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N O V Ý  D E N TÁ L N Í  L A S E R  N A  M Ě K K É  T K Á N Ě :  V Ý V O J  P O K R AČ U J E

Ř E Ž E .  H O J Í .  P O M Á H Á  T LU M I T  B O L E S T.
Vyšší výkon. Rychlejší a hladší řez.

Dva fotobiomoduační adaptéry PBM pro intraorální použití.
Jeden fotobiomoduační adaptér PBM pro extraorální použití.

Více informací o přístroji a procedurách viz strana 11.
Více informací najdete na straně 11.



Novinky

„Velmi dobře promyšlené“
Zhotovování výplní se za posledních 25 let mé klinické 
kariéry značně posunulo, pokud jde o kvalitu, estetiku a 
používané metody ošetření a materiály. Například stří-
brné amalgámové výplně jsem se... přečtěte si celou 
recenzi matricového systému HALO, kterou poskytl 
Dr. Sasan Harun-Mahdavi, zubní klinika Mnichov, Německo.

bit.ly/recenzeHALO

Intraligamentární anestezie
V průběhu praktického kurzu si osvojíte princip a správnou techniku aplika-
ce intraligamentární anestezie a zjistíte indikace a kontraindikace, příčiny ne-
úspěchu a selhání i možné komplikace ILA. Dále pak možnosti použití u dětí a 
rizikových pacientů. Součástí kurzu je také nácvik aplikace tlakovými stříkač-
kami typu pistole, pera a přístrojovou aplikaci anestezie na zvířecích čelistech.
Přednášející: MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA
Kdy: 24. března 2023
Kde: Olomouc
Informace ZDE: bit.ly/3UbhVmj

Antibiotická léčba - kdy a jaká použít
V poutavé, velmi prakticky laděné přednášce vám MUDr. Ščigel představí roz-
vahu pro použití antibiotik v zubní ordinaci. Usnadní Vám výběr vhodných příprav-
ků a poskytne jejich charakteristiku. Neopomene také téma použití antibiotik u 
vybraných rizikových skupin. Zmíní také možné kombinace jednotlivých antibiotik.
Přednášející: MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA

Kdy: 21. dubna 2023
Kde: Brno
Informace ZDE: bit.ly/3il16s8

Kdy: 9. června 2023
Kde: Praha
Informace ZDE: bit.ly/3jxYeZF

Jak zachránit silně poškozené nebo frakturované zuby
Naučíte se, jak zachránit silně poškozené nebo frakturované zuby pomocí speciálních 
kompozitních čepů a okluzí Edelweiss. Dozvíte se odlišné způsoby ošetření dospělých 
a dětských pacientů se spolehlivým a dlouhodobým výsledkem.
V praktickém, 2,5 hodinovém workshopu si osvojíte práci s čepy i okluzemi.
Přednášející: Desigar Moodley PhD, MSc Dent, PDD Aesthetic, BDS
Kdy: 31. března 2023
Kde: Olomouc
Informace: bit.ly/EWkurz

(překlad do češtiny zajištěn)

Kardiopulmonální resuscitace a řešení urgentních stavů 
v ordinaci stomatologa
Praktický kurz první pomoci pro celý pracovní tým - lékaře i asistentku. 
Během kurzu se jasně, stručně a přehledně dozvíte, jak má vypadat první pomoc 
v podmínkách běžného stomatologa. Kurz zohledňuje i nová doporučení Evropské 
resuscitační rady pro 2021 – 2025. Nezapomeňte na pravidelná dvouletá školení první 
pomoci a přihlaste se ještě dnes!
Přednášející: MUDr. Petr Zimmermann
Kdy: Vyberte si termín
Kde: Zvolte si místo konání
Informace ZDE: bit.ly/KurzPP

Implantologický kurz
Teoreticko – praktický kurz pro zubní lékaře, kteří chtějí nabídnout svým 
pacientům kvalitní protetické ošetření nesené špičkovými implantáty.
Přednášející: MDDr. Ondřej Kříž

Kdy a kde: 13. dubna 2023, 0lomouc
Informace ZDE: bit.ly/3u5KIhD

Kdy a kde: 14. září 2023, Praha
Informace ZDE: bit.ly/3AS8NfP

Workshop digitální otiskování
Připravili jsme pro Vás jedinečnou možnost dozvědět se informace 
o intraorálních skenerech a vyzkoušet i skenování! Možná i Vy kolem sebe vnímáte 
skutečnost, že Vaši kolegové přechází na digitální otisky a přemýšlíte, zda to třeba 
není také správná cesta pro Vaši praxi.
Přednášející: Jiří Sedláček 
Kde: Praha, Brno
Informace ZDE: bit.ly/digiotisk

Přichází něco vzrušujícího
Není snadné to nejlepší ještě vylepšit, ale Ultradentu 
se to podařilo! Nová polymerační lampa VALO X, neji-
novativnější dostupná lampa, byla zcela přepracována, 
aby vám poskytla výkon,...

bit.ly/3kUFqEx

Celkové protézy 4.0 - Snímací 
protézy jinak.
Zvýšené sání jako bonus při maximální stabilitě dolní 
celkové náhrady. V čem jsou jiné? Kompletní kazuistika, 
vysvětlení klinických i technických aspektů ošetření. 
Záznam přednášky Josefa Ratonyiho, diplomovaného 
zubního technika

bit.ly/lziceBLvideo

Srdečně Vás zveme na Májovou DENTAL SHOW 2023   on-line - 13. května
skvělí přednášející a poutavé přednášky na aktuální témata, také tentokrát ve Vašem počítači, tabletu či telefonu

program a přihlášky najdete 
ZDE:bit.ly/majovaDS23

Vzdělávání www.hufa.cz/vzdelavani/
Hu-Fa
Dental



FAKTORY SPOJENÉ S DESIGNEM IMPLANTÁTŮ, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ŽIVOTNOST OSEOINTEGRACE 

Radiologické vyhodnocení po 10 letech klinické funkce implantátového systému

Informujte se u svého obchodního zástupce ještě dnes, 
anebo kontaktujte našeho specialistu na implantologii: 
Mgr. Lenka Hufová, mobil: +420 732 213 695         
e-mail: hufova@hufa.cz

Dr. Miguel A. Iglesia Puig, Španělsko
Celý čánek publikován v časopisu Stomateam č. 4/2022

MAKRODESIGN implantátů zahrnuje několik zajímavých aspektů, které ovlivňují 
dlouhodobé zachování oseointegrace.

• Progresivní dvojitý závit
• Koronální mikrozávity zvětšují kontaktní povrch s kostí
• Zkosený leštěný krček pomáhá vytvořit stabilní biologické utěsnění
• Přechod platforem také napomáhá udržení tvrdých a měkkých tkání
• Vnitřní kónické spojení

Všimněte si, že klíčovým faktorem makrodesignu implantátu je příznivý rozklad sil: 
to znamená, že jsou maximalizovány tlakové síly a zároveň minimalizovány tahové 
a smykové síly. 

MIKRODESIGN
Titan - u dentálních implantátů se nejčastěji používá titanová slitina Grade 5, 
která má vynikající mechanické vlastnosti. V případě implantátů Aadva se po-
užívá úprava SLA, která spočívá v opískování hrubými zrny oxidu hlinitého a v 
naleptání takto upraveného povrchu kyselinou. Nestejná drsnost povrchu 
u implantátů Aadva, která se zvyšuje směrem k apikální oblasti, usnadňuje 
adaptaci na buněčnou odpověď v různých oblastech a urychluje oseointegraci.

0,3 mm

6,3 mm

0,3 mm

0,3 mm 0,3 mm
implantát standard
narrow Ø 3,3

6810237    standard (rovný) Narrow   8 mm
6810238    standard (rovný) Narrow 10 mm
6810239    standard (rovný) Narrow 12 mm
6810240    standard (rovný) Narrow 14 mm

implantát standard
regular Ø 4,0

6810241    standard (rovný) Regular   8 mm
6810242    standard (rovný) Regular 10 mm
6810243    standard (rovný) Regular 12 mm
6810244    standard (rovný) Regular 14 mm

6810245    standard (rovný) Wide       8 mm
6810246    standard (rovný) Wide     10 mm
6810247    standard (rovný) Wide     12 mm

implantát standard
wide Ø 5,0

implantát tapered
narrow Ø 3,3

implantát tapered
regular Ø 4,0

implantát tapered
wide Ø 5,0

6810248    kónický Narrow (tapered)   8 mm
6810249    kónický Narrow (tapered) 10 mm
6810250    kónický Narrow (tapered) 12 mm
6810251    kónický Narrow (tapered) 14 mm

6810252    kónický Regular (tapered)   8 mm
6810253    kónický Regular (tapered) 10 mm
6810254    kónický Regular (tapered) 12 mm
6810255    kónický Regular (tapered) 14 mm

6810256    kónický Wide (tapered)       8 mm
6810257    kónický Wide (tapered)     10 mm
6810258    kónický Wide (tapered)     12 mm

implantát short 6810263    Short (krátký) Ø 4.2 Narrow 6.3
6810264    Short (krátký) Ø 5.2 Reg/Wide 6.3

A: 40letá žena s vertikální frakturou zubu 36. B: Stav kosti 6 měsíců po extrakci. C: Zavedený implantát Aadva Standard Wide o délce 12 mm s nacementovanou metalo-
keramickou korunkou na individuálním CAD/CAM abutmentu. D: Kontrola po 2 letech. E: Kontrola po 6 letech. F: Kontrola po 10 letech.

Kompletní článek s mnoha klinickými 
případy si můžete přečíst ZDE: 
bit.ly/AadvaST2204

Kompletní nabídnu najdete 
v našem e-shopu a katalogu Aadva ZDE:  
bit.ly/AadvaKat20 

vhojovací válečky vhojovací válečky Vario abutmenty

A B C D E F



Opalescence GO 6% 
univerzální předplněné nosiče s bělícím gelem 

“Bělení za pochodu” – kdykoliv a kdekoliv 
• Jednorázové extra přiléhavé nosiče již předplněné gelem 
 s 6% peroxidu vodíku 
• K okamžitému použití 
• Profesionální vybělení zubů i v distálním úseku 
• Formula PF (dusičnan draselný a fl uoridy) a 20% vody snižují citlivost
• Doba 1 aplikace: 60 - 90 minut / den
• Doba bělícího cyklu: 5 - 10 aplikací
• Žádné otisky, modely, ani další laboratorní práce 
• Cenově dostupné
• Vhodné i pro pacienty s rovnátky, na prodloužení trvanlivosti vyběleného
 odstínu po předchozím bělení nebo na ustálení odstínu po ordinačním   
 bělení. 
• Vybělené zuby s vynikající výdrží odstínu po dlouhou dobu (několik let) -   
 NENÍ TŘEBA PŘEBĚLOVAT KAŽDÝ MĚSÍC

Pacient kit
(10 ks horní + 10 ks dolní)
1 880 Kč   2 500,-

Mini kit
(4 ks horní + 4 ks dolní)
   990 Kč   1 320,-
 

rozjasní Váš úsměv

Perfektní řešení pro vaše pacienty.
Rychlé. Jednoduché. Účinné.

Vybělené zuby s vynikající výdrží odstínu po dlouhou dobu (několik let) -   

TIP 1: 
Denní používaní zubní pasty Opalescence prodlouží 
trvanlivost vyběleného odstínu zubů po delší dobu. 
Lze použít i pro nebělené zuby.

TIP 2:
Citlivé zuby? Pomůže Opalescence Sensitivity Relief.

1. Vyjměte z balení. 2. Vystřeďte na zubní 
oblouk.

3. Jemně přisajte nebo
polkněte.

4. Ostraňte vnější nosič. 5. Je-li třeba, jemně 
upravte.

6. Nechte působit 60-90 minut.

beleni_opalescence_cz_a_sk

příchuť: meloun, máta

15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

• Easy to control and place
• Will not stain composite or resin cement
• Yields highest porcelain-to-resin bond strengths.1

1. Pameijer CH. Louw NP. Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer
Dent Assoc. 1996; 127(2):203-9
Offer Valid 1/1/2022–31/3/2022. Valid on all SKUs.

Hu-Fa Výhradní dovozce v ČR a SR
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THE ULTRADENT ICON
The UPI icon should be used in conjunction with the Ultradent logo 
and according to its color. The icon may appear alone (without the 
logo text) if the complete logo (icon and logo text) appears 
elsewhere on/in the document. Visit the Ultradent Resource 
Center for icon files. Contact the UPI MarCom Department with 
any questions about icon usage.

Improving Oral Health Globally

The UPI slogan can be used under the ultradent logo or icon.

Font - Helvetica Neue - 47 light condensed oblique

THE ULTRADENT SLOGAN
The UPI slogan can be used with the logo, according to its color, 
where appropriate. It should never be used alone. Visit the 
Ultradent Resource Center for logos containing slogan 
treatments. Contact the UPI MarCom Department with any 
questions about slogan usage.

INTERNATIONAL ULTRADENT LOGOS
Certain subsidiary companies require a specific corporate logo. 
Visit the Ultradent Resource Center for international logo files. 
Contact the UPI MarCom Department with any questions about 
international logo usage.

Here are the correct versions of Ultradent’s international logos:

Japan

Brazil

Germany

China

Australia

The Ultradent Logo

Desenvolvendo a Saúde Oral Globalmente

Portuguese

Mejorando la Salud Oral Mundialmente

Spanish

*Sleva 7% platí jen pro bělící pasty při objednání min. 2 dalších UD výrobků

sleva 
7%*

sleva 
25%



15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

• Easy to control and place
• Will not stain composite or resin cement
• Yields highest porcelain-to-resin bond strengths.1

1. Pameijer CH. Louw NP. Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer
Dent Assoc. 1996; 127(2):203-9
Offer Valid 1/1/2022–31/3/2022. Valid on all SKUs.

Povrch keramiky před leptáním

Po 90 sekundách leptání Porcelain 
Etch a 5 sekundách leptání - čištění 
kyselinou fosforečnou

Sleva 
25%

Porcelain Etch a Silane
Leptadlo a silan na keramiku

Porcelain Repair Kit: 1,2 ml Porcelain Etch, 1,2 ml Ultradent Silane, 1,2 ml Peak Universal Bond, 1,2 ml PermaFlo Dentin Opaquer, 1,2 ml OpalDam, 
 20× kanyla Black Mini Brush, 20× kanyla BlackMicro, 20 ks kanyl Micro 20ga, 20 x kanyla Inspiral Brush                                            4 710 Kč  6 270,-

Porcelain Etch Kit:  2×1,2ml Porcelain Etch, 2×1,2ml Silan, 20× kanyla Black Mini Brush, 20× kanyla Inspiral Brush                                                                2 360 Kč  3 140,-

Porcelain Etch Refi ll:  2×1,2ml stříkačka                 840 Kč  1 120,-

Silan Refi ll:  2×1,2ml stříkačka                                                                                                                                                                                                      670 Kč     890,-

• Pufrovaná 9% kyselina fl uorovodíková
• Pro intraorální i extraorální leptání keramiky
• Nestéká
• Nezabarvuje kompozity ani pryskyřičné cementy 
• 90 sekund leptání, oplach, 60 sekund Ultradent® Silane

501019
501108

500405

500406

500410

Porcelain Etch + Silane 1,2 ml Porcelain Etch, 1,2 ml/ Silane, 20× kanyl                                            1 140 Kč   1 520,-  

Název: UltradentTM Porcelain Etch and Silane Určený účel: leptadlo a silan na keramiku Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Hu-Fa Výhradní dovozce v ČR a SR
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THE ULTRADENT ICON
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and according to its color. The icon may appear alone (without the 
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Desenvolvendo a Saúde Oral Globalmente

Portuguese

Mejorando la Salud Oral Mundialmente

Spanish

Balení: 
504831 HALO Originál Kit s nástroji: 2 x– universal kroužky, 5x 25 originál matrice: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 
3x 25 klínků (velké, střední, malé), 1 – kleště, 1  - pinzeta, 1x Halo otočný zásobník

504832 HALO Originál Kit bez nástrojů: 2 x– universal kroužky, 5x 25 originál matrice: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 
7,7mm. 3x 25 klínků (velké, střední, malé), 1x Halo otočný zásobník

504833 – HALO Firm nelepivý bez nástrojů: 2x Univerzální kroužky, 5x 20 ks pevných nelepivých matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 
mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 20 ks klínků - malé, střední a velké, 1 Halo otočný zásobník

505008 – HALO Universal Molar Kroužek

 504835 – HALO Original Minikit bez nástrojů:  2x Univerzální kroužky, 4x 5 ks original matric 3,5 mm, 4,5 mm 
 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 5 ks klínků - velké, střední, malé 1 Halo otočný zásobník

504831 HALO Originál Kit s nástroji: 2 x– universal kroužky, 5x 25 originál matrice: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 504831 HALO Originál Kit s nástroji: 2 x– universal kroužky, 5x 25 originál matrice: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 

Nitinolové kroužky
• Super-elastická slitina niklu a titanu udržuje přítlak během ošetření 
 a redukuje cyklické namáhání
• Kroužky vydrží více než 1000 použití
• Nylonové hroty plněné sklem se nezlámou snadno a nezbortí se během preparace
• Obrysy kroužku bezpečně drží matricový pásek v přirozeném anatomickém tvaru
• Provedení dovoluje použití při výplních MOD a jiných dostaveb II. tř.
• Umožní ideální separaci u sousedících dostaveb

Matricové pásky
• Anatomicky tvarované pro dosažení ideálního bodu kontaktu
• Zakřivení okrajové linie redukuje nutnost dokončovací operací
• Snadné nasazení, umístění a odstraněn při zachování přehlednosti operačního pole
 Tloušťka 0,038mm originál a pevné, 0,051mm nelepivé

Klínky
• Stlačitelný střed umožní anatomické přizpůsobení matrice
• Pevný klínek: lepší separace při méně traumatickém podráždění papily 
• Snadné zavedení klínku díky dutému designu, v případě potřeby lze použít několik klínků najednou 
• Barevné značení usnadňuje rozpoznání velikosti klínků

Karuselový zásobník:
• přehledný, šetří čas
• snadno se desinfi kuje desinfekcí na povrchy

Hu-Fa Výhradní dovozce v ČR a SR

Ná
ze

v 
Ha

lo
-m

at
ric

ov
ý 

sy
st

ém
. U

rč
en

ý 
úč

el
m

at
ric

e 
pr

o 
ko

m
po

zit
ní

 v
ýp

ln
ě.

.  
Zd

ra
vo

tn
ic

ký
 p

ro
st

ře
de

k.
 Č

tě
te

 p
eč

liv
ě 

ná
vo

d 
k 

po
už

ití
 a

 in
fo

rm
ac

e 
o 

be
zp

eč
né

m
 p

ou
žív

án
í, 

vč
et

ně
 ú

pl
né

ho
 u

rč
en

éh
o 

úč
el

u.
 D

os
tu

pn
ý 

na
 w

w
w

.h
uf

a.
cz

  13 090 Kč   16 350,- Sleva
20%     8 900 Kč   11 120,-

     3 040 Kč    3 790,-

           8 900 Kč   11 120,-

    6 550 Kč    8 180,-Tip:



Název: VALOTM KABELOVÁ. VALOTM BATERIOVÁ. VALOTM GRAND
Určený účel: polymerační lampy. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, 
včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

LED polymerační lampy
• širokospektrální LED diody s rozsahem vlnových délek 380 – 520 nm 
• pro polymeraci všech dentálních materiálů
• kolimovaný svazek světelných paprsků
• 3 polymerační režimy: 
•  standard (1 000 mW/cm2)
•  vysoký (1 400 mW/cm2, 1600mW/cm2 u VALO Grand)
•  extra vysoký – emulace plasmového režimu (3 200 mW/cm2)
•  zkrácená doba polymerace na 3 sekundy na vrstvu
•  odolné proti poškození pádem a poškrábání

BĚŽNÝ KONKURENT 

S K U T E Č N Á  
V E L I K O S T

POKRYTÍ MOLÁRU 
O VELIKOSTI 
10 MM

 
 

P L O C H A  
P O K R Y T Í

 

When it comes to curing, the circumstances aren’t always ideal. Squirming 
patients, sectional bands blocking the light from getting to the entire 
restoration, or even a simple hand movement can prevent a complete cure. 
That’s where the VALO Grand curing light comes in. The VALO Grand light has 
a large 12 mm lens that allows you to cover more area in a single cure. With 
the VALO Grand light, you won’t miss a thing.
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ZÁRUKA 

5 LET!!

TIP: s VALO LED lampou ušetříte – zpolymerujete spolehlivě za 3 sekundy1   
1 dbejte doporučení výrobců kompozitních materiálů ohledně množství energie v J potřebné k polymeraci

ZÁRUKA 

5 LET!!ZÁRUKA 
ZÁRUKA 

5 LET!!

LED polymerační lampyLED polymerační lampy

VALO VALO VALO 
Cordless Cordless Cordless 

sleva 15%sleva 15%sleva 15%sleva 15%sleva 15%

VALO GRAND, VALO GRAND, VALO GRAND, VALO GRAND, 
VALO šňůrová VALO šňůrová VALO šňůrová VALO šňůrová 

sleva 20%sleva 20%sleva 20%
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Improving Oral Health Globally

The UPI slogan can be used under the ultradent logo or icon.

Font - Helvetica Neue - 47 light condensed oblique

THE ULTRADENT SLOGAN
The UPI slogan can be used with the logo, according to its color, 
where appropriate. It should never be used alone. Visit the 
Ultradent Resource Center for logos containing slogan 
treatments. Contact the UPI MarCom Department with any 
questions about slogan usage.

