
Katalóg

tel. č.:  052/77 22 029
  052/77 22 030
tel./fax: 052/77 22 924
mobil:  0917 585 710
servis:  0901 900 040

účtovníctvo: 052/42 60 945

školenia:  052/42 60 946
Email:    objednavky@jarident.sk

Jarident, s.r.o.
Podtatranská 2501, 

058 01 Poprad

Akciový leták platí do 15. 08. 2022, do vypredania zásob, príp. do vydania nového akciového letáku 
alebo ukončenia akcií výrobcom. Zmena cien vyhradená.

Leto
2022Trios3

Trios4

Cameo 
Elegant 3
(Viac informácií na str. č. 2 a str. č. 92 - 96.)

Všetky skenery bez 
licenčných poplatkov
Všetky skenery bez 
licenčných poplatkov



22 Špeciálne balíčky prístrojov

75 200 €

21 490 € 28 640 €

48 140 €

62 800 €

18 490 € 21 590 €

38 490 €

Carestream 
CS8100 OPG

3Shape 
Trios 4 
bezdrôtový

3Shape Trios 3 
bezdrôtový

+

+

+
3Shape 
Trios 3 
bezdrôtový

41 000 €

38 000 €

36 990 €

33 990 €

49 990 €

Kavo 
Estetica 
E50  

Aidite 
Cameo 
Elegant 3

Aidite 
Cameo 
Elegant 3

Aidite Cameo 
Elegant 3

Kvalitné a cenovo výhodné riešenie pre zriadenie kompetného 
CAD-CAM pracoviska vo Vašej zubnej ambulancii.

Vozík 

Exocad 
Chairside 
modelovací 
program 

Výkonný 
notebook

Aidite CMW-400 
fréza so sofvérom

+

+

Carestream 
CS8100 OPG

KOMPLETNY SYSTÉM PRE CAD/CAM´ ´

Aidite 
Cameo 
Elegant 3

Výkonný 
notebook 
+ vozík
ZDARMA

Vozík pod frézu

+

+

+

+

Kavo 
Uniqa 



33R&S/3Tech

SupraetchSuprabond

Hydrocal 2EDTA gel

Supracal

Supraliner Photo

DentaClean+ Wipes

TurbosilTurbocclusion

Hodvábne 
a nylonové 
profylaktické kefky 
v tvare kalíška na 
čistenie a leštenie 
zubov.

A-silikónový 
materiál na 
registráciu 
zhryzu. Rýchla 
a jednoduchá 
aplikácia. Balenie: 
2 x 50 ml, 12 x 
miešacie koncovky.

RTG-kontrastná pasta s obsahom 45% 
kalciumhydroxidu. Vhodná ako dočasná 
výplň koreňového kanálika, priame alebo 
nepriame prekrytie pulpy, resp. podložka 
pod výplňové materiály.

RTG-kontrastný hydroxid vápenatý typu 
pasta-pasta na nepriame prekrytie pulpy 
a ako podložka pod výplňové materiály. 
Rýchla a jednoduchá 
aplikácia, podpora 
obnovy sekundárneho 
dentínu. Balenie: 13 g 
báza, 11 g katalyzátor.

Jednozložková rtg-kontrastná svetlom 
tuhnúca podložka. Silná antibakteriálna 
aktivita, efektívna ochrana pulpy. 
Mechanicky sa viaže k dentínu (možnosť 
použiť aj adhezívum). Vysoká odolnosť voči 
tlaku: 120 MPa. 

Dezinfekčné utierky na 
čistenie, dekontamináciu 
a dezinfekciu povrchov, 
zdravotníckych pomôcok 
a dentálnych prístrojov. 
Rozmer utierky 13 x 20 cm. 
Vlastnosti baktericídne, 
fungicídne, tuberkulocídne, 
virucídne a sporicídne.

Automix

        989,00 €

50 ml 37,10 €7 ml 42,80 € 30 ks (nylon, silk)                      26,90 €

13 g + 11 g                       23,40 €

2 x 2 ml 58,10 €

150 ks doplnkové balenie           8,90 €
150 ks dóza                       11,90 €

Catalyst Paste 40 ml                    7,10 €
Light Body 140 ml                     15,50 €
Putty 900 ml                       27,50 €

2 x 50 ml 33,50 €

Turboflex
Thixotropný A-silikónový 
odtlačkový materiál s 
mimoriadne vysokou 
reprodukciou detailov 
napr. aj pri kontakte s 
gingiválnou tekutinou 
alebo krvou a vysokou 
dimenzionálnou 
stabilitou.

2 ml 28,50 €

Finishing and Polishing 
Strips

150 ks, 4,0 x 170 mm                27,20 €

Sterile Surgical Blades
Sterilne balené 
kvalitné čepieľky 
z karbónovej 
nerezovej ocele.

