
                            

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iNFINITE HORIZONS 

 
NEKONEČNÉ OBZORY 

 

Výber z produktov 

 
pre zubné techniky 

 

Obchodná spoločnosť pre stomatológiu 
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Alamo S 25kg          
 

alabastrová sádra, ohraničená 

expanzia, s prísadou 20% tvrdej 

sádry. Dlhá doba spracovateľnosti 

a tuhnutia. Prírodná biela.         

 

                

 

   20,05€        14,90€ 

 

 

 

Hinridur 25kg 
osvedčená a obľúbená sádra III.triedy 

 

       33,44€         26,90€ 

 

 

modrá / žltá / zelená / prírodná biela 

 

 

 

Hinridur S 25kg  45,40€     39,90€   SUPERBIELA 

syntetická tvrdá sádra III.triedy pre čeľustnú ortodonciu a ortopédiu 

 

Alamo S 25kg 1bal +  Hinridur 25kg 1bal 
za zvýhodnenú cenu 

     ↆ 
 

GRÁTIS 

     ↆ 
 

Hinristone 20 

zlatohnedý   1kg  

Leštiaca pemza 5kg 

20,05€        16,90€ 

                                       Pemza 25kg    79€ 

Pemza Sep  1L 
bakteriálna a fungicídna dezinfekcia pemzy 

11,90€ 

 

Korundový piesok 50, 110, 250 µm 

33,44€        25,50€        5kg 

130,19€        99€            25kg 
 

Hinristone 20          
optimálne tekutá thixotropná 

supertvrdá prírodná sádra IV. triedy. 

Pevný, stabilný povrch modelov, 

s vysokou stabilitou hrán a odolnosťou 

proti vrypu.  

zlatohnedá / žltá / zelená / biela     

    

1kg vrecko  -  9,90€ 

5kg  vedierko  -  33,44€    25€ 

25kg vrece  -   130,19€    99€   

 

 

 

Japan  4kg      46,80€        39,90€ 

 

syntetická supertvrdá sádra     

IV. triedy s veľmi nízkou 

rozpínavosťou, vysokou 

presnosťou hrán a enormnou 

tvrdosťou. Táto sádra vykazuje 

vysokú tekutosť, spojenú 

s obzvlášť hladkým povrchom. 

 

zlatohnedá / biela  

Debubblizer – PRO 

odstraňovač povrchového napätia 

pre voskové objekty a silikónové 

odtlačky. Zaisťuje dobré 

zosieťovanie medzi voskom 

a zatmel. hmotou, alebo medzi 

odtlačkom a sádrovým modelom.  

Sádrové modely a odliatky sú 

zreteľne hladšie, bez porozity 

a bublín. 

100ml s MTP  8,40€   /  1L  28€ 

 

 

Neutralit / Neutrasil 
 

Prostriedky na zníženie 

povrchového napätia 

silikónu, vosku, kovu, PMMA 

/Neutralit/, alebo silikónu 

voči zatmelovacej hmote 

/Neutrasil/. 
 

250ml spray  -  29,90€ 

1000ml fľaša  -  66€ 
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Granisit®  4x5kg 

           119€ 
 
precízna fosfátová bezgrafitová 

zatmeľovacia hmota na skelety 

a kombinované práce 

 

+ GRÁTIS  

Typ 100 3L   / 48€ / 
 

 

 

Granisit® 5kg  -  32€ 

Micro 28x180g  /5,04kg/ 

      49€ 

Micro 56x180g  /10,08kg/ 

      95€ 
 

Veľmi jemná, fosfátová, 

bezgrafitová, presná zatmeľovacia 

hmota, vhodná nielen na skelety, 

ale i na zhotovovanie koruniek 

a mostíkov. Má exaktne presnú 

reprodukciu detailov a hodvábne 

hladký povrch, vďaka veľmi jemnej 

zrnitosti. Vynikajúca schopnost zatekania. 

 

 Premium   15x160g  /2,4kg/  - 37€ 

Premium   50x160g  /8,0kg/  - 119€ 

Premium   125x160g  /20,0kg/  - 260€ 
 

fosfátová, šoková  zatmelovacia hmota  

špičkovej kvality, s vysokou presnosťou bez 

obsahu uhlíka. Je vhodná pre použitie 

všetkých obvyklých dentálnych zliatin a pre 

teploty až  1100 °C. Je plne použiteľná pre 

všetky korunkové i mostíkové techniky, pre 

drahé i náhradné kovy, skelety, kombinované 

práce,  a mnohonásobne osvedčená pre 

presovanú  keramiku. Veľmi jemný, hladký 

povrch.  

Modiral S 1kg 
Prémiová CoCr zliatina pre 

skelety a kombinované práce.  

 

Modiral S može byť 

spracovávaný všetkými liacimi 

technikami, jeho jemná 

štruktúra umožňuje dosiahnutie 

hladkého, hutného povrchu a 

leštenie do vysokého lesku.        
     

          265€         199€ 

 
Keralloy N   1kg              NiCr zliatina  na napaľovanie keramiky  

                300€        182€ 

 

 Znížená tvrdosť 185 HV10.  

 Vysoká pevnosť.  

 Vysoký modul elasticity  -  dôležité 

pre zaťažiteľnosť kovu na fixné konštrukcie. 

  Vynikajúca väzba kov - keramika.  

 Neobsahuje Berylium ani Gallium. 

 

WAK  25 – 500 ºC : 13,7 x 10-6 / 25 – 600 ºC : 14,1 x 10-6 
 

 

 

 

 

CoCr pod keramiku  -  Lukachrom C  1kg  -  222€    

CoCr na skelety - Lukachrom FH 1kg  - 156€  

NiCr pod keramiku -  Lukachrom N  1kg  -  135€ 

 

Výborný „zrkadlo efekt“ umožňuje ľahkú detekciu a 

prípadnú korekciu správneho momentu liatia. 

Vysokokvalitná produkcia s využitím kontinuálneho 

liatia. Veľmi krátky proces chladenia, bezproblémové opracovanie 

a leštiteľnosť. Zvárateľné laserom, bez obsahu kadmia a berília. 

Vynikajúci pomer kvality a ceny. 

Siladent - Dublovací systém 
Adisil Rapid 1+1  -  1 

Manžeta dublovacia 40m  -  1 

Manžeta krepová 25m  -  1 

 

     194€ 
 

 

 

+  GRÁTIS : 

Stabilizačná podložka - 1ks  

Kríž dublovací - 1ks  

Hinristone IV. Sádra - 1kg  

Granisit  -  5kg 

v hodnote  63€ 

Modellsystem          169€ 

Profident 2010 starter set 

Umožňuje zhotovenie delených 

modelov vysokej kvality. Po 

príprave odtlačku sa jedným 

krokom zhotoví kompletný model 

vrátane podstavca. Profident 2010 obsahuje dimenzionálne stabilnú 

doštičku s pinmi Split-cast. Hladký povrch modelu bez bublín. 
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Iso-Pro 
separating fluid 

sádra/vosk 

úplne sa vsakuje do 

povrchu sádry a teda 

nezanecháva žiaden 

nežiadúci film. Je bez 

alkoholu, riediteľný 

s vodou, má neutrálne 

správanie voči voskom 

i zatmel.hmotám. Vynikajúce izolačné schopnosti už pri 

jednom nátere.             30ml   10,60€   /   250ml   54,70€ 

 

Isolat film  1L     19,90€    16,90€ 

 
Izolant. 

 

Tepelne odolný film, vytvorený 

izolačným prostriedkom s vynikajúcou 

separačnou účinnosťou na báze alginátu 

pre hladké a bezpórové povrchy.  

Distančné laky pre náročných  20ml      13,30€      

Vyznačujú sa rýchlym schnutím, vysokou konečnou tvrdosťou, 

odolnosťou voči pare a vysokou krycou schopnosťou. Od 7µ do 12µ. 

/ strieborný, zlatý, červený, transpa, modrý, béžový / 

Vyznačovač kontaktných 

bodov  3µ  20ml     13,50€ 

dobre drží na všetkých 

materiáloch ako je kov, sádra, 

plasty. Ľahko umývateľný vodou 

 

 

Vyznačovač povrchovej štruktúry keramiky + riedidlo  2x20ml   

pre presné zobrazenie povrchovej 

štruktúry, lesku a textúry fazetovaných 

zubov, kvôly harmonizácii so štruktúrou 

susedného prirodzeného zubu.  35€ 

 

 Flexi-Dip  /   Duro-Dip   190g    51,90€ 

 
elastický vosk ( duro-dip – tvrdý ) do tavičky 

pre vytvorenie presných čiapočiek 

s vynikajúcimi škrábajúcimi a orezávajúcimi 

vlastnosťami. Vysoká presnosť, uchovanie 

tvaru pri snímaní z pahýľa, ľahké 

nasadzovanie. Ideálna teplota pre hrúbku 

čiapky 0,35-0,4mm v tavičke : Flexi-Dip 87°C 

a Duro-Dip 84°C. Oranžový, žltý, fialový, šedý, 

zelený.           
 

modelovacie vosky pre 
C&B  i  skelety, 
inlayové, cervikálne, 
blokovacie, CAD/CAM 
vosky, lepiace vosky, 
vosky VKS pre 
celokeramické systémy 
... 
vynikajúce fyzikálne 
vlastnosti podľa druhu 

určenia     60g – 15,90€  
110g – 24,10€ 

 

   Podjazykový strmeň 4x2mm/65g  -  12,50€       Vykrývací /blokovací/ vosk 60g  -  15,90€         Modelovací vosk na skelety 60g  -  15,90€ 

                                                                dobre drží na sádre e je ľahko škrábateľný             optimálna tekutosť a tvrdosť  
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LUKAPattern   3g striekačka 19,60€ 
 

 

Svetlom tuhnúci thixotropný univerzálny kompozit. 

Pattern systém. Modelácia pre odlievanie, 

skenovanie, presovanie koruniek, mostíkov, inlayí, 

onlayí, spôn, zásuvných spojov, primárnych 

i sekundárnych t0eleskopov, implantologických 

supraštruktúr... Jednoduchá aplikácia z ruky. Úplne 

spaliteľný bez rezíduí. Ľahko 

sa opracováva a leští. Veľmi presný a stabilný materiál. 

Po vytvrdnutí vykazuje vysokú povrchú tvrdosť, je však 

i potom kombinovateľný s modelovacími voskami. 

LED polymerizačná ručná lampa  -  35€ 

Voskový drôt   250g 

 

14,90€ 

 

Ø2,5  -  Ø5,0mm 

 

 
bez vnútorného pnutia, ľahko 

ohýbateľný, bez deformácii. 

V dvoch tvrdostiach. 