INTERNATIONAL ULTRADENT LOGOS
Certain subsidiary companies require a specific corporate logo. 
Visit the Ultradent Resource Center for international logo files. 
Contact the UPI MarCom Department with any questions about 
international logo usage.

Here are the correct versions of Ultradent’s international logos:

Japan

Brazil

Germany

China

Australia

The Ultradent Logo

Desenvolvendo a Saúde Oral Globalmente

Portuguese

Mejorando la Salud Oral Mundialmente

Spanish

novinka

transiluminační čočky: 
prosvětlují zuby a dentální protetiku. Transformují modré  
světlo na žluté/ červené spektrum a pomáhají zviditelnit 
praskliny nebo defekty v zubech nebo výplních. 2 čočky 
v balení.
504084 – VALO Grand Cordless/ šňůrová
505937 – VALO Cordless/ šňůrová              2.200 Kč   2.046,-**

Black Light čočka (černé světlo): 
Pomáhá vizualizovat fl uorescentní materiály. 
1 čočka v balení.
504319 – VALO Grand Cordless/ šňůrová
505939 – VALO Cordless/ šňůrová

White Light čočka (bílé světlo): 
Pomáhá určit přesný odstín/ barvu kompozita, funguje 
jakoi přirozené světlo. Transformuje modré světlo na řízené 
bílé světlo 5000 K. Pro výborné přizpůsobení barvy kompo-
zita k barvě zubů.
504628 – VALO Grand Cordless/ šňůrová

ČOČKY PRO VALO/ VALO GRAND

Polymerační čočky: 
Bodové polymerační čočky ( průměru 2,5mm): bodová 
polymerace) kompozitu/ cementu přes translucentní protetiku 
(např. zajištění pozice fazet, korunek, okluzí aj.). 2 čočky v balení.
504082 – VALO Grand Cordless/ šňůrová
505934 – VALO  Cordless/ šňůrová

ProxiBall čočky: 
vytvoří bod kontaktu pro matrici při dostavbách II. tř. 
2 čočky v balení.
504081 – VALO Grand Cordless/ šňůrová
505936 – VALO Cordless/ šňůrová

Nepolymerační, diagnostické čočky:
Interproximální čočky: Transformuje modré světlo na 
1mm bod bílého světla. Pomáhá zviditelnit mezizubní kazy. 
2 čočky v balení.
504658 - VALO Grand Cordless/ šňůrová 
504629 - VALO Cordless/ šňůrová

2.110 Kč   1.962,-**

2.110 Kč   1.962,-**
2.200 Kč   2.046,-**

2.110 Kč   1.962,-**

2.110 Kč   1.962,-**

2.460 Kč   2.288,-**

2.460 Kč   2.288,-**

Kit 505919:  
1 × VALO LED lampa
1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku
1 × držáček na lampu
1×  ochranný štítek
1 × vzorkové balení ochranných návleků

Kit 505941:  
1 × VALO Cordless LED lampa
4 × akumulátory
1×  nabíječka akumulátorů
1×  napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku
1 × držáček na lampu
1 × vzorkové balení ochranných návleků

Kit 505972:  
1×  VALO Grand Cordless LED lampa
4 × akumulátory
1 × nabíječka akumulátorů
1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku
1 × držáček na lampu
1 × vzorkové balení ochranných návleků

Kit 505971:  
1 × VALO Grand šňůrová LED lampa
1 × napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku
1 × držáček na lampu
1×  ochranný štítek
1 × vzorkové balení ochranných návleků

36 690 Kč
 45 760 ,-

37 790 Kč
 44 420,-

41 590 Kč
 51 910,-

38 090 Kč
 47 580,-

Název: Polymerační čočky – příslušenství pro polymerační lampu VALO Grand. Určený účel: Diagnostika, polymerace světlem tuhnoucích dentálních 
materiálů. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na 
www.hufa.cz.

Sleva 7%** 
při nákupu 

alespoň 2 výrobků 

2.200 Kč   2.046,-**

2.100 Kč   1.953,-**

2.570 Kč   2.390,-**



15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

• Easy to control and place
• Will not stain composite or resin cement
• Yields highest porcelain-to-resin bond strengths.1

1. Pameijer CH. Louw NP. Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer
Dent Assoc. 1996; 127(2):203-9
Offer Valid 1/1/2022–31/3/2022. Valid on all SKUs.

ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ LED POLYMERAČNÍ LAMPA.

ZÁRUKA 

5 LET!!

• Průměr čočky 12,5 mm
• Výkonné speciální LED diody (8 polymeračních, 4 pro bílé světlo)
• Rozsah vlnových délek 380–515 nm
• Pro polymeraci všech dentálních materiálů
• Dokonale kolimovaný, homogenní svazek světelných paprsků   
 pro spolehlivou, úplnou polymeraci i v hloubce (např. dna bulkfi lů)
• Horní a spodní podsvětlené tlačítko s barevnou indikací režimu
• Štíhlejší tělo z leteckého hliníku vysoce odolné proti poškození
• Ergonomický design s plochou hlavičkou s výborným dosahem  
 do všech částí úst
• Nová funkce Akcelerometr-přepínání mezi polymeračními a/ nebo  
 diagnostickými režimy pohybem zápěstí 
• Akumulátory s výdrží až 400 polymerací na 1 nabití
• Možnost jednoduše změnit napájení VALO X z bateriového   
 na napájení ze sítě pomocí adaptéru (je součástí balení)

2 POLYMERAČNÍ A 2 DIAGNOSTICKÉ REŽIMY

Polymerační režimy: 
širokospektrální LED diody 
• 2 polymerační výkony: standard (1100 mW/cm2, 10 sekund)
• extra vysoký pulsní (2 200 mW/cm2, 5 sekund 3× puls s prodlevou)

Diagnostické režimy: 
• UV světlo pro detekci fl uorescenčních materiálů (např. pečetidla  
 fi sur, výplně, indikátory plaku aj.)
• Bílé světlo pro přesnější odečet barvy zubu, výplní, 
 protetiky, určení odstínu při bělení aj.

Externí polymerační a diagnostické čočky VALO X (jsou součástí 
balení - 5 ks celkem)
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SLEVA
20%

NEW

Kit 505973: 
1× VALO X LED lampa
5× externí čočka (polymerační bodová polymerační ProxiBall
diagnostická interproximální diagnostická transluminační, 
diagnostická UV světlo)
2× nabíjecí baterie
1× nabíječka baterií
1× el. kabel pro napájení nabíječky nebo šňůrového adaptéru
1× šňůrový adaptér, držáček na lampu
1× oranžový ochranný štítek proti modrému světlu
1× vzorkové balení ochranných návleků
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47.190 Kč   58.990,-
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Všechny cesty vedou k Peak Universal Bond. 

VYBERTE SVOU CESTU  

NEOPLACHUJTE

PRIMER PEAK®  SELEPTADLO ULTRA-ETCH®

PEAK®  UNIVERSAL
BOND

1–3

Peak Universal Bond zajistí pevnou, trvalou vazbu, ať již si zvolíte samoleptání nebo techniku totálního leptání.  
Váže se na dentin, sklovinu,  

•  
•  Obsahuje chlorhexidin (0,2  %), který pomáhá zajistit dlouhodobou pevnost vazby 1

•  
•  

1.  Carrilho MRO, Carvalho RM, de Goes MF, et al. Chlorhexidine preserves dentin bond in vitro. . 2007;86(1):90–94. 2.  Clinicians Report, Volume 5, Issue 8, August 2012.  
3. 79

LEPTADTADT LLO UO ULLTRA-ETRA-ELTRA-ELLTRA-EL TTCHCH®CH®CH

1–3

sleva
25%

bit.ly/ultra-etch

Peak Universal Bond  - světlem tuhnoucí adhesivum s 0,2% chlorhexidinu
Peak SE Primer – samoleptací primer 

• Pro všechny materiály (dentin, sklovina, kov, keramika, kompozit i zirkon). 
• Pro techniku Total-Etch, i Self-Etch. 
• Nízký obsah plniva (7,5%) a minimální tlouštka fi lmu 2μm 
• Pro přímé i nepřímé rekonstrukce, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření
• Etylalkohol jako rozpouštědlo.

Název: PeakTM Universal Bond. PeakTM SE Primer. Určený účel: světlem tuhnoucí adhesivum. Samoleptací primer. .Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Leptadlo s 35% kyselinou fosforečnou 

• samolimitující chemie leptá jen do hl. 1,9µm 
• penetruje do nejmenších fi sur, ale nestéká na vertikálních površích
• neobsahuje polymery, nezanechává rezidua
• tixotropní, snadno proteče kanylou 
• expirační doba 48 měsíců

bit.ly/ultra-etchNázev: Ultra-EtchTM.  Určený účel: leptadlo. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného 
určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz

Sleva 
20%

Výhradní dovozce v ČR a SRHu-Fa
Dental

15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

• Easy to control and place
• Will not stain composite or resin cement
• Yields highest porcelain-to-resin bond strengths.1

1. Pameijer CH. Louw NP. Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer
Dent Assoc. 1996; 127(2):203-9
Offer Valid 1/1/2022–31/3/2022. Valid on all SKUs.

Peak Bond
504553
Refi ll 4×1,2ml stříkačka 
2.030 Kč    2.700,- 
stříkačka: 
pohodlné, přesné nanášení pomocí 
kanyl, bez rizika křížové kontaminace

504543
Refi ll 4 ml lahvička         
1.710 Kč     2.270,-
lahvička: 
stejné chemické složení jako 
stříkačkové balení, 
lahvička se speciálním zpětným 
ventilkem chrání obsah 
před degradací

505135
PeakSE primer 4×1,2 ml  stříkačka
samoleptací primer       
1.720 Kč     2.290,-

Obj. kód Balení Akční cena Běžná cena
500164 Refi ll 4 x 1,2 ml 880 Kč 1.090 Kč

500163 Intro kit 4 stříkačky 1.210 Kč 1.510 Kč

500685 IndiSpence 30 ml 2.240 Kč 2.800 Kč

500168 Refi ll 20 x 1,2 ml 2.600 Kč 3.250 Kč

500167 Econo kit 20 stříkaček 3.230 Kč 4.030 Kč

Další balení – viz katalog Ultradent 2022 str. 59-60



 
 

  

500647 Indispense Kit: 1×30ml ViscoStat + 20× kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub+          2.550 Kč  2.372 Kč**
   20×1,2ml prázdné stříkačky
500645 Indispense: 1×30ml ViscoStat                                                                                       1.570 Kč  1.460 Kč**    

Snadné zavedení.
Vynikající absorpce.

Bezkonkurenční retrakce.

 
 

Ultrapak®

  

splétané vlákno

Vlákno ze 100% bavlny propletené 
do tvaru uzavřeného tubulu  se během 
zavádění stlačí, takže se dobře napě-
chuje do sulku. Poté díky řízené expanzi 
optimálně odtáhne tkáně. 

Ultrapak kontroluje krvácení a tvorbu 
sulkulárních tekutin u subgingiválních 
preparací a preparací v blízkosti gingivy. 
Neuvízne na diamantovém vrtáčku 
nebo zaváděči.

K dispozici v šesti 
univerzálních velikostech
a bez adrenalinu

Sada 4 ks 
509330   Ultrapak vlákno 1 × 00,0,1,2 + stojánek  
2.150 Kč  1.999 Kč**
Refi ll: 
1×Ultrapak vlákno 000 (černé), 1×Ultrapak vlákno 00 (žluté), 
1×Ultrapak vlákno 0 (fi alové), 1×Ultrapak vlákno 1 (modré), 
1×Ultrapak vlákno 2 (zelené), 1x×Ultrapak vlákno 3 (červené)

• Snadné zavedení
• Vynikající absorpce
• Bezkonkurenční retrakce

Vlákno ze 100% bavlny, propletené 
do tvaru uzavřeného tubulu se 
během zavádění stlačí, 
takže se dobře napěchuje do sulku. 
Poté díky řízené expanzi optimálně 
odtáhne tkáně.

ViscoStat ClearTM

• transparentní gel pro slabé krvácení v estetických zónách
• nezabarvuje tkáně, zůstává v sulku, nezanechává rezidua, 
• nestéká 

506409 Intro Kit: 4×1,2ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub   1.320 Kč  1.228 Kč**
506407 Indispense Kit: 1×30 ml ViscoStat Clear + 20× kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub + 
 20×1,2ml prázdné stříkačky                                                                         2.640 Kč  2.455 Kč**  
506408 Indispense: 1×30 ml ViscoStat Clear                                                                              1.630 Kč  1.516 Kč** 

PRO HLUBOKOU 

HEMOSTÁZU
ViscoStatTM

• viskózní hemostatický koagulační gel s 20% síranu železitého  
• hloubková aktivní hemostáza během několika sekund pro středně silné krvácení
• brání kontaminaci sulkulární tekutinou během bondování
• velmi šetrný ke tkáním
• pro každodenní použití při operativních zákrocích, periodontálním ošetření, gingivektomii
• vynikající jako fi xátor při pulpotomii – alternativa Formocresolu, šetrnější ke tkáním 

Název: ViscoStatTM .Určený účel: hemostatický gel Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz

Název: ViscoStat ClearTM .Určený účel: hemostatický gel Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Astringedent XTM

hemostatický roztok s 12,7% síranu 
železnatého a subsulfátů

• pro speciální případy těžkého   
 krvácení (pro hemofi liky, pacienty   
 s Coumadinem aj.)
• méně kyselý než jiné preparáty 
 subsulfátů železa 

500690  Indispense: 30ml      2.020 Kč  1.879 Kč** 
500112  Lahvička Astringedent X 30 ml 
          1.930 Kč  1.795 Kč**

Název: Astringedent XTM .Určený účel: hemostatický roztok. Zdravotnický
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, 
včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz 

Název: UltrapakTM .Určený účel: retrakční vlákno. Zdravotnický prostředek. Čtěte 
pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, 
včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Snadné zavedení.
Vynikající absorpce.

Bezkonkurenční retrakce.
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Ultrapak®

  

splétané vlákno

Vlákno ze 100% bavlny propletené 
do tvaru uzavřeného tubulu  se během 
zavádění stlačí, takže se dobře napě-
chuje do sulku. Poté díky řízené expanzi 
optimálně odtáhne tkáně. 

Ultrapak kontroluje krvácení a tvorbu 
sulkulárních tekutin u subgingiválních 
preparací a preparací v blízkosti gingivy. 
Neuvízne na diamantovém vrtáčku 
nebo zaváděči.

K dispozici v šesti 
univerzálních velikostech
a bez adrenalinu

Snadné zavedení.
Vynikající absorpce.

Bezkonkurenční retrakce.

 
 

Bezkonkurenční retrakce Snadné zavedení.

Ultrapak®

  

splétané vlákno

Vlákno ze 100% bavlny propletené 
do tvaru uzavřeného tubulu  se během 
zavádění stlačí, takže se dobře napě-
chuje do sulku. Poté díky řízené expanzi 
optimálně odtáhne tkáně. 

Ultrapak kontroluje krvácení a tvorbu 
sulkulárních tekutin u subgingiválních 
preparací a preparací v blízkosti gingivy. 
Neuvízne na diamantovém vrtáčku 
nebo zaváděči.

K dispozici v šesti 
univerzálních velikostech
a bez adrenalinu

Tip Hemostatické přípravky ViscoStat™ 
a Astringedent používejte s kanylou Metal 
Dento-Infusor™ Comfort Hub. 
Plastovou kanylu Blue Mini™ 
Dento-Infusor™ použijte pouze na 
čerstvě zhojený epitel, je méně agresivní.

Directions: Use your Dento-Infusor® tip to scrub the scratch-off area.

TEST YOUR BURNISHING SKILLS 

Are you using adequate pressure to achieve rapid,  

profound hemostasis? 

pro každodenní použití při operativních zákrocích, periodontálním ošetření, gingivektomii

VISCOSTAT® HEMOSTATIC  

20% Ferric Sulfate

Viscous formula allows for superior control

•  Provides unsurpassed kindness to tissues

•  Creates rapid, profound hemostasis 

•   Viscous solution won’t run, drip, or migrate to other teeth

ASTRINGEDENT® HEMOSTATIC 

15.5% Ferric Sulfate

Known as the “classic” hemostatic agent–Ultradent’s  

first product

•  Stops moderate bleeding in seconds

•   Eliminates sulcular fluid contamination for optimal bonding

ASTRINGEDENT® X HEMOSTATIC 

12.7% Iron Solution

Use for difficult surface capillary bleeding

•  Effectively treats difficult-to-stop bleeding

•  Is less acidic than competitive iron subsulfate solutions

Use Astringedent X hemostatic solution when a stronger, more potent hemostatic is required and when the attainment of 

quality hemostasis may be more challenging (e.g., in cases of difficult-to-stop, problem bleeding).

METAL DENTO-INFUSOR® TIP

•   Effectively places hemostatic agents  

and removes superficial coagulum

•   Has a blunt, bent cannula with a padded 

“scrub brush” for infusing and cleaning the 

cut sulcus 

BLUE MINI® DENTO-INFUSOR® TIP

•   Offers the same tissue management benefits as 

the Metal Dento-Infusor tip

•  Allows controlled flow of drop-sized quantities

5 Soak Ultrapak® knitted retraction 

cord in hemostatic agent. Pack 

soaked cord into sulcus and leave in 

place for 1–3 minutes. This assists 

with tissue displacement.

2 The Metal Dento-Infusor® tip 

has a padded brush end ideal 

for infusing bleeding capillaries 

with hemostatic agents. Burnish 

hemostatic agents firmly against 

sulcus until the bleeding stops. 

3 Apply a firm air/water spray to remove 

residual coagulum.

6 If a double cord technique is used, 

remove the upper cord, apply a firm 

air/water spray, and dry. 

1 Bleeding subgingival tissues 

adjacent to preparation. Bleeding 

must be controlled before starting 

any procedure.

4 Check tissue for quality, profound 

hemostasis. Repeat steps 2–3 if 

bleeding reoccurs.

Tissue Management

Technique Guide

15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

• Easy to control and place
• Will not stain composite or resin cement
• Yields highest porcelain-to-resin bond strengths.1

1. Pameijer CH. Louw NP. Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer
Dent Assoc. 1996; 127(2):203-9
Offer Valid 1/1/2022–31/3/2022. Valid on all SKUs.
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THE ULTRADENT ICON
The UPI icon should be used in conjunction with the Ultradent logo 
and according to its color. The icon may appear alone (without the 
logo text) if the complete logo (icon and logo text) appears 
elsewhere on/in the document. Visit the Ultradent Resource 
Center for icon files. Contact the UPI MarCom Department with 
any questions about icon usage.

Improving Oral Health Globally

The UPI slogan can be used under the ultradent logo or icon.

Font - Helvetica Neue - 47 light condensed oblique

THE ULTRADENT SLOGAN
The UPI slogan can be used with the logo, according to its color, 
where appropriate. It should never be used alone. Visit the 
Ultradent Resource Center for logos containing slogan 
treatments. Contact the UPI MarCom Department with any 
questions about slogan usage.

INTERNATIONAL ULTRADENT LOGOS
Certain subsidiary companies require a specific corporate logo. 
Visit the Ultradent Resource Center for international logo files. 
Contact the UPI MarCom Department with any questions about 
international logo usage.

Here are the correct versions of Ultradent’s international logos:

Japan

Brazil

Germany

China

Australia

The Ultradent Logo

Desenvolvendo a Saúde Oral Globalmente

Portuguese

Mejorando la Salud Oral Mundialmente

Spanish

Tip a Astringedent používejte s kanylou Metal 
Dento-Infusor™ Comfort Hub. 
Plastovou kanylu Blue Mini™ 
Dento-Infusor™ použijte pouze na 
čerstvě zhojený epitel, je méně agresivní.

ease. Did we mention it uses less plastic than the old packaging? Good for everyone.

UltrapakTM

splétané vlákno
AstringedentTM

vodný hemostatický roztok 
15,5 % síranu železitého 
o pH ~1,0

„Klasický” hemostatický přípravek 
pro hlubokou hemostázu.
Zastavuje krvácení během několika 
sekund.

500686 Indispense: 
1×30 ml Astringedent             1.570 Kč  1.460 Kč**
Lahvička Astringedent  30 ml 1.570 Kč  1.460 Kč**

Název: Astringedent TM .Určený účel: hemostatický roztok. Zdravotnický 
prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz

SLEVA 
7%** 

při objednání 
min. 2 dalších 

Ultradent 
produktů

SLEVA 
7%** 

při objednání 
min. 2 dalších 

Ultradent 
produktů

SLEVA 
7%** 

při objednání 
min. 2 dalších 

Ultradent 
produktů



10% sleva

Využití laseru Gemini ve Vaší ordinaci:

Hu-Fa Výhradní dovozce v ČR a SR

7

THE ULTRADENT ICON
The UPI icon should be used in conjunction with the Ultradent logo 
and according to its color. The icon may appear alone (without the 
logo text) if the complete logo (icon and logo text) appears 
elsewhere on/in the document. Visit the Ultradent Resource 
Center for icon files. Contact the UPI MarCom Department with 
any questions about icon usage.

Improving Oral Health Globally

The UPI slogan can be used under the ultradent logo or icon.