Retraction Cord
Retrakčné superabsorbčné 
vlákno spletané do retiazky. 
Nestrapká sa. Kompatibilné 
so všetkými hemostatickými 
tekutinami. Pravítko na balení pre 
jednoduché určenie požadovanej 
dĺžky. Integrovaný nôž na víčku. 
Dispenzér dizajnovaný spôsobom, 
aby vlákno nevkĺzlo do balenia.

254 cm 15,30 €

2 x 50 ml (Normal, Fast)        33,10 €
2 x 250 ml Putty (Soft, Fast) 47,10 €

100 ks 15,50 €

100 ks, 2,5 x 170 mm                21,40 € 12 ks (nylon, silk)                      13,40 €

Polyesterové 
pásky s obsahom 
aluminium 
oxidu. Vhodné 
na leštenie a 
dokončovanie 
proximálnych hrán kompozitov, 
kompomérov, kovov a keramiky. 2 rôzne 
časti pásky - hrubá, stredná.

Ručné nástroje

Lentulo 4 ks   12,50 €

K-file 6 ks   8,30 €

Nerve Broaches 12 ks  7,40 €

Reamer 6 ks   8,30 €

Hedstroem 6 ks   8,30 €

Leptací gél s obsahom 37% kyseliny 
fosforečnej. Vysoko thixotropné - zostáva na 
mieste, nerozteká sa. Rýchle opláchnutie, 
skvelá rozpustnosť vo vode.

Jednokrokový svetlom tuhnúci dentíno-
vo-enamelový bond. Na všetky priame 
kompozitné a kompomérne rekonštruk-
cie resp. aj na adhe-
zívne cementovanie 
koruniek, mostíkov, 
inlejí a onlejí. Kom-
patibilný so všetký-
mi druhmi leptacích 
materiálov.

Automatický prístroj na 
miešanie odtlačkových 
materiálov v kartušiach. 
3 rôzne rýchlosti namiešania. 
Kompatibilný so všetkými 
značkami odtlačkových 
materiálov (360 alebo 
380 ml kartuše). Okamžité 
zastavenie.

10 ml                        31,30 €

Gél na čistenie, kondicionovanie a chelatáciu 
koreňového kanálika. Pripraví steny kanálika 
na lepšiu adhéziu výplňového materiálu.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Kondenzačná silikónová 
hmota. Veľmi dobrá 
zatekavosť a vysoká 
finálna rigidita.

   373,00 €

   113,00 €

  822,00 € 747,00 €

   280,00 €

Červené svetelné kolienko 1:5. 
Svetlo 25 000 lux, rýchlosť 
200 000, 4-dierový sprej.

Implatologické kolienko 20:1 s 
LED svetlom 25 000 lux. Dvojitý 
irigačný systém - vnútorný aj 
vonkajší. Pasuje na všetky bežné 
mikromotory. 

RED L-200 Plus Ti-940L

HP-40

Implant Power Pro
Svetelená turbína 25 000 lux s titánovým telom, 
keramickými ložiskami a 4-itým sprejom. Na rýchlospojku 
Kavo. Samočistiaci systém hlavičky, tichý chod max. 55 dB, 
tlak 2,5-3 bar, hmotnosť len 47 g.

Nesvetelný rovný násadec 
1:1 bez chladenia. 
Rýchlosť 40 000.

   607,00 €

Modré svetelné kolienko 1:1. 
Svetlo 24 000 lux, rýchlosť 40 
000, 2-dierový sprej.

BLUE L-40

Cup Brushes



Výplňové materiály
amalgámy, Kerr, R&S4

Permite GS-80 

Cavex Non-Gamma 2
Obľúbený amalgám od švédskeho výrobcu Nordiska. 
Zloženie: 43,1% Ag, 30,8% Sn, 26,1% Cu

Pravdepodobne celosvetovo najuznávanejší amalgám. 
Veľmi pevný, ľahko leštiteľný a tvarovateľný. 
Zloženie: 56% Ag, 27,9% Sn, 15,4% Cu, 0,7% Zn. 
Ceny platia pre verziu Regular a Slow. 

Safargam NG2 je amalgámová zliatina s obsahom 42% Ag.
Safargam Plus je amalgámová zliatina s obsahom 50% Ag.
Safargam Dentin je amalgámová disperzná zliatina s vyšším 

obsahom striebra od českého výrobcu 
Safina. Zloženie: 60% Ag, 22% Sn, 18% Cu.