Vosk platničkový   

         

 

 

2500g 

       

50,30€    43,10€ 

 

 

Špičková nemecká kvalita, ekonomické balenie, medium, tvrdý 

a extra tvrdý. Hrúbka 1,5 mm, veľkosť 18,6 mm x 8,9 mm. 

   

Voskové zhryzové valy 

tvarované 

    

                   39€ 

 

 

100ks   soft, medium, hard 

 

 

Anatomické usporiadanie bazálnej drážky uľahčuje 

privoskovanie zhryzového valu k šablóne. 

                                                            
 

 

Bazálne dosky šelakové  100ks 
Kvalitný prírodný šelak, po vychladnutí pevný a tvarovo 

stabilný.  

          54€ 

 

 

 
                                       100ks horných 

                                               100ks dolných 

                                               60ks horných + 40ks dolných 

                                               CENA ZA 1 DOŠTIČKU  0,54€ 

 

 

 

Silatray / Unitray   pink, transparent, blue 
 

Svetlom tuhnúce bazálne doštičky na 

výrobu individuálnych lyžíc 50ks.     

45,40€         39,90€ 

 

Pri zakúpení 3bal - sádra IV.triedy 

Hinristone 1kg                           

 

+GRÁTIS ! 

ŠELAKOVÉ DOŠTIČKY   

60ks  
 

               42€    39€ 

 
60ks horných 

60ks dolných 

40ks horných + 20ks dolných 

 

                                        

 

NovoTRAY BLUE 

samopolymerizujúca živica na výrobu 

individuálnych lyžíc. Farba modrá. 

Jednoduchá a ľahká manipulácia, 

krátka doba miešania, vysoká presnosť 

a stabilita tvaru bezprostredne po 

vytvrdnutí, jednoduchá adaptácia 

a dokončenie, hladký 

povrch, absolútne 

nelepí, jednoduchá oprava, brúsenie bez 

jemného prachu, vždy spoľahlivé výsledky.  

Plv 1000g  -  36€  /  Liq 500ml  -  23€ 
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          Bonyhard                             Molar                           Premolar                Ring /prstencové/      Ring /prestencové rovné/      

 

bal/10ks (200spôn)  -  16,10€                                                          Voskové profily na spony 

Anatomicky tvarované voskové profily, ktoré nevykazujú žiadne spätné pnutie. Tyrkysová farba. 

 
 

Voskové retenčné mriežky 
 

 jemná bal/20ks  -  26,60€ 

 diagonálna bal/20ks  -  26,60€ 

 okrúhle otvory bal/20ks  -  26,60€ 

 

 

 

 

 

 

Sedlové retencie - vlnková bal/10ks  -  16,10€        - retiazková pravidelná, alebo nepravidelná bal/40ks  -  22,90€        
 

 Protho clean  75ml 
            

   11,50€       9,90€ 

 

Špeciálny spray na zvýšenie 

konečného lesku protézy 

a potlačenie nepríjemnej 

chuti reziduálneho 

monoméru. Mentolová 

príchuť. 

PLAQUIT  20ml    48€      42,90€ 

 

Svetlom tuhnúci lak, utesňuje povrch protézy 

veľmi jemnou vrstvou odolnou proti abrázii. 

Jednozložkový lak, vo vrchnáčiku so štetcom. 

Hypoalergénne vlastnosti.  

Neuveriteľne lesklá protéza s väčšou 

ochranou za pár sekúnd. 

 

ZÁZRAČNÁ POMÔCKA 

pre „lenivých :-)“ zubných technikov. 

Protézu stačí iba predleštiť, nalakovať  a 3-5 

min spolymerovať svetlom. 

Garancia 1,5 roka bez zmeny vzhľadu protézy 

pri štandardnom ošetrovaní ! 

 
Lightpaint by  

Klaus Müterthies   
    

Svetlom polymerizujúce farby 

pre autentickú a individuálnu 

charakterizáciu zubov 

a gingívy a tým vytvorenie 

prirodzeného vzhľadu 

protézy. 12 rôznych 2g farieb. 

Farbpulver 2g  -  25€ 

Liquid 20ml  -  36€ 

Plaquit 20ml  

alebo Surface 20ml – 47€ 

 

 

 

 

 

 

LukaFIX                 Set 3x3ml striekačka, Bond, aplikačné koncovky  -  79€ 

                                Set  1x3ml striekačka, aplikačné koncovky  -  25€ 

 

Svetlom polymerizujúca živica pre použitie 

v zubnej technike i v ordinácii, bez 

vytvárania silikónových foriem a dlhých 

pracovných časov. Tekutá pri aplikácii, ale 

okamžite polohovo stabilná - rýchle 

a presné použitie. Bez metylmetakrylátu – 

vysoká biokompatibilita bez zbytkového 

monoméru. 

Korekcia bublín, pórov a trhlín v bázach 

protéz. Rýchle opravy zubov v úplných, 

alebo parciálnych náhradách, nadstavby 

sediel v parciálnych náhradách, 

dokončenie malých sediel parciálnych 

náhrad, medzerníky ... Ružová farba. 
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Polialgin 453g 

 

6,20€ 

 
bezprašná alginátová 100hodinová 

odtlačková hmota, mentolová chuť, 

zelená farba 

 

 

 

 

Tessex orig  -  6,90€ 

Tessex Al  -  6,90€ 

Superacryl plus plv  -  19,90€ 

Superacryl plus liq  -  5,70€ 

Isodent liq  -  4,05€  

Ceradent 1000g  -  20,10€ 

Stomaflex lak  -  7,90€ 

Silikan 10kg  -  43,60€ 

Silikan 5kg  -  22,90€ 

Repin  -  12,99€ 

 

 

 

 

 

 

 
EASY VISOR-FACE PROTECTOR 
A - 1 rám + 20 štítov    28€ 

B - 1 rám + 6 štítov    9€ 

Ľahké, pohodlné, bez zahmlievania, šetrné k životnému prostrediu,  

vyrobené z extra priehľadného PET materiálu, ochrana v 120° 

 

 

 

 

 

Galileo lupa 2,5X / 3,0X     199€ 

zlepšuje vizuálny výkon, zabezpečuje správne držanie tela, čím sa zabráni 

napätiu v šiji, ramenách, v krčnej a driekovej oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9€ 

 

 
Bezpúdrové nitrilové rukavice testované 

na miešanie A-silikónov.  Zosilnená 

manžeta. Minimalizácia rizika alergií.         

 Safemix nitrile 

Zeta 6 DRYGEL     500ml  

 

12,90€  

 

Umývací prostriedok s hlbokým čistiacim 

a dezinfekčným účinkom. 

Gél obohatený o vitamín E a glycerylový 

olej, ktoré chránia pokožku a zabraňujú jej 

starnutiu. Príjemná vôňa, bez oplachovania 

vodou 

 

Zeta 3 ULTRA     125ml  

 

4,80€ 
Bezaldehydová,  
okamžitá dezinfekcia 

kontaktných miest. 

Antibakteriálny, 

antifungicídny, 

antimycobakteriálny, 

antitubercolicidálny, 

antivirucidný účinok 

vrátane HIV a H1N1. 

 

 

 

Zeta 6 HYDRA     125ml  

 

4,50€ 

 

Ultra jemné tekuté mydlo, pre časté 

umývanie rúk. Obsahuje zmes prírodných 

hydratačných látok. Predchádzanie 

vysúšaniu a podráždeniu pokožky. 

A B 
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Cross linked akrylátové zuby Goldent Classic 
 

 cross linked /zosieťované/ 

 16 farebných odtieňov podľa štandardov Vita™  

 použitím kvalitnej suroviny a výrobnej technológie sú zaručené adekvátne mechanické vlastnosti 

 stálosť farieb s použitou technológiou proti vyblednutiu   

 vysoká tvrdosť oklúznej plochy 

 transparentný okraj rezákov, viditeľné vnútorné mamelóny, mierne škvrny skloviny – prirodzený vzhľad 

 

  

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

uvádzacia cena  -  garnitúra  1 x 28 zubov   13,20€         9,90€                  

AKCIA  5 + 1 garnitúra GRÁTIS 

v prepočte cena za garnitúru  1 x 28 zubov v tejto akcii      8,25€ 

 

 

VYKÚPIME VAŠE STARÉ ZUBY  /neskôr i železo, papier, staré akumulátory, chladničky, manželov.../ 

„Jednu výmenou dostanete a jednu si kúpite“  Príklad : odovzdáte nám svoju starú garnitúru 1x28 zubov značky 

....., my Vám ju zdarma vymeníme za peknú novú garnitúru 1x28 zubov Goldent Classic a ďaľšiu   28-čku si 

kúpite za 13,20€. Tzn. po tejto výmene budete vlastniť 2 krásne garnitúry kvalitných zubov Goldent Classic 

v prepočte za 6,60€. Rovnaký princíp platí i pre samostatné sety. 
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Cross linked akrylátové zuby Goldent PREMIUM 

 

 cross linked /zosieťované/ 

 3-vrstvové akrylátové zuby  

 16 farebných odtieňov podľa štandardov Vita™  

 vysoká tvrdosť, vynikajúca odolnosť voči abrázii 

 farebná stálosť s použitou technológiou proti vyblednutiu 

 jednoduché leštenie, vysoká odolnosť voči adhézii plaku 

 

Tieto hlavné vlastnosti sú determinované excelentným polymérom bazálneho materiálu o vysokej 

molekulovej hmotnosti. 
 

uvádzacia cena  -  garnitúra  1 x 28 zubov   15€         11,50€                  

AKCIA  5 + 1 garnitúra GRÁTIS 

v prepočte cena za garnitúru  1 x 28 zubov v tejto akcii      9,58€ 
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A TERAZ BACHA   CENA ZA 28-čku  12,50€  

Optostar - frontálne  /  Optognath - distálne              Vita™ colour  A1-D4 

TOP kvalita od tradičného výrobcu. 4-vrstvové zuby, ktorých výnimočná translucencia, 

opaleskujúci modrastobiely tón incizálnej hrany na lingválnom i labiálnom povrchu 

a individuálne charakteristiky, vytvárajú na nerozoznanie vzhľad naturálneho zubu 

v akomkoľvek svetle. 
 

Optognath, zadné zuby 

s vynikajúcou 

fyziologickou funkciou, 

presnými intercuspálnymi 

vzťahmi, perfektnou 

oklúziou a rovnomerne 

rozloženým žuvacím 

zaťažením.  

35 tvarov frontov/ 10 

diatorov 

Vertex™ ThermoSens rigid     

Ø 22mm    /    Ø 25mm 

Inovatívny, nealergický, 

biokompatibilný, pre svoju pevnosť ľahko leštiteľný materiál 

ThermoSens rigid, s malým zmrštením ˂ 1% a širokou farebnou 

škálou. Vhodný pre čiastočné i úplné snímateľné náhrady a vďaka 

svojim vlastnostiam je ideálny pre implantátmi podporované protézy. 

