peroxidem vodíku pro ošetření endodonticky ošetřených zubů se 
změnou zbarvení.

balení Obj. č. Cena Kč

Kit, 1× 3 g, příslušenství 053-1916 912

Top Dam FgM

Světlem tuhnoucí pryskyřičná bariéra.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 1× 2 g, výběr barvy: modrá, zelená 053-217x 705
x - doplňte barvu

Opalescence® Boost PF 40 % ulTradenT

Ordinační bělení s obsahem 40% peroxidu vodíku, PF složka pro minimalizaci citlivosti, 
nová JetMix stříkačka (propojený aktivátor s bělící složkou). Aktivovaný gel se nanáší na 
zuby určené k vybělení – bez potřeby světelné aktivace.

balení Obj. č. Cena Kč

Intro Kit, 4× 1,2 ml boost/aktivátor, 2× 1,2 ml OpalDam Green,  
2× Isoblock, příslušenství 002-504750 5 540

Pacient Kit, 2× 1,2 ml boost/aktivátor, 1× 1,2 ml OpalDam Green,  
1× Isoblock, příslušenství 002-504751 2 710

Skini Kit, 4× 0,5 ml boost/aktivátor, 1× 1,2 ml OpalDam Green,  
1× Isoblock, příslušenství 002-504752 3 260

Mini Kit, 2× 1,2 ml boost/aktivátor, příslušenství 002-504753 2 380

eco balení – opalescence Boost, 20× 1,2 ml 002-504754 16 550
x - doplňte barvu
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orDinační bělení

Opalescence® Endo ulTradenT

Endodontické bělení. 35% peroxid vodíku. Aplikace z předplněné stříkačky. Určeno pro 
techniku "walking bleach" (aplikace bělícího prostředku do dřeňové dutiny na několik dní).

balení Obj. č. Cena Kč

Kit, 2× 1,2 ml, příslušenství 002-501270 2 560

Mini kit, 2× 1,2 ml 002-501323 2 280

Opalescence Quick Kit 45 % ulTradenT

Bělení s obsahem 45% karbamid peroxidu. Spojuje vlastnosti domácího a ordinačního 
bělení. S rychlou aplikací gelu o vysoké koncentraci do nosičů zhotovených na míru pa-
cientovi bělení probíhá pod plným lékařským dohledem v čekárně 30 minut.

balení Obj. č. Cena Kč

eco balení – Tuba, 20× 1,2 ml 002-505348 6 350

refill – Tuba, 4× 1,2 ml 002-505346 1 460

OpalDam / OpalDam Green ulTradenT

OpalDam je pasivně adhezivní ochranná pryskyřice na bázi metakrylátu, která odráží světlo 
a izoluje tkáně, které sousedí s bělenými zuby. Při bělení jednoho zubu lze OpalDam použít 
k ochraně sousedních zubů. Barva bílá nebo zelená.

balení Obj. č. Cena Kč

opaldam Kit, 4× 1,2 ml, příslušenství 002-500324 2 360

eco balení – Tuba opaldam, 20× 1,2 ml 002-500326 8 210

refill – Tuba opaldam, 4× 1,2 ml 002-500325 2 040

opaldam green Kit, 4× 1,2 ml, příslušenství 002-501824 2 360

eco balení – Tuba opaldam green, 20× 1,2 ml 002-501826 8 210

refill – Tuba opaldam green, 4× 1,2 ml 002-501825 2 040

Dle směrnice Rady 2011/84/EU  
kosmetické domácí bělení musí  
probíhat pod dohledem zubního  
specialisty, který zajistí odpovídající 
úroveň bezpečnosti
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zubní pasty a gely

Dry Mouth Gel gc

Dry Mouth Gel je jedinečný výrobek bez obsahu cukru, který je k dostání ve čtyřech la-
hodných příchutích. Je připraven tak, aby poskytoval úlevu suchým ústům a dlouhotrvající 
pohodlí a zklidňující účinky pacientům. Tento transparentní gel je dodáván v kompaktní 
tubě, která se snadno vejde do kapsy nebo kabelky, takže jej lze použít kdykoliv a kdekoliv 
potřebujete. Jediné, co musí pacient udělat, je nanést velké množství gelu čistým prstem 
na bukální a lingvální povrchy zubů a ústní sliznice. Gel pro suchá ústa je jedinečný v tom, 
že na rozdíl od většiny umělých slin má neutrální pH, takže k účinné symptomatické úle-
vě může dojít při současném zachování pH úst v bezpečném rozmezí, aby se předešlo 
demineralizaci.