Safargam  Plus 600 mg 65,00 €         

500 ks, 800 mg  950,20 € 807,70 €
50 ks, 800 mg  109,70 € 98,70 €
500 ks, 600 mg  767,70 € 652,60 €
50 ks, 600 mg  88,60 € 79,80 €
500 ks, 400 mg  589,50 € 501,10 €
50 ks, 400 mg  68,00 € 61,20 €

500 ks, 800 mg   590,10 €
50 ks, 800 mg   66,20 €
500 ks, 600 mg   494,50 €
50 ks, 600 mg   51,90 €

800 mg  86,20 €         505,80 €
600 mg  66,50 €         391,30 €
400 mg  48,80 €          294,70 €

Safargam  Plus 400 mg 56,10 €        

Safargam  Plus 800 mg 73,60 €         

500 ks, 400 mg   355,40 €
50 ks, 400 mg   37,30 €

Safargam NG2 600 mg 46,30 €         
Safargam NG2 400 mg 41,30 €        

Safargam NG2 800 mg 68,20 €      

50 ks kapsle

Ana 2000

50 ks kapsle 400 mg  48,50 €

50 ks, 1200 mg   111,00 €

50 ks kapsle 600 mg  59,40 €

pištoľ rovná, zahnutá                            12,60 €

10 ks                            45,50 €
20 ks                          68,30 €

4 g                          56,90 €
Pri kúpe 3 ks cena 45,20 €. Platí do 30.6. 2022.

nádobka sklenená  26,10 €
nádobka kovová  27,10 €Safargam  Dentis 600 mg 69,30 €         

Safargam  Dentis 800 mg 76,90 €        

50 ks kapsle 800 mg  74,20 €

Zlatá cesta medzi 
vysokostriebornými 
amalgámami. 
Zloženie: 69% Ag, 
18,5% Sn, 12% Cu, 
0,5% Zn.

Vertise Flow

4 x 2 g Intro Kit 137,90 €   122,90 €
2 x 2 g 83,90 €      68,70 €

Herculite XRV

OptiShade

RTG-kontrastný svetlom 
tuhnúci mikrohybridný 
kompozitný materiál 
na výplne vo frontálnom 
i laterálnom úseku. 
Výborná fluorescencia 
a translucencia.

Kompozitný systém 
so zjednodušeným 
systémom 3 odtieňov.

SonicFill 3

Herculite XRV Ultra Flow

Unikátny kompozit na 
zhotovovanie kompozitných 
výplní pomocou ultrazvukovej 
technológie až 5 mm v jednej 
vrstve. Nízka kontrakcia.
Nanášanie pomocou násadca 
SonicFill,ktorý vytvára 
ultrazvukové vibrácie,čím sa 
kompozit stáva až o 87% viac 
zatekavým.

20 x 0,25 g                                105,70 €   94,50 €

2 x 2 g                                50,70 €   45,80 €5 g  26,20 € 25,70 € 4 g  53,90 € 47,80 €

Safargam  Dentis 400 mg 58,90 €         

400 ks duett   272,20 €

Revolučný zatekavý 
kompozit so zabudova-
nou adhezívnou zložkou 
priamo do kompozitu. Nie 
je potrebné bondovať! 

Kvalitný a ekonomicky výhodný non-gama 
2 amalgám so 40% obsahom striebra.
Možnosť výberu verzie Regular a Slow.

1 bal (50 ks) 1 bal (300 ks)

Herculite XRV Ultra
RTG-kontrastný svetlom tuhnúci nanokompozitný 
materiál na výplne vo frontálnom i laterálnom úseku. 
Vylepšená spracovateľnosť, 
leštiteľnosť a odolnosť 
voči abrázii.  Vynikajúca 
opalescencia 
a fluorescencia.

pištoľ Kerr–rovná, zahnutá    Výpredaj      43,40 €

Amalgámová pištoľ - Plastová 
amalgámová pištoľ na aplikáciu 
amalgámu. Koncová časť je 
sterilizovateľná.
Nádobka na amalgám - nádobka na 
uľahčenie plnenia pištole amalgámom 
bez kontaktu s pokožkou.

Safargam

Suprafil+ Nanofil+Compo FlowSuprabulk Flow
Svetlom tuhnúci rtg-kontrastný mik-
rohybridný kompozit. Univerzálny pre 
všetky triedy výplní. Homogénne rozložené 
častice pre hladký a lesklý povrch. Mäkká 
konzistencia pre perfektnú modeláciu.

Svetlom tuhnúci rtg-kontrastný 
nanohybridný kompozit. Vynikajúca 
hladkosť pre 
jednoduché leštenie. 
Skvelá rezistenia 
voči abrázii pre 
dlhotrvajúce výplne, 
vysoká pevnosť 
v tlaku. Krásna 
estetika.

4 g 16,40 € 4 g 28,20 €2 g 18,70 €2 g 30,70 €

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Príslušenstvo k amalgámu

Rtg-kontrastný nanohybridný 
zatekavý kompozit s 
výbornými mechanickými 
vlastnosťami a leskom.

Pred ukončením výroby. Niektoré 
veľkosti môžu byť nedostupné.

Svetlom tuhnúci rtg-kontrastný zatekavý 
nanohybridný kompozit. Excelentná 
rezistencia voči abrázii, krásny lesk.