Vysokoestetické práce, minimálne usadzovanie vodného kameňa pre 

nízku absorbciu tekutín, minimálna únava materiálu. ThermoSens 

nemusí byť balený vo vákuu kvôly výnimočnej odolnosti proti vlhkosti. 

A teraz za výnimočnú cenu, no nekúp to, za ty prachy a v tom fofru !   

 

 

Inovovaný materiál Duraflex teraz 

i pre majiteľov prístrojov  

s kartušami  Ø 22mm      new 

 

 

 

 

 

bal 400g  /pink, medium pink, dark pink/ -  163,20€   

bal 24 prázdnych kartuší  -  50,40€  
 

( 1 kartuša – 2,10€  + 1 medium náplň 16g – 6,50€ ) 

CELKOVÝ NÁKLAD NA 1 MEDIUM KARTUŠU  8,60€  ! 

Sami si regulujte náklady, obvyklé gramáže v balených 

kartušiach sú S-9g, M-16g, L-25.   Nie všetky náhrady sú 

však rovnako veľké. Naplnenie prázdnej kartuše Vás zdrží 

pár sekúnd, , prečo teda vyhadzovať vlastné peniaze za 

neupotrebiteľný, zbytkový materiál do koša? 

  

84€ / bal 6ks        Ø 25mm 

teraz 10% zľava pri kúpe 1bal  

75,60€    alebo 

 

4 + 1  balenie GRÁTIS            

( á 11,20€ - 1ks medium )  

Estetický a hygienický,  vylepšený 

state-of-the-art termoplastický 

materiál. Veľmi tenké 

a translucentné náhrady, 

strácajúce sa v ústach pacienta  

Nekomplikovaná výroba a ešte 

jednoduchšie leštenie, má za 

dôsledok odolnosť voči plaku, 

usadzovaniu vodného kameňa, 

zápachu  a škvrnám. Klinicky 

nerozbitný.  

Nasiakavosť tekutín  ˂ 0,05%             

 

9,98€ 
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Triplex HOT   1000g plv + 500ml liq       48€ 
 

Triplex Cold 1000g plv + 500ml liq         92€ 
 
Teplom polymerizujúca živica HOT, alebo liaca živica COLD na zhotovenie 
snímateľných náhrad. Farba – ružová a ružová s vláknami. 
 

Meliodent HC        Plv. 1000g  + 500ml liq 
bazálna teplom polymerizujúca živica na výrobu snímateľných náhrad. Vysoká 
estetika. Klasická i rýchla polymerizácia. Vysoká mechanická odolnosť. Zaisťuje 

dokonalú väzbu so živicovými zubami.  42€ 

 
 
 
 
 

Meliodent RR          68€ 

1000g plv  + 500ml liq 
 
Liaca živica na výrobu snímateľných náhrad. Opravy 
Meliodent HC.  

Castdon liaca živica 
 

Plv.750g + Liq500ml 

159,90€ 

 

Špičková liaca živica od fi.Dreve. 

 

Vysoko estetická, ružová transparentná, 

ružová opákna, transparentná. Možnosť 

individuálneho dofarbenia. Reziduálny 

monomér < 1,2%.  Minimálne množstvo materiálu, iba 17 g polyméru 

a 11 ml monoméru /cca 44protéz z 1bal/, polymerizácia  25min pri 

45°C a tlaku 2,5-5bar. Čistý čas výroby protézy 30min. 

 

 

PURAN  HC    35g - 31€  / 500g - 96€   
nealergická, teplom polymerizujúca bazálna pasta 

pre výrobu zubnej protézy. Vyvinutá špeciálne pre 

alergických pacientov a pacientov 

s nekompatibilitou. Jednozložková pasta bez 

pridania methylmethacrylatu a benzoylperoxidu. 

Jednoduchá technológia. Použiteľné u 95% 

alergikov. Farba ružová, ružová s vláknami 

a transparentná.  

 

PURAN HC set  -  39,90€ 
1 x 10g Puran HC for testplate  

1 x 35g Puran HC  

1 x 10ml Seperator HC ( universal )  
1 x 10ml Aceton  

 

 

 

Castdon kyveta – transparentná        157€ 

 

 
Profesionálna kyveta 

s transparentnou 

hornou časťou, z 

nerezovej ocele, 

spodná doska              

s integrovanými 

komorami na odvoskovanie zubov /nahrádza sitko na čistenie zubov 

s individuálnou pozíciou každého zubu/. V cene kyvety je piercing 

nástroj na vytvorenie otvorov v silikóne Ø 8 mm. 

                      

MegaBase®   

Starter Kit    /set/                           

121€ 

Permanentný mäkký 

rebazovací silikónový 

materiál s finálnou 

tvrdosťou 30 ShoreA. 

Vhodný pre priamu i 

nepriamu metódu 

rebazácie. Mechanicky 

veľmi odolný materiál. 

50ml double kartuša -  MegaBase® silikón  -  51€ 

Marmogel  6kg   

99€       

 

Vysoko kvalitný duplikačný 

gél na báze agar-agar, 

vhodný najmä pre 

dublovanie modelov 

a výrobu protéz liacou 

technikou. Tvrdý, stabilný, 

s malým zmrštením. 

Recyklovateľný. 

HYDROKOL  6kg          

121,30€ 

 
Špeciálny gél na báze 

agar-agar pre 

duplikáciu sádra/sádra 

modelov. Béžová 

farba. Recyklovateľný. 

Rýchly a ekonomický.  
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Siliform 1+1kg     69€    55€ 

 

Špeciálny hydrofilný silikón pre 

liacu techniku 

 

 

Vynikajúca reprodukcia detailov a 

takmer žiadne zmrštenie, 

umožňuje perfektnú reprodukciu 

set-up vosku,  Mierne olejovitý 

film na povrchu zaručuje 

vynikajúce zatečenie liacej živice. 

Finálna tvrdosť 14 ShoreA. 

Dublisil 20 speed  1+1kg     89€         69€ 

Dublisil Plus 22  1+1kg                             

Univerzálny silikón pre všetky druhy duplikácie s konečnou tvrdosťou 

20 ShoreA a vytvrdnutím do 10min. 

/ Dublisil Plus 22 ShoreA / 

Veľmi tenká a jemná zatekavá počiatočná 

konzistencia, umožňuje produkciu jemného 

detailu. Krátky čas vytvrdnutia iba 10min. 

Negatívy môžu byť niekoľkokrát vyplňované, 

bez straty ich presnosti. Povrch duplikovaného 

modelu je hladký a tvrdý bez potreby ďaľšieho 

opracovania. Dlhotrvajúca rozmerová stálosť 

vďaka platinum vytvrdzovaciemu systému.  

NovoMIX putty 1: 1          1,6kg /A 800+B 800g/  -  34,80€  

Špeciálny adičný silikónový tmel 1:1, vyvinutý pre najnáročnejšie 

laboratória. Môže byť použitý pre opravy modelov, spájkovanie, 

kyvetovanie protéz, formy pre gingiválne masky, vyblokovanie 

podbiehavých miest ... 

Jednoduché použitie, vysoká 

rozmerová stabilita, presná 

reprodukovateľnosť detailov, 

nelepkavý, môže byť varený, 

použitie pre polymerizáciu živíc 

teplom i za studena. Shore A90. 

A+B 3,2kg  -  66€ 

A+B 10kg bal  -  167€                       

 

Novosil LAB       lab C-silicone 

multifunkčné použitie v zubných laboratóriách, pružný vo fáze 

spracovania, optimálna finálna tvrdosť. Vynikajúca 

reprodukovateľnosť detailov, optimálne elastické zotavenie, 

vysoká rozmerová stabilita, presné dávkovanie, tvrdosť Shore A 95 

+/- 3 po 10 minútach, pracovná doba môže byť nastavená 

individuálne katalizátorom, vynikajúca presnosť hrán. 

1,6kg  -  19,90€ 

5kg  -  55€ 

10kg  - 99€ 

Paste activator 40ml  -  7€ 

k 5kg a 10kg baleniu ľubovolný počet activátorov s 50% zľavou   !!! 

 

 
RegoFix trasparent  50ml          13€ 

 

transparentný A-silikón s vysokou finálnou 

tvrdosťou a krátkou dobou tuhnutia 

 

Aplikácie : registrácia zhryzu, výroba formy pre 

dočasné korunky a mostíky z C&B akrylových, 

alebo svetlom tuhnúcich materiálov, rýchla 

a nekomplikovaná výroba RTG dlahy.  

Pozoruhodná úspora času a peňazí.   

 

ZetaLabor  5kg  +  120ml activator 

 

            65€            
 

kondenzačný lab silikón, 

konečná tvrdosť Shore A 85, 

výborná počiatočná 

zatekavosť, presná 

reprodukcia detailov, 

tepelná odolnosť 140°C, 

nepigmentovaný. 

GumQuick     / GumQuick scan / GumQuick implant 

50ml  16,50€  /  50ml  31,50€     /   50ml  20€ 
 

Gingiválna maska  
Adičný silikón. Optimálne flow vlastnosti. 

Žiadne zmršťovanie. Jednoduché finálne 

dokončenie skalpelom, alebo frézkou. 

Farba prispôsobená prirodzenej gingíve. 

Double cartridge 50ml. U GQ scan 

optimálna scannabilita.   GQ 60 ShoreA / 

GQ scan 65 ShoreA/ GQ implant 75 

ShoreA. 

StoneBite® Scan  50ml 

34,40€ 
 

skenovateľný, stabilný, thixotropný 

materiál na registráciu zhryzu 

s vysokou tvrdosťou 
 

 

StoneBite®  50ml      15,50€  

Materiál na registráciu zhryzu na báze A-

silikónu 

 

 



    

 iDent Slovakia, s.r.o., V. Žingora 62, 036 01 Martin          0948 / 589 080 

ident@idental.sk 

 

Zirkon BioStar 

Polisher Set 
vynikajúci leštiaci systém 

na diamantovej báze na 

leštenie vysintrovaného 

zirkónia a aluminy. 

Šetrné zaobchádzanie 

s konštrukciou,  

s minimálnym vyvíjaním 

tepla do vysokého lesku. 

Set  106,40€  /   jednotlivé nástroje od 27€ 

UltraTrimm  
 

Flexibilné brúsne kotúče pre opracovanie mäkkých materiálov a živíc.  

Napr. EVA fólie pre športové chrániče zubov (Drufosoft®) mäkké 

rebazovacie silikóny (MegaBase®). Sú alternatívou k brúsnym 

papierom na živicu protéz, tvrdých tvarovacích fólii, kombinovaných 

mäkko/tvrdých tvarovacích fólii (Kombiplast). Tri rôzne konečné 

tvrdosti pre hrubé až jemné dokončovacie práce.       Maximálne 

otáčky: 15.000 rpm  ! 