balení Obj. č. Cena Kč

Kit, 10× 40 g – 4× mint, 2× malina, 2× pomeranč, 2× citron 014-003222 2 640

Kit Malina, 10× 40 g, malina 014-004618 2 640

Professional bylinná zubní pasta HerBadenT

Gelová bylinná zubní pasta se zvýšeným obsahem fluoru pro každodenní zubní hygienu. 
Je vhodnou péčí o dásně i s častými záněty, krvácením dásní a parodontózou. Obsahuje 
originální bylinný extrakt Herbadent ze sedmi léčivých bylin, který přirozeně pečuje o dásně 
při čištění zubů. Obsah fluoru (1450 ppm) a velmi jemná abraziva čistí zuby od zubního 
plaku a posilují zubní sklovinu. Gelové složení zubní pasty prodlužuje účinek bylinného 
extraktu. Je vyrobena bez použití chemických barviv.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 100 g 005-9030467 185

Bylinná zubní pasta s fluorem HerBadenT

Bylinná zubní pasta s fluorem pro péči a ochranu zubů a dutiny ústní. Obsahuje unikátní 
a klinicky ověřenou směs extraktů a silic ze 7 léčivých rostlin, je vyrobena dle tradiční 
receptury a bez použití chemických barviv. Pravidelné čistění zubů a masáž dásní ome-
zuje tvorbu zubního plaku a snižuje riziko zubního kazu a zánětu dásní i při projevech 
parodontózy, jako je krvácení a zánět dásní.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 75 g 005-9020149 96

HOMEO  
bylinná zubní pasta s ženšenem HerBadenT

Bylinná zubní pasta neobsahuje fluor ani menthol. Je vhodná k pravidelné péči o zubní 
sklovinu při přecitlivělosti nebo při alergických projevech na fluor, případně menthol. Hodí 
se také pro péči o mléčný chrup u malých dětí, které by pastu mohly polknout.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 100 g 005-9031154 149
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zubní pasty a gely

Parodontol gel HerBadenT

Bylinný gel na dásně z unikátní a klinicky ověřené směsi extraktů a silic ze 7 léčivých rostlin 
vázané v gelové formě. Pomáhá v péči o dásně a sliznici dutiny ústní, vhodný i při výskytu 
zánětlivých problémů, aftů i při projevech parodontózy, jako je krvácení a zánět dásní. Lze 
také používat k péči o dásně s otlaky pod snímatelnými náhradami nebo po rovnátkách. 
Aplikace po vyčištění zubů nejlépe měkkým kartáčkem, při čištění mezizubních prostor 
redukuje zápach a usnadňuje aplikaci mezizubního kartáčku.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 35 g 005-9020152 133

Opalescence pasta ulTradenT

Zubní pasta k dlouhodobému uchování odstínu vybělených zubů. Díky mátové příchuti 
a unikátním vlastnostem je ideální volbou pro ty, kteří si chtějí udržovat zdravou ústní du-
tinu. Důsledkem unikátního složení je maximální absorbce fluoridu sklovinou a odstranění 
povrchových pigmentací při nejnižší možné abrazi.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 100 ml 002-500401 239

Tuba, 25 ml 002-500402 135

AP 24 bělící pasta nu SKIn

Speciální bělící formule pro neagresivní bělení. Patentovaná složka určená pro dlouhodo-
bou ochranu před hromaděním plaku.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 110 g 035-97111155 324

Enzycal curaden

Posilňuje přirozený obranný systém v ústech, aktivní fluoridy pomáhají zubům při ochraně 
zubnímu kazu.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 75 ml, výběr: Zero, 950 ppm, 1450 ppm 999-733206xx 111
xx - doplňte typ

Zubní pasta Curasept ADS curaden

Curasept antibakteriální zubní pasta obsahuje 0,05%, 0,12% nebo 0,20% chlorhexidin 
diglukonátu. Doporučujeme používat v kombinaci s Curasept ústní vodou.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuba, 75 ml,  
výběr: Paro - 0,05% CHX, Gelová - 0,12% CHX, Gelová - 0,20% CHX 999-adSxxx 165

xxx - doplňte typ
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Ústní voDy

Cervitec ústní voda Ivoclar vIvadenT

Antibakteriální bezalkoholová ústní voda s obsahem 0,1% chlorhexidinem, xylitolem, 
esenciálním olejem. Použití: při zánětech dutiny ústní,prevence infekcí. Velmi vhodná 
pro pacienty s implantáty, při orto léčbě, u pacientů s halitózou, možno taky krátkodobě 
nahradit absenci zubní hygieny.