Font - Helvetica Neue - 47 light condensed oblique

THE ULTRADENT SLOGAN
The UPI slogan can be used with the logo, according to its color, 
where appropriate. It should never be used alone. Visit the 
Ultradent Resource Center for logos containing slogan 
treatments. Contact the UPI MarCom Department with any 
questions about slogan usage.

INTERNATIONAL ULTRADENT LOGOS
Certain subsidiary companies require a specific corporate logo. 
Visit the Ultradent Resource Center for international logo files. 
Contact the UPI MarCom Department with any questions about 
international logo usage.

Here are the correct versions of Ultradent’s international logos:

Japan

Brazil

Germany

China

Australia

The Ultradent Logo

Desenvolvendo a Saúde Oral Globalmente

Portuguese

Mejorando la Salud Oral Mundialmente

Spanish

10% sleva

15% OFF
All Porcelain Etch and Silane
kits and refills

• Easy to control and place
• Will not stain composite or resin cement
• Yields highest porcelain-to-resin bond strengths.1

1. Pameijer CH. Louw NP. Fischer D. Repairing fractured porcelain: how surface preparation affects shear force resistance. J Amer
Dent Assoc. 1996; 127(2):203-9
Offer Valid 1/1/2022–31/3/2022. Valid on all SKUs.

DIODOVÝ LASER 810÷980 nm

*není součástí balení Gemini 

10% sleva

1. Žlábkování 
– nepotřebujete 
zavádět retrakční  
vlákno před otiskováním

2. Gingivektomie 3. Odkrytí implantátů 6. Vytažení špičáku 
při ortodontické léčbě

5. Frenektomie 7. Ošetření aftů 
a herpes

4. Gingivoplastika V.tř.

• superpulsní výkon 20 W (peak)
• duální vlnová délka 810 nm  a 980 nm pro optimální absorpci melaninu   
 a vody 
• rychlejší hladký řez 
• lepší termální relaxace
• 20 předvolených procedur s přednastaveným výkonem usnadňuje   
 použití v každé ordinaci
• procedury také pro dekontaminaci a desinfekci měkkých tkání
• předvolené procedury i pro dentální hygienistky
• podsvícení špičky pro lepší viditelnost v místě zákroku
• bezdrátový nožní pedál a provoz na baterie 

508990  Gemini laser Kit:                                   272.900 Kč  303.250 Kč
1× napájecí zdroj, 1× nožní pedál, 1× násadec, 10×5mm špička 
řezací, 3× ochranné brýle

Název: GeminiTM – diodový laser 810÷980 nm Určený účel: laser na měkké tkáně.  Zdravotnický prostředek. Čtěte 
pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. 
Dostupný na www.hufa.cz

Gemini špičky: 
508993 iniciovaná špička 5 mm (řezací)   25 ks              7.995 Kč  8.930 Kč
508994  neiniciovaná špička 7 mm 
              (dezinfekční, neřezací)       25 ks                  7.995 Kč  8.930 Kč

Fotobiomudulační Adaptér Gemini PBM ke zmírnění bolesti*:
508998 Adaptér Gemini PBM*:                        20.260 Kč 22.510 Kč
Gemini Photo Biomodulation (PBM) Adaptor vyzařuje na povrch tkání energii 
blízkou infračervenému záření. dočasně uleví od bolesti
• zlepšuje cirkulaci krve v postiženém místě
• uvolní napětí svalů
• snižuje zánět
• urychluje hojení
• zlepšuje buněčné funkce, zejména u buněk 
 pod tlakem

Název: GeminiTM – PBM adapter Určený účel: fotobiomodulace .  Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod 
k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz

Více informací zde:     bit.ly/3EXtPKc     bit.ly/3CQWVJy

Název: GeminiTM  špičky. Určený účel: iniciované a neiniciované špičky pro laser na měkké tkáně.  Zdravotnický pro-
středek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný 
na www.hufa.cz



NEW!

D I O D O V Ý  L A S E R  810÷980 

• superpulsní výkon ve špičce 100 W (peak)
• tři vlnové délky 810 nm, 980 nm, duální 810 – 980 nm pro optimální   
 absorpci melaninu a vody
• rychlejší hladký řez, vysoká termální relaxace
• Gemini špičky iniciované 5 mm (řezací) a neiniciované 7 mm 
 (dezinfekční) stejné jako pro předchozí laser Gemini
• podsvícení špičky pro lepší viditelnost v místě zákroku
• bezdrátový nožní pedál a provoz na baterie 

16 předvolených procedur ve 3 kategoriích zákroků: 
- nechirurgické (dezinfekční, dekontaminační)
- chirurgické – řezací
- úleva od bolesti 

3 fotobiomodulační adaptéry PBM: 
1 extraorální (25 mm), 2 intraorální (3 mm, 7 mm)
2 intraorální

bezdrátové aktualizace a vyhrazená technická podpora přes Wi-Fi připojení 

mobilní aplikace a Gemini EVO Dashboard umožňuje:
- zobrazení počtu provedených výkonů
- stahovat zprávy o výkonech (možno vytisknout a založit do karty pacienta)
- sledovat kompletní statistiky o využití laseru
- sledovat návratnost investice 
- mít jistotu aktuálního a aktualizovaného software

Název: GeminiTM EVO špičky. Určený účel: iniciované a neiniciované špičky pro laser na měkké tkáně.  Zdravotnický prostředek. 
Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz

Název: GeminiTM EVO– diodový laser 810÷980 nm Určený účel: laser na měkké tkáně.  
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. 
Dostupný na www.hufa.cz.

zde si můžete stáhnout
INFORMACE K WEBINÁŘI NA NOVÝ DIODOVÝ LASER

10% 
S L E VA

20% 
S L E VA

509120 Gemini EVO laser Kit: 
  1×   napájecí zdroj
  1×   nožní pedál
10×5 mm špička řezací
  3×   ochranné brýle, 
 3 × adaptéry PBM (25 mm, 7 mm, 3 mm)

303.900 Kč  379.000 Kč

Gemini špičky:
508993-25 × iniciovaná špička 5 mm (řezací)
508994-25 × neinicionovaná špička 7 mm (dezinfekční, neřezací)

    7.995 Kč  8.930 Kč

100
 WAT TS

ACTIVE
STBY

Hu-Fa Dental Výhradní dovozce v ČR a SR
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ŠPIČKOVÉ BĚLENÍ S POSTUPNÝM UVONOVÁNÍM PEROXIDU VODÍKU 

Opalescence™ PF 10% / 16%
• Noční bělení Opalescence TM PF 10%
• 10 % karbamidu peroxidu
• doba 1 aplikace: 8-10 hodin/ noc

• Denní bělení Opalescence TM PF 16%
• 16 % karbamidu peroxidu
• doba 1 aplikace: 4-6 hodin/ den

• 20 % vody chrání před dehydratací zubů a návratem k původnímu odstínu
• formula PF chrání před citlivostí zubů při a po bělení
• pH 6,9 nenarušuje sklovinu
• příchuť: máta, meloun, bez příchutě
• doba bělícího cyklu: 5–10 aplikací
• 1/3–1/2 stříkačky na 1 nosič

• Balení Pacient Kit: 8x 1,2 ml stříkačka  
Opalescence PF, 1x 25 ml bělící zubní pasta  
Opalescence, 1x krabička na nosiče,  
1x kartička vzorník odstínu

• Balení Doktor Kit: 8x 1,2 ml stříkačka  
Opalescence PF, 2x folie Soft Tray, 1x 1,2 ml  
LC Bloc-Out Resin, 1x 25 ml bělící zubní pasta  
Opalescence, 1x krabička na nosiče, 1x kartička vzorník odstínu

• Balení refill: 40x 1,2 ml stříkačka Opalescence PF

Fluoridový lak

Enamelast™
• Pomáhá chránit a posilovat zuby dětí, dospívajících i dospělých.
• 5 % fluoridu sodného (22 000 ppm fluoridových iontů).
• Zvýšená retence, hladká textura po aplikaci, na zubech téměř neviditelný.
• Dlouhodobé uvolňování a nadprůměrné vstřebávání fluoridových iontů.
• Nedávivé složení, snadná a rychlá aplikace příjemná pro všechny typy pacientů.
• Příchutě: lesní ovoce pana Waltera, pomerančový krém, žvýkačka,  

chladivá máta, karamel a bez příchutě.

TIP TIP
Jediný fluoridační lak vhodný i pro dětí mladší  
1 roku: chraňte zuby dětí od samého začátku.

Výborný pro remineralizaci  
skloviny při počínajících kazech.

Ke snížení přechodné citlivosti krčků

Universal Dentin Sealant
• Blokátor dentinových tubulů.
• Vytvoří dočasnou bariéru proti baktériím,  

kyselinám, cementům, pryskyřicím, aj.
• Rychlé použití: nanést a osušit vzduchem,  

NEPOLYMERIZUJE SE!
• Dlouhodobý účinek (týdny až měsíce).
• Expirační doba: 60 měsíců.
• Balení Kit obsahuje: 4x  

1,2ml stříkačka + 20x  
kanyla Black Mini Brush

TIP
Ideální k:

- pokrytí citlivých kořenů po root planingu,
- omezení postoperační citlivosti po výkonu,

- po paradontologickém ošetření
- pečetění citlivých krčků před bělením.

Před aplikací kyseliny fosforečné 
byl povrch ošetřen Universal 
Dentin Sealantem.

Na oba povrchy aplikována 
kyselina fosforečná na  
20 sec.

RETRAKTOR TVÁŘÍ, RTŮ A JAZYKA

UMBRELLA™
• Ústa jsou správně jemně a přirozeně otevřená, bez 

jakéhokoli natažení nebo stlačení rtů.
• Jazyk pohodlně odpočívá za chráničem jazyka opřený 

špičkou o patro, nepřekáží při ošetření.
• Pacient se nedáví, nezalyká slinami, sliny se hromadí 

mimo chrup a dobře se odsávají.
• Umbrella může být ponechána v ústech při kontrole 

skusu, při otiskování,  
může být použita spolu s blokátorem skusu.

 Jak zvolit velikost Umbrelly?
• Pokud pacient potřebuje velikost otiskovací lžíce 

2-3, zvolte Umbrellu Medium.
• Pokud pacient potřebuje velikost otiskovací lžíce 

4-6, zvolte Umbrellu Large.
• Pokud si nejste velikostí jisti,  

zvolte Umbrellu Large.

TIP
Bezpečná při ordinačním bělení, 

nesklouzává, nepřekáží.

pacient kit | 1 860,-** 2 000,-
doktor kit | 2 008,-**

refill  - 40x 1,2 ml  | 7 635,-**

2 160,-

8 210,-

stříkačky 2x 1,2 ml | 372,-**

blistr - 200x 0,4 ml | 12 406,-** 13 340,-
blistr - 50x 0,4 ml | 3 636,-**

stříkačky 20x 1,2 ml | 3 274,-**

sada blistry - 4x 50 ks | 12 406,-**

3 910,-

3 520,-

400,-

13 340,-

kit | 1 ks = 1879 Kč | obj. č. 500265 | 1 879,-** 2 020,-
refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500266 | 1 283,-** 1 380,-

Umbrella Soft Tissue Retractor Large 40 ks | obj. č. 505258 | 2 520,-**

Umbrella Soft Tissue Retractor Medium 20 ks | obj. č. 504871 | 1 265,-** 1 360,-
Umbrella Soft Tissue Retractor Medium 40 ks | obj. č. 505162 | 2 520,-**

Umbrella Soft Tissue Retractor Large 20 ks | obj. č. 505257 | 1 265,-**

2 710,-

1 360,-

2 710,-
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Dento-Infusor™ kanyly
• Kanyla Metal Dento-Infusor TM Comfort Hub - tupá, zahnutá kanyla s chomáčkem na kartáčku umožňuje jemně přitlačit do sulku
• aplikace hemostatik, účinné odstraňování povrchového koagula.
• Dento-InfusorTMkovové kanyly - důkladná a rychlé hemostáze bez poranění sulku. Vyvine vyšší tlak.
• Blue Mini Dento-Infusor TMkanyly je vhodnější při aplikacích k zabránění tvorby sulkulárních tekutin, při větším tlaku lehce pruží.
• Použití: ViscoStat, ViscoStat Clear, Astringedent X.

Zaváděč retrakčního vlákna

Fischers Ultrapak TM Packer
• Speciálně navržený pro zavádění pletených retrakčních vláken Ultrapak.
• Tenké vroubkované ostří zabrání sesmeknutí vlákna.
• Menší pravděpodobnost poranění měkkých tkání při zavádění vlákna.
• 2 velikosti v provedení 45° k rukojeti – nejčastěji používané nebo provedení 90° k rukojeti.

Jednorázové matrice s držáčkem 

Omni-Matrix™
• Rychlé, bezpečné, hygienické.
• Snadné nasazení, snadné sundání.
• Matrice s křidélky – lepší fixace pozice.
• Matrice bez křidélek – snadné zavedení klínku.
• Univerzální úzké s kovovým páskem, s mylarovým páskem.
• Kovové matrice s křidélky/ bezkřídlé: 48 ks v balení: oranžové – 6,5 x 0,025 mm,  

zelené – 6,5 x 0,038 mm, fialové – 5,2 x 0,038 mm.
• Mylarové matrice s křidélky/ bezkřídlé: 48ks v balení: červené – 6 x 0,064 mm.

Primer pro zirkonovou nebo kovovou protetiku.

Peak™-ZM
• Unikátní směs monomerů fosfátu včetně MDP monomeru.
• Zesílená pevnost vazby k pryskyřičným cementům.
• Vysoká pevnost vazby k zirkonu, alumině a kovu.
• Upozornění: nepoužívejte se samoadhezivními pryskyřicemi nebo RMGI.
• Balení obsahují:
• Kit Peak-ZM primer na zirkon a kov: 2x 1,2 ml stříkačka, 20x kanyla Black Mini Brush.
• Peak-ZM primer na zirkon a kov: 1x 4 ml lahvička.

TIP
Pro dosažení nejvyšší pevnosti vazby doporučujeme 

použít primer Peak – ZM spolu  

s pryskyřičným cementem PermaFlo DC.

Duálně tuhnoucí kompozitní fixační a dostavbová pryskyřice

PermaFlo™ DC ®

• Vícenásobné použití včetně cementace čepu, dostavby jádra a fixace protetiky.
• Vysoce odolný proti otěru, maximální pevnost, nízké polymerizační smrštění.
• RTG-kontrastní.
• Pracovní čas 2,5 minuty, chemické tuhnutí 5–8 minut.
• Kompatibilní s technikou totálního leptání i samoleptání.

blue mini kanyly - 100 ks | obj. č. 501086 | 3 292,-**

kovové kanyly - 20 ks | obj. č. 502558 | 651,-** 700,-
kovové kanyly - 100 ks | obj. č. 502559 | 2 939,-**

blue mini kanyly - 20 ks | obj. č. 500128 | 763,-**

3 160,-

820,-

3 540,-

1 ks | 1 507,-** 1 620,-

kovové - 48 ks | 3 041,-** 3 270,-
mylarové - 48 ks | 3 832,-** 4 120,-

4 ml - lahvička | obj. č. 502463 | 3 878,-** 4 170,-
2x 1,2 ml - stříkačky + 20 kanyl | obj. č. 502464 | 2 306,-** 2 480,-

refill - 12 g + 40 kanyl | 3 181,-** 3 420,-
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Polykarboxylátový cement bez eugenolu pro provizorní fixace i výplně

UltraTemp™
• Pro krátkodobé provizorní fixace (korunky, inleje) a uzavření kavit.
• Uzavření kavity při endo bělení do dutiny zubu.
• Hydrofilní - nezpůsobuje citlivost.
• Bez eugenolu, šetrný k pulpě - nedráždí.
• Těsní - brání průniku baktérií. Drží, ale snadno jej odstraníte
• Pracovní čas: 2-3 min.
• Balení obsahuje: 1x 5 ml duální stříkačka UltraTemp, 20x kanyla Mixing Tip.

Izolace při dentálních výkonech

DermaDam™ a DermaDam™ Syntetický
• Kofferdam k izolaci.
• Nepudrovaný, odolný proti protržení.
• DermaDam medium 0,20 mm 15 x 15 cm, 36 ks.
• DermaDam heavy 0,25 mm 15 x 15 cm, 36 ks.

Těsnění a tmel pod kofferdam

OraSeal™
• 1. Zvyšuje ochranu před bakteriemi a průsaky  

při endodoncii.
• 2. Utěsňuje DermaDam, utěsní i protržení,  

přilne pod slinami či kapalinami
• 3. Vyblokuje podsekřiviny při otiskování.
• Není třeba polymerovat.
• OralSeal Kit obsahuje: 2x 1,2 ml OraSeal tmel, 2x 1,2 ml OraSeal těsnění  

a 20 kanyl White Mac Mini.

Systém šablon pro přímé kompozitní výplně 

UVENEER® / UVENEER® EXTRA
• Polymerace kompozitu přes šablony brání vytvoření inhibiční vrstvy.
• Hotová výplň se nemusí leštit (zaleští se pouze okraje).
• Šablony lze autoklávovat a používat opakovaně.
• Uveneer®: 32 šablon pro frontální úsek horní  

i dolní čelisti ve velikosti M, L.
• Přirozená anatomie zubu.
• Balení Uveneer kit obsahuje: po 8 ks horní i dolní  

od každé velikosti (14-24, 34-44, celkem 32)
• Uveneer Extra®: set šablon pro frontální úsek horní  

čelisti (13-23) ve velikosti XL, L, M, SQ (čtvercová).
• Vysoce přirozené kontury kompozitní výplně včetně  

primární i sekundární anatomie.
• Balení Uveneer Extra – úplný kit obsahuje: po 6 ks  

horní od každé velikosti XL, L, M, SQ (čtvercová).
• Uveneer L/M kit obsahuje: 6 ks horní L a 6 ks horní M.
• Uveneer SQ/ XL kit obsahuje: 6 ks horní SQ a 6 ks horní XL.

Jak zachránit silně poškozené nebo frakturované zuby
Naučíte se, jak zachránit silně poškozené nebo frakturované zuby pomocí speciálních 
kompozitních čepů a okluzí Edelweiss. Dozvíte se odlišné způsoby ošetření dospělých 
a dětských pacientů se spolehlivým a dlouhodobým výsledkem.
V praktickém, 2,5 hodinovém workshopu si osvojíte práci s čepy i okluzemi.
Přednášející: Desigar Moodley PhD, MSc Dent, PDD Aesthetic, BDS
Kdy: 31. března 2023
Kde: Olomouc
Informace: bit.ly/EWkurz

(překlad do češtiny zajištěn)

systém - komplexní řešení pro vaše pacienty 

Prosíme netrhat! Zachránit!
• Jak dobře ošetřit silně poškozené nebo frakturované zuby pomocí čepů a okluzí Edelweiss.
• Nové tipy a zkušenosti z klinické praxe.
• Dlouhodobá životnost ošetření.
• Ošetření možné v jedné návštěvě pacienta.
• Úspora času-minimální nebo žádná potřeba otisků a výroba protetiky v laboratoři.
• Tipy a použití kompozitních kořenových čepů s jádrem a okluzí VD jako dokonale těsnícího okluzálního uzávěru.
• Tipy a použití pediatrických korunek.
• Odlišné způsoby ošetření dospělých a dětských pacientů

přední horní

přední dolní

premolár horní

premolár dolní molár horní a dolní

molár horní a dolní

univerzální čep pro zuby 
se zbývajícími stěnami

edelweiss CAD/CAM Block exhibits natural translucency, with 
light re�ection showing an extremely glossy surface. The edel -
weiss blocks are more translucent than other blocks giving a 
more natural appearance which may be attributed to the alumin -
ium oxide and barium silicate glass.

edelweiss dentistry presents a break -
through in the fabrication of CAD/CAM ma -
terials. Through a process of laser sintering 
and vitri�cation, edelweiss has developed 
state of the art CAD/CAM blocks. Through 
this process, the �nished product consists 
of a single glass-phase embedded in a res -
in matrix. As a result, the esthetic proper -
ties are similar to that of feldspathic glass 
ceramic without having the brittleness of 
pure  ceramics. The base material of the 
edelweiss block is glass, in which crystals 

are joined by controlled laser sintering. The 
edelweiss CAD/CAM block is mainly com -
posed of silica and barium glass with a very 
small portion of resin, almost combining the 
added advantages of ceramic and poly -
mer materials into one block. The addition 
of zinc oxide nanoparticles and �uoride 
provides antibacterial properties, a unique 
feature of the edelweiss block. The strength 

  fo taht ot ralimis era seitreporp lacitpo dna
ceramics but maintaining the �exibility and 
repairability of polymer based materials. 

A0  A1 A2 A3 A3.5

edelweiss dentistry CAD/CAM Blocks 

20 GPa

95 HV

Technical Data

Flexural Strength

Compressive Strength

Flexural Modulus

Surface Hardness

edelweiss

200  MPa

550 GPa

(Source: Technical data from 
manufacturers documentation)
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Product B 
CAD/CAM 

Block

Blocks
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5 ml + 20 kanyl | obj. č. 505916 | 2 130,-** 2 290,-

medium - 36 ks | obj. č. 500311 | 1 414,-** 1 520,-
heavy - 36 ks | obj. č. 500314 | 1 674,-** 1 800,-

OraSeal kit | obj. č. 500352 | 1 600,-** 1 720,-
OraSeal těsnění - 4x 1,2 ml | obj. č. 500351 | 1 172,-**

OraSeal tmel - 4x 1,2 ml  | obj. č. 500353 | 1 172,-**

1 260,-

1 260,- Uveneer Extra sada SQ/XL | obj. č. 50UVKEXLSQV1 | 9 002,-**

Uveneer kit | obj. č. 50UVKV3 | 15 150,-** 16 290,-
Uveneer Extra kit  | obj. č. 50UVKEV1 | 15 522,-**

Uveneer Extra sada L/M | obj. č. 50UVKELMV1 | 9 002,-**

16 690,-

9 680,-

9 680,-



Panasil binetics putty
• Základní otiskovací hmota - fast s celkovém časem jen 4 minut, soft měkčí varianta 

ideální pro parodontální případy.
• Starter set obsahuje: 380 ml  

otiskovací hmoty  
a 10 dynamických  
míchacích koncovek.