 

Light Ø28/7mm  -  1,60€ 

Medium Ø28/7mm  -  1,60€ 

Heavy Ø28/14mm  -  3,20€ 

Polirapid 

 

kompletný sortiment vysoko 

kvalitných produktov pre 

leštenie a dokončenie 

 

Silikónové leštiace bezpastové nástroje  
Cena od 1,39€ 

 

 

 

 

 

Karborundové 

nástroje na rýchle 

opracovanie  
Rýchlejšie a efektívnejšie 

brúsenie sádry a akrylov, 

ako s frézkou.    26,40€ 

 

 

 

 

 

 

Contact spray 200ml 
veľmi jemný, farba zelená, 

ekonomické balenie 

 

23€ 

 
SD Oklusil Premium 75ml  

Suchý spray, umývateľný vodou, 

presná prezentácia kontaktných 

miest, použitie na modely 

i v ústach pacienta.                            

                             8,90€ 

 

Scan spray  400ml 
 

Univerzálne použiteľný pre všetky 

CAD/CAM systémy v laboratóriu. 

Jednoduchá, ľahko zvládnuteľná 

a ekonomická aplikácia, jemná 

štruktúra zaručuje pravdivý detail 

a presné optické snímanie. 

 

32€  
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Novopont    

 

C&B fazetovací materiál pre 

korunky, mostíky v spojení 

prášok/tekutina. Ideálny tiež na 

nepriame provizórne práce. 

Transpa hrana s perl efektom. 

Vyššia farebná stabilita ako 

porovnateľné systémy. Dostatočná doba spracovania. 

Odolnosť proti popraskaniu. Veľmi hladký povrch. Vynikajúci 

estetický výkon.   Plv. 25g  -  12€  /  Liq. 50ml  -  8,80€ 

Superpont C+B    plv. 100g  6,97€     /      liq. 250ml  10,90€ 

 

 

Hydropneumaticky polymerujúca 

korunková a mostíková živica na 

priame modelovanie fazetových 

koruniek a mostíkov, plášťových 

koruniek, provizórnych koruniek 

a mostíkov. Farebná škála  

systému VITA™. 

 

LUNA WING 

 

Nanohybridný svetlom 

polymerizujúci materiál so 

sférickými kryštálikmi keramiky 

pospájaných kompozitným 

plnivom. Excelentná kvalita, vysoká tvrdosť, nízke zmrštenie iba 

1,8%, ľahká modelácia, jednoduchá opracovateľnosť a leštenie, 

vysoká estetika.  

 

Dentínové hmoty 5g – 25€ 

Paste Opaquer 4g  -    25€ 

TWINY 

 

Špičkový svetlom i teplom 

polymerizujúci nanohybridný 

materiál s časticami skla, 

keramiky, oxidu hlinitého 

a zirkóniumoxidu, pospájaných kompozitným pojivom. 

Primer pasta 

 

2,3ml/4g 

 

25€ 

Duropont Silan  8ml 

 

Adhezívny bonding primer pre bondovanie 

akrylov/kompozitov s dentálnymi zliatinami. 

Jednoduché nanášanie štetcom. Veľmi 

efektívny permanentný bonding pre všetky 

dentálne zliatiny. Odolný voči vlhkosti. 

 

35€ 

Duropont                   stará známa klasika 

 

15g dentinová hmota  -  25€ 

 

Za tepla polymerizujúci kompozitný 

materiál na C&B, odolný proti abrázii 

ako keramika, pastovité hmoty, farebná 

škála Vita™.  

 

Chromasit  

Tlakom a teplom tuhnúci 

kompozitný fazetovací materiál 

s mikroplnivami. K dispozícii 

v odtieňoch Chromascop. Rokmi 

osvedčený úsporný materiál, pri 

ktorom je možné vrstviť dentin, 

incíziu a ďaľšie hmoty v jednom 

pracovnom kroku bez 

okamžitej polymerizácie. 
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Duropont Flash 

Nová generácia homogénneho, 

svetlom polymerizujúceho,  

pastovitého nanokompozitu. Je 

určený pre najvyššiu triedu 

estetických faziet na priamej 

preparácii, alebo na kovovej 

konštrukcii. Predstavuje modernú 

cestu k dokonalosti a efektívnosti 

v C&B technike. Stabilné farby v 

škále Vita™, airdry (samoschnúci) opaquer, ľahká modelácia, 

vynikajúca estetika, hladký povrch, incízia s perl – efektom. Veľmi 

nízke zmrštenie.  

Cervical, Dentin, Incisal, Transpa, Gingiva 3g pasta  -  15€ 

Opaquer 10ml  -  20€, Modelling liq 10ml  -  21€, Set 1farby  -  59€ 

 
 

Fixtemp C&B   50ml         61€    57,20€ 

 

Kompozit 4:1, na výrobu 

provizórnych koruniek 

a mostíkov, inlayí a onlayí 

priamou metódou. Optimálna 

pevnosť, vysoká kvalita, 

jednoduchá aplikácia, 

samopolymerizujúci materiál 

vo farbách A1, A2, A3, A3,5, 

B1.           Náklad na 1 korunku 

cca 1,40€. 

Jednoduchý, pritom prémiový  

keramický systém, s rýchlym  

vypaľovaním a vysokou estetikou už 

v základných vrstvách. Kompatibilita so všetkými univerzálnymi 

zliatinami s WAK  13,8 – 15,2 μm/mK (25–600 °C ). Špeciálnymi 

výrobnými procesmi Wohlwend vyvinul keramiku s jemným zrnom a 

pigmentami s vysokou zhodou a konzistenciou farieb v škále Vita™ a s 

nízkou kontrakciou a minimalizovaním chiping-u. Spolu s jednoduchou 

manipuláciou, tak docielite vzhľad živého zubu s prirodzenou 

fluorescenciou.  

Vynikajúca cena!  Classic Dentin hmoty 20g - 20€  

                         Opaqer paste 3g - 17€  

                         Glaze 5g – 18€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                       Lichtenštajnsko          

Vision Bonding  

 

Bonding agent spájajúci keramiku a oxidy 

kovov. Neutralizuje povrch kovov a pôsobí 

ako CTE nárazník. Má žltú farbu s jemným 

leskom po vypálení.  

 

 vynikajúca väzba kov-keramika 

 úžasná krycia schopnost, stačí iba jedna vrstva  opaqueru 

 žltá farba po vypálení – teplé tóny 

 okamžite pripravený k použitiu 

 tepelný štít, ktorý vytvára, je Vaša dodatočná istota /nie je 

potreba pomalé chladenie ani pri korekčných páleniach  /    
6g  -  53,88€      46,20€ 

Vision Firing tray  / tekutá vata / 

 

 materiál na bezpečné upevnenie korunky na čape vypaľovacej 

podložky 

 stvrdne počas vypaľovania 

 zachováva rozmerovo stabilný 

tvar 

 jednoduchá aplikácia vstreknutím 

do kavity korunky 

 nadýchaná, príjemná konzistencia 

 po vypálení ľahké a čisté 

odstránenie 

36,24€ 

 

Heraceram 
 

metalokeramika 

 

 

 

 

stabilizovaná leucitová štruktúra SLS 

 

 

 

dentinové hmoty  3+1 GRÁTIS 

cena za 1ks 20g hmoty v akcii -  24€ 
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Fan Pins 
Odnímateľné piny na pálenie keramiky, 

špeciálne celokeramických inlayí,  onlayí 

a zirkónu. 4 ramená   /Ø 0,4mm/ sú 

individuálne adaptovateľné.      

 

 

5ks  

39,60€ 

Spider Tray 

 

Podložka pre pálenie 

keramiky v dizajne 

medového plástu. Napevno 

zafixovaných 8 „pavúčich 

nôh“ , z ktorých každá je 

individuálne ohýbateľná.  

 

Špeciálne vyvinuté pre zirkónovú a presovateľnú keramiku. 

26,40€              

Držiak koruniek 
Peán s ohnutými diamantovými 

koncovkami,  Jacket-Grip Pinzeta  

 

25€ 

 

CERAMIC SCULPTURING SET 

komplet set   27€     

set koncoviek  9€ 

držiak s koncovkou   9€ 

 

 

Crown & Bridge Holder 
 

Praktický držiak koruniek 

a mostíkov /namiesto peánu/. 

Bezpečne drží korunku 

a neomylne ju umiestni na 

podložku.    

                  39€ 

 

 

Wet-Tex 

 
doštička na miešanie 

keramiky 

 

67€ 
 

Vďaka viacvrstvovej membránovej technológii si namiešaná 

keramická hmota udržiava konštantnú vlhkosť. Výsledkom je 

lepšia modelovacia schopnosť a vynikajúce výsledky pálenia. 

 

Vision Brushes / štetce / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vynikajúci pomer vysoká kvalita / nízka cena 

 00 – 9,07€ /  02 – 9,07€ /  04 – 9,79€ /  06 – 12,24€  /  08 – 15,26€    

F01 opaq – 6,62€ /  Finish – 13,44€ 

 

Bloky materiálov do všetkých CAM systémov Oxid 

Zirkónia 

v rôznej 

translucencii, 

CoCr, Titan, PMMA, 

Vosk, Nanohybridy,  

Juvora medical Peek 

                                                                                   Diamond zirconia 
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DocSnoreNix®  - unikátna protrúzna dlaha,  prostriedok  proti  chrápaniu 
 

„Chrápal si miláčik!“ Riešenie? Výskum siaha od oddelených spální, 

cez štipec na prádlo na nose, až po DocSnoreNix® ! 

 

Starter set  -  246€ 

Set  -  123€ 

 
Maximálne zníženie zaťaženia čelustného kĺbu v REM 

spánku. Super-elastické upevňovacie a spojovacie 

prvky. Neovplyvňuje reflex prehĺtania. Klinicky 

testované. Veľmi jednoduché riešenie. 

EMA®                     Pre lepší spánok. Chrápanie a obštrukčné spánkové apnoe, môžu byť liečené bezpečne a účinne vďaka EMA® systému.  

Obštrukčná spánková apnoe je vysiľujúce ochorenie súvisiace so spánkom, kde porucha dýchania je 

definovaná, ako zastavenie dýchania počas 10 sekúnd alebo dlhšie (apnoe je z gréčtiny vo význame "bez 

vzduchu"). Počas spánku sa telo a svaly uvoľnia, čo spôsobuje prirodzené klesnutie mäkkých tkanív  a tým 

upchatie dýchacích ciest. Telo reaguje na uzavretie dýchacích ciest prebudením a „lapaním“ po vzduchu, 

čo narúša hlboký spánok  a odpočinok. Obštrukčná spánková apnoe (OSA) postihuje viac ako 40 miliónov 

Američanov. Neliečená OSA môže viesť k srdcovým ochoreniam, mozgovej príhode a nadmernej dennej 

ospalosti. 