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 300 ml 025-630221 393

lahvička, 100 ml 025-630260 263

Bylinná ústní voda HerBadenT

Bylinná ústní voda je určena k výplachům a k celkové hygieně dutiny ústní. Pravidelné 
používání zlepšuje péči o dutinu ústní a napomáhá i při snižování rizika zánětů, vzniku 
zubního kazu a parodontózy. Je vyrobena z unikátní a klinicky ověřené směsi extraktů 
a silic ze 7 léčivých rostlin bez použití chemických barviv.

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 400 ml 005-9031204 139

lahvička, 250 ml (až 2,5 litru) 005-9031069 165

Listerine JoHnSon&JoHnSon

Total Care – s alkoholem, zdravé dásně, ochrana před zubním kazem, zubním kamenem, 
ničí bakterie, svěží dech. Total Care zero – bez alkoholu, zdravé dásně, ochrana před 
zubním kazem, zubním kamenem, ničí bakterie, svěží dech. Enamel Guard – určena pro 
zvýšené posílení zubní skloviny. FreshMint – pro ochranu zubní skloviny. Smart Rinse – 
dětská ústní voda obsahuje antibakteriální složku CPC (cetylpyridinium-chlorid) a v malém 
množství fluoridy. Professional Gum Therapy – snižuje krvácení dásní, klinicky ověřená 
léčba zánětu dásní. Professional Fluoride Plus – poskytuje trojnásobnou ochranu před 
zubním kazem, posiluje zubní sklovinu. Professional Sensitivity Therapy – poskytuje 
klinicky ověřenou léčbu příznaků citlivosti zubů.    

balení Obj. č. Cena Kč

Total care, 1l 033-66973 141

Pumpička pro 1l 033-64792 29

500 ml, výběr: Total Care, Total Care Zero, enamel Guard 033-xxxx 165

250 ml, Total Care, Total Care Zero, enamel Guard 033-xxx 105

FreshMint, 500 ml 033-61840 145

FreshMint, 250 ml 033-51539 96

Smart rinse, 250 ml, výběr: jahoda, mint 033-xxxx 96

Professional, 250 ml,  
výběr: sensitivity Therapy, Fluoride Plus, Gum Therapy 033-xxxx 109

xxxx - doplňte typ

Curasept ústní voda curaden

Ústní výplach obsahuje 0,05%, 0,12%, 0,20% CHX, ADS (antidiscolorantsystém) pro 
snížení nežádoucího zabarvení a Xylitol, přírodní sladidlo s protikariogenním účinkem. 
Určeno pro dlouhodobou prevenci.

balení Obj. č. Cena Kč

lahvička, 200 ml, výběr: 0,05%, 0,12% a 0,20% CHX 999-adSxxx 197
xxx - doplňte typ
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zubní kartáčky

Curaprox sensitive CS curaden

Zubní kartáčky s malou, kompaktní hlavou s ultrajemnými resp. superměkkými zaoble-
nými pružnými polyesterovými vlákny pro účinné a důkladné čištění, bez traumatizace 
zubních krčků. 

balení Obj. č. Cena Kč

1560 Soft, 1 ks 999-cS1560 100

3960 SuperSoft, 1 ks 999-cS3960 100

5460 ultraSoft, 1 ks 999-cS5460 100

Curaprox single&sulcular curaden

Jednosvazkové kartáčky se zaoblenými vlákny (délka 6 nebo 9 mm), ideální pro čištění 
jednotlivých zubů, sulků, obtížně přístupných míst u implantátů, zadních molárů i okolo 
ortodontických zámků a zásuvných spojů.