Svetlom tuhnúci rtg-
-kontrastný zatekavý 
kompozitný materiál 
typu bulk (vrstvy do 
4 mm). Vhodný ako 
základná vrstva pre pre-
krytím pod posteriórne 
rekonštrukcie, malé 
neokluzálne rekonštruk-
cie Class I.



Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

55Výplňové materiály 
Dentsply, Coltene, Cerkamed, Cavex

2 x 1 g  35,30 € 34,30 €
Intro Kit – 45 x 0,25 g + prísl. 232,70 € 227,50 €
50 ks  188,20 € 183,90 €
15 ks  58,90 €       57,50 €

10 x 1 g  162,80 € 158,90 €

SDR Plus

Quixfil

Brilliant New Generation Brilliant Flow
Cenovo mimoriadne výhodný nanokompozitný zatekavý 
kompozitný materiál s efektom dvoch odtieňov. 

Cenovo mimoriadne výhodný nanokompozitný kompozitný 
materiál s efektom dvojodtieňov v jednej tube. Mimoriadne 
vysoký lesk, skvelá spracovateľnosť, kondenzovateľnosť.
Farby Enamel: A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3,  
C2/C3, A4/C4, Enamel Bleach, Transparent.
Farby Dentin: A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3,  
A4/C4, C2/C3, Dentin Bleach

Špeciálny kompozit 
do distálneho úseku.

Svetlom tuhnúci RTG-kontrastný 
submikrónový kompozit v špičkách 
so sklennými nanočasticami 
vhodný do frontálneho i 
distálneho úseku.

Spectrum TPH3

10 x 0,25 g  51,80 €     49,90 €

4,5 g  29,20 €     28,00 €
20 x 0,25 g  96,50 €     91,90 €

6 x 4 g, 5 ml One Coat Bond SL, 2,5 ml SL etchant    
   109,70 €       95,50 €

20 x 0,28 g  77,60 € 73,70 €

4 g  15,90 € 14,40 €

Neo Spectra ST HV

5 x 3 g + Prime&Bond Universal 2,5 ml  
  195,10 €      190,90 €

Nový rtg-kontrastný duálne 
tuhnúci kompozit typu bulk-fil 
na kavity hlbokéaž do 10 mm v 
praktickej automix striekačke. 
Obsahuje antibakteriálnu zložku. 
Jediná univerzálna farba, veľmi 
dobrá estetika.

Fill-Up!

4,5 g   58,90 €
2 x 4,5 g + 2 x 3 ml Parabond A + B + 2,5 ml Etch  

     145,40 €
5 x 4,5 g       254,90 €

Svetlom tuhnúci výplňový materiál s optimalizovanými vlastnosťami živice a sférickým submikrónovým 
plnivom (presne tvarované guľaté superštruktúry). Nová koncepcia odtieňov, ktorá len s 5 farbami pokrýva 
celé spektrum Vita farieb vďaka pozoruhodnému chameleon efektu. Rýchle a jednoduché leštenie.

Svetlom tuhnúci zatekavý kom-
pozit pre deti. Vysoká pevnosť a 
nízka polymerizačná kontrakcia. 
Vhodný na výplne, pečatenie 
fisúr, príp. označenie vchodu do 
koreňových kanálikov. Farebná 
peletka a detské nálepky v balení.

Rainbow Flow

1 g farebný   13,90 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 12,90 €.
1 g dentínový A2   8,80 €
6 x 1 g   75,60 € 70,90 €

2,3 g  10,90 € 10,50 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 9,70 €. 
Pri kúpe 5 a viac ks cena 8,90 €.

3 g striekačka   41,00 € 39,80 €
16 x 0,25 g kompule 54,80 € 53,50 €

Dyract XP

Neo Spectra ST Flow

Moderný kompomérny 
výplňový materiál. Krátka 
doba polymerizácie a dlhá 
doba spracovania. Pre 
všetky triedy kavít 
vo frontálnom i 
postrannom úseku.

Svetlom tuhnúci zatekavý výplňový materiál 
s novou materiálovou technológiou. 
Optimalizované vlastnosti živice a sférické 
submikrónové plnivo (presne tvarované guľaté 
superštruktúry). Rýchle a jednoduché leštenie. 
Vynikajúce mechanické vlastnosti ako pevnosť v 
ohybe, pevnosť v lome, abrázia a pod. Univerzálny 
materiál do anteriórneho i posteriórneho úseku.

20 x 0,25 g  71,30 € 68,50 €

16 x 0,25 g  54,80 € 53,40 €
2 x 1,8 g  50,90 € 49,70 €

Set 6 x 4,5 g + prísl.  226,60 €

Dyract Flow
Moderný kompomérny výplňový materiál. Krátka doba 
polymerizácie a dlhá doba spracovania. Pre všetky triedy 
kavít vo frontálnom i postrannom úseku.