 

EMA® fólia Ø120mm/Ø125mm hrúbka 2,0mm, alebo 2,5mm 2x  -  60€ 

EMA® elastické prúžky  25ks  /rôzna pružnosť/  -  28,80€ 

EMA® lightcure adhesive 24ml  -  72€ 

EMA® čelustný gombík 4x  -  31,20€ 

EMA® zhryzová podložka 2x  -  24€ 

EMA® custom kit /2x fólia,2x zhryzové podložky,4x čelustný gombík/-  108€ 

 

 

TriForm pressure former – new                    1.323€ 

 
Kompaktná termoformovacia jednotka. Čistý design. Formovanie je uskutočnené 

TLAKOM 5bar*. Vhodné pre fólie okrúhle Ø120 a Ø125mm a štvorcové 

125x125mm. Výkonný infračervený žiarič zabezpečuje rýchly ohrev fólie – voliteľné 

2 úrovne ohrevu. Nehlučný (vhodný i do ordinácii) a jednoducho ovládateľný, 

vďaka eliminácii zložitej elektroniky.  Fantastická cena.  

 

*Naproti tomu vákuové prístroje pracujú s ekvivalentom tlaku max.0,8bar, 

tzn.poskytujú menej možností spracovania fólii, napr. presné individuálne chrániče 

v zložení niekoľkých 3mm fólii, nie sú schopné zvládnuť v požadovanej kvalite. 

Extrémne tichý  
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Drufosmart pressure former      

1.860€ 

 
Vhodné pre všetky typy fólií o hrúbke 

0,1mm-5mm. Semi-automatická prevádzka 

vďaka jednoduchému časovému nastaveniu.  

Ochrana proti prehriatiu automatickým 

vypnutím ohrievača po skončení doby 

ohrevu. Digitálne a akustické riadenie fáz 

ohrievania a chladenia. S prevádzkovým 

tlakom 2,5 bar Drufosmart ponúka stabilné 

tvarovanie, 3 krát vyššia hodnote než u 

vákuových tvarovacích jednotiek. Moderný 

design, k dispozícii v červenej a striebornej farbe. Fólie Ø120mm a väčšie. 

Dufosmart scan pressure former              2.460€ 
 

Vhodné pre všetky typy fólií o hrúbke 0,1mm-5mm. Integrovaný bar code 

scanner pre identifikáciu typu fólie. 

Automaticky si po načítaní kódu prístroj nastaví 

hodnoty /čas, tlak teplota/.  Všetky informácie 

sa zobrazujú na digitálnom displeji. Ochrana 

proti prehriatiu automatickým vypnutím 

ohrievača po skončení doby ohrevu. Digitálne 

a akustické riadenie fáz ohrievania a chladenia. 

S prevádzkovým tlakom 4 bar Drufosmart 

ponúka stabilné tvarovanie, 5 krát vyššia 

hodnote než u vákuových tvarovacích 

jednotiek. Moderný design, k dispozícii v 

červenej a striebornej farbe. Fólie Ø120mm 

a väčšie. 

UNAFORM  pressure former 

sofistikované THERMOPRESS – formovacie zariadenie novej 

generácie, spĺňajúce najvyššie nároky spracovania fólií 

2.115€ 

 

Tepelné spracovanie fólii – 

formovanie prebieha pod TLAKOM 

0,5-6bar. Zaručená maximálna 

presnosť. Použitie pre všetky aplikácie 

tvarovania fólii v laboratóriu, alebo 

v ambulancii. Jednoduchá obsluha 

klávesnicou, všetky informácie na 

displeji. Okamžité zahájenie práce, so 

zabudovaným infražiaričom, žiadne čakanie na ohrev. V cene úvodný trial set 

fólii a 2kg olovených granúl. 

Vacuum forming machine 080541   new model 

 

715€ 
 

Nová generácia vákuového 

termoformeru fólii. veľkosť 

fólii 127x127mm, alebo 

Ø120mm a Ø127mm. Vysoký 

výkon 850W, jednoduchá 

obsluha. 

Keď už vákuum, odporúčame 

tento prístroj. 

Termoplastické fólie  Ø120mm 
Foliflex Bleach  -  1mm, formy na bielenie -  20ks/31€,  100ks/124€ 

Foliflex  -  1-4mm mäkká, poddajná, pružná fólia. Nespája sa s akrylátom. Športové chrániče, duplikácia 

modelov, sendvič dlahy, dlahy na bruxizmus, bielenie. Cena 20ks od 31€,  100ks od 128€ 

Folidur N  -  0,5-3mm, tvrdá, ale elastická fólia, nárazuvzdorná, spája sa s akrylátom, dočasné korunky 

a mostíky, gingiválne obväzy, stabilizačné, oklúzne dlahy.  Cena 20ks od 22€, 100ks od 86€ 

Folidur“S“  -  1-3mm, pružná, nárazuvzdorná, veľmi dobre tvarovateľná fólia, spája sa s akrylátom, pod 

tlakom a teplom s Foliflex-om vytvorenie sendviča s možnosťou spájania s akrylátom, oklúzne-, 

bruxizmus-, stabilizačné dlahy, dočasné náhrady, retainery. Cena 20ks od 31€, 100ks od 121€ 

Combiloc  -  1,8mm a 3mm, kombi - tvrdo/mäkké dvojvrstvové fólie bez oderu, z tvrdej strany sa spája 

s akrylátom, stabilizačné-, bruxizmus- a oklúzne dlahy. Cena 10ks od 38€, 50ks od 150€ 

Colorflex  -  4mm, 5farieb, mäkká, pružná, tvarovateľná fólia, bez možnosti spájania s akrylátmi, 

športové chrániče, pozicionéry. Cena 5ks – 26€ 

FOLIBOND Acrylic Solvent  20ml  -  ideálne spojenie medzi tvarovanou fóliou a akrylom  -  28€ 

Dunacryl  -  samopolymerizujúci transparentný akrylát pre výrobu terapeutických dláh. Najmä s Folidur 

N, Folidur S a Combiloc sa, ako základnými materiálmi, veľmi dobre spája. Cena 80ml liq + 80g plv  -  24€   a    500ml liq + 500g plv  -  64€ 

 
Termoplastické fólie  Ø120mm   na objednávku je možné dodať i Ø125mm, 120x120mm, 125x125mm 

 

Drufosoft®  -  mäkká fólia – bielenie, chrániče zubov, pozicionéry, retainery, 1mm 

až 5mm. Cena napr. 1mm/20ks - 31€, 3mm/10ks - 37€, color 4mm/10ks – 50€ 

Drufosoft® pro  -  oproti drufosoft® trochu tvrdšia fólia 95 Shore A - pozicionéry, 

okluzálne dlahy, bruxizmus. Vysoká schopnosť zotavenia po deformácii. Cena 

3mm/10ks - 27€.  

Biolon  -  tvrdá fólia – tvrdé okluzálne dlahy, báze pre okluzálne dlahy, báze pre 

ortodontické aparáty, formy pre dočasné mostíky, spánková terapia, pozicionéry, 

retainery, 0,5mm až 3mm. Spája sa s akrylátom. Cena napr. 0,75mm/20ks – 26€  

Kombiplast  -  komfortná soft/hard fólia pre okluzálne dlahy, spája sa s akrylátom. 

Cena 2mm/10ks – 35€, 3mm/10ks – 46€, 4mm/10ks – 49€. 
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Silikónová manžeta s podstavcom 

nesmrteľný liaci krúžok, na bezkrúžkové liatie  3 + 1 GRÁTIS 

x1, x3, x6, x9 na C&B i skelety 

 

Hrúbkomer Iwanson 

nástroj na meranie hrúbky 

kovu                  13€ 

 

 

Spevňovacia mriežka  

 

strieborná   1,69€ / ks 

zlatá   2,53€ / ks 

Digitálne váhy  

 
Kompaktný vreckový model    

145(L) x 95(W) x 25(H) mm 

 

Stúpanie/presnosť 0,01g 

Max. hmotnosť  100g 

 

36€ 

 

Okludory Keystone  

z ušľachtilej ocele 

 

8,90€ 

 

 

 

LaboMate 80    

 

39€ 

LaboMate 100    

 
 Distance between upper and 

lower jaw  85 mm 

 Intercondylar distance  88 mm 

 Lateral incisal path guide 

angle  10° 

 Sagittal condylar guidance 

inclination  20° 

 

 

               69€ 

Accu  Waxer 
el. voskový nôž 

 

 

220€ 
 

 

 

 

 

Duálny elektrický voskový nôž, s digitálnou nezávislou 

reguláciou teploty 25 °C ~ 120 °C. V balení 8ks koncoviek. 

DIGITAL ACCU-DIP 

tavička vosku                     139€ 
presne nastaviteľná teplota 25°C ~ 127°C 

 

 

 

 

 

DIGITAL ACCU-DIP + ELECTRO 

MAGNETIC WAXER         259€ 
kompaktná jednotka indukčný ohrievač 

nástrojov + tavička vosku 
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Mechanický lis      90€ 
hliníkový, ekonomická verzia 

 

Lis hydraulický P400    567€ 
kapacita 3 kyvety, max.tlak 400bar 

 
SR 130 Kyveta 4-dielna  -  72€ 

SR 131 Kyveta 4-dielna  -  72€  /vystužená/ 

SR 138 Strmeň na 2kyvety  -  76€ 

 

 

Paralelometer Surveyor typ II 
Frézovací prístroj na obrábanie 

dentálnych materiálov, vybavený jedným 

ramenom, otočným v dvoch bodoch. 

Rotácia stolčeka 360°.           539€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polymax 1      Polymerizátor 

 

1.908€ 

Strieborný/červený. 

Priemer nádoby Ø160mm 

Teplota : 95°C alebo 120°C 

Tlak : 3/5bar 

 

Pre 1 normálnu mosadznú 

kyvetu, alebo      2 Castdon 

kyvety !!! 

                    PM-20-1.465€  /  PM-45-1.792€  /  PM-65-2.025€ 

                                    Polymerizátor 

LED CURE Master  -  špičkové LED polymerizačné zariadenie   

 

Dlhšia životnosť, nižšia spotreba energe (cca 1/5 

ako pri halogénovej žiarovke). LED CURE Master 

nevyžaruje tepelné vlny, kompozity sa 

nedeformujú a z tohto dôvodu je voľbou pre 

presné práce, ako je napr. budovanie 

implantologických supraštruktúr. Nízka hlučnosť 

– kvôly absencii tepla, nie je potrebná prílišná 

aktivita ventilátorov. Kratšia doba vytvrdenia 

kompozitu. Celková doba vytvrdzovania je 

skrátená z cca 10 minút do cca 2,5 minúty. 