balení Obj. č. Cena Kč

6 mm, 1 ks 999-73310006 100

9 mm, 1 ks 999-73310011 100

Curaprox Ortho CS 5460 curaden

Zubní kartáček se širokou hlavicí a jemnými vlákny z polyesteru a průměru 0,10 mm. 
Speciální zástřih do žlábku umožňuje lépe čistit fixní rovnátka, přesto však doporučujeme 
dočištění jednosvazkovým kartáčkem a ideálně i mezizubním kartáčkem. Ortodontický 
kartáček.

balení Obj. č. Cena Kč

5460 ortho, 1 ks 999-5460 100

Curaprox ATA curaden

Kartáček pro redukci nadměrného tlaku při čištění. Krátká, mírně zahnutá rukojeť se čtyřmi 
kroužky z příjemného, měkkého plastu umožňuje lepší uchopení v prstech a čištění zubů 
s menším tlakem na zuby a dásně. Čistící plocha kartáčku ve tvaru trojúhelníku. Vyrobeno 
ze 4060 CUREN vláken.

balení Obj. č. Cena Kč

aTa, 1 ks 999-73327173 90

Curaprox CURAKID CK4260 curaden

CuraKid CK4260, menší hlavice, extra jemná vlákna, rovný zástřih. Gumové držátko je 
neklouzavé. Pro děti od 1 roku.

balení Obj. č. Cena Kč

cK 4260, 1 ks 999-73302895 90
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zubní kartáčky

Zubní kartáčky Herbadent HerBadenT

Vhodné pro každodenní použití při krvácení, zánětu dásní nebo parodontóze. Rovnoměrně 
zastřižená kvalitní vlákna DuPont na malé hlavičce kartáčku jsou doporučována zubními 
lékaři pro efektivní čištění zubů. Měkká vlákna kartáčku nedráždí tkáň dásní.

balení Obj. č. Cena Kč

Jemný, 1 ks 035-9030465 59

velmi jemný, 1 ks 035-9030466 59

Spokar 3428 Plus SPoKar

Malá hlava kartáčku, hustě osazená vlákny HEXAGONAL, s rovným zástřihem. Zaoblené 
prohnuté držadlo umožňuje příjemné uchopení a zaručuje perfektní dosah do všech 
partií chrupu. Vlákna HEXAGONAL jsou speciální polyamidová vlákna se šestihranným 
profilem. Zaručují: účinnější čištění a efektivnější odstraňování plaku, větší hustotu kartáčku 
až o 15 % více vláken ve svazku, delší životnost kartáčku.

balení Obj. č. Cena Kč

3428 Plus, 12 ks, výběr hrubostí: extra měkký, měkký, střední 999-342677x094 540
x - doplňte hrubost

Spokar 3432 Plus SPoKar

Speciální extra měkká vlákna HEXAGONAL, s rovným zástřihem, bezpečné zaoblené drža-
dlo bez měkkých částí, pro děti do 6 let. Vlákna HEXAGONAL jsou speciální polyamidová 
vlákna se šestihranným profilem. Zaručují: účinnější čištění a efektivnější odstraňování 
plaku, větší hustotu kartáčku až o 15 % více vláken ve svazku, delší životnost kartáčku.

balení Obj. č. Cena Kč

3432 Plus, 12 ks, pro děti do 6 let 999-3436641094 384

Spokar 3432 dětský   SPoKar

Měkká vlákna s rovným zástřihem, bezpečné zaoblené držadlo bez měkkých částí, pro 
děti do 6 let.

balení Obj. č. Cena Kč

3432 dětský, 12 ks, pro děti do 6 let 999-3436620093 300

Spokar 3434 Tommy  SPoKar

Měkká vlákna, rovný zástřih se zvýšenými koncem, dvoukomponentní držadlo s měkkou 
neklouzovou vrstvou, pro děti od 5 do 8 let.

balení Obj. č. Cena Kč

3434 Tommy, 12 ks, pro děti od 5 do 8 let 999-3436638200 384
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zubní kartáčky

Spokar 3433 junior SPoKar

Rovný zástřih, masivní držadlo s protiskluzovou vrstvou v podobě kytičky nebo rakety, 
pro děti od 7 do 12 let.

balení Obj. č. Cena Kč

3433 junior, 12 ks, pro děti od 7 do 12 let ,  
výběr tvrdosti: extra měkký, měkký 999-3436634099 480