2 x 1,8 g Flow  91,30 € 86,90 €

Brilliant EverGlow Brilliant EverGlow Flow

Quadrant Flow

Vysoko estetický submikronový kompozit 
s leskom, ktorý vydrží viacnásobne dlhšie 
ako u akéhokoľvek iného kompozitu.

3 x 3 g + 5 ml One Coat 7 Universal 
286,60 €      215,00 €

Akciová cena platí do 30.6.2022. 2 g   30,70 €

3 g   51,90 €

10 x 2,3 g        76,70 € 

Nástupca produktu Synergy D6

Nástupca produktu Synergy D6 Flow

Vysoko estetický submikronový zatekavý kompozit 
s krásnym leskom.

Zatekavý mikrohybridný kompozit bez obsahu 
bisphenolu A.

Nový vylepšený materiál typu bulk fil. Rozšírený počet 
farieb (okrem farby Universal aj farby A1, A2, A3), zvýšená 
odolnosť voči opotrebeniu, t.j. pokryje viac indikácií 
(vrátane tried III a V), zvýšená RTG-kontrastnosť. 

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

1,8 g 15,30 €
4 g 32,70 €
AKCIA 3 + 1 ZDARMA. Cena za 1 ks v akcii 24,50 €.

Quadrant LC Universal
Quadrant LC Universal - Univerzálny 
mikrohybridný kompozit na všetky triedy. 
Bez obsahu bisphenolu A.
Jediný kompozit
úplne bez BPA

Informujte sa na aktuálnu akciovú ponuku.

Informujte sa na aktuálnu akciovú ponuku.

Informujte sa na aktuálnu akciovú ponuku.



Výplňové materiály 
3M, Kuraray, SDI6

Filtek One

Filtek Ultimate

Filtek Z250 

Filtek Universal 

Valux Plus 
Obľubený kompozit s chameleón efektom  
do frontálneho i postranného úseku.

Nástupca Filtek Supreme XT s vylepšenou spracovateľnosťou, nelepivou 
konzistenciou, výbornou leštiteľnosťou a leskom. Možnosť pracovať 
systémom jednej vrstvy alebo možnosť vrstviť dentínové a sklovinné odtiene.

Filtek Z550
Nový nanohybridný kompozitný materiál 
v 12 najpopulárnejších odtieňoch. Nelepí 
sa, nesteká, je pevný a oteruvzdorný.

4 g   51,90 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 48,40 €.

AKCIA 3+1 ZDARMA. Cena za 1 bal v akcii 47,20 €. 
Platí do 31.8.2022*

4 g  33,60 € 32,60 €
AKCIA 3 + 1 ZDARMA. Cena za 1 ks v akcii 25,20 €. 
Platí do 31.8.2022*

5 x 4 g set (A1; A2; A3; A3,5; PO) 276,40 € 267,50 €

10 x 1 g  102,40 € 73,90 €

4 g  33,20 € 31,60 €

Pri kúpe vybraných produktov 3M v hod-
note 1200 EUR s DPH v cenníkových 

cenách dostanete lampu 
Elipar Deep Cure L (str.21) ZDARMA.

4 g   62,90 €
15 x 0,2 g   59,90 €20 x 0,2 g   62,90 €

4 g   18,90 €

2 x 2 g                                                    55,10 €   53,50 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 51,40 €

Clearfil Majesty ES-2
Svetlom tuhnúci RTG-kontrastný kompozit s matricou 
z nano častíc s vysokou odrazivosťou a difúziou svetla 
podobnou prirodzeným zubným tkanivám. Jednoduché 
tvarovanie a leštenie.

Clearfil Majesty ES Flow
Univerzálny tekutý kompozit s vynikajúcimi estetickými
a mechanickými vlastnosťami. Vhodný do anteriórneho
i posteriórneho úseku. Výborná leštiteľnosť. S pevnosťou 
150 MPa je taký silný, že je možné zhotoviť z neho
aj rekonštrukcie Class I a Class II.

2,7 g   47,90 €

Clearfil Majesty Posterior
Svetlom tuhnúci rtg-kontrastný super plnený kompozit
s novou technológiou povrchu - väčšie množstvo nano 
častíc rozptýlených v živicovej matrici, ktorá obsahuje 
monoméry a mikro častice. Plnenie až 92% hmotnosti (82% 
objemu). Tvrdosť povrchu blízka enamelu, veľmi dobrá 
hĺbka vytvrdenia, minimálne polymerizačné zmršenie, nízky 
koeficient termálnej expanzie. 

4,9 g   64,70 €

3,6 g   54,50 €

Nový nanofilný kompozit s technológiou 
NaturalMatch, ktorá umožňuje 
prirodzené splynutie jedného odtieňa 
s okolitými zubami. Mimoriadne nízke 
zmrštenie.

Luna
Univerzálny každodenný kompozit do anteriórneho
i posteriórneho úseku s nízkym zmrštením. Nelepivý.