Vďaka konštantnému svetelnému toku, 

vytvrdzovanie prebieha stabilne a rovnomerne.      

                         2.290€ 

Light curing zariadenia  

 

LuxoMINI  -  300-400nm / 400-500nm,  2 UVA lampy, 

229€  

 

LuxoMAXI  -  350–500nm, 

komora pre 2modely, kombinácia 2 UVA a 2 

modrých svetiel.  277€ 

 

 

 

LuxoMAT D  -  350–500nm, 

veľká komora pre 4 modely, 2 UVA fluorescenčné lampy 

a 2 modré  svetlá. Polkruhové usporiadanie zaručuje 

homogénnu polymerizáciu.  399€ 

 

 

FlexPress + 

kyveta 
 

Volajte pre cenovú 

ponuku. 
 

Automatický, digitálny 

injekčný systém. 

Priemer kapslí 25mm. 

 

 

 

Vertex  ThermoJect 22 
 

Volajte pre cenovú ponuku. 
 

Automatický, digitálny 

injekčný systém. Priemer 

kapslí 22mm. 
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HotShot Elite Basic Kit                                  1.999€ 

Obsahuje všetko potrebné k práci 

Výrobte transparentnú sponu za 

menej ako 30min. Spony sa 

vyrábajú priamo na modely, 

eliminuje sa kyvetovanie. 

VisiClear single shot 6pcs     47€ 

 

Materiál na výrobu transparentných spôn balenie – 6ks 

LUKAGlaze   
Úsporná a kompaktná keramická pec pre staining a glazing    /stain farbičky 

a glazúra/. Ľahkým, prenosným  a praktickým riešením dosiahnete finálnu 

estetiku i priamo v ordinácii. 

Jednoduchá obsluha, automat. 

 

1.908€ 

LUKAPrint XS   3D Printer                            5.880€ 
Otvorený Plug & Play systém. Rozlíšenie tlače 587 dpi, 

tlač až 12 wax-up za hodinu. Vertikálna rýchlosť: 

30mm/hod. Pracovný priestor (xyz): 43x27x180mm. 

Hrúbka vrstvy: 25-100um. Odporúčaný materiál: 

LUKAFluid Burnout Resin Red. Úplne spaliteľný, tvrdý 

a odolný materiál, bez rezíduí. Vstavaná UV 

polymerizačná stanica. Prijíma STL dáta. Automaticky 

navrhované a optimalizované supporty.  

Viac detailov ako pri frézovaní. Plná anatómia 

presovaných koruniek, korunky, mostíky, skeletové 

práce, celoplášťové korunky pre všetky zliatiny. Jednoduchá inštalácia software 

na platforme Windows OS.  Najmenšia a s najnižšími výrobnými nákladmi 3D 

profesionálna tlačiareň. Cena 1 čiapky cca 0,20€. Napájanie: 100-220V 50/60 

Hz. Veľkosť zariadenia: 200 x 200 x 300mm.  

NEYTECH® keramické 

pece 

 

prijateľná cena 

vysoká kvalita 

 

 

 

 

 

 

 

          Keramické pece  

DEKEMA Keramické pece                  Volajte pre cenovú ponuku 

Vypaľovacia pec 
 

Špičková elektronika zabezpečí veľmi ľahkú 

ovládateľnosť a presné teploty 

a vypaľovacie procesy. Vypaľovacie pece 

Mihm Vogt sú zamerané na užívateľskú 

prívetivosť a dlhú životnosť. Šasi prístroja je 

z nerezovej ocele a je chránené práškovou 

farbou. Výhrevné komory sú starostlivo 

ručne ošetrené šamotom.  

 

Volajte pre cenovú ponuku 

 

  

Top kvalita 
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Vypaľovacia pec Furn DE   
 

umožňuje naprogramovať  1 cyklus 

a fixovať 2 pozície.  Na každej pozícii je 

možné nastaviť nasledujúce parametre 

– teplota, čas udržiavanej teploty, 

rýchlosť nahrievania. Možnosť 

naprogramovania odloženého štartu.  

Maximálna teplota je 1100°C.                                                

Vnútorné rozmery  -  DE1  -  2krúžky x9  

DE2 – 4krúžky x9, DE3 – 6krúžkov x9. 

 

Volajte pre cenovú ponuku. 

 

NEYTECH® Vypaľovacie pece 
Vulcan pece sú skonštruované z kvalitnej 

ocele, potiahnutej smaltovaným povlakom. 

Vertikálny zdvih dvierok je štandardom pre 

ochranu obsluhy a ochrane priestoru. 

Kvalitná mufla s keramickou podložkou má 

rýchlejšie zahrievanie a rýchlejšie 

ochladzovanie. Maximálna teplota 1100°C, jedno, 

alebo deväťprogramové  zariadenia, veľkosť komory 

2L, alebo 9L.             Volajte pre cenovú ponuku 

Neycraft  celosvetovo najpopulárnejšia 

vypaľovacia pec. Špičková kvalita robustnej 

konštrukcie, z jedného kusu tvarovaná veľká 

komora, štvorstenové rovnomerné ohrievanie.   

1.175€ 
 MAG-Dust 

 
990€ 
 
Výkonné odsávacie zariadenie 
určené i k frézovacím centrám. 
Objem 45L, 1600W, prietok 
64L/sek, vákuum 259 mbar. 

   
 
 

Silent TS 
 
1.680€ 
 
Profesionálne odsávacie 
zariadenie. 2000W, 55L/sek, 
vákuum 290mbar. 

 
 
 

 
Ultrazvukové leštičky – pre laboratórne i domáce využitie 

 

Medium 2,1L 100135+kôš   269€         Small 100140  1,4L  179€             Mini 100144  140ml 119€                Home 100160     10€      

 

 

EG1  2,5L Mihm Vogt  
 

2.113€ 

 

 

Elektrolytická /galvanická/ leštička  

 

new  compakt digital 

                               

ELP 100291   1L        

 

589€                    

 

 



    

 iDent Slovakia, s.r.o., V. Žingora 62, 036 01 Martin          0948 / 589 080 

ident@idental.sk 

 

Leštiaci box Swah           1.399€ 
Leštička -  box -  biely lakovaný s odsávaním, osvetlením, 2 

miskami a 2 sklami, 1.400 / 2.800 rpm   

Sirio  PL 160 

 

439€ 

 
Leštička, 500W, 1.400 a 2.800 

rpm, silný motor, kompaktná, 

bez vibrácii 

Automatický mixér na 

algináty a sádry   100191 

 

839€ 

Elektroleštička new 

1-rýchlostná 2.750rpm  080150   -  399€ 

2-rýchlostná 1.500 / 3.000rpm  080160   -  499€ 

SR 900S 

 

Parná tlaková čistička 

 

990€ 

 

jednoduchá obsluha, 

kompaktné prevedenie, 

manuálne plnenie, 5bar 

SR 902 

 

Para + voda čistička 

 

1.318€ 
 

priamy prívod vody, operatívny 

tlak 6bar, funkciu pary, alebo vody 

ako i intenzitu regulujete na 

striekacej pištoly. Dvojitý tlakový 

ventil, kontrola nízkej hladiny 
vody 

Parná tlaková čistička 

 

VAP 6A 

 

1.152€ 

 

Priamy prívod vody 

Parná čištička 
 
1.119€ 
 
objem 3L, tlak 3bary, výkon 1300W, 
nádrž z nerez oceli 
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    Špičkový laboratórny bezuhlíkový mikromotor    Forte 100 /nožný/, Forte 200 /kolenný/             1.100€ 
                              

 otáčky - 50.000 RPM                                           GRÁTIS !!!     uhlíkový mikromotor Strong v hodnote 549€ 

 krútiaci moment 7,8 Ncm                                                                                                                                                                                                                                                        
                         
  

 

 

Mohutný krútiaci moment aj pri minimálnych otáčkach. Vysoký výkon 

s plynulou reguláciou otáčok do 50.000 rpm. Minimálne vibrácie 

a nízka hlučnosť pre Váš komfort. Obojsmerná prevádzka. 

Autodiagnostika poruchy, alebo preťaženia so zobrazením hlásenia 

na displeji, automatický systém kontroly spolu s dokonalým utesnením 

ložísk, zabezpečujú dlhú životnosť prístroja.  Vstavaný mikroprocesor.   

Ak nechcete druhý prístroj grátis, tak Vám treba - cena Forte 100/200/400   839€ 

Parný čistiaci box Altamira new  080600           1.099€ 

 
    parná 

kabína, 

utesnená 

komora 

s hladkými 

stenami, 

silný, tichý, 

výkonný 

ventilátor, 

osvetlenie 

Vysokorýchlostná 

turbína s chladením  
 

        890€ 
 

Pre precízne brúsenie, 

opracovanie a leštenie 

keramiky a zirkónových 

prác. Vodná sprcha 

ochladzuje teplo 

vznikajúce brúsením, 

redukuje prašnosť a tým 

zabraňuje vzniku trhlín. 

Nízka hlučnosť a vibrácie         High Speed with Water Spray Air Turbine 

320.000 ~ 350.000 rpm  /  2,8 ~ 3,5 bar.   

 
SR 200 WOODY 

 

Laserový zavádzač pinov    typ 

Zeiser™ 
 

978€ 
 

Presný prístroj bez vibrácii, so silným 

motorom umožňuje vŕtať do plexiskla 

a PVC. Jednoduchá manipulácia 

a navedenie laserovým lúčom, 

umožňuje  presné vŕtanie otvorov do 

bázi modelu.  

 

MOLE.97  Milling machine 

 

760€ 
 

 

 

Precízne frézovanie palatinálnych a linguálnych 

oblastí na sádrových a akrylových modeloch. 

Silný motor, 2.800 rpm, tichý, kultivovaný chod., 

ložiská s ochranou 2RS, rotor je dynamicky 

vyvážený. 

SQ 140L 

 

Orezávač sádrových 

modelov  WET 

 
590€ 

 
obojstranný abrazívny disk, 

600W, elektromagnetický ventil 

spúšťania vody. Rokmi 

spokojnými zákazníkmi overený 

prístroj. 

TR.87.L 

 

Separátor sádrových modelov 

s laserovým navádzaním 
 

2.791€ 
 

Univerzálna mechanická píla 

s laserovým navádzačom. 

Jednosmerná prevádzka, otáčky 

6.000rpm, konštantný krútiaci moment. Magnetická platforma pre upevnenie 

držiaku modelu. Vstavané odsávanie s filtrom. Prístroj je vybavený všetkými 

potrebnými bezpečnostnými zariadeniami. Hrúbka čepele 0,2mm. 