SLEVA
20 %

Panasil putty
• A-silikonová otiskovací hmota.
• Putty - fast nebo soft  

(měkkčí varianta tmelu).

SLEVA
20 %

Panasil Initial
• A silikonová otiskovací hmota.
• Initial korekční hmota –  

regular, light nebo x-light.

SLEVA
20 %

Futar Easy / Easy Fast
• A-silikonová otiskovací hmota pro 

registraci mezičelistních vztahů.
• Nízká síla pro vytláčení = snadná 

aplikace.
• Zůstává na okluzi, nesteče.
• Vysoká finální tvrdost Shore A90.
• Snadná úprava otisku pomocí skalpelu.
• Easy set: 30 vteřin pracovní čas + 

1:30 min. tuhnutí v ústech.
• Fast Easy set: 15 vteřin pracovní  

čas + 45 vteřin tuhnutí v ústech.
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PANASIL®

IDENTIUM®

FUTAR®

SILGINAT ®

VISALYS® CEMCORE
VISALYS® CORE
VISALYS® TEMP 

PRECIZNÍ OTISKOVÁNÍPRECIZNÍ OTISKOVÁNÍ

PRECISE IS PANASIL®S

2x 380 ml | 5 690,- 4 550,-

Putty soft - 400 ml | 1 640,- | obj. č. 540186 1 320,-
Panasil Putty - 900 ml | 3 230,- 2 590,-

Panasil initial - 2x 50 ml | 1 600,- 1 350,-

Futar Easy 2x 50 ml + 6 kanyl | 1 550,- | obj. č. 540098 1 395,-
Futar Easy Fast, 2x 50 ml + 6 kanyl | 1 550,- | obj. č. 540099 1 395,-



16 REGISTRACE SKUSU A POMŮCKY PRO OTISKOVÁNÍ

Occlufast rock
• A-silikon pro  

registraci skusu.

SLEVA
15 %

Variotime Bite
• A-silikonová otiskovací hmota  

na registraci skusu.

Tenatex Eco 
• Pružný a výborně tvarovatelný měkký růžový plotýnkový vosk.
• Primární teplota pro změkčení: 36 - 42 °C.
• Velikost - 187 x 88 mm, tloušťka - 1,5 mm.

Otiskovací lžíce ASA
• Perforované lžíce bez retenčního okraje z nerezové oceli.
• Horní - XXS, XS, S, M, L, XL
• Dolní - XXS, XS, S, M, L, XL

SLEVA
20 %

 

Míchací miska, špachtle a podložky
• Silikonová miska pro míchání sádry,  

zatmelovací hmoty apod.
• Plastové špachtle pro nabírání a míchání.
• Podložky pro míchání otiskovacích hmot -  

velikost 11 x 19 cm.

Universal Tray Adhesive
• Prostředek pro zajištění dokonalé adheze otiskovacích hmot k otiskovacím lžícím 

vhodný pro C-silikonové a A-silikonové otiskovací hmoty.

2x 50 ml + 12 kanyl | 1 569,- | obj. č. 540167 1 340,- krém 2x 50 ml | 880,- | obj. č. 540410 799,-

500 g | 409,- | obj. č. 820041 369,- 1 ks | 169,- 135,-

miska - 1 ks | 269,- | obj. č. 540266 239,-
špachtle sada - 6 ks | obj. č. 540265

podložky - 20 ks | 159,- | obj. č. 540118

379,-

145,- 10 ml | 479,- | obj. č. 540148 429,-



17ALGINÁTY A C-SILIKONY

Hydrogum 5
• Bezprašný alginát s vysokou  

objemovou stálostí 5 dnů.
• Ovocná chuť, fialová barva,  

antidávivá složka.

SLEVA
až 24 %

Alligat Chroma fast
• Bezprašná, rychle tuhnoucí  

alginátová otiskovací hmota  
s barevným indikátorem tuhnutí.

Elastic Cromo
• Alginátová, elastická, otiskovací hmota  

s fázovým barevným indikátorem  
a možností odlití otisku až za 120 hodin.

Zetaplus
• C-silikonový otiskovací materiál.

oxasil
• Ručně míchatelný  

C-silikonový  
otiskovací materiál.

Cavex Cream Alginate
• Moderní alginátová hmota, která  

se snadno míchá do podoby hladké  
a krémové hmoty.

• Přesnost reprodukce 5 µm.
• Žvýkačková příchuť.

Zeta 7
• Bezaldehydový dezinfekční 

přípravek na otisky s širokým 
spektrem účinnosti, bez vlivu 
na stálost silikonů, alginátů ani 
polyeterů, kompatibilní se všemi 
sádrami.

• Solution - z jednoho litrového 
kanystru připravíte 100 l 
dezinfekčního roztoku.

• Spray - připraven k okamžitému 
použití – citrónová vůně.

453 g | 459,- | obj. č. 540169 390,-
12x 453 g | 1 ks = 349 Kč | 5 508,- 4 188,-

453 g | 200,- | obj. č. 540005 190,-

450 g | obj. č. 100121 209,-

intro kit | 1 299,- | obj. č. 540205 1 099,-

Indurent gel - 60 ml | 489,- | obj. č. 540106

putty - 1 530 g | 979,-

oranwash L / VL - 140 ml | 459,-

839,-

390,-

419,-

oxasil Mucosa - 140 ml | 320,- | obj. č. 5402536

Putty / Soft Putty - 900 ml | 530,- 479,-
Light / Very Light - 140 ml | 320,-

Activator Paste - 60 ml | 260,- | obj. č. 5402532

289,-

235,-

299,-

500 g | 429,- | obj. č. 5400594 399,-

solution - 1 l | 1 439,- | obj. č. 410295 1 229,-
spray - 750 ml | 479,- | obj. č. 410355 409,-

18 OTISKOVÁNÍ

Express XT Penta
• Vinylpolysiloxanová otiskovací hmota pro automatické míchání.
• Dostupné viskozity - putty, heavy, heavy quick.

* Akce platí jen do 31. 3. 2023.

SLEVA
Zakupte 2 produkty  

a získejte  

slevu 15 %

Aquasil Ultra+
• A-silikonový materiál s vynikajícími hydrofilními vlastnostmi.
• Výborná rozměrová přesnost a stabilita s vysokou odolností vůči roztržení  

a trvalé deformaci.
• Vhodný pro všechny otiskovací techniky a indikace.
• K dispozice ve formě tmelu pro ruční (Soft Putty/Putty) a strojové míchání (Soft Putty).
• Krémy k dispozici ve dvou viskozitách LV a XLV a ve dvou rychlostech tuhnutí  

(standartní RS a rychlé FS).

** Akce platí pouze do 15. 4. 2023.

Repin
• Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota pro otisky 

individuálních lžiček, provizorní fixace korunek a můstků nebo 
jako parodontální obvaz.

SLEVA
30 %

Variotime
• A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace.
• Heavy tray (HT) - pro korekční otisk při použití jedné otiskovací hmoty.

AKCE AKCE
Při koupi dvou balení  

Variotime Easy Putty  
dostanete krém  

Medium Flow 2x 50 
ml zdarma

Při koupi balení Variotime Dynamix  
2x 380 ml dostanete krém  

Medium Flow 2x 50 ml  
zdarma

Express XT Intra-Oral Syringe
• Pro přesnou a cílenou aplikaci krémů otiskovacích hmot.

2x Express XT Light - 2x 50 ml | 2 998,- 2 548,-*
2x Express XT Putty Soft  - 2x 250 ml | 4 130,-

2x Express XT Penta 360 ml | 3 542,-

3 510,-*

3 010,-*

2× 250 ml Soft Putty + 50 ml RS + 2× 50 ml FS LV | 9 119,- 7 060,-**

425 g | 376,- | obj. č. 100052 265,-

Dynamix Putty / HT - 2x 380 ml + Medium Flow 2x 50 ml | 4 180,- 3 300,-
2x Easy Putty / HT - 2x 300 ml + Medium Flow 2x 50 ml | 3 780,- 2 900,- 20 ks | obj. č. 521124 1 454,-

209,- 149,-
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Alginate Mixer MX-300
• 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.
• Rozměry: 205 245 × 300 mm, váha: 17 kg.
• Rychlost míchání: 3 600 ot/min.
• Prodloužená záruka 24 měsíců.
 
Balení obsahuje: míchací přístroj, 4 míchací nádobky s víčkem, plastovou špachtli,   
čistící tyčinku, magnetický košík pro uložení příslušenství a skvělou dávkovací láhev
na vodu.
540063   24.990 Kč   29.990 Kč

 míchací přístroj, 4 míchací nádobky s víčkem, plastovou špachtli,   
SLEVA 
17%

Pentamix
• Automatický míchací přístroj optimalizovaný pro praváky i leváky, s možností nástěnné- 
 ho provedení (možnost zakoupení závěsného zařízení na stěnu).
• Veškeré součástky uvnitř přístroje jsou kovové a zajišťují dlouhou životnost přístroje.
• Jeden z nejmenší přístroj na trhu – ušetřete cenný pracovní prostor, hmotnost 9,8 kg.
• Snadná výměna kartuší a míchacích kanyl.
• Hygienické dávkování všech typů otiskovacích hmot, vysoká kvalita namíchání a mini-  
 mální zbytky materiálu v kanyle. Umíchaný materiál je bez vzduchových bublin, které by  
 mohly nepříznivě ovlivnit přesnost otisku.

540155   44.700 Kč

Odměřte Váš oblíbený alginát 
a vodu.

Nádobku uzavřete, vložte 
do Alginate Mixeru 
a spusťte program.

Namíchanou hmotu krémové 
konzistence přeneste do lžíce.

Výsledkem je výjimečně přesný 
otisk svou kvalitou se blížíci 
C-silikonům.

Chcete získat Pentamix ZDARMA?
Objednejte materiály 3M v hodnotě 49 000 Kč z toho minimálně 30 000 Kč z kategorie otiskování a bude Váš!

Border-Lock otiskovací lžíce
• Otiskovací lžíce určené pro nejběžnější tvary zubních oblouků.
• V mnoha ohledech překonávají tradiční konfekční otiskovací lžíce, protože poskytují 
 přesnost a stabilitu otisku, která se vyrovná individuálně zhotoveným lžícím, a to za   
 zlomek ceny. K dispozici jsou ve více velikostech a dvou variantách - pro ozubenou a pro  
 bezzubou čelist.
• Anatomicky správný tvar zmenšuje otiskovací prostor, zajišťuje vynikající dynamický tlak  
 kolem patrové klenby při zavádění a zároveň snižuje množství otiskovacího materiálu,   
 který budete muset použít, až o 40 %.
• Eliminují dávení, vyrobeny z odolného, pevného plastu.
• Každá sada obsahuje unikátní měřítko pro měření šířky a tvaru pacientova oblouku   
 a tabulku pro snadný výběr lžíce.

521127  Otiskovací lžíce plastové Border-Lock, bezzubá čelist 10 ks     7.390 Kč  7.970 Kč
521128D Otiskovací lžíce plastové Border-Lock, ozubená čelist, dolní 8 ks    6.450 Kč  6.930 Kč 
521128H  Otiskovací lžíce plastové Border-Lock, ozubená čelist, horní 10 ks 7.650 Kč  8.229 Kč 
  

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Seznam výrobků, ze kterých můžete vybírat Vám rád předloží Váš obchodní zástupce Hu-Fa Dental.

načtěte 
pro detailní 
informace 
a pracovní 
postup

Sada pro bezzubou čelist obsahuje: 
5 dolních lžic č. 21-25 
a 5 horních lžic č. 31-35.

Sada pro ozubenou čelist horní 
obsahuje: 10 horních lžic 
pro ozubenou čelist č. 42-49.

Sada pro ozubenou čelist dolní 
obsahuje: 8 dolních lžic pro ozubenou 
čelist č. 51-58.



Záruka 
3 roky

Servis
v ČR

Ovládání
v češtině

Workshop digitální otiskování
Připravili jsme pro Vás jedinečnou možnost 
dozvědět se informace o intraorálních skene-
rech a vyzkoušet i skenování! Možná i Vy ko-
lem sebe Vnímáte skutečnost, že Vaši kolegové 
přechází na digitální otisky a přemýšlíte, zda to 
třeba není také správná cesta pro Vaši praxi.

Přednášející: Jiří Sedláček
Kde: v různých regionech ČR

Informace ZDE: bit.ly/digiotisk

Digitalizace začíná 
v ordinaci
Žádný stres Odpadá nutnost oprav a dvojí otiskování. 
Při nasazování prací si můžete být jistí, že korunky budou sedět.

Přesnost Konečně je dostupná technologie, která zcela eliminuje možné 
nepřesnosti klasického otiskování.

Nový rozměr diagnostiky Okamžitě vidíte skutečný stav pacienta. 
I z úhlů, které jsou při běžné prohlídce těžko dostupné.

Vydělává peníze Skenování pacienta trvá průměrně jen 5–7 minut. 
A navíc ke skeneru není třeba žádný spotřební materiál.

Informace o AoralScan: bit.ly/aoralscan3

Vyladěný intraorální skener 3

Turbínka BeYes M800-M/N NSK
• Výkonná světelná turbínka s úžasnou intenzitou osvětlení a mini hlavičkou (10,8 mm)
• Přímé LED diody na přední straně vytváří intenzivní bílé světlo se širokým polem.
• Mirkostrukturovaný a poškrábání odolný povrch zabraňující sklouznutí během práce.
• Kvalitní keramická ložiska poskytují skvělý kroutící moment a dlouhou životnost.
• Trojbodový vodní rozprašovač účinně chladí celou plochu vrtáčku.
• Výkon 22 W, rychlost 410 000 ot/min, osvětlení 25 000 LUX, hlučnost 59 dB.
• Připojení na rychlospojky NSK. Záruka: 12 měsíců. 592999MN 5.990 Kč*  9.990 Kč

Turbínka BeYes M800X-M/K KaVo
Vysoce výkonná turbínka přináší výjimečný výkon 27 W i při velmi malém rozměru hlavičky.
• Speciálně navržená X-Ball ložiska pro tišší provoz a delší (až 4 násobná) životnost.
• Turbínky nabízí také funkci okamžitého 1 sek. zastavení (IS Tech), což snižuje hluk a eliminuje zpětný tah.
• Čtyři strategicky umístěné vodní chladící trysky zajišťují optimální chlazení.
• Osvětlení Direct-LED+ pro zajištění jasnějšího a většího osvětlení pracovního pole.
• Micro-Tex povrchová úprava pro spolehlivější a pohodlnější úchop.
• Technické parametry: velikost hlavičky 10,8 mm × 13,0 mm, 
 rychlost 430 000 ot/min, světelnost 25 500 LUX.
• Pro rychlospojky KaVo. Záruka: 24 měsíců.

592995K               15.990 Kč* 36.390 Kč

Turbínka BeYes X200 KaVo
• Skvěle navržená a dokonale vyrobená turbínka AirLight X200X, 
 poskytuje výjimečný výkon 27W i při velmi malém rozměru hlavičky.
• Je vybaven speciálně navrženými X-Ball keramickými ložisky pro tišší provoz a delší životnost.
• Funkce okamžitého zastavení čímž je eliminován zpětný tah.
• Inovativně umístěné čtyři vodní trysky zajišťují optimální chlazení.
• Hlavička: 10,8 mm × 13,0 mm, rychlost 430 000 ot./min., světelnost 25 500 LUX.
• Pro rychlospojky KaVo. Záruka 24 měsíců 592996K               10.990 Kč*  28.890 Kč

* ceny platí jen do vyprodání zásob
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užijte si elastickou
paměť

anatomicky 
tvarované
sekční matrice

QuickmatFLEX 
sekční matrice

Quickmat 
sekční matrice

VÝHODY
•  Ultratenké titanové sekční matrice pro těsné kontaktní body
•    Vynikající elastická paměť pro zvýšenou odolnost proti 

deformaci
•  Ideální pro výplně ve frontálním i distálním úseku

VÝHODY
• Ideální pro anatomicky přesné náhrady
•  Optimální tloušťka pro úzké kontaktní body
•  Vysoce kvalitní leštitelná nerezová ocel
•  Vyberte si sílu, která vám vyhovuje (0,04 mm nebo 0,025 mm).

Objednávejte 
nyní

Hu-Fa
Dental

ČR Moravní 909, 765 02 Otrokovice, hufa@hufa.cz  www.hufa.cz

SR Ľ. Podjavorinskej 1500, 022 01 Čadca, hufa@hufa.sk  www.hufa.sk

Sekční matrice z nerezové oceli

QuickmatFlex sekční matrice

Vynikající elastická paměť a pružnost.
Srovnání sekčních matric QuickmatFLEX
a sekčních matric z nerezové oceli

pusťte 
si
video

více 
informací

polydentia.ch

pro anatomicky
přesné náhrady 
a těsné body
kontaktu

velmi tenké a
odolné proti
deformaci

Doplňková balení 
 Quickmat sekční matrice,  521325 1 660 Kč  2 070 Kč

 premolár 0,04 mm / 5 mm, 100 ks  67 € 83 €

 Quickmat sectional matrices,  521326 1 660 Kč  2 070 Kč

 molár 0.04 mm / 6.4 mm, 100 ks  67 € 83 €

 Quickmat sekční matrice,  521337 1 130 Kč  1 410 Kč

 molár Deep 0.04 mm / 6.4 mm + prodl., 50 ks  45 € 56 €

 Quickmat sekční matrice,  521335 1 660 Kč  2 070 Kč

 premolár 0.025 mm / 5 mm, 100 ks  67 € 83 €

 Quickmat sekční matrice,   521336 1 660 Kč  2 070 Kč

 molár 0.025 mm / 6.4 mm, 100 ks  67 € 83 €

 Quickmat sekční matrice,  521338 1 130 Kč  1 410 Kč

 molár Deep 0.025 mm / 6.4 mm + prodl., 50 ks  45 € 56 €

Doplňková balení
 QuickmatFLEX sekční matrice 5213431  1 830 Kč 2 280 Kč

 premolár 0.03 mm / 5 mm, 100 ks  73 € 91 €

 QuickmatFLEX sekční matrice  5213432 1 830 Kč 2 280 Kč

 molár 0.03 mm / 6.4 mm, 100 ks  73 € 91 €

 QuickmatFLEX sekční matrice 5213433  1 240 Kč 1 550 Kč

 molár Deep 0.03 mm / 6.4 mm + prodl., 50 ks  50 € 62 €

osvojte si
jednoduchost

Snadné tvarování pro
plný, anatomický obrys
předních zubů, zejména
horních řezáků a špičáků.
Klasika značky 
Polydentia!

Speciálně navrženy 
pro menší zuby. Díky 
poddajné, ultratenké 
nerezové oceli se kontura 
matrice snadno
přizpůsobí.

Unica 
anterior 
matrix

Unica 
minideep 
anterior 
matrix

myQuickmat 
All-round

VÝHODY
• Ultratenká (0,03 mm) nerezová ocel pro těsné body kontaktu
•  Aplikační křidélka pro snadné umístění
•   Jediná matrice, která poskytuje úplný anatomický tvar 

předních zubů
•    Vynikající pro fazetování, výplně III., IV. a V. třídy a pro úpravy 

tvaru zubu

pusťte 
si video

pusťte 
si video

Doplňková balení 
 12  ks Unica anterior matrice 5213422  1 160 Kč  1 280 Kč

    46 € 51 €

 50 ks Unica anterior matrix 5213423 3 380 Kč  3 750 Kč

    135 € 150 €

 12 ks Unica minideep anterior matrix 5213425  1 160 € 1 280 €

    46 € 51 €

 50 ks Unica minideep anterior matrix 5213426 3 380 Kč  3 750 Kč

    135 € 150 €

Unica 
introkit
anterior
5213421
20 ks Unica anterior matrice
20 ks Unica minideep anterior matrice
40 ks myWedge XS
40 ks myWedge S
40 ks myWedge M
1 ks myQuickmatrix kleště

p
12

5

jediné
řešení pro
frontální
náhrady

novinka!

myQuickmat 
All-round
introkit

API
Autoklávovatelný

nástroj pro aplikaci
Quickmat All-round

API je autoklávovatelný
aplikační nástroj, 

díky kterému je 
Quickmat Allround

stabilní a snadno se
umísťuje. Ergonomický a
snadno použitelný API je

hvězdou All-round!