Aura Bulk Fill
Kompozitný materiál na rýchle posteriórne rekonštrukcie 
s možnosťou aplikácie vrstvy až do 6 mm a bez potreby 
prekrytia bežným kompozitom. Skvelá pevnosť. V akcii 
najlacnejší bulk-fil kompozit na trhu.

Wave 
Jeden z celosvetovo 
najuznávanejších tekutých 
kompozitov na rekonštrukciu 
frontálnych i laterálnych zubov. 
RTG kontrastný, prirodzená 
fluorescencia. Obsahuje 
nanoplnivo. 3 konzistencie 
(bežná, MV, HV).

1 g  14,50 € 10,80 €
4 g  61,00 € 59,90 €
AKCIA 1 + 1 ZDARMA. Cena za 1 bal v akcii 30,50 €. 
Platí do 30.6.2022*

4 g   49,90 €
AKCIA 1 + 1 ZDARMA. 
Cena za 1 bal v akcii 25,00 € . Platí do 30.06.2022*
Intro Kit (2 x A2, 2 x A3, 5 ml Stae bond) 82,30 € 62,80 €

Vysoko estetický materiál typu bulk fil. 
Zvýšená opacita pre ešte lepší estetický 
výsledok. Rýchla a jednoduchá aplikácia 
v jednom kroku, thixotropný, vysoká 
mechanická odolnosť. Hĺbka vytvrdenia 
až 5 mm.

Clearfil Majesty Universal
Nový inteligentný kompozit so špeciálnou difúziou 
svetla, umožňuje spraviť výplne len použitím jednej farby 
(Universal). V prípade potreby vyššej estetiky je možnosť 
použiť ešte 3 dodatkové farby – universal dark, universal 
light a universal white. Zjednodušená farebná škála, znížené 
nároky na skladové zásoby, prediktabilné výsledky 
a obmedzenie potenciálnej ľudskej chyby.

3,6 g   54,50 €
20 x 0,25 g   54,50 €

 

NOVINKA

4 g    62,70 €
20 x 0,2 g   62,70 € 60,50 €

2 x 2 g  65,30 € 64,80 €

Filtek Supreme Flowable
Nanokompozit v zatekavej 
konzistencii. Jednoduchá práca, 
zatekavosť pod tlakom, výborná 
celková pevnosť a pružnosť. 
Nová ergonomická patentovaná 
striekačka z ktorej nevyteká.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Filtek Bulk Fill Flowable
Vysoko zatekavý kompozit s rýchlou a 
jednoduchou aplikáciou v hrúbke až 4 mm. 
Vysoká pevnosť, nízka abrázia. Indikácie: 
Báza alebo liner pod výplne I. a II. triedy, 
fisúry, hlboké kavity a pod. Vyžaduje kryciu 
vrstvu.

Univerzálny kompozitný materiál do frontálneho 
i distálneho úseku.



Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Výplňové materiály 
Voco, Tokuyama 7

X-tra Base

Estelite Bulk Fill Flow 

GrandioSO GrandioSO Heavy Flow/Light Flow 

Twinky Star/ Twinky Star Flow

Admira Fusion FlowAdmira Fusion /X-tra/X-base

Viscalor Bulk

2 x 2 g  76,90 € 74,40 €
Sada 80 x 0,25 g + Caps Warmer 746,80 €  599,00 €
Sada 80 x 0,25 g + Viscalor Dispenser 1012,00 €  768,00 €

Univerzálny zetekavý svetlom 
tuhnúci nano-hybridný výplňový 
materiál na báze organickej 
keramiky. Najnižšie zmrštenie 
medzi zatekavými kompozitmi 
len 2,75%.

Zatekavý kompozitný materiál, špeciálne vyrobený 
na  aplikáciu vrstiev až do 4mm. Má samonivelačné 
schopnosti. Polymerizácia svetlom len 10 sekúnd. 
Vhodný na výplne class I. a class II. Vysoký podiel 
plniva až 70% a novovyvinutá živica zabezpečujú nízke 
zmrštenie.

Svetlom tuhnúci rtg-
kontrastný materiál s 
nízkou viskozi-tou a 
možnosťou aplikácie vo 
vrstvách hrúbky až 4 mm. 
Indikácie v anteriórnom 
i posteriórnom úseku, 
ako podložka alebo pri 
opravách keramických i 
kompozitných faziet.

Univerzálny svetlom tuhnúci nanohybridný materiál 
na výplne I. až V. triedy, rekonštrukcie traumaticky 
poškodených frontálnych zubov, opravy faziet,  
korunkové nadstavby, kompozitné inleje a pod.

Farebný, svetlom tuhnúci kompomérový 
výplňový materiál na opravy
mliečnych zubov
v špičkách. 