Laser – optický výkon <3 mW, napájanie 4,5V, bezpečnostná trieda AAA. 

 

 

  
 

S.Y.I

. 
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REMIX MAX      vákuová miešačka 

 

1.090€ 

 
miešacie zariadenie s integrovanou vysoko 

výkonnou vákuovou pumpou (870 mbar). 

V základnej výbave je i stojan na položenie na 

stôl i L-podpora pre upevnenie na stenu 

a 500cc nádoba. Výkon 140W, otáčky 400rpm, 

rozmery : 18x24x30cm (56cm výška so 

stojanom), hmotnosť 15kg. 

 

200cc a 500cc 

nádoba s miešadlom  

196€                                        

ELITE MIX – Vákuová miešačka na stenu          1.199€ 
                         teraz i so stojanom na stôl !   

Vonkajšie rozmery 18 x 24 x 36 cm. Otáčky: 100 – 450 ot/min. Úroveň vákua: 

viac ako 700 mmHg. Príkon: 500 W (max). Hmotnosť: 8 kg.  

 

Inovatívna kompaktná miešačka pre dentálne sádry, zatmeľovacie hmoty 

a silikóny. 10 programov, z toho 5 programov prednastavených na ZHERMACK 

dentálne sádry. Individuálne nastavenie každého parametra (čas miešania a 

rýchlosť + čas predmiešania + čas predvákua + interval zmeny smeru rotácie). 

Elektronicky ovládaný vákuový systém garantuje konštantnú kvalitu miešania a 

nenáročnú obsluhu. Veľký 25-miestny LCD display v spojení s otočným 

ovládačom umožňuje rýchlu a intuitívnu obsluhu. Vizuálne a akustické signály 

oznamujú ukončenie miešania. Prachu odolný magnetický senzor prítomnosti 

nádoby. Bezúdržbové zabudované vákuové čerpadlo   

 
 

PUK D2 

 
Kombinácia zváracieho mikroskopu a vysoko presného zvarovacieho pera,  

robia z tohto prístroja špičkový systém, ktorý umožňuje opakovateľné 

a spoľahlivé zváranie.  

Dotykový displej, Intuitívne užívateľské rozhranie, Optická jednotka 10x 

zväčšenie, LED osvetlenie pracovného priestoru, Perfektná ergonómia, 

Variabilný uhol sklonu, Pohodlné ručné opierky.  

Zvarovacie pero je vysokopresný nástroj vyrobený podľa najvyšších štandardov 

z kvalitných materiálov, extra rýchla reakčná doba, optimalizovaná plynová 

hubica.  

Jednoduché ovládanie dotykovej obrazovky, vyberiete iba materiál, druh 

zvárania a zvárate. Prednastavené programy pre časté typy zliatin a časté 

zváracie situácie. Časovo úsporná funkcia pre PIN zváranie.                                                                                                         

4.590€ 

QUASAR – mikrozváračka s infra lúčom                 3.137€       
Produkcia tepelnej energie pomocou elmag.infračerveného zdroja. Moderný 

prístroj pre dentálnu techniku pre zváranie vzácnych kovov a základných zliatin 

pri vysokých teplotách bez použitia priameho plameňa. Optický systém 

sústreďuje žiarenie koncentrujúc tak tepelnú energiu do veľmi malého 

priestoru, zdokonaľuje tak presnosť zvárania v porovnaní s tradičnými 

spôsobmi plameňom a umožňuje dosiahnuť homogénnu teplotu v mieste 

zvaru. Systém riadenia výkonu a tým aj generovaného tepla umožňuje ľahšie 

postupné ohrievanie zváraných častí bez rizika vznietenia. Prístroj je vybavený 

účinným odsávačom, ktorý odsáva dym a plyny produkované počas 

zváracieho procesu. Je možné elektricky ovládať otáčanie platne na ktorej sú 

umiestnené zvárané časti okolo optickej osi, čím je možný zvárací proces zo 

všetkých strán zváraných častí. Priamy pohľad na celý proces umožňuje  tmavý 

ochranný kryt z troch strán. Rozmery :  25 x 36 x 50 cm, hmotnosť :  31 kg, 

príkon : 1.100 W  (max), maximálna teplota:   1.350 °C.  

One hand burner 

 

59€ 

 
čistý, praktický, ekonomický, s 

bezpečnostnou poistkou 

 

Miratorch 

 

49€ 

 

Nízka cena.  

Malý ručný horák pre prax 

i laboratória - cca 170 g. Ľahké 

nastavenie teploty i plameňa. 

Teplota horáka 1300 ° C, doba 

horenia cca. 60 do 70 minút. 

Plní sa APT plynom. 

Plynový horák              62€ 
 

1.300°C, naplnený vydrží 2hod, 

piezoelektrické zapaľovanie, 

regulácia plameňa 

 

Kahany na alkohol 

-  sklenený  -  20€ 

-  nerez  -  27€ 

Indukčný ohrievač nástrojov   

           232€           169€ 

 

 

 

 

 

 

Už žiadne 

nebezpečenstvo požiaru, výpary..., bez 

predĺženia doby ohrevu. Stačí vložiť nástroj 

medzi 2 senzory do otvoru, tie spustia ohrev 

a po pár sekundách môžete pracovať.  
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LukaCast S      11.880€ 
 

Vákuovo liaci aparát. Malý 

vzhľadom veľký výkonom. Pre 

všetky drahokovové i náhradné 

zliatiny. Kov je tavený a liaty pod 

vákuom /možnosť i s argónom/, 

čím je zaručená homogenita 

odliatkov i s minimálnou hrúbkou 

materiálu a bez oxidov. Proces 

liatia pod vákuom spôsobí, že 

prúd roztaveného kovu je 

rovnomerný – so stálou silou 

a stálym objemom vteká do vtokovej sústavy.  Digitálny displej, podpora cez 

GSM modem. 

Jemnejšia kovová konštrukcia, bez oxidov, vyššia hustota a pružnosť, 

minimalizovanie pórovitosti. 

Vibrátor A12      299€ 
pracovná plocha 23x14cm, 

pogumovaná hornú dosku je 

odnímateľná a je ju možné umyť 

max výkon 350W 

 

 

Vibrátor JUNIOR 
pracovná plocha 11cm, max výkon 150W, malý, 

kompaktný, ekonomická verzia 

 

                                         119€   

 

 

Labo station    720€ 
60x40x40cm pracovná stanica, 

s predprípravou odsávania, 

s osvetlením, konektorom na 

vzduch ...Okrem mikromotorov 

je možné pripojiť napr. dláto, 

trysku pieskovača, efektívne    

tiež  zabraňuje vdychovaniu 

chemických výparov. 

 

Mikrobox  199€ 

32x30x25cm pre brúsenie a leštenie kovov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pneumatické dláto 

 

259€ 
 

Pneumatické dláto 

(kladivo) pre ťažké 

laboratórne 

dekyvetovacie práce. 

Kompaktná štruktúra 

tela dláta z nerezovej 

ocele, znižuje vibrácie 

do ruky.Dodávané s 3 

násadcami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SR 911 Pieskovač – 1 typ piesku 

 

662€ 

 
 

Jednoduchý, extrémne 

výkonný, s priamou reguláciou a  vnútorným 12V osvetlením. 

 

 

 
SR 912 Pieskovač – 2 typy 

piesku 

 

834€ 
 

 

Jednoduchý, extrémne výkonny, s priamou reguláciou a  

vnútorným 12V osvetlením. 

SAND S24R  
 

recirkulačný systém s 3,0mm 

tryskou a dva 0,5L tanky na 

dva druhy piesku s dýzami 

0,8mm resp. 1,3mm. 

Ovládanie pedálom. 

Nastaviteľný tlak, ochrana 

skla, osvetlenie pracovnej 

komory. 

 

      1.199€ 

Basic classic 

 

1.299€ 

 

 
 

Dve zmiešavacie 

komory, kompaktný 

dizajn, prepínač pre 

voľbu piesku vo vnútri 

komory. 
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Lab scanner DW3 Evo   
Plne otvorený, bezkontaktný 3D skener kombinujúci prvky laserovej triangulácie a  3-osého polohovania. Vhodný pre veľké 

i malé laboratória, vďaka robustnému prevedeniu, intuitívnemu ovládaniu a jednoduchosti používania. 
 

Ako jediný systém na trhu Vás od samého začiatku 

ničím nelimituje. 

 

Chcete si navrhnúť, pre obe čelusti naraz mostíky od 

ucha k uchu ? chcete navrhnúť iba čiapky, alebo 

korunky v plnej anatómii ? chcete si oskenovať 

protizhryz ? chcete si vyartikulovať oklúzie vo 

virtuálnom artikulátore ? chcete si navrhnúť originál 

zásuvné spoje ? chcete vyjsť v ústrety lekárovi 

a navrhnúť onlaye, inlaye a estetické fazety, 

v krásnych anatómiach rôznych typov zubov ? alebo 

chcete kompozitné, či živicové fazety a na konštrukcii 

by ste potrebovali retenčné prvky ? chcete 

implantologický modul s knihovňami všetkých 

najpoužívanejších systémov ? chcete navrhovať 

kovovú, alebo zirkónovú konštrukciu, vosk, plast, 

sklokeramiku, presovanú keramiku, nové 

nanohybridy, dočasné mostíky ... ? chcete skener, 

ktorý nepotrebuje ďaľší počítač, lebo ten na ktorý je 

uspôsobený má integrovaný v sebe, čo je pre Vás 

obrovská úspora ? ALE HLAVNE, CHCETE SKENER, 

KTORÝ JE NAJÚSPEŠNEJŠÍ A NAJPREDÁVANEJŠÍ NA 

SVETE A KTORÝ SLÚŽI OSTATNÝM AKO NORMA ?  

 

Toto všetko u nás môžete chcieť a my Vám za každým otáznikom nepovieme – môžete, ale doplaťte si. U nás to totiž máte v základnej cene už toho 

najlacnejšieho prístroja. A my k tomu pridáme našu 24-hodinovú starostlivosť, naše skúsenosti a češtinu ako jazyk programu  ! 

 

 

Scanner DW3 Evo                 16.990€            12.990€ 
Bezkonkurenčný otvorený laboratórny scanner od svetového lídra CAD/CAM. 

 

Vie všetko a má v sebe všetko ! 

 
základná výbava : 

* software rovnaký ako v DW7 *C&B 

modul  *implantologický modul  

*skenovanie odtlačkov  *virtuálny 

artikulátor  *knihovňa zásuvných spojov  

*onlaye, inlaye, estetické fazety  

*skenovanie a design oboch čeľustí naraz  

*2 vysokorýchlostné kamery                        

*Č E Š T I N A  !   *CPU core i5 *doštička 

pre individuálne skenovanie 12 pahýľov   

Scanner DW7 Evo   Evo                 23.990€            18.990€ 

 
Vie všetko, má v sebe všetko ... a ešte kúsok !!! 