VÝHODY
• Ultratenké (0,03 mm), anatomicky tvarované, 
 obvodové matrice pro jednoduché distální výplně
• Větší pohodlí díky matricím bez objemných napínačů
•  Snadná a stabilní aplikace pomocí API
•  Jednoduché napínání pomocí prstů
•  Pro výplně v případě: chybějícího sousedního zubu,
 při chybějících hrbolcích, MOD výplně, dostavby

Doplňková balení
 API, Autoklávovatelný nástroj pro aplikaci 5213204  3 820 Kč  4 240 Kč

 Quickmat All-round, 2 ks  153 € 169 €

 Quickmat All-round obvodové distální  5213202  2 330 Kč  2 580 Kč

 matrice premolár 0.03 mm / 5.5 mm, 35 ks  93 € 103 €

 Quickmat All-round obvodové distální 5213203  2 330 Kč  2 580 Kč

 matrice molár 0.03 mm / 6.3 mm, 35 ks  93 € 103 €

ideální pro
rekonstrukce 
zubů s chybějícími
strukturami

5213201
2  ks  API - Autoklávovatelný aplikační nástroj
  pro Quickmat All-round
15  ks  Quickmat All-round obvodové distální matrice 
  premolár - 0.03 mm / 5.5 mm
15  ks  Quickmat All-round obvodové
  distální matrice, molár - 0.03 mm / 6.3 mm
45 ks  Mezizubní klínky The Wedge - různé druhy

Objednávejte 
nyní

Hu-Fa
Dental

ČR Moravní 909, 765 02 Otrokovice, hufa@hufa.cz  www.hufa.cz
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8 550 Kč   9 490 Kč 

342 €   379 € 6 480 Kč   7 190 Kč 

261 €    289 € 

5213431 QuickmatFLEX premolar 
0,03 / 5 mm,     100 ks

1 825 Kč 2 280,-

5213432 QuickmatFLEX molar 
0,03 / 6,4 mm, 100 ks

1 825 Kč 2 280,-

5213433 QuickmatFLEX krčkové 
0,03 / 6,4 mm,   50 ks

1 240 Kč 1 550,-

Unica anterior
matricový systém 
Ideální pro opravy krčkových i proximálních okrajů všech 
frontálních zubů najednou pomocí jediné matrice.
Pro výplně třídy III., IV. a V. třídy, pro fazetování a úpravy tvaru.

5213421 Unica Anterior intro kit 7.999 Kč 9 490,-

5213422 Unica Anterior, 12 ks 1 089 Kč 1 280,-

5213423 Unica Anterior, 50 ks 3 189 Kč 3 750,-

5213425 Unica minideep anterior, 12 ks 1 089 Kč 1 280,-

5213426 Unica minideep anterior, 50 ks 3 189 Kč 3 750,-

Jak používat 
Unica anterior

521325 Quickmat premolar 0,04 / 5 mm,   100 ks 1 760 Kč 2 070,-

521326 Quickmat molar 0,04 / 6,4 mm,     100 ks 1 760 Kč 2 070,-

521337 Quickmat krčkové 0,04 / 6,4 mm,    50 ks 1 199 Kč 1 410,-

521335 Quickmat premolar 0,025 / 5 mm, 100 ks 1 969 Kč 2 070,-

521336 Quickmat molar 0,025 / 6,4 mm,   100 ks 1 969 Kč 2 070,-

521338 Quickmat krčkové 0,025 / 6,4 mm,   50ks 1 339 Kč 1 410,-

Quickmat 
sekční matrice
• Konturované ocelové sekční matrice ve třech velikostech 
 a tvarech.
• Dvě tloušťky: 0,04 mm and 0,025 mm
• Zanechávají snadno leštitelný povrch
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VÝHODY
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•  Optimální tloušťka pro úzké kontaktní body
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•  Vyberte si sílu, která vám vyhovuje (0,04 mm nebo 0,025 mm).
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Sekční matrice z nerezové oceli

QuickmatFlex sekční matrice
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Doplňková balení 
 Quickmat sekční matrice,  521325 1 660 Kč  2 070 Kč

 premolár 0,04 mm / 5 mm, 100 ks  67 € 83 €

 Quickmat sectional matrices,  521326 1 660 Kč  2 070 Kč

 molár 0.04 mm / 6.4 mm, 100 ks  67 € 83 €

 Quickmat sekční matrice,  521337 1 130 Kč  1 410 Kč

 molár Deep 0.04 mm / 6.4 mm + prodl., 50 ks  45 € 56 €

 Quickmat sekční matrice,  521335 1 660 Kč  2 070 Kč
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 molár 0.03 mm / 6.4 mm, 100 ks  73 € 91 €

 QuickmatFLEX sekční matrice 5213433  1 240 Kč 1 550 Kč

 molár Deep 0.03 mm / 6.4 mm + prodl., 50 ks  50 € 62 €
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 premolár 0,04 mm / 5 mm, 100 ks  67 € 83 €

 Quickmat sectional matrices,  521326 1 660 Kč  2 070 Kč

 molár 0.04 mm / 6.4 mm, 100 ks  67 € 83 €

 Quickmat sekční matrice,  521337 1 130 Kč  1 410 Kč

 molár Deep 0.04 mm / 6.4 mm + prodl., 50 ks  45 € 56 €

 Quickmat sekční matrice,  521335 1 660 Kč  2 070 Kč

 premolár 0.025 mm / 5 mm, 100 ks  67 € 83 €

 Quickmat sekční matrice,   521336 1 660 Kč  2 070 Kč

 molár 0.025 mm / 6.4 mm, 100 ks  67 € 83 €

 Quickmat sekční matrice,  521338 1 130 Kč  1 410 Kč

 molár Deep 0.025 mm / 6.4 mm + prodl., 50 ks  45 € 56 €

Doplňková balení
 QuickmatFLEX sekční matrice 5213431  1 830 Kč 2 280 Kč

 premolár 0.03 mm / 5 mm, 100 ks  73 € 91 €

 QuickmatFLEX sekční matrice  5213432 1 830 Kč 2 280 Kč

 molár 0.03 mm / 6.4 mm, 100 ks  73 € 91 €

 QuickmatFLEX sekční matrice 5213433  1 240 Kč 1 550 Kč

 molár Deep 0.03 mm / 6.4 mm + prodl., 50 ks  50 € 62 €

15% SLEVA

20% SLEVA

SLEVA AŽ 15 %

Objevte 
QuickmatFLEX

QuickmatFLEX
titanové sekční matrice
• Ultra tenké 0,03 mm silné pro těské  body 
 kontaktu

• Vynikající pružnost a elastická paměť.   
 Matrice odolávají deformaci díky své pružnosti -  
 snadná manipulace.

• Usnadněné zavádění v úzkých interproximálních  
 prostorech.



Pohodlná obsluha. 
Kompatibilita. 
Spolehlivost.

KaVo ESTETICA E50 Life

Tlačítka přímého ovládání bez dvojího obsazení vás pove-
dou intuitivně k cíli – bez časově náročného zapracování, 
bez obtížného hledání funkcí během ošetřování. Společně s 
přehledně uspořádaným designem displeje a osvědčeným 
schématem KaVo barev se ve všem rychle vyznáte. To vám 
zaručí nepřerušovaný průběh práce a tím umožní využívat 
dobu ošetření ještě efektivněji.

Pracujte čistě intuitivně.
Pusťte se prostě do toho! 
Na vaší stomatologické soupravě KaVo 
najdete všechny funkce tam, 
kde je očekáváte.

CENA MODELOVÉ SOUPRAVY ZAHRNUJE:
Strana lékaře: SMARTdrive řídicí systém mikromotorů, stranu lékaře s pěti pozicemi
set NORM tácků, protiskluzové podložky na tácky, vodní blok Compact, křeslo pacienta s dvou kloubovou opěrkou hlavy, horní 
vedení hadic s aretací bičů, 3-F stříkačka, světelná hadice s rychlospojkou 465 LED, bezuhlíkový světelný motor KL 703 LED
bezuhlíkový světelný motor KL 703 LED, OZK světelný se třemi hroty
Strana sestry: Velká a malá savka
Další vybavení:   
• Otočné a odnímatelné keramické plivátko
• Bezpečnostní čidla křesla
• Operační svítidlo KAVO 540LED
• Multifunkční ergonomický nožní ovladač KaVo – drátový bezdrátový
• Klasické polstrování Polstrování viz vzorník
• Odlučovač DURR CAS 1

V ceně je zahrnuta také montáž, zaškolení, doprava a záruční servis 12 měsíců.

Rádi Vám pomůžeme sestavit soupravu přesně podle Vašich potřeb. Obraťte se na svého obchodního zástupce Hu-Fa Dental.

Akční cena: 798 796 Kč  vč. DPH



Rukojeť nástroje LM-ErgoSense®

UNIKÁTNÍ KOMBINACE SKVĚLÉHO ÚCHOPU A NOVÉ TECHNOLOGIE RFID
V současnosti se největší důraz klade na ergonomii – ale ne na úkor efektivity.

Ruční nástroj LM-ErgoSense®

splňuje oba tyto požadavky a je skutečně unikátní kombinací ergonomického designu a inte-
grované nové technologie RFID. Ergonomický, vysoce kvalitní ruční nástroj přirozeně padne 
do ruky. O inteligentní rukojeti LM-ErgoSense® se dá říct, že je opravdu senzační.

Ohodnocen jako nejlepší ruční nástroj
Výjimečnou hodnotu skutečně ergonomického úchopu potvrdilo několik vědeckých studií. 
Ruční nástroj s širokou silikonovou rukojetí se osvědčil jako praktičtější, způsobuje menší 
vnímané napětí a je produktivnější než nástroje s užší rukojetí. Rukojeť LM-ErgoSense® byla 
ohodnocena jako nejlepší v deseti ze čtrnácti uvedených praktických vlastností ve srovnání 
s ostatními testovanými nástroji při simulaci odstraňování zubního kamene. 
I celý nástroj byl ohodnocen jako nejlepší. K

SD

A

1.739 Kč

2.259 Kč

1.829 Kč

Gracey 1/2   Na řezáky a premoláry
LM 201-202 ES
LM 201-202SD ES

Mini Gracey 1/2   Na řezáky a premoláry   *SD - SharpDiamod - bez ostření
LM 201-202M ES        LM 201-202MSD ESK SD

*Nástroje SharpDiamod mají unikátní povrch 
koncovek. Nástroje nevyžadují ostření (v obj. kódu 
označeno SD a oranžovou barvou).

Mikrosrpek   Frontální/distální scaler, jemná 
pracovní koncovka, prodloužený dřík
LM 301-302 ES 
LM 301-302SD ES 

LM-Arte™ Modella
Velmi tenká a fl exibilní lopatka k přenosu 
a modelaci kompozitů
LM 422-443 ES 

Gracey 5/6   
Na řezáky a premoláry, proximální plochy
LM 205-206 ES 

Mini Gracey 7/8
Na premoláry a moláry, bukální, meziální 
a lingvální plošky
LM 207-208M ES 
LM 207-208MSD ES

Gracey 7/8
Na premoláry a moláry, bukální, meziální 
a lingvální plošky
LM 207-208 ES 
LM 207-208SD ES 

Mini Gracey 13/14
Na distální plošky premolárů a molárů
LM 213-214M ES
LM 213-214MSD ES

Gracey 13/14
Na distální plošky premolárů a molárů
LM 213-214 ES
LM 213-214SD ES 

Minisrpek   Jemná, mírně zahnutá čepel, 
na všechny plošky zubů
LM 311-312 ES
LM 311-312SD ES 

Scaler H6-H7
Na všechny plošky zubů, delší dřík a menší 
laterální zahnutí
LM 146-147 ES

Pátradlo
 – Periodontální sonda 8-520B
Stupnice po 2 mm, kulatá koncovka
LM 8-520B ES            1 319 Kč

Pátradlo 9
Jednostranné
LM 9 ES                     459 Kč

LM-Arte™ Eccesso
K odstranění zbytků kompozitu a bondu
LM 307-308 ES  A

LM-Arte™ Applica Twist
Tenká a úzká lopatka se zahnutými úhly 
k modelování v těžko dostupných oblastech
LM 464-494 ES

LM-Arte™ Applica
Velmi tenká a fl exibilní lopatka k přenosu 
wa modelaci kompozit
LM 46-49 ES

LM-Arte™ Fissura
Ostré hroty k modelování struktur okluzálních 
plošek
LM 481-487 ES 

LM-Arte™ Condensa
Dlouhé a zaoblené cpátko zejména k modelová-
ní kompozit
LM 488-489 ES

Kup si 4 nástroje s ErgoSense rukojetí 
a pátý ti přidáme ZDARMA.
NAVÍC ZÍSKÁŠ ZDARMA také kazetu Servo 5.

Nevybrali jste si z nejoblíbenějších nástrojů výše? Nevadí! Vybírejte ze zbrusu nového katalogu v českém jazyce nástroje s držátkem ErgoSense.

Listujete katalogem na webu: bit.ly/katalogLM        Ceník najdete zde: bit.ly/CenikLM   Platnost akce je od 1. - 31. března 2023  
              ZDARMA získáváte nejlevnější nástroj.
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Charisma Bulk Flow ONE
• První jednoodstínový bulk fill flow kompozit pro každodenní použití.
• Nízká kontrakce, vysoká pevnost v ohybu a odolnost proti opotřebení zajišťují 

dlouhou životnost náhrad, které vydrží zátěž v distálním úseku.
• Balení: 1x 2 g + 5 kanyl nebo 10x 2 g + 10x 5 kanyl.

AKCE
3 + 1

Charisma Diamond
• Nanohybridní fotokompozit pro tvorbu 

vysoce estetických výplní.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, 

B2, B3, C2, C3, D3, OL, OM, OD, BL, 
BXL, OB, CL, AM, CO a YO.

AKCE
4 + 1

Vyberte si odstíny dle Vašeho výběru, 
zdarma získáte Charisma Diamond One.

Charisma Opal
• Univerzální kompozit pro výplně  

ve frontálním i laterálním úsek.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, 

B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL 
a OM.

AKCE
5 + 1

Objednejte 5 kusů Charisma Opal 5
odstíny dle Vašeho výběru

a zdarma získáte 1 kus Charisma Opal A2.

Charisma Classic
• Mikrohybridní kompozitum pro 

monochromatické rekonstrukce.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, 

B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3,5. 

AKCE
7 + 2

Objednejte 7 kusů Charisma Classic
odstíny dle Vašeho výběru

a zdarma získáte 2 kusy Charisma Classic 
odstín A2.

 

SDI Riva LC HV
• Světlem tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný výplňový skloionomerní materiál.
• Vysoká odolnost proti opotřebení a otěru, větší pevnost povrchu.
• Riva LC / HV
• Balení obsahuje:  

45× kapsle.
• Odstíny: A2, A3.
• Balení obsahuje:  

15 g prášek /  
7.2 ml tekutina.

• Odstíny: A1, A2,  
A3, A3.5.

SDI Permite
• Kvalitní směsný amalgám  

s vysokým obsahem stříbra bez fáze Gamma 2.
• Lehce tvarovatelný, leštitelný  

a výplně jsou velmi pevné.
• Zvolte si rychlost tuhnutí: slow  

(pomalá - 5 min) nebo  
regular (4,5 min).

• Složení: Ag 56 %,  
Sn 27,9 %, Cu 15,4 %.

4x 2 g + 20 kanyl | 1 ks = 664 Kč | 3 540,- 2 655,- 4 g 1 330,-

6x Charisma Opal stříkačka - 4 g | 1 ks = 858 Kč | 6 180,- 5 150,- 9x Charisma Classic stříkačka - 4 g | 1 ks = 494 Kč | 5 715,- 4 445,-

45 kapslí  | 4 112,- 2 490,-
15 g + 7,2 ml | 1 700,- 1 290,-

2 600 mg XXL 500 ks PT / NT EKO | 27 039,-

1 400 mg 50 ks NT / PT EKO | 2 284,- 1 490,-
1 400 mg XXL 500 ks NT / PT EKO | 20 762,-

2 600 mg 50 ks NT / PT EKO | 2 974,-

3 800 mg 50 ks NT / PT EKO | 3 681,-

13 990,-

1 990,-

17 990,-

2 390,-
3 800 mg XXL 500 ks PT / NT EKO | 33 468,- 21 990,-
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MaxCem Elite
• Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnoucí kompozitní 

fixační cement typu pasta-pasta v duální stříkačce.
• Pro fixaci keramických, kompozitních a kovových náhrad.
• Odstíny: bílý, opákní, čirý a žlutý.

SLEVA
35 %

Optibond FL
• Adhezivní systém pro dentin/sklovinu, funguje jako adhezivum a liner v jednom.
• Ze 48 % plněný sklem pro silnou chemickou i strukturální vazbu.
• Jednoduché použití; žádné míchání a jen jedna světelná polymerace.
• Balení kit obsahuje: 8 ml primer, 8 ml adhezivum,  

3g Gel Etchant, 10 kanyl ke Gel Etchant,  
25 míchacích mističek  
a 50 aplikačních  
štětečků. SLEVA

15 %

Dřevěné klínky Hawe
• Optimálně anatomicky tvarované dřevěné klínky  

pro perfektní adaptaci matric k zubu.

SLEVA
20 %

OptiDisc
• Disky pro tvarování, dokončování a leštění kompozit, 

keramiky, pryskyřice, skloionomerů, amalgámu a kovů.
• Průměry: 9,6 mm, 12,6 mm a 15,9 mm.
• Hrubosti: hrubý (80 ks) a střední, jemný, extra 

jemný (á 100 ks).

ZDARMA
2 + 1

Vertise Flow
• Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně třídy I. 

a II., liner, pečetění fisur a opravy keramiky.
• Dostupné odstíny: A1, A2, A3, A3.5,  

B1, B2, UO, XL a T.

ZDARMA
3 + 1

OptiShade
• Kompozitní výplňový materiál.
• Dostupné odstíny:
• light - odpovídá: A1, B1, B2, C1 a D2,
• medium - odpovídá: A2, A3, C2, D3 a D4,
• dark - odpovídá: A3.5, A4, B3, B4, C3 a C4,
• bleach white - pro bělené zuby,
• universal opaque.

ZDARMA
2 + 1

refill - 2x 5 g 2 389,- kit | 5 696,- | obj. č. 530278E 4 850,-

refill - 100 ks | 423,- 338,- refill - 80 / 100 ks 1 021,-

refill - 2 x 2 g 2 699,-

stříkačka - 4 g 1 755,-
kompule - 10 ks (dark, b-white, u-opaque)

kompule - 20 ks (light, medium)

1 403,-

2 106,-
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Scotchbond Universal Plus
• Rentgen kontrastní, univerzální adhezivum  

pro všechny přímé a nepřímé indikace lepení.

* Akce je platná pouze do 31. 3. 2023.

AKCE
Při zakoupení 2 kusů  

Scotchbond Universal Plus
získáte  

SLEVU 15 %

Filtek One
• Bulk-fillový materiál (až 5 mm)  

s lepšími estetickými výsledky díky  
zvýšené opacitě.

• Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.

TIP

ZDARMA

Detailní informace o systému na  

bit.ly/filtekone

3 + 1

Filtek Z550
• Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozitum 

pro všechny rekonstrukce.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, 

OA2 a OA3.

ZDARMA
3 + 1

Photac-Fil Quick Aplicap
• Světlem tuhnoucí skloionomerní cement pro výplně v postranním i frontálním úseku.
• Rychlé a snadné použití zvláště u nespolupracujících dětí.
• Vysoká hladina uvolňovaných fluoridů chrání zub před vznikem sekundárního kazu.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4, DBO a sortiment.

ZDARMA
2 + 1

Capmix
• Univerzální míchací přístroj  

pro kapslové materiály.
• Uživatelsky jednoduchý  

a snadno čistitelný touchpad.
• Přednastavené časy  

(10 a 15 sekund),  
programovatelné časy  
(1–39 sekund).

AKCE
Při zakoupení 6 balení z níže uvedených produktů 

libovolné kombinace získáte přístroj 
Capmix za 1 Kč*

*(Platí jen na 50 kapslové balení skloionomerů):
- Ketac Universal, Ketac Molar Quick Aplicap, Ketac 

Molar, Ketac Fil Plus Aplicap, Photac Fill Quick.

Elipar Deep Cure L
• Bezdrátová polymerační LED lampa, pohodlná, lehká do ruky s intuitivním ovládáním.
• Vlnová délka je 430–480 nm, intenzita světla dosahuje 1470 mW/cm2.
• Světlovod s černou povrchovou úpravou lze sterilizovat v autoklávu.
• Kapacita baterie je 180 dvaceti sekundových osvitů, doba nabíjení cca 120 minut.
• Balení obsahuje: 1x lampa se zabudovanou Li-Ion baterií, 1x univerzální nabíječka se  

4 adaptéry, 1x světlovod 10 mm, 1x oční stínítko,  
3x polymerační disk pro měření intenzity. AKCE

Při zakoupení dentálních materiálů 
z portfolia 3M v celkové hodnotě 

45 000 Kč (z toho minimálně 
20 000 Kč z kategorie Kompozita 
/ Adheziva / Soflex) včetně DPH 

získáte míchací přístroj 
Elipar DeepCure-L 

ZDARMA.