Spokar 3412 Orto SPoKar

"U" zástřih, vhodný i pro ortodontické použití.

balení Obj. č. Cena Kč

3412 orto, 12 ks, výběr tvrdosti: měkký, střední, tvrdý 999-3416687094 228

Compact Tuft  TePe

Jednosvazkový kartáček s malou, kulatou, kompaktní hlavou. Kromě doplňku k normál-
nímu čištění je jednosvazkový kartáček vhodný k čištění gingiválního sulku, u pacientů s 
fixními ortodontickými aparáty, korunek, můstků, implantátů, teleskopů, obtížně přístup-
ných zubních plošek i fisur. Dodává se v různých barvách, ovšem u výrobce není možné 
podle barev třídit.

balení Obj. č. Cena Kč

Tuft, 1 ks HS-0117445 74

Oral-B Indicator oral B

Kartáček, který ukazuje, kdy by se měl měnit. Oválná hlava s rovným zastřižením vláken 
(měkká, střední). Nový, ergonomický komfortní držák pro kontrolované vedení kartáčku.

balení Obj. č. Cena Kč

Indicator 35, 1 ks 005-0198882 58

Oral-B Stage oral B

Stages dětské kartáčky mají společné následující vlastnosti – odpružení hlavy kartáčku 
zabraňuje podráždění jemných a citlivých dásní, provedení rukojeti stabilizuje polohu kar-
táčku na rovné ploše a usnadňuje tak nanášení zubní pasty. Každý z kartáčků respektuje 
následující aspekty tvarového charakteru, důležité z hlediska péče o dětský chrup – zvláštní 
charakteristika dětské čelisti a zubů v různých stádiích vývoje, mechanická zručnost –
schopnost dítěte držet správně kartáček tak, aby dosáhlo na různá místa v ústech.

balení Obj. č. Cena Kč

Stage 1, 4-24 měsíců, 1 ks 005-0498812 66

Stage 2, 2-4 let, 1 ks 005-0498813 66

Stage 3, 5-7 let, 1 ks 005-0498814 66
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čištění mezizubních prostor a jazyka

Mezizubní kartáčky Curaprox CPS curaden

Mezizubní kartáčky s umělohmotným barevně značeným dříkem. CPS prime – ultrajem-
né, opravdová alternativa k zubnímu vláknu, jednovrstvé osazení, optimální pro nejužší 
mezizubní prostory. CPS regular – pro sekundární prevenci otevřených mezizubních 
prostor, osazení dvěma vrstvami. CPS implant – silné, dlouhé, určené pro speciální péči 
o mezizubní prostory s implantáty, plastový povrch chrání citlivé části titanových implantátů 
proti poškození.

balení Obj. č. Cena Kč

Prime, 5 ks, výběr velikostí: 06 (tyrkysové), 07 (červené),  
08 (růžové), 09 (žluté), 011 (světle zelené) 999-cPSxx 167

regular, 5 ks, výběr velikostí: 10 (bílé), 11 (zelené), 12 (modré),  
14 (oranžové), 14Z (oranžové cylindrické), 15 (černé), 18 (fialové) 999-cPSxx 153

Strong&Implant, 5 ks, výběr velikostí: 22 (modré), 24 (oranžové),  
25 (černé), 28 (fialové) 999-cPSxxx 153

xxx - doplňte velikost

Curaprox UHS držáky curaden

Držáky pro mezizubní kartáčky Curaprox.

balení Obj. č. Cena Kč

uHS 405, 1 ks, cestovní držák bez kartáčků 999-73360501 99

uHS 410-413, 1 ks, hliníkové držátko, 410 (zelené),  
411 (růžové), 412 (zlaté), 413 (modré) 999-7336011x 195

uHS 420, 1 ks, oboustranný držák pro dvě různé velikosti, stříbrný 999-73361001 340

Miniclick, 1 ks, plastový držák s click upínáním 999- 73380121 9
x - doplňte barvu

Sonda Curaprox IAP curaden

IAP Prime sonda ke stanovení velikosti největšího použitelného mezizubního kartáčku 
Curaprox.

balení Obj. č. Cena Kč

IaP sonda, 1 ks 999-73305002 21

IaP sonda, 12 ks 999-73305013 186

Škrabka na jazyk curaden

Škrabka na jazyk s jednou nebo dvěma čepelemi, perfektně vytvarovanými tak, aby vy-
hovovaly potřebám každého uživatele. Minimální dávicí efekt.