5 x 2 g, Intro Kit   164,50 €

20% zľava z cenníkovej ceny X-tra pri väčšom odbere. 
Informujte sa na aktuálne znenie akcie (61,50 €)* 
16 x 0,25 g  76,90 € 74,40 €

40 x 0,25 g Intro Kit Twinky Star 164,20 € 160,90 €

20 x 0,2 g Blocker  69,00 €

4 g Blocker   59,00 €
20 x 0,2 g    69,00 €

3 g Omnichroma Flow  54,90 €

4 g   59,00 €
Pri kúpe 4 ks 1 ks Blocker ZDARMA. Platí do 30.6.2022.

25 x 0,25 g Twinky Star 106,30 € 104,90 €

Estelite Asteria 

Omnichroma/Omnichroma FlowEstelite Universal Flow Medium

Estelite Sigma Quick

1,7 g   32,20 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 29,50 €.

Zatekavý submikrónový rtg-kontrastný svetlom 
tuhnúci kompozitný materiál. Hmotnosť 
plniva 71%. Sférické submikrónové 
častice s rozmermi 0,04-0,6 um. 
Inovatívny systém RAP pre zvýšený 
pracovný čas až 90 sekúnd 
a znížený polymerizačný čas. 
Vynikajúca odolnosť voči oteru, 
skvelá leštiteľnosť, 
minimálne zmrštenie.

Univerzálny kompozitný materiál. Hmotnosť plniva 82%. Inovatívny 
systém RAP pre zvýšený pracovný čas až na 90 s a znížený 
polymerizačný čas 10 s (platí aj pre halogénovú lampu).

Nový vysoko estetický kompozitný 
systém. Napriek minimálnemu počtu 
odtieňov – 5 dentínových
a 7 sklovinných, výsledok je dokonale 
estetický. Neviditeľné okraje, 
zjednodušené vrstvenie, optimálna 
manipulácia, ľahké modelovanie 
a dostatočne dlhý pracovný čas.

Revolučný kompozitný materiál s technológiou Smart Chromatic Technology. Jediná 
farba kompozitu sa vďaka pokročilému chameleón efektu adaptuje a transformuje 
v ústach na akúkoľvek farbu zuba (podľa okolitých zubov). Vhodné na posteriórne i 
anteriórne rekonštrukcie, kompozitné fazety i opravy keramiky. 
Výhody: zjednodušený manažment farieb, redukcia zásob. 

4 g   69,70 €

2 x 2g / 16 x 0,25 g  75,70 €
20% zľava z cenníkovej ceny pri väčšom odbere. 
Informujte sa na aktuálne znenie akcie (60,60 €)*

6 x 3,8 g (A1, A2, A3, A3.5, OA2, OPA2) + Bond Force
 257,40 €

Set 5 x 2g (A1, A2, A3, A3.5, WO) 226,30 € 162,00 €

2 x 2 g  82,50 € 81,50 €
20% zľava z cenníkovej ceny pri väčšom odbere. 
Informujte sa na aktuálne znenie akcie (66,00 €)*

7 x 4 g    427,90 €
Bond Force II 5 g (str. 11) ZDARMA. Platí do 30.6.2022

20 x 0,2 g    64,40 €
3,8 g Estelite Sigma Quick  51,50 € 46,40 €

3 g   42,90 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 38,90 €.

4,2 g Estelite Posterior  51,50 € 46,40 €

4 g / 16 x 0,25 g  86,80 € 84,50 €
20% zľava z cenníkovej ceny pri väčšom odbere. 
Informujte sa na aktuálne znenie akcie (69,50 €)*

2 g Twinky Star Flow 37,80 € 36,80 €

Univerzálny svetlom tuhnúci RTG-kontrastný nano-hybridný výplňový 
materiál na báze organickej keramiky. Najnižšie zmrštenie len 1,25% 
objemu. Vynikajúca biokompatibilita, neobsahuje klasické monoméry, 
ktoré pri polymerizácii môžu unikať. Plnenie až 84% hmotnosti. X-tra 
možnosť vrstviť až do 4 mm. X-base je viac zatekavá verzia od X-tra.

3 g / 15 x 0,2 g bežná aj X-tra 71,90 € 70,50 €
20% zľava z cenníkovej ceny pri väčšom odbere. 
Informujte sa na aktuálne znenie akcie (57,50 €)*

16 x 0,25 g   72,40 €

Skúšobný set: 8 x 0,25 g  GrandioSO + 1 g GrandioSO 
Heavy Flow, 1 x Dimanto  63,20 €

Termoviskózny komporzitný materiál typu bulk-fill. Materiál 
sa nahriatím stáva zatekavým a lepšie tvarovateľným. Bez 
bublín, tenká aplikačná kanyla. Aplikácia do 4 mm, bez 
potreby krycej vrstvy. Indikácie: distálne výplne a podlokžy 
kavít I. a II. triedy, výplne  V. triedy, opravy faziet, 
pečatenie fisúr, korunkové dostavby a pod. 
Caps Warmer - Nahrievačka na kompozitné materiály 
v kapsliach. 
Viscalor dispenser - nahrievacia pištoľ.