5 ml | obj. č. 530300 3 444,-*

stříkačka - 4 g 2 018,-*
kompule - 20x 0,2 g 2 018,-*

4 g 1 093,-*

50 ks 4 857,-*
A1 - 20 ks  | obj. č. 5324A1 2 020,-*

obj. č. 593144 22 412,-* 28 611,- | obj. č. 593044A 1,-*



VOCO Retraction 
Paste

VLÁKNO Z KOMPULE

• Tenká kanyla s pružným hrotem – snadná a přesná aplikace do sulku

• Změna viskozity – pasta pro optimální aplikaci a rozšíření sulku

• Dobrá viditelnost – kontrastní vůči gingivě

• Čistý produkt – rychle a snadno odstranitelný

Snadná   
aplikace  
do sulku

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Německo · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental

Navštivte nás v Kolíně nad Rýnem
14. − 18.03.2023
Hala 10.2: Stánek N10/O19 + N20/O29
Hala 5.2: Stánek C40

VOCO_HuFaSmilesMag_CZ_0223_RetractionPaste_235x310.indd   1 23.01.2023   15:22:36
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Admira Fusion
• Nanohybridní výplňový materiál na bázi keramiky.
• K dispozici v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3,  

OA1, OA2, OA3.5, BL, 2x Incizální mixed, GA3.25 a GA5.
• Sady obsahují: stříkačky 5x 3 g  

nebo kompule 75x 0,2 g (A2, A3,  
GA3.25, A3.5, Admira Fusion X-tra  
Univerzální odstín),  
Futurabond U SingelDose 20x  
a vzorník odstínů.

* Akce je platná jen do 31. 3. 2023.

SLEVA
30 % na sady

AKCE
4 + 1 na refilly

Admira Fusion x-base
• Zatékavý nanohybridní výplňový 

materiál na bázi ormocerů.

AKCE
4 + 1

FuturaBond U
• Duálně tuhnoucí univerzální adhezivum v 

jednotlivých dávkách určené pro všechny techniky 
leptání, univerzální pro všechny druhy kompozit.

SLEVA
Při nákupu balení 200 ks 

ušetříte 12 %

Retraction paste
• Retrakční pasta k rozšíření a izolaci sulku.
• Balení obsahuje: kompule 0,3 g v počtu 25 ks  

nebo 100 ks.

SLEVA
25 % při zakoupení  

balení 100 ks

Calcicur
• Kalcium hydroxid na přímé překrytí pulpy a dočasné 

plnění kořenových kanálků.

SLEVA
11 % při nákupu 

setu 3x 2,5 g

Bifluorid 10
• Transparentní fluoridový lak k léčbě přecitlivělosti v krčkové oblasti, při opotřebené okluzní 

ploše, po poranění skloviny, jako ochrana dentinu (podložka pod amalgámové výplně).
• Set obsahuje: 4 g laku a 10 ml ředidla.

SLEVA
při nákupu balení 200 ks

ušetříte 24 %

AF kompule - 15x 0,2 g

AF sada stříkačky - 5x 3 g | 11 290,- | obj. č. 52221S 7 890,-*
AF sada kompule - 75x 0,2 g | 11 290,- | obj. č. 52222S

AF stříkačka - 3 g

7 890,-*

2 170,-*

2 170,-* AF x-base 2 x 2 g | obj. č. 522253U 2 480,-*

50 ks | obj. č. 530356U 3 430,-*
200 ks | obj. č. 530355U 11 990,-*

25 ks | obj. č. 5200301 2 170,-*
100 ks | 8 680,- | obj. č. 5200302 6 510,-*

 2 ml - 2,5 g | obj. č. 530107 1 220,-*
3x 2,5 g  | obj. č. 530107A 3 230,-*

lahvička 10 g | obj. č. 5302060 4 000,-*
set | obj. č. 5302061

200 ks | obj. č. 5302062

2 710,-*

7 860,-*
50 ks | obj. č. 5302063 2 620,-*
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Fender Wedge
• Speciální plastové klínky s integrovaným 

ocelovým plíškem.
• Chrání přilehlý zub během preparace - téměř ve 

2/3 případů dochází k poškození při preparaci 
kavit II. třídy!

• Snadno se vkládají, lehce vklouznou a zůstanou 
na místě.

• Dostupné ve 4 velikostech klínku: XS (fialové), 
S (oranžové), M (zelené) a L (žluté).

• Sada obsahuje:  
50 ks od každé  
velikosti.

SLEVA
25 %

TrollFoil
• Oboustranné artikulační fólie napnuté v rámu.
• Rozměr rámu: 76 x 19 mm. Modrá nebo červená barva.
• Tloušťka 8 mikronů

* Akce platí jen do 2. 4. 2023.

ZDARMA
1 + 1

Alphaflex RA
• Leštící a dokončovací gumy vhodné pro opracování zlata, amalgámů a kompozit. 

Uchycení RA.
• Hnědé gumy (86003x) jsou určené na předleštění, zelené (86013x) pak na leštění 

do vysokého lesku.

Retopin
• Parapulpární retenční 

čepy s vícenásobně 
použitelným mandrelem.

• Dodávané v titanové 
nebo pozlacené variantě.

• Na ohýbání čepů slouží 
ruční zavaděč.

Diamantové pásky perforované
• Diamantové pásky s perforací a pilkou na řezací hraně.
• Pro anatomickou konturaci aproximálních oblastí.
• Opakovaně použitelné, autoklávovatelné.
• 3 hrubosti:super jemné (15 µm - žluté - 57PCXDS2), jemné (30 µm - červené - 

57PFXDS2) a střední (45 µm - modré - 57PXDS2).

SLEVA
15 %

Occlusal Shaper
• Brousek pro tvarování okluze, pro všechny výplňové materiály (včetně zirkonu).

Doporučené max.otáčky:
• C972 - 30.000 / optim. 8.000-15.000.
• F972 - 40.000 / optim. 10.000-20.000.

refill - 36 ks | 1 160,- 870,-
sada - 4x 36 ks | 3 960,- | obj. č. 581220 2 970,- 2x 100 ks | 1 ks = 455 Kč | 1 820,- 910,-*

12 ks | 1 ks = 48 Kč | 669,- 576,- Titan refill - 100 ks | 3 029,- | obj. č. 561002

Gold set - 25 ks | 1 399,- | obj. č. 561003 1 190,-
Gold refill - 100 ks | 2 559,- | obj. č. 561004

Titan set - 25 ks | 1 759,- | obj. č. 561001

2 190,-

1 495,-

2 590,-

10 ks | 1 590,- 1 350,-

C972.315.020 - 5 ks - velmi jemný | 1 ks = 75 Kč | 440,- 375,-
F972.315.020 - 5 ks - jemný | 1 ks = 75 Kč | 440,- 375,-
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G-aenial Universal Injectable
• Vysoce odolný výplňový kompozit s výjimečnou pevností 

a odolností proti opotřebení.
• Sada obsahuje: 3x 1 ml v odstínech A1, A2 a A3, 5 ml 

G-Premio Bond a 30 aplikačních špiček.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, AO1, AO2, 

AO3, CV, JE, BW, XBW, AE.

SLEVA
22 %

G-Premio Bond
• Jednosložkový univerzální bond, 

kompatibilní se všemi režimy 
leptání.

• Pro přímý bonding, pro 
provádění oprav a řešení 
hypersenzitivity.

GC EQUIA Forte HT
• Bulkfillový sklohybridní výplňový materiál.
• Odstíny Fill: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4.

everX Flow
• Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu.
• Pro všechny přímé kompozitní výplně, včetně velkých posteriorních kavit, hlubo-

kých kavit a endodonticky ošetřených zubů.
• Bulkový odstín (hloubka polymerace 5.5 mm) je optimální pro hluboké posteriorní 

kavity a rychlou aplikaci.
• Dentinový odstín (hloubka polymerace  

2.0 mm) je optimální pro dostavbu  
pahýlu a estetické výsledky.

GC Fuji II LC
• Světlem tuhnoucí RTG kontrastní skloionomerní cement pro výplně III. a V. třídy, pro 

dočasné zuby, pro podložky a dostavby, pro pečetění fisur a desenzibilizaci citlivých krčků.
• Odstiny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.
• 3-2 balení obsahuje: 3x 15 g prášku  

(A2, A3, B3) a 2x 8 g tekutiny.

G-aenial / G-aenial Universal Flo
• G-AENIAL ANTERIOR / POSTERIOR
• Kompozitní světlem tuhnoucí mikrohybridní materiál  

s použitím jediného odstínu.

stříkačka - 1 ml | 1 261,- 1 050,-
sada s G-Premio Bondem | 6 690,- | obj. č. 5279IAK 5 200,-

5 ml | 3 207,- | obj. č. 5211462 2 570,-
3x 5 ml | 1 ks = 1953 Kč | 8 210,- | obj. č. 5211464 6 520,-

Fill, 50 ks | 5 362,-

Clinic Pack, 200 ks | 17 705,- 15 290,-
Promo Pack, 100 ks | 10 461,-

Intro Pack, 20 ks | 3 021,-

8 700,-

2 500,-

4 250,-  Flow stříkačka - 2 ml | 1 962,- 1 680,-

3-2 balení | 10 070,- | obj. č. 530005

kapsle 50 ks | 5 682,- 4 070,-
prášek, 15 g  | 2 500,-

tekutina, 8 g | 2 133,- | obj. č. 530037

2 140,-

1 820,-

8 600,-

Anterior - 4,7 g / Posterior - 5,5 g  | 2 205,- 1 500,-
Universal Flo | 2 288,- | obj. č. 5279A2 1 560,-
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SDR Plus
• Zatékavý materiál typu bulk-fill.
• Odstíny: Universal, A1, A2 a A3.

* Akce jsou platné do 15. 4. 2023.

AKCE
3 + 1 zdarma 
je odstín universal

Neo Spectra ST
• Univerzální výplňový materiál.
• Dostupné odstíny: A1 (odpovídá A1, B1, C1), A2 (pro A2, 

B2, D2), A3 (pro A3, C2, D3, D4), A3.5 (pro A3.5, B3, B4, 
C3), A4 (pro A4, C4), BW (pro bělené zuby), D1 (opákní 
dentin), D3 (opákní dentin) a E1 (translucentní sklovina).

ZDARMA
1x odstín A2  

při koupi 3 balení 
dle Vašeho výběru

Neo Spectra ST Flow
• Zatékavý výplňový materiál.
• Odstíny stejné jako u Neo Spectra ST.

AKCE
3 + 1 zdarma 
obdržíte odstín A2

AH Plus Bioceramic Sealer
• Odlišuje se od jiných sealerů tím, že rychle tuhne,  

je velmi odolný vůči resorpci a vykazuje vyšší 
radioopacitu oproti jiným přípravkům na trhu.

AKCE
1x AH Plus BIOCERAMIC SEALER 

stříkačka + 1x AH Plus BIOCERAMIC 
CANNULA doplňkové balení

ZDARMA

ProTaper NEXT
• Všestranný endodontický systém pro ošetření většiny 

kořenových kanálků.

AKCE
3 + 1 zdarma získáte 

set X1-X3, 25 mm

ProTaper Ultimate
• Nejnovější systém kořenových nástrojů z rodiny ProTaper.
• Sekvence strojových nástrojů - 21, 25 nebo 31 cm.

AKCE
3+1 zdarma získáte                 

sekvenci 25 mm

15x 0,25 g 1 781,-*

LV / HV / Effects stříkačka, 3 g 1 241,-*
LV / HV / Effects kompule, 16x 0,25 g 1 655,-*

ST Flow stříkačky, 2x 1,8 g 1 540,-*

stříkačka 3 g | obj. č. 5302630 3 195,-*
kanyly, 20 ks | obj. č. 5302631 965,-*

3 ks 1 953,-* sekvence, 5 ks 2 143,-*
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Tetric Prime
• Tetric Prime je kompozitní materiál s krémovou konzistencí (lze snadno tvarovat) 

pro výplně III. třídy, IV. třídy a V. třídy.
• Snížená lepivost Tetric Prime usnadňuje vytváření anatomických struktur.
• Má jen 12 odstínů - Universální: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2.  

Dentinové: A2D a A3.5D. Translucentní T a Bělený BLL.

AKCE
Při koupi 2 kusů Tetric Prime Refill 3 g, v jakémkoliv odstínu a 1 kusu Adhese Universal VivaPen

Refill, 2 ml získáte ZDARMA VivaPen Snap-On kanyly (100 kusů v balení) **

Tetric PowerFill
• Světlem tuhnoucí bulkfill kompozit 

pro přímé výplně v distálním úseku.
• Odstíny: IVA, IVB, IVW.

AKCE
Při koupi 5 kusů Tetric PowerFill Refill 20x 0.25 g,  
v jakémkoliv odstínu nebo 9x stříkačka 3 g,

získáte OptraSculpt  
Starter Kit
v hodnotě 2 439 Kč

Adhese Universal VivaPen
• Jednosložkové světlem tuhnoucí adhezivum na přímé  

a nepřímé postupy bondování.
• Samoleptací, selektivního leptání skloviny a total-etch.
• Je k dispozici v unikátním balení VivaPen® pro rychlé 

a pohodlné přímé intraorální použití za minimálního 
plýtvání, čímž optimalizuje efektivnost nákladů.

AKCE
Při koupi 1 kusu Adhese 

Universal VivaPen 3x 2 ml,
získáte VivaPen Snap-On 

kanyl 300 ks

v hodnotě 3 429 Kč**

Cention Forte
• Cention Forte je chemicky tuhnoucí, rtg kontrastní výplňový materiál s možností doplň-

kové fotopolymerace, který uvolňuje bioaktivní fluoridové, kalciové a hydroxidové ionty.
• Cention Primer je samoleptací, samotuhnoucí primer na zubní strukturu.
• Cention Forte nelze použít bez Cention Primer.

** zboží zdarma Vám bude dodáno přímo od výrobce daného materiálu.

AKCE
Vyzkoušejte náš nový základní 

výplňový materiál –
bez rizika! Objednejte sadu Cention 

Forte kit a pokud nebudete spokojeni,
můžete balíček vrátit do 30 dnů 

od nákupu a kupní cena Vám bude 
vrácena zpět. **

Tetric EVO Ceram
• Nanohybridní kompozitum.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4.

SLEVA
Až 15 %

Evertic
• Světlem tuhnoucí kompozitum pro  

zhotovování estetických výplní ve  
frontálním i distálním úseku.

• Assortment kit obsahuje: 8x 3,5 g v barvách 
A1, A2, A3, A3,5, B2, C2, T a A3,5D.

• System kit / Evetric Bond obsahuje:  
4x 3,5 g (2x A2, 2x A3),  
6 g Evetric Bond.

stříkačka - 3 g, A2, A3 | 1 709,- 1 539,-
2x stříkačka - 3 g + Adhese 2 ml + 100 kanyl VivaPen | 6 896,- 5 577,-

stříkačka - 3 g  | 1 919,- 1 799,-
kompule - 20x 0.25 g | 2 809,- | obj. č. 521282IVA 2 629,-

1x 2 ml | 2 159,- | obj. č. 521168 1 999,-
3x 2 ml VivaPen + 300 kanyl | 9 419,- 5 990,-

Jumbo Refill A2 100x 0,3 g | 6 990,- | obj. č. 528224

Kit - 50x 0,3 g + Primer 6 g + 50 aplikátorů | 5 090,- | obj. č. 528222 4 790,-**
Starter pack - 20x 0,3 g + Primer 3 g + 25 aplikátorů | 2 709,- | obj. č. 528221

refill - 50x 0,3 g | 4 039,- | obj. č. 528223

Primer Refill 6 g + 50 aplikátorů | 2 119,- | obj. č. 528225

2 590,-

3 790,-

6 590,-

1 999,-

stříkačka - 3 g, A2, A3  | 2 009,- 1 699,-
stříkačka - 3 g, ostatní odstíny | 2 009,- 1 799,-

Assortment kit - 8x 3,5 g | 5 790,- | obj. č. 528501 5 499,-
System kit 4x 3,5 g s Evetric Bondem | obj. č. 5285019

refill - 3,5 g, A2, A3

3 879,-

969,-

7 677,-



Pomocí Physics Forceps provedete atraumatickou 
extrakci a eliminujete zlomeniny kořene. Zachováte 
bukální kost i kortikální ploténku a můžete okamžitě  
umístit implantát. Lze je použít na jakýkoliv zub v té-
měř jakémkoliv stavu.

Atraumatický extrakční systém,
který poskytuje jednoduchou, předvídatelnou a nekonvenční 
metodu extrakce zubů bez ohledu na dosavadní zkušenosti 
lékaře z jeho praxe nebo stav zubu a současně poskytuje 
pozitivní zkušenost pro pacienta.

Pomocí Physics Forceps provedete atraumatickou 
extrakci a eliminujete zlomeniny kořene. Zachováte 
bukální kost i kortikální ploténku a můžete okamžitě 
umístit implantát. Lze je použít na jakýkoliv zub v 
téměř jakémkoliv stavu.

Minimalizujte trauma
při extrakci zubu pomocí nástroje Luxator® 
Nástroje Luxator® od Directa - jemné kuželovité ostří stlačuje alveol, přetíná 
membránu a jemně uvolňuje zub z lůžka, čímž snižuje poškození okolních tkání a 
udržuje lepší anatomii pro umístění implantátu. Tvar a velikost rukojeti jsou navrženy 
tak, aby minimalizovaly sílu potřebnou při extrakci. Tenkou čepel lze snadno zasunout 
mezi kost a kořen s minimálním poškozením.

Načtěte QR kód pro více informací 
na webových stránkách Directa

Video: Luxator
Jak používat - Luxator & Luxator P-Serie  
Extraktion Pracovní postup s  
Dr. Manouchehr Kiaei

Nástroje Luxator®

Název: Luxator Určený účel: Extrakce zubů Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném 
používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

8362-2022-09_Luxator_PhysicsForceps_HUFA_235x310mm_CZ.indd   1 2022-09-19   13:58:58

Více informací:

bit.ly/PhysicsForceps

    horní levé     univerzální dolní   horní anterior     horní pravé

SLEVA
25%

Funguje jako elevátor s využitím pákové mechaniky, eliminuje  
nutnost pevného uchopení, kroucení, kývání a tahání rukou. 
K extrakci stačí pouze mírný pohyb zápěstím.

Základní standard set obsahuje 4× kleště: horní levé, 
univerzání dolní, horní anterior, horní pravé, ochranné kapny 
zelené (48 ks) a instruktážní DVD.

jednotlivé kleště:         10.999 Kč   14.690 Kč      
57110S: Standard set 43.990 Kč   58.990 Kč      

Keramický skalpel
• Keramický rotační nástroj do turbínky 
 (300.000 – 500.000 ot./min).
• Slouží k chirurgii měkkých tkání 
 a je alternativou klasického skalpelu 
 nebo elektrochirurgie.

561010    kratší   1 ks 1.699 Kč  1.989 Kč 

561014    delší    1 ks 1.699 Kč  1.989 Kč

 

* akce platí do 31. 3. 2023 
   a poté do vyprodání zásob

Alveogyl
Pasta pro lokální léčbu „suchého lůžka“ (alveolitis sicca) 
s antiseptickým účinkem.

• Jedná se o jednokrokovou, samoeliminující léčbu, která rapidně 
 omezuje bolest a poskytuje tišící efekt díky obsahu eugenolu.
• Vláknitá konzistence jej v počáteční léčivé fázi drží v ráně a po čase 
 umožňuje samovolné vyčištění z rány běžným pohybem v ústech.
• Vyžaduje pouze jedinou proceduru – umístit! Žádné šití, žádný návrat 
 pacienta!

530227   Alveogyl  10 g   1.399 Kč 1.660 Kč 

SLEVA
16%



Septanest 4%
• Anestetikum na bázi 4% articainu dodávané ve 

skleněných karpulích.
• Koncentrace 1:200 000 pro klasické pro zákroky  

s délkou anestetik do 45 minut.
• Koncentrace 1:100 000 pro hlubší anestezii 

u náročnějších výkonů do 70 minut.

Scandonest 3%
• Anestetikum na bázi 3% mepivacainu, bez 

vazokonstriktoru pro specifické lékařské situace.
• Neobsahuje methylparaben - brání alergickým reakcím 

u citlivých pacientů.

*** Léčivo – Vaše objednávka bude realizována prostřednictvím lékarny.

Septoject jehly
Septoject
• Tradiční jehly pro karpulové stříkačky nebo 

intraligamentární anestezii.
• Rozměry: 27G - 21, 25  

a 35 mm, 30G - 10, 12,  
16, 21 a 25 mm.

Septoject XL
• Mají o 43,5 % větší lumen (průsvit), díky tomu 

anestetikum proniká do tkáně pomaleji  
a pod menším tlakem.

• Rozměry: 27G - 21, 35 a 42 mm, 30G - 10, 12, 21 
a 25 mm.

SLEVA
20 %
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Víc než obyčejná injekce

nová generace elektronických aplikátorů dentální anestezie

Detailní informace a video najdete ZDE: bit.ly/Hdentapen

Přizpůsobeno vaší každodenní praxi
Snadný a jednoduchý na použití, 
kompatibilní s jakoukoliv jehlou, možné držet jako stříkačku i jako pero.
Pomalá aplikace s řízeným tlakem. Perfektní kvalita a účinnost anestezie 
s ohledem na vás a vašeho pacienta.

Naplní očekávání vašich pacientů
Méně bolesti, méně úzkosti!

Anesthesia for
the innovative 
dental practices
 

spokojení 
pacienti

přátelský 
k dětem

ergo-
nomický

Obraťte se na svého obchodního zástupce Hu-Fa Dental,
rád Vám Dentapen zapůjčí k vyzkoušení ve Vaší praxi.

593138 Dentapen kit 72.990 Kč

1:200 000 - 50x 1,7 ml | obj. č. 460003 ***
1:100 000 - 50x 1,7 ml | obj. č. 460004 *** 50x 1,7 ml | obj. č. 460012 ***

Septoject, 100 ks | 510,- 409,-
Septoject XL, 100 ks | 610,- 549,-
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Víc než obyčejná injekce

nová generace elektronických aplikátorů dentální anestezie

Detailní informace a video najdete ZDE: bit.ly/Hdentapen

Přizpůsobeno vaší každodenní praxi
Snadný a jednoduchý na použití, 
kompatibilní s jakoukoliv jehlou, možné držet jako stříkačku i jako pero.
Pomalá aplikace s řízeným tlakem. Perfektní kvalita a účinnost anestezie 
s ohledem na vás a vašeho pacienta.