balení Obj. č. Cena Kč

cTc 201, jedna čepel, 1 ks 999-73320026 87

cTc 202, dojitá čepel, 1 ks 999-73320027 87
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čištění mezizubních prostor a jazyka

Spokar mezizubní kartáček "L" SPoKar

Jsou určeny k dokonalému čištění mezizubních prostor a prevenci proti paradontóze. 
Šikmé postavení kartáčku v tělese pro snadné čištění zejména v zadních partiích.

balení Obj. č. Cena Kč

Spokar "l", 8 ks, výběr velikostí: 0,4 mm (oranžové),  
0,5 mm (růžové), 0,6 mm (modré), 0,7 mm (žluté) 999-349251xxxx 156

Sada "l", 4 ks, velikosti 0,4 mm - 0,7 mm 999-3492550200 76
xxxx - doplňte velikost

Spokar mezizubní kartáčky SPoKar

Jsou určeny k dokonalému čištění mezizubních prostor a prevenci proti paradontóze.

balení Obj. č. Cena Kč

Mezizubní kartáčky, 8 ks, výběr velikostí: 0,4 mm (oranžové),  
0,5 mm (růžové), 0,6 mm (modré), 0,7 mm (žluté) 999-349251xxxx 156

Sada, 6 ks, velikosti 0,4 mm - 0,7 mm 999-3492515200 117
xxxx - doplňte velikost

Spokar mezizubní kartáček Flexi SPoKar

Jsou určeny k dokonalému čištění mezizubních prostor a prevenci proti paradontóze. 
Ohebné držadlo s měkkým neklouzavým povrchem.

balení Obj. č. Cena Kč

Flexi, 9 ks, výběr velikostí: 0,4 mm (oranžové),  
0,5 mm (růžové), 0,6 mm (modré) 999-349254xxx 170

Sada, 3 ks, velikosti 0,4 mm - 0,6 mm 999-3492551200 41
xxx - doplňte velikost

Pravidelně pro vás 
připravujeme odborná 
školení, aktuální 
přehled najdete na 
www.soralhanzlik.cz 
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zubní vlákna

Spokar dentální nit SPoKar

Dentální voskovaná nit.

balení Obj. č. Cena Kč

nit, 1× 50 m, voskovaná 999-3492521200 53

Spokar dentální párátko s nití SPoKar

Speciální dentální párátko s integrovanou dentální nití.

balení Obj. č. Cena Kč

Sáček, 50 ks 999-3492520200 65

Dentální nitě a pásky Curaprox curaden

DF 820 – dentální páska s chlorhexidinem a mátovou příchutí, DF 834 – voskovaná nit s pří-
chutí máty, DF 840 3v1 – navlékací konec, jemný kartáček, 70 cm dlouhé vlákno, DF 843 
Perio – ve třech částech s tlustým kartáčkem, navlékací konec, 70 cm dlouhá nit, DF 844 
můstky&implantáty – oboustranný navlékací konec s tlustým kartáčkem, délka 25 cm.

balení Obj. č. Cena Kč

dF 820, 35 m 999-dF820 179

dF 834, 50 m 999-73384199 89

dF 841, 100 ks 999-73384100 350

dF 843, 30 ks 999-dF843 320

dF 844, 30 ks 999-73384405 320

Zubní vlákno SATINtape oral B

Dentální nit z hedvábné pásky, která se dobře omotá kolem prstů a hladce klouže mezi 
zuby a pod linií dásní. Díky dvouvrstvému provedení účinně odstraňuje zubní plak a zbytky 
jídla, takže pomáhá při prevenci vzniku zubního kazu a problémů s dásněmi. Tvar pásky 
usnadňuje čištění širších mezer mezi zuby. Navíc uvolňuje při kontaktu se zuby osvěžující 
chuť máty.

balení Obj. č. Cena Kč

nit, 25 m 005-0498822 137

SuperFloss zubní vlákno  oral B

Speciální zubní vlákno, které se skládá ze tří částí: 10 cm zaváděcí díl, 12 cm vláknitý díl, 
40 cm nevoskované zubní vlákno.

balení Obj. č. Cena Kč

SuperFloss, 50 ks 005-0098890 137