 
 

naviac k výbave DW3 Plus : 

 

* modul na skelety  * VMB modul na tvorbu 

virtuálnych modelov * reálny artikulátor SAM   * 

CPU core i7  * doštička pre skenovanie 30 pahýľov     

* 3 vysokorýchlostné kamery   
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CoDiagnostiX    riešenie pre riadenú implantológiu 
• Kostná morfológia zo všetkých uhlov 

v detailnej 3D vizualizácii. 

• Virtuálne plánovanie implantácie na vopred 

navrhnutú protetiku. 

• Vyrobená implantačná šablóna určuje smer 

i hĺbku vloženia implantátu. 

• Prepojenie s laboratórnym CAD/CAM 

software. 

• Otvorený systém s knižnicou viac než 2.000 

implantátov. 

• Návrh a výroba implantačnej šablóny 

zároveň s provizórnou protetikou. 

• Už žiadny stres pre implantológa ani 

pacienta. 

• Český jazyk. 

 

Proces plánovania implantácie 
CoDiagnostiX spája dáta z CT/CBCT s dátami z intraorálneho alebo laboratórneho skenera pre 

predoperačné plánovanie a následný návrh protetiky. Výsledkom tohoto procesu sú dáta potrebné pre 

výrobu zubnej náhrady a implantačná šablóna. 

Cena programu 2.500 € bez DPH. 

Dental Wings IntraOral Scanner   (DWIO) 
Intraorálny skener novej generácie je tu! Pri jeho vývoji sa v Dental Wings zamerali na všetky 

nedostatky, ktoré nás u súčasných modelov na trhu trápia a vyvinuli unikátny prístroj 

kombinujúci vysokú presnosť a pohodlné ovládanie v ultra kompaktnom balení. 

• Skenovacia sonda veľkosti bežného nástavca 

• Motion control technology – optimalizovaný systém na bezdotykové      hygienické 

ovládanie gestami 

• Otvorený systém (STL výstup) 

• Kompatibilita s DWOS a riadenou implantológiou coDiagnostiX 

• Podpora a servis zaistené v SR 

• Kompatibilita s napr. NewTom RTG 

 

Full Digital Workflow DWIO je prvou skutočnou alternatívou k tradičnému 

odtlačkovaniu. Po „zobratí“ odtlačku sú dáta ihneď odoslané do zubnej techniky Dental Wings, 

kde prebehne design virtuálneho modelu a zubnej náhrady. Oboje je potom prostredníctvom 

internetu odoslané do výrobného centra Microdent LAB. Model zhotovený na 3D tlačiarni je 

v ďaľšom kroku, spolu s vyfrézovanou náhradou, odoslaný do zubnej techniky k fazetovaniu, 

resp. finálnym úpravám. Lekár následne obdrží precíznu a estetickú prácu v efektnom balení. 

 

 

Volajte pre cenovú ponuku. 
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5 – osá  labor  fréza   CAM 5  S1 

 PLAST 

 VOSK 

 NANOKOMPOZIT 

 ZIRKONIUM OXID   

 SKLOKERAMIKA  /wet modul/ 

 CoCr   orig.   !!!  

 

CAM 5 S1  +  laptop  +  software   

WET modul  /modul pre brúsenie za mokra/   
 /žiadne licenčné ani iné ďaľšie poplatky/ 

 
  vhf camfacture AG je špičková strojárska firma, ktorá sa 

viac ako 100 rokov zaoberá výrobou frézok a je 

dodávateľom pre najväčších dentálnych výrobcov 
  fréza CAM 5 S1, ponúka široké použitie a pracuje s 

opakovanou presnosťou  ± 0,003 mm 

  frézuje bežné mäkké materiály ako PMMA (plast), 

nanokompozit, vosk, ZrO2 (opákny i translucentný),  ale 

i tvrdý, za studena a suchým brúsením, kov CoCr  !!!  a tzv. 

mokrým  brúsením  sklokeramiku (lithium disilikat) 

  CAM 5 S1 je model so zásobníkom na 16 nástrojov, ktoré 

mení automaticky a ktorý pracuje na otvorenej platforme. 

Prijíma dáta zo všetkých otvorených CAD/CAM systémov. 

Spotrebný materiál a nástroje nie sú viazané na jedného 

výrobcu a v prípade materiálu je kompatibilný s bežne 

dostupnými 98mm diskami. Tým si zákazník reguluje 

náklad na člen a pracuje s bezkonkurenčne najnižšími výrobnými nákladmi 
  kompaktná dentálna fréza,  mimoriadne presná a rýchla vďaka simultánne pracujúcim 5 osiam. Pohodlné riešenie do dentálneho laboratória 

pre jednoduchú obsluhu, vysoko kvalitnú konštrukciu a nízke náklady 
                                                          

CAM4 K4   

 fréza CAM 4 K4, pracuje s rovnakou presnosťou ako CAM 5  +/- 0,003mm, je 4-osá, okrem mokrého modulu (tzn. sklokeramika) 

frézuje všetky ostatné materiály - plast, nanokompozit, nové materiály - nanohybridy, vosk, zirkón a tiež na sucho chrómkobalt !  

 Frézuje rovnaké 98,5mm bloky polotovarov. 

 Má zásobník na 6 nástrojov, ktoré sa automaticky menia - napr. začne frézovať objekt 2mm hrubovacou frézou, dokončuje prácu 

1mm frézou a fisúrky urobí 0,6mm nástrojom. 

                                                                                                                                                                                            Volajte pre cenovú ponuku. 
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4 – osé  frézovacie centrum N4 
 

 NANOKOMPOZIT 

 NANOHYBRID 

 SKLOKERAMIKA 

 LITHIUM DISILIKÁT 

  

 

  

  
  
 
 
 
 
 

N4 je model so zásobníkom na 8 

nástrojov, ktoré mení automaticky a 

ktorý pracuje na otvorenej 

platforme. Prijíma dáta zo všetkých 

otvorených CAD/CAM systémov.  

Spotrebný materiál a nástroje nie sú 

viazané na jedného výrobcu 

a v prípade materiálu je 

kompatibilný s bežne dostupnými 

blokmi (VITABLOCS® Mark II, VITA 

ENAMIC®, VITASUPRINITY®, IPS 

Empress®, IPS e.max® ...). Tým si 

zákazník reguluje náklad na člen 

a pracuje s bezkonkurenčne 

najnižšími výrobnými nákladmi. 

 

 

Kompaktná dentálna fréza /plocha 

iba 360 x 451mm/,  mimoriadne 

presná a rýchla vďaka simultánne 

pracujúcim 4 osiam. Pohodlné riešenie do ambulancie, alebo laboratória, pre jednoduchú obsluhu cez CAM software DentalCAM s definovanými frézovacími 

stratégiami, vysoko kvalitný výrobok a nízke náklady.   

 
 

 Mokré brúsenie s uzavretým, kvapalinou chladeným systémom.  

 Pohodlné plnenie a čistenie vďaka odnímateľnej zásuvke na nádržku liquidu a filtra 

pre separáciu brúsnych častíc. 

 Pružná gumová manžeta chráni mechaniku, elektroniku a vreteno účinne pred 

vlhkosťou. 

 Automatická kompenzácia osí, 8 kvapalných trysiek na vretene pre obzvlášť účinné 

chladenie nástroja.  

 Fixovacie zariadenie pre 3 bloky materiálu (celkový rozsah polohovania obrobkov 60 

x 40 x 20 mm). 

N4 + pre installed laptop with DentalCAM software.     Volajte pre cenovú ponuku. 
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Sintrovacia pec : HT,  HT-S,  HT Speed,  HT-S Speed   

 

 

 
V sintrovacích peciach Mihm Vogt sú použité len kvalitné MoSi2 žhaviace prvky. Najvyššia teplota je programovateľná na  1.650 

°C, ale výhrevné články sú vhodné pre rozsah teplôt dosahujúci až 1.800 °C. Vďaka tejto vôly v hornom rozmedzí teplôt, sú 

žhaviace prvky menej namáhané. To má pozitívny vplyv na ich životnosť. 

Pre každý proces spekania, sú programy k dispozícii v štyroch krokoch, ktoré môžete nastaviť individuálne. To znamená, že 

môžete byť flexibilný a používať materiály s rôznym procesom sintrovania; vďaka veľkému rozsahu teplôt môžete napr. použiť 

translucentný oxid zirkónia. Zvoľte požadovaný čas ukončenia pre proces a pec sa spustí automaticky. 

Mihm-Vogt sintrovacie pece majú núdzový chladiaci systém “off-grid housing”, čo znamená, že sú chránené pred prehriatím a 

to aj v prípade výpadku prúdu. Ventilácia nezávisle v takom prípade ochladzuje systém a zabráni poškodeniu zariadenia. Modely 

sintrovacích pecí Mihm Vogt sú prispôsobené vašim potrebám vďaka ich veľkosti a vybaveniu. 

 
Volajte pre cenovú ponuku. 

 

Akcie uvedené v tomto výbere sú jedinečné a nijako sa nedajú kombinovať s inými akciami spoločnosti iDent Slovakia. Uvedené ceny sú s DPH. Ceny prístrojov 

sú informatívne, radi Vám vypracujeme aktuálnu cenovú ponuku. Použité obrázky sú ilustračné. Spoločnosť iDent Slovakia si vyhradzuje právo zmeny, o ktorej 

bude ale zákazník vopred informovaný. Platnosť ponuky do 30.6.2016, alebo do vypredania zásob.   
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Dobrý deň všetkým. Pýtate sa, ste to Vy? Či? Akýsi iní, v iných farbách. Ste to fakt Vy? Nie a či? Akýsi ste krajší. 

 

Hap či  a my, že máte pravdu. 

 

Áno sme to stále my, Vaši usmiati kamaráti, trošku vynovení, ale ako vždy, ochotní pomôcť, ochotní sa učiť a ochotní pre Vás 

urobiť prvé posledné. 
 

 

Ak nás chcete naštíviť, rezervujte si prosím 7 týždňov vopred 

parkovacie miesto    

 

Tešíme sa na Vás. 
 

 

Radi zorganizujeme pre Vás 

školenie v našich priestoroch. 

 

 

 

 

 

 

Pripravujeme pre Vás novú webstránku www.idental.sk 

 

 

 

 

A vo Vašich zubných technikách sa o Vás postarajú  : 

 

 

Soňa Machatová  

východné Slovensko 

 

0905 854 947 

Kristián Mikulič  

západné Slovensko 

 

0907 699 136 

Braňo Bučo  

BA a južné Slovensko 

 

0915 865 001 

Milan Čujko  

Sever a stredné Slovensko 

 

0948 253 009 

 