Naplní očekávání vašich pacientů
Méně bolesti, méně úzkosti!

Anesthesia for
the innovative 
dental practices
 

spokojení 
pacienti

přátelský 
k dětem

ergo-
nomický

Obraťte se na svého obchodního zástupce Hu-Fa Dental,
rád Vám Dentapen zapůjčí k vyzkoušení ve Vaší praxi.

593178 Dentapen kit 72.990 Kč
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ZenFlex
• NiTi rotační tvarovací nástroje.

AKCE
3 + 1

Světlem tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný liner na bázi křemičitanu 
vápenatého.

TheraCal LC
• Určený pro použití na přímé a nepřímé překrytí pulpy, jako ochranný liner pod 

kompozita, amalgámy, cementy a další výplňové materiály.
• Stabilní a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionomerů.
• Zajišťuje znatelné uvolňování vápníku a jeho alkalické pH stimuluje tvorbu hydroxy-

apatitu, čímž vytváří tvrdý ochranný můstek již po 28 dnech.

FileCare EDTA 3 ml
• Chelatační činidlo, které redukuje napětí kořenových nástrojů a umožňuje čištění 

kanálků a preparaci.

Biodentine
• Oblíbený bulk-fillový biokompatibilní a bioaktivní materiál  

pro náhradu dentinu v korunkové i kořenové části zubu.
• Rozšířená indikace: Nyní Biodentine™ zachová pulpu  

při výskytu symptomů ireversibilní pulpitidy.
• Schválena možnost ošetření pro ireversibilní pulpitidu. A to ve všech případech, 

kdy je možné dosáhnout hemostáze. Pokud není možné dosáhnout hemostáze po 
kompletní pulpotomii, měla by následovat pulpektomie a ošetření kořenového kanálku.

SLEVA
Až 20 %

MD-Cleanser 17% EDTA
• Materiál pro výplach a chelataci kořenových kanálků, odvod detritu a vrstvy smear layer.
• Usnadňuje preparaci k. k. zvlášť při kalcifikaci nebo u úzkých kanálků v distálním 

úseku a zajišťuje tak kvalitní ošetření celého k. k.
• Zároveň napomáhá k lepšímu  

průniku kořenových nástrojů  
a tím je šetří a prodlužuje  
jejich životnost.

SLEVA
50 %

* Akce platí jen do vyprodání zásob.

Calasept EDTA
• Tekutá 17% EDTA v lahvi opatřené 

uzávěrem luer lock na víčku.

SLEVA
15 %

ZenFlex Niti 6 ks 1 470,-

4x 1 g + 50 kanyl | 3 820,- | obj. č. 530188 3 440,-
1g + 15 kanyl | 1 220,- | obj. č. 530189 1 099,-

3 ml | 580,- | obj. č. 571307 549,-
5x 3 ml | 1 ks = 499 Kč | 2 645,- 2 495,-

15x 0,7 g | 8 690,- | obj. č. 530387 6 990,-
5x 0,7 g | 3 360,- 2 850,-

100 ml | 340,- | obj. č. 5304523 170,-*
100 ml | 1 230,- 
obj. č. 52109102 1 045,-



Headrest
• Krycí přehozy (papír/PE-fólie) pro opěradla zubních souprav.
• Rozměr 27 x 28 cm, balené v roli á 100 ks.
• V široké škále barev: bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle 

oranžová, tmavě oranžová, šeříková, vínová, žlutá, šedá a růžová.

Apron č.3
• Pacientské bryndáky vyrobené z polyetylénu a savé měkké celulózy.
• Barvy: bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle oranžová, tmavě 

oranžová, šeříková, vínová, žlutá a růžová.

WOODPECKER
®

PT 5
Piezoelektrický přístroj pro parodontologické ošetření 
s veškerými Endo funkcemi.  
• Přístroj zajišťuje odstranění zubního kamene pomocí krouživých vibrací 
 za použití titanových koncovek až do hloubky 14 mm.  
• Titanové koncovky jsou měkčí než povrch zubu a dochází tak daleko šetrnějšímu ošetření.
• Navíc obsahuje veškeré Endo funkce – vyplachování kanálků, endo scaling, 
 odstraňování kalcifi kací, hledání vstupů do kanálků, reendo odstraňování zalomených nástrojů.

Specifi kace:
Frekvence: 28.000 – 42.000 Hz
Amplituda: 20-60 µm

Obj. kód: 592615                44.990 Kč  59.990,- 

Balení obsahuje:
2 ks LED světelných 
autoklávovatelných násadců
(do 135oC)
10 titanových koncovek
2 momentové klíče
2 nádržky na roztoky
dotykový panel s voděodolným provedením

Název: PT 5 Určený účel: Ultrazvukové zařízení na léčbu parodontu Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného 
účelu. Dostupný na www.hufa.cz. 

SLEVA
25%

910369   Plastvac P7   12 590 Kč  13 400,-

• Pro všechny indikace - chrániče zubů, dlahy, korunky a můstky, nosiče pro bělení a fl uoridaci aj.
• Odolný přístroj s perfektním zpracováním a snadným ovládáním.
• Vhodný jak pro kulaté, tak čtvercové fólie různé tloušťky.
• Umožňuje oboustranné nahřívání.
• Stolek pro model s možností tvarování na rovné ploše nebo ponoření.
• Automaticky spouštěná, vestavěná vakuová pumpa s motorem o výkonu 1 400 W.

pro vakuové tvarování

Vakuový tvarovací přístroj Bio-Art s tradicí od roku 1979. 
Díky výkonnému motoru (1 400 W), jednoduchému použití 
a modernímu, nadčasovému designu se stane i Vaším 
každodenním pomocníkem.

Technická specifi kace: 

Video a detailní informace o přístroji najdete na internetu ZDE:   bit.ly/plastvac

• výkon: 1 400 W
• automatická aktivace vakua;
• hmotnost: 5,4 kg;
• rozměry (ŠxVxH): 24 x 27 x 19 cm.

100 ks | 260,- 235,-

60 x 54 cm - 80 ks | 320,- 290,-
80 x 54 cm - 60 ks | 320,- 290,-



530240    2.170 Kč    2.550 Kč
sleva
15%
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ANIOSGel 800
• Gelový plně virucidní alkoholový přípravek pro 

hygienickou i chirurgickou dezinfekci rukou.
• Bez parfemace a barviv, i pro citlivou pokožku.

ZDARMA

SLEVA

3 + 1
ANIOSGel 500 ml  

s pumpičkou

10 %
na ANIOSGel 800 5 l

Aniosafe Manuclear
• Mycí emulze pro hygienu rukou a celého těla.
• Dermatologicky testováno.
• Vhodné pro děti mladší 3 let, pro časté mytí 

rukou a očistu celého těla.
• Bez parfemace a barviv.

SLEVA
35 %

* Akce platí jen do vyprodání zásob.

Incidin OxyWipe S
• Dezinfekční ubrousky pro všechny povrchy, i ty nejcitlivější.
• Bez obsahu alkoholu.
• Odstraňují vodní kámen - ideální na nerez, dřezy.
• Ekologické - šetrné k pokožce rukou i přírodě.
• Spektrum účinnosti: baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní na 

kvasinky, plně virucidní, sporicidní, noroviry, sporicidní Clostridium 
difficile do 15 minut.

AKCE
5 + 1

Incidin Rapid
• Tekutý koncentrát pro čištění a dezinfekci 

všech omyvatelných ploch a povrchů.
• Obsahuje KAS a aldehydy, neobsahuje 

formaldehyd.
• Široké spektrum účinků proti bakteriím, 

kvasinkám a virům a také proti 
multirezistentním stafylokokům (MRSA).

SLEVA
10 %

Sekudrill
• K dezinfekci a čištění 

stomatologického rotačního 
instrumentária z oceli, 
tvrdokovu, diamantu, 
elastických lešticích nástrojů, 
keramických brusných tělísek  
a kořenových nástrojů.

• Účinná látka: propylenglykol  
hydroxid draselný.

SLEVA
10 %

Dávkovač Nexa
• Dávkovač Nexa má protiodkapávací pumpičku, která 

vtahuje zpět veškeré přebytky produktu a pomáhá 
tak zabránit uklouznutí, pádům a plýtvání čisticími 
prostředky.

• Umožňuje dávkovat všechny typy  
prostředků – gelové,  
tekuté i pěnové.

 
• Rozměry: 236 x 140 x 102 mm.
• Hmotnost: 0,51 kg (bez baterií).
• Baterie: 3 alkalické baterie typu C.

Náplně:
• SERAMAN SENSITIVE FOAM 750 ml NEXA -  

mycí emulze pěnová.
• SPIRIGEL COMPLETE 750 ml NEXA - gelový alkoho-

lový přípravek pro dezinfekci rukou, plně virucidní.

AKCE

AKCE

AKCE

Objednejte jakékoliv  

výrobky Ecolab/ 

Anios v hodnotě  

3 000 Kča ZDARMA  
získáte ANIOSGEL 100 ml.

Objednejte jaké koliv výrobky Ecolab/ 

Anios v hodnotě 6 000 Kč a ZDARMA  
získáte ANIOSGEL 100 ml + SILONDA 100 ml.

Při koupi 2 náplní  
Seraman Sensitive Foam  
NEXA 750 ml (á 239 Kč)

nebo Spirigel Complete  
NEXA 750 ml (á 439 Kč),

získáte dávkovač ZDARMA

500 ml - s pumpičkou | obj. č. 41012941 219,-
4x 500 ml - s pumpičkou | 1 ks = 164,25 Kč | 876,-

5 l | 1 689,- | obj. č. 4101294

657,-

1 349,-* 500 ml s pumpičkou | 259,- | obj. č. 4101885 169,-*

100 ks  | 429,- | obj. č. 4101783 399,-
6x 100 ks  | 1 ks = 358 Kč | 2 574,- 2 145,-

2 l | 999,- | obj. č. 4102521 899,-
6 l | 2 369,- | obj. č. 4102520 2 130,-

2 l | 779,- | obj. č. 410187 699,- Dávkovač bezdotykový NEXA pro kartuše 750 ml | obj. č. 4100871 3 140,-
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CaviWipes
• Dezinfekční ubrousky s nízkým obsahem alkoholu (17 %),  

neškodí povrchům.
• Rozměr: 17,5 x 22,5 cm, ekologické, biologicky odbouratelné.

AKCE
3 + 1

Dezinfekce ve spreji

CaviCide
• Postřiková dezinfekce 

kompatibilní s většinou 
povrchů, baktericidní  
a virucidní účinnost.

• Používá se neředěný.

SLEVA
30 %

Rotasept
• Přípravek na dezinfekci a čištění  

všech typů rotačních nástrojů.
• Používá se neředěný, nástroje se neoplachují, 

vhodný i pro ultrazvukové čističky.
• Účinnost - fungicidní, virucidní  

(včetně HBV, HIV), baktericidní.

Mikrozid AF ubrousky
• Dezinfekční ubrousky napuštěné dezinfekčním 

roztokem k okamžitému použití.
• Rychlá alkoholová dezinfekce - zdravotnický 

prostředek pro všechny oblasti se zvýšeným 
rizikem infekce: místa kontaktu s pacientem, 
vyšetřovací plochy, operační stoly  
a ohraničené pracovní plochy,  
povrchy zdravotnických prostředků.

• Účinnost: bakterie (vč.Tb), mikroskopické 
houby, viry HBV, HIV, HCV, Adeno-viry,  
Rota-viry, Papova-viry, Polio-viry.

• Rozměry: AF ubrousky - 14 x 17,5 cm,  
AF JUMBO ubrousky - 20 x 27 cm.

MD 555
• Speciální nepěnivý koncentrát pro 

sací zařízení a odlučovač amalgamu.
• Rozpouští pevně usazené a ztvrdlé 

nánosy.
• Obzvláště vhodný při používání 

ordinačních pískovaček (Air-Flow 
technika), pro tvrdou vodu a pro 
vodovodní potrubí se špatným 
spádem.

ID 212 / ID 212 Forte
• Koncentrát bez obsahu aldehydů pro 

dezinfekci a čištění běžného instrumentária 
včetně rotačních nástrojů.

• Vhodný i pro ultrazvukové čističky, široké 
spektrum účinnosti.

• Účinné látky: alkalické aminy a kvarterní 
amoniové sloučeniny.

• Při 2% ředění získáte 125 l pracovního 
roztoku, při 4% ředění je  
expozice jen 30 min.

• K dispozici i v silnější variantě Forte.

17. 10. - 23. 12. 2022
ORTHO SPECIÁL

6

Hu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 - 9
objednavky@hufa.cz

Hu-Fa
Dental

Informační časopis pro stomatologickou praxi

Hu-Fa
úsměvy

4x dóza - 160 ks | 1 ks = 236 Kč | 1 260,- 945,-
4x 45 ubrousků | 1 ks = 154 Kč Kč | 820,- 615,- pumpa k 5 l kanystru | 526,- | obj. č. 100024

200 ml | 186,- | obj. č. 100021 130,-
700 ml | 397,- | obj. č. 100022

5 l | 1 550,- | obj. č. 100023

278,-

1 085,-

368,-

2 l | 1 070,- | obj. č. 410034 999,- dóza JUMBO - 200 ks | 610,- | obj. č. 410063

náhradní - 150 ks | 349,- | obj. č. 410040 309,-
dóza - 150 ks | 429,- | obj. č. 410050

náhradní JUMBO - 200 ks | 480,- | obj. č. 410051

389,-

429,-

 549,-

2,5 l | 1 689,- | obj. č. 410258 1 599,-

ID 212 - 2,5 l | 2 099,- | obj. č. 4101420 1 949,-
ID 212 Forte - 2,5 l | 2 129,- | obj. č. 4101421 1 989,-



Elast-O-Loop
• Extrémně elastické a pevné gumičky, průměr 0,3 m.
• Balení: 1008 ks (sortiment barev nebo jednotlivé barvy).

SLEVA
15 %

OrthoSpace kartáček
• Speciální kartáček pro ortodontické pacienty 

kombinující klasický kartáček se štětinami  
ve tvaru V a jednosvazkový kartáček.

SLEVA
18 %

Mouthguard boxes
• Krabičky na rovnátka s otvory, hloubka 2,55 cm.
• Barvy běžné: černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.
• Barvy perleťové: černá, modrá, růžová, fialová a červená.

Retainer Brite
• Tabletky na čištění snímacích zubních aparátků s osvěžující příchutí.
• Efektivně ničí bakterie způsobující zubní plak a silný proti odolným skvrnám a nečistotám.
• Změnou barvy indikuje konec čistícího procesu!
• Ideální pro snímací rovnátka a chrániče zubů.

SLEVA
15 %

Vosk pro pacienty v krabičce
• Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené orto aparátkem.
• Každá krabička obsahuje 5 proužků, balení obsahuje 100 krabiček.
• Dostupná balení: bez příchuti nebo mentol.

Euroform Nikl-Titan
• Nikl-titanové oblouky pro ortodontické použití.
• Kulaté oblouky v průměrech: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
• Obdélníkové oblouky ve velikostech: .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / 

.019x.025 / .020x.020.

SLEVA
15 %

17. 10. - 23. 12. 2022
ORTHO SPECIÁL

6

Hu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 - 9
objednavky@hufa.cz

Hu-Fa
Dental

Informační časopis pro stomatologickou praxi

Hu-Fa
úsměvy

2
Informační časopis pro stomatologickou praxi

Hu-Fa
OTISKOVÁNÍ

6. 3. - 28. 4. 2023

Hu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 - 9
objednavky@hufa.cz

člen

NEW!

úsměvy
Hu-Fa
Dental

N O V Ý  D E N TÁ L N Í  L A S E R  N A  M Ě K K É  T K Á N Ě :  V Ý V O J  P O K R AČ U J E

Ř E Ž E .  H O J Í .  P O M Á H Á  T LU M I T  B O L E S T.
Vyšší výkon. Rychlejší a hladší řez.

Dva fotobiomoduační adaptéry PBM pro intraorální použití.
Jeden fotobiomoduační adaptér PBM pro extraorální použití.

Více informací o přístroji a procedurách viz strana 11.
Více informací najdete na straně 11.

1 008 ks | 969,- 829,-

1 ks | obj. č. 430066 45,-
100 ks | 1 ks = 37 Kč | 4 500,- 3 690,-

běžné - 10 ks | 250,- 220,-
perleťové - 10 ks | 250,- 220,- 36 tablet | 459,- | obj. č. 431109 390,-

100 krabiček á 5 ks | 2 849,- 2 490,-

kulaté oblouky - 10 ks | 309,- 260,-
obdélníkové oblouky - 10 ks | 479,- 410,-
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Xylitol žvýkačky dětské
• Až 100% redukce kazů díky snížení  

množství plaku a kyselých bakterií.
• Zabraňují pocitu suchých úst  

(xerostomii), redukují přenos  
kazů z matky na dítě.

• Obsahují bylinný glycerín.

* Platí pouze do vyprodání zásob.

SLEVA
39 %

Skinsept Mucosa
• Kožní roztok SKINSEPT MUCOSA 

k profylaktickému a léčebnému 
použití na sliznici dutiny ústní  
a hltanu a profylakticky  
i na sliznici.

• Neředí se.

SLEVA
35 %

Edelweiss fazety
• Minimálně invazivní.
• Přirozený vzhled.
• Dlouhá životnost.
• Biokompatibilní a antibakteriální.

SLEVA
54 %

LM držátko zrcátka 
• Samostatné držátko  

bez zrcátka.

SLEVA
75 %

ANIOS R444 
• Koncentrovaný přípravek  

pro renovaci nerezových  
nástrojů.

• Odstraňuje minerální  
usazeniny.

• ZP tř. I.
• Balení: láhev 1 l.

SLEVA
29 %

Zeta 3 Wipes
• Bezaldehydové biocidní  

dezinfekční ubrousky.
• Široké spektrum účinnosti - 

baktericidní, fungicidní, 
tuberkolicidní, virucidní, včetně 
HIV, HBV, HCV, H1N1, H5N1, 
adenovirus, rotaviry, noroviry.

• Svěží, příjemná vůně.
• TOTAL - s obsahem alkoholu,  

rychle zasychají,  
silný čistící účinek.

SLEVA
49 %

CleanJoy
• Profylaktická pasta pro odborné 

čištění a leštění zubů s obsahem 
fluoridu  
a xylitolu.

SLEVA
20 %

Panasil binetics putty
• Panasil Putty soft
• Měkčí varianta základní otiskovací hmoty (tmelu) s nízkou 

finální tvrdostí je ideální pro parodontální případy.
• Elastický, nelepivý, příjemný pro pacienty.
• Ideální pro metodu dvojího míchání, dobře vodivý pro 

korekční hmotu.
• Binetics: světle zelená barva, celkový čas 5 min.
• Binetics starter kit obsahuje:  

380 ml otiskovací hmoty  
a 10 dynamických míchacích koncovek.

SLEVA
30 %

ANIOSGel 800
• Gelový plně virucidní 

alkoholový přípravek 
pro hygienickou 
i chirurgickou 
dezinfekci rukou.

• Bez parfemace  
a barviv, i pro citlivou 
pokožku.

SLEVA
20 %

IonoStar Plus
• Rychle tuhnoucí skloionomerní 

výplňový materiál.

SLEVA
30 %

Neo Spectra ST úvodní balení
• Neo Spectra ST je univerzální  

výplňový materiál.
• Úvodní balení obsahuje:  

Kompule 4x 0,25 g v odstínu  
A1, 4x 0,25 g v odstínu A2,  
8x 0,25 g v odstínu A3, 4x 0,25 g v odstínu A3.5  
a 4x 0,25 g v odstínu A4, aplikátor  
kompulí, vzorník, 2,5 ml  
Prime&Bond Universal™  
Adhesive, příslušenství.

SLEVA
25 %

Visalys Temp
• Pevný materiál pro výrobu provizorních korunek  

a můstků razidlovou metodou.
• Odolnost proti zlomení, deformaci a abrazi.  

Estetický, přirozeně  
fluorescentní  
a stálobarevný.

SLEVA
55 %

jahodové - 30 ks - exp. 30.03.2023 | 129,- 
obj. č. 5980271 79,-* 500 ml - exp. 01.05.2023 | 369,- | obj. č. 410095 239,-*

horní, P1 č.11, vel. XS - exp. 01.07.2023 
1 590,- | obj. č. 5014124 729,-*

Držátko zrcátka 25 mm, šedé, ErgoSense | 389,- 
obj. č. 5925SG 99,-* 1 l - exp. 28.07.2023 | 1 259,- | obj. č. 4102218 899,-*

total dóza - 120 ks - exp. 30.07.2023 | 429,- 
obj. č. 4103560 219,-*

100 g, žlutá, střední, máta - exp. 31.07.2023 
780,- | obj. č. 5411301 630,-* starter kit - exp. 31.07.2023 | 3 370,- 2 350,-* 5 l - exp. 28.08.2023 | 1 689,- | obj. č. 4101294 1 349,-*

A3, kapsle 20 ks - exp. 30.08.2023 | 1 830,- 
obj. č. 530123A3 1 290,-*

kompule (HV) - exp. 31.08.2023 | 3 748,- 
obj. č. 52407KIK 2 799,-*

A2 (50 ml + 15 kanyl) - exp. 31.08.2023 
3 120,- | obj. č. 53044A2 1 390,-*
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MD-Cleanser 17% EDTA
• Materiál pro výplach a chelataci kořenových kanálků, 

odvod detritu a vrstvy smear layer.
• Usnadňuje preparaci k. k. zvlášť při kalcifikaci nebo u 

úzkých kanálků v distálním úseku a zajišťuje tak kvalitní 
ošetření celého k. k.

• Zároveň napomáhá  
k lepšímu průniku  
kořenových nástrojů  
a tím je šetří a prodlužuje  
jejich životnost.

SLEVA
50 %

GC Fuji IX GP kapsle A3,5
• Kondenzovatelný, chemicky  

tuhnoucí, nelepivý skloionomerní  
cement na kavity I., II. a V. třídy,  
jako podložka nebo základ výplně.

SLEVA
42 %

Multilink Automix transparentní
• Duálně tuhnoucí upevňovací  

systém na cementování nepřímých  
náhrad vyrobených z křemičité  
a oxidové keramiky (např.  
IPS e.max), z kovu, kovokeramiky  
i kompozit a kořenových čepů.

• Pevně drží, optimální kvalita okrajů, příjemné odstraňování 
přebytků.

SLEVA
37 %

Tetric Prime
• Univerzální kompozit, který lze 

tvarovat.

SLEVA
27 %

Opaquer
• Duálně tuhnoucí materiál pro 

překrytí kovu při opravách 
fixních náhrad.

SLEVA
40 %

PermaFlo A3.5
• Oblíbený tekoucí kompozit pro  

dostavby chrupu v pediatrii  
a ošetření mikrokavit, pro  
upevnění transparentních inlejí,  
onlejí a fazet, pro přímé fazety a pro výplně I. - V. třídy.

• Radiopákní, světlem tuhnoucí.
• Naplněn z 68 % nanočásticemi.

SLEVA
35 %

G-aenial A'CHORD Layering Kit

SLEVA
41 %

Good Morning Spray
• Antibakteriální sprej pro  

péči o snímací náhrady.
• Obsahuje chlorhexidin, vytváří  

antibakteriální efekt a vylepšuje ústní hygienu.
• Zpomaluje tvorbu plaku způsobenou  

ústními bakteriemi.
• Po řádném raním očištění náhrady,  

navlhčete základnu náhrady 2-3  
postřiky, poté ihned náhradu nasaďte.

• Poznámka: Aplikace spreje  
nenahrazuje čištění náhrady.

* Platí jen do vyprodání zásob.

SLEVA
55 %

Hemo - Wedge 11 mm
• Dřevěné klínky z javorového dřeva s hemostatickými 

účinky díky obsahu síranu draselného.

SLEVA
64 %

Rukavice Nitrylex beFree
• Nitrilové, nepudrované vyšetřovací rukavice 

s texturovaným povrchem v oblasti prstů.
• Vhodné pro lékaře/pacienty s alergií na latex, tenké, 

pohodlné, snadné se oblékají.
• Ve švestkové barvě.

SLEVA
13 %

Evolution čepy
• Inovativní systém čepů s anatomickým designem.
• Čepy jsou vyrobeny ze skelných vláken  

zpevněných epoxidovou pryskyřicí.
• Dobře čitelné v RTG snímcích díky zvýšené 

radioopacitě.
• Balení obsahuje: 5 čepů  

v jednom tvaru a jedné  
velikosti.

SLEVA
až 55 %

Edelweiss 
univerzální čep
• Translucentní čepy umožňují 

periapikální polymeraci svět-
lem, barva A1.

SLEVA
48 %

100 ml - exp. 30.09.2023 | 340,- | obj. č. 5304523x 170,-*
kapsle 50 ks - A3,5 - exp. 08.10.2023 | 4 779,-  
obj. č. 5303A5 2 790,-*

transparentní 9 g - exp. 19.10.2023 | 6 390,- 
obj. č. 530175T 3 999,-*

refill 3 g C2 - exp. 30.10.2023 | 1 919,- 
obj. č. 52127C2 1 395,-*
refill 3 g T - exp. 30.10.2023 | 1 919,- 
obj. č. 52127T 1 395,-*

katalyzátor - 3 ml - exp. 30.10.2023 | 950,- 
obj. č. 521104 569,-*

2x 1,2 ml A3.5, exp. 30.10.2023 | 1 840,- 
obj. č. 500952 1 190,-*

(A2; A3; AO2; AE; JE) - exp. 30.10.2023 
8 458,- | obj. č. 52761LK 4 990,-* 100 ml - exp. 28.11.2023 | 440,- | obj. č. 882050 199,-* 200 ks | 1 380,- | obj. č. 521280A 499,-*

vel. L - 100 ks | 150,- | obj. č. 300458L 130,-*
vel. M - 100 ks | 150,- | obj. č. 300458M 130,-* bílé M - 5 ks (H) | 1 099,- | obj. č. 562142M

zelené L - 5 ks (D) | 1 099,- | obj. č. 562149L 499,-*
šedé L - 5 ks (D) | 1 099,- | obj. č. 562146L

modré L - 5 ks (H) | 1 099,- | obj. č. 562145L

599,-*

599,-*

899,-* univerzální, 1 mm, 5 ks | 1 920,- | obj. č. 5017021 999,-*



TRAVELHu-Fa
Dental

Vážení přátelé cestování,
příroda se rychle probouzí ze zimního spánku a my přemýšlíme, kam se společně vypravit za hranice všedních dní. Říjen letošního roku strávíme v Kolumbii, krásce Latinské Ameriky, 
s nádechem koloniální Evropy, krásou Kostariky a karibskými plážemi! Přidáte se k nám? Vaše cesta však nemusí vést zrovna na druhý konec světa. Hned v květnu se chystáme využít 
pověstné irské pohostinnosti a vychutnat si do sytosti krásy tohoto smaragdového ostrova. A nebo Vás láká relax a skvělá gastronomie v maďarských termálních lázních? Letos v luxusním 
Spirit Hotelu Thermal Spa 5* v Sárváru. Tak si raději včas zarezervujte místa na zájezdech Vašich snů! Jsme si vědomi, že aktuální doba je plná změn, jsme připraveni na individuální přístup. 
Přinášíme Vám desetiletími prověřenou jistotu, u nás se nic nemění - naše zájezdy jsou odborné a proto si je můžete  odečíst z daní. Kompletní a co nejvíce aktuální nabídku najdete na 
www.hufa.cz v odkaze Travel, kde se na daný zájezd můžete on-line přihlásit. Děkujeme, že nám zachováváte přízeň a těším se s Vámi brzy na shledanou!
Daniel Linnert

smaragdový ostrov

IRSKO
Termín: 11. - 19. května 2023 (9 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: 4* hotely s polopenzí
Nenechte si ujít: mystickou krajinu 
a památky věčně zeleného ostrova
Cena: 63 990 Kč (včetně poplatků)

Ne nadarmo se Irsku říká smaragdový ostrov. Všechno je tu zelené 
a jen občas všudy přítomnou zeleň vystřídají obilná pole a skalna-
té kopce. Na každém kroku je cítit irská pohostinnost; jakoby se 
lidé řídili pořekadlem "Cizinec je přítel, se kterým se setkáš...“
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Ne nadarmo se Irsku říká smaragdový ostrov. Všechno je 
tu zelené a jen občas všudy přítomnou zeleň vystřídají obil-
ná pole a skalnaté kopce. Na každém kroku je cítit irská po-
hostinnost; jakoby se lidé řídili pořekadlem "Cizinec je přítel, 
se kterým se setkáš...“

Letní dovolená v Rakousku 

STUBAI
Termín: 15. - 22. července 2023 (8 dnů)
Ubytování: Hotel Stacklerhof 4* (2 lůžkové pokoje s polopenzí)
Cena: 26 290 Kč

Spojení s přírodou, nepopsatelná blízkost vrcholů - léto 
v tyrolském Stubaitalu se odehrává velmi aktivně a ven-
ku. O to se postará čerstvý vzduch, jedinečné panorama 
a vysokohorská rozmanitost, které si příznivci aktivní 
dovolené i turisté tolik užívají. S kartou Stubaier Super 
Card, která platí na čtyřech lanovkách Stubaier Glets-
cher, Schlick 2000, Serlesbahnen Mieders a Elferbahnen, 
se rychle dostanete do vzdušných výšin a k výchozím 
bodům vysokohorských a alpinistických túr. Existuje tedy 
dostatek dobrých důvodů pro strávení dovolené ve Stubai.

Země Vikingů

ISLAND
Termín: 9. - 15. září 2023 (8 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: kvalitní 3-4* hotely se snídaní
Cena: 101 990 Kč (včetně poplatků)

Island nepatří mezi ta místa, kam sebou turisté 
jezdí jen tak plácnout na pláž a týden se válet.
Island to je země s panenskou krajinou, přírodními 
jezery a stále aktivními vulkány. 
Proto Vás zveme na návštěvu ostrova, kterému se 
přezdívá země ohně a ledu a kde se nacházejí oba 
největší ledovce v Evropě. A to vše v těsné blízkosti 
polárního kruhu v Atlantiku.
.
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KOLUMBIE americká kráska
Kolumbie, to je země s nádechem koloniální 
Evropy, krásou Kostariky a karibskými plážemi! 
K tomu přimíchejte velkou porci širokých úsměvů 
a vibrující hudbu Latinské Ameriky. Místnímu pa-
noramatu dodávají jedinečný šmrnc deštné pralesy a nad 
městy se tyčící mohutné hory. Toužíte spíše po odpočin-
ku než po horách? Pak nevynechejte místní pláže, jejichž 
krása na severu se vyrovná těm mexickým, zatímco pláže 
na západě, u Pacifi ku, lemují bujné lesy a jsou skvělým 
místem pro surfaře. Povinnou zastávkou je také návštěva 
kávové plantáže. Není se čemu divit - země každý rok vy-
produkuje největší množství kávy na světě. Na farmě se 
neopomeňte podívat na to, jak se sbírají kávová zrnka, jak 
se zpracovávají a jak se z nich stane káva do šálku.

Termín: 14. - 27. října 2023 (14 dnů)
Doprava: letecky
Ubytování: 4* - 5* hotely s polopenzí
Nenechte si ujít: hlavní město Bogotu, koloniální město Villa 
de Leyva, kávovníkové plantáže, novodobé španělské Kartá-
go - Cartagenu, rybářské městečko Taganga, nejkrásnějších 
úseky karibského pobřeží v NP Tayrona

Cena: 111 990 Kč (včetně poplatků)

Poznejte KARIBIK
Termín: 22. listopadu - 3. prosince 2023 (12 dnů)
Doprava: letecky/lodí
UUbytování: Martinik - Hotel La Pagerie 4* / plavba - MSC Seaside
Nenechte si ujít:  Martinik: Fort de France, Guadeloupe: 
Point a Pitre, Saint Lucia: Castries, Barbados: Bridgetown, 
St Vincent & The Grenadines: Kingstown, Grenada: Saint George

Cena: 66 990 Kč (včetně poplatků)

Splňte si svůj životní sen a vydejte se s námi 
na nezapomenutelnou cestu Karibikem! Během 
okružní plavby po atraktivních místech se budete 
určitě cítit jako pirát z Karibiku! Aniž byste se museli 
stěhovat, tak poznáte velké množství zajímavých kul-
tur, míst a zemí. Každá ze zastávek lodi Vám nabídne 
neopakovatelné zážitky!

Vychutnejte si ten pocit, kdy jeden den odjíždíte z 
jednoho místa a den další se probudíte na místě ji-
ném! Není to skvělé, když hotel jede s Vámi?

MAĎARSKO: SÁRVÁR - nekončící relaxace 

Termín: 27. září - 1. října 2023 (5 dnů)
Doprava: vlastní
Ubytování: Spirit Hotel Thermal Spa 5* s polopenzí
Nenechte si ujít: relaxace a koupání v lázních, vynikající maďarské speciality 
a vína, golf na 18ti jamkovém hřišti Greenfi eld Hotel Golf & Spa

Cena: 18 990 Kč / 799 EUR

Sárvár, nacházející se v západní části země, je 
malé příjemné městečko, bohaté na kulturně 
historické památky a turistické pozoruhodnosti. 
Pramen prýštící z hloubky 2000 m poskytuje léči-
vou vodu o teplotě 83°C, obsahující alkalie, chloridy, 
bróm, jód a četné stopové prvky. Odpařený solný 
roztok se používá pro léčení astmatu a chorob hor-
ních dýchacích cest.
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roztok se používá pro léčení astmatu a chorob hor-
ních dýchacích cest.
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pásek bílý    0,5 × 150 mm, 2 ks Obj. č.: 588015 2.090 Kč   2.440 Kč

splétaný copánek ø 2,2 × 150 mm, 2 ks   2.090 Kč   2.440 Kč

UD vlákno ø 2,2 × 150 mm, 2 ks Obj. č.: 588013 2.090 Kč   2.440 Kč 

mřížka    80  ×   53 mm, 2 ks   Obj. č.: 588004 2.090 Kč   2.460 Kč
Název: Fast Splint Určený účel: Stabilizace zubu, zpevnění dočasných náhrad, zesílení dentální protézy. 
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání, včetně úplného 
určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

Další informace na internetu: bit.ly/FastSplint

Fast Splint
• Systém skelných vláken předem 
 impregnovaných pryskyřicí.
• Vhodný jak pro ordinační, tak laboratorní použití.
• Neobsahují kov, translucentní - téměř neviditelné.
• Nevyžadují zvláštní instrumentárium.

• Odstíny - bílý nebo růžový.
• UD vlákno - jednotlivá vlákna, umožňují použít 
 libovolný počet vláken, snadno se tvarují.
• Transparentní mřížka pro zesílení pryskyřičných snímacích náhrad.    pásek bí

lý splétaný copám

ek

              UD vlá
kno

49.990 Kč
57.990 Kč

• stabilní celokovový rám stolu
• odolná pracovní deska
• nastavitelná výška stolu (82-90 cm)
• přirozené pracovní světlo
• výkonné odsávání s nízkou hlučností
• ergonomicky navržené prvky
• moderní nadčasový design
• v různých barvách a provedeních
• plně vybavený komplet za skvělou cenu

STOLY
laboratorní
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OBLÍBENÉ KOUSKY ZA SUPER CENY

Fujirock EP Premium
Sádra IV. třídy pro velmi náročné a citlivé tech-
nologie s vysokou přesností. 
Barvy: polární bílá (4 kg), 
pastelově žlutá (11 kg).

  4 kg 1 210 Kč 
11 kg 2 650 Kč 

Pattern Resin set
Chemicky tuhnoucí modelovací pryskyřice, 
set obsahuje: 100 g prášku a 105 ml tekutiny, 
míchací kelímky, štěteček.

set 2 800 Kč

Fujirock EP
Prvotřídní sádra IV. třídy, zlatohnědá barva, 
balení 5 kg nebo 22 kg.

  5 kg 1 140 Kč 
12 kg 2 190 Kč



Ing. Ivana Raschmannová
telefon: +420 576 771 402
mobil: +420 777 242 712

e-mail: raschmannova@seznam.cz

Eva Šichnárková
mobil: +420 737 156 919

e-mail: eva.zuby@gmail.com

Lenka Svačinová
mobil: +420 732 736 904
e-mail: svacinova@hufa.cz
e-mail: zaklen@seznam.cz

Jana Kamel
mobil: +420 775 045 447 
e-mail: kamel@hufa.cz

Ing. Ladislav Rolenc
mobil: +420 723 312 221
e-mail: rolenc@hufa.cz

Markéta Petrů
mobil: +420 777 779 700

e-mail: petru@hufa.cz

Renata Rolencová
telefon: + 420 576 771 418
mobil: + 420 776 779 232
e-mail: rolencova@hufa.cz

S  renata_rolencova

prodej Zlínský kraj a MSprodej JM, OL, VYS prodej Jihočeský krajprodej Brno, Vysočina a JMTelemarketing prodej PrahaTelemarketing

Martin Kovář
mobil: +420 606 545 800

e-mail: kovar@hufa.cz

Ivo Just
mobil: +420 602 443 882 
e-mail: ivo.just@hufa.cz

Ing. Ivan Linhart
e-mail: linhart@hufa.cz

mobil: +420 604 655 161

Pavel Harbich
mobil: +420 776 029 008
mobil: +420 777 779 707

e-mail: harbichova@hufa.cz

Jana Dalajková
mobil: +420 603 294 565 

e-mail: jana_dalajkova@hufa.cz

Petr Neoral
mobil: +420 724 096 076
e-mail: neoral@hufa.cz

Dana Slaná
mobil: +420 773 456 011

e-mail: slana@hufa.cz

prodej Karlovarský, 
Plzeňský kraj

prodej Vysočina, Brno, 
J. Morava

prodej Olomoucký kraj prodej Moravskoslezský krajprodej Krkonoše 
a Liberecký kraj

prodej Zlínský kraj a MS prodej Praha, stř. Čechy

Marcela Rusová
mobil: +420 777 779 701 
e-mail: rusova@hufa.cz

Bohumil Hejtmánek
mobil: +420 603 294 718 

prodej východní Čechy

Vladimír Veselský
mobil: +420 774 132 622

prodej východní Čechy

Obchodní zástupci

prodej Praha, Čechy
Telemarketing Specialista pro implantologii

Mgr. Lenka Hufová
mobil: +420 732 213 695
e-mail: hufova@hufa.cz

péče o Vaši toaletu
výrobky zn. Bref
nad 8 000 Kč

křupavé oříšky z pece
natural nebo solené, 

200 g
nad 7 000 Kč

+

Hu-Fa hebké kapesníčky
3-vrstvé, 80 ks
nad 4 000 Kč

Dárky jsou dostupné do vyprodání zásob. Vyhrazujeme si právo dárek změnit bez předchozího upozornění.

Vaše  objednávky odměníme 
hodnotnými dárky!

Hu-Fa mýdlo na ruce
se solí z Mrtvého moře

nad 5 000 Kč

lahodné BIO čokolády
Vivani, 100 g
nad 5 000 Kč

ručníky a kuchyňské 
utěrky hebné a savé,

3 ks v balení
nad 12 000 Kč



Obraťte se na svého obchodního zástupce! Rád Vám předvede sortiment lupových brýlí, vysvětlí případné 
Vaše dotazy a provede odborné zaměření, jež předchází každé objednávce lupových brýlí. 

Kontaktujte našeho produktového specialistu: Miroslav Štěpánek
+420 773 456 008, stepanek@hufa.cz

Hu-Fa Dental 
Váš výhradní distributor
značky Univet® pro ČR a SR

Nejnovější přírůstek do rodiny exkluznivních 
světelných systémů pro lupové brýle

• Světelný výkon - 50.000 lux, teplota denního  
 světla (5.700 K)
• Nastavitelná svítivost v 5 úrovních
• Výdrž baterie 9 hodin, nabíjení 6 hodin
• Hmotnost světlometu 25 g, UV fi lter 525 nm
• Ovládání světla pomocí řídící jednotky nebo  
 aplikace v mobilu
• Ostře ohraničená kruhová plocha s jednotným  
 jasem,  bez tvoření stínů

Obj. kód: 910286   45.590 Kč

Název: Eos Next Účel určení: Světelné systémy na LED bázi. 
Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití a informace 
o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný 
na www.hufa.cz. 

Návrat k základům designu, čisté a vždy živé linky, 
které se pravidelně navracejí na výsluní díky přesnosti 
svého zpracování. Pevné, ale přitom lehké materiály, neutrální 
barvy ve spojení s klasickým designem.

• Prizmatické binokuláry s kratším a lehčím pláštěm XS i galilejské lupy 
 s vylepšenou PRO optikou
• Ikonický design, precizní provedení obrouček ze speciální slitiny titanu a leteckého   
 hliníku
• Dostupné ve všech zvětšeních – galilejské (2,0× - 3,5×) a prizmatické (3,5× - 5,0×)
• Skla umožňují individuální úpravu dioptrií, dostupné ve všech zvětšeních.
• Neutrální barvy – desert sage (pouštní šalvěj)
• Zvětšení 3,5× u Galilejských = příplatek 4.600 Kč

Galilejské ONE lupové brýle   40.090 Kč   44.490 Kč
Prismatické ONE lupové brýle   66.090 Kč   71.290 Kč 

Exkluzivní řada Black Edition, která vyniká svým luxusním provedením včetně extra odolné 
povrchové úpravy „Wrinkle paint“, kterou používá i např. Ferrari nebo Lamborghini na své motory

Galilejské Black ONE lupové brýle  45.290 Kč   50.290 Kč
Prismatické Black ONE lupové brýle  71.290 Kč   79.190 Kč

Název: Binokulární lupové brýle TTL galilejské Účel určení: Zvětšovací pomůcka. Zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě návod k použití
a informace o bezpečném používání, včetně úplného určeného účelu. Dostupný na www.hufa.cz.

SLEVA na světelný systém při koupi
• galilejských lupových brýlí 20 %
• prismatických lupových brýlí 25 %

Ochranný štít pro lupové brýle
Laboratorně certifi kovaná ochrana očí a obličeje, která neovlivňuje ostrost, absolutně nezkresluje, 
nemlží se a umožní Vám vykonávat Vaši profesi v maximálním bezpečí.

Obj. kód: 5907102                                           2.150 Kč   2.390 Kč