Stredne viskózna zatekavá 
forma kompozitu Grandio SO. 

X-tra fil 
Svetlom tuhnúci výplňový materiál univerzálnej farby 
do distálneho úseku a na dostavby.  
Alternatíva amalgámu.

20 x 0,25 g  66,40 € 63,50 €
AKCIA 4 + 1 ZDARMA . Cena za 1 bal v akcii 53,10 €*

5 g  66,40 € 63,50 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 58,60 €.

X-base — 2 x 2 g  82,50 € 81,20 €
20% zľava z cenníkovej ceny pri väčšom odbere. 
Informujte sa na aktuálne znenie akcie (66,00 €)*

5 x 3 g Intro Kit (A2, A3, A3.25, A3,5, Admira Fusion x-tra),  
vzorník, Futurabond U 20 ks            374,40 €  269,00 €
12 x 0,2 g Admira Fusion A2, A3, A3.5, x-tra, 2 g 
Admira Fusion Flow  67,80 €    66,50 €

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Výplňové materiály 
GC, Kulzer8

Essentia HiFlo/LoFlo

Gradia Direct/Direct X Gradia Flo/LoFlo

G-aenial/G-aenial Achord

everX Posterior everX Flow 

G-aenial Flo X/Universal Flo

GC Modelling Liquid

Estetický, mikrohybridný, 
svetlom tuhnúci 
kompozit s vynikajúcou 
spracovateľnosťou.

Mikrohybridný flow materiál v dvoch verziách 
podľa zatekavosti.

Univerzálny výplňový kompozitný materiál na všetky 
triedy výplní. Možnosť využívať jeden odtieň alebo 
techniku vrstvenia rôznych odtieňov.

G-aenial Achord - nová generácia 
so zjednodušeným systémom farieb.

Nízko zatekavý kompozit 
so zvýšenou pevnosťou pre 
všetky kavity bez veľkostných 
obmedzení. Konzistencia vhodná 
aj na modelovanie hrbolčekov z 
voľnej ruky. Lahké vytláčanie bez 
vytekania.

Novovyvinuté zatekavé kompozity od GC, s vyšším obsahom 
plniva a homogénnym zložením.

2 x 1,3 g LoFlo  38,70 € 38,20 €

4,7g anterior/5,5g posterior  51,30 €
1. Pri kúpe 3 a viac ks cena 47,50 €. 
2. Pri kúpe 5 a viac ks cena 44,50 €.

Flo X 3,8 g   52,10 €

1. Pri kúpe 3 a viac ks cena 48,90 €. 
2. Pri kúpe 5 a viac ks cena 45,50 €. 
Možnosť kombinovať Flo X a Universal Flo.

Universal Flo 3,4 g  53,30 €

1,7 g  36,40 € 35,90 €

Modelovací set – 6 ml Modelling Liquid, 2 x držiak, 2 x 
5 ks štetce, 1 x miešacia podložka    89,90 € 88,90 €

6 ml   39,50 €

Lampa D-Light Duo ZDARMA. Viac informácií na str. 21

15 x 0,25 g   68,60 €
1. Pri kúpe 2 ks 1 ks Gradia Direct ZDARMA. 
2. Pri kúpe 3 ks 1 ks G-aenial ZDARMA.

3,7 g   58,90 €

Nanohybridný kompozit so zjednodušeným estetickým konceptom 
len 7 odtieňov. Mechanicky odolný, vhodný na všetky indikácie. 
Jemná konzistencia, ľahké spracovanie, vysoká leštiteľnosť.

Tekutina na modelovanie 
priamych kompozitných výplní. 
Jednoduché tvarovanie, hladká 
povrchová úprava, kratší 
proces dokončovania.

3,4 g Dentin, 3,8 g Enamel, Modifier Opalescence  
  48,60 € 47,90 €
1. Pri kúpe 3 a viac ks cena 43,90 €.
2. Pri kúpe 5 a viac ks cena 38,30 €. 
Možnosť kombinovať Dentin, Enamel a všetky Modifiery.

Lampa D-Light Duo ZDARMA. Viac informácií na str. 21

50 x 0,25 g  205,80 € 188,90 €

7 x 4 g Intro Kit  284,70 € 238,50 €

Achord 4g   54,80 €

Modifier Black, White, Red Brown 46,20 €   45,90 €

Lampa D-Light Duo ZDARMA. Viac informácií na str. 21

Essentia

2 x 1,5 g Flo  38,70 € 38,20 €

Univerzálne zatekavé kompozity pre 
distálny úsek v dvoch konzistenciách 
a v univerzálnom odtieni U.

HiFlo LoFlo

LoFlo 3,4 g  48,60 €   47,90 €
HiFlo 3,6 g  48,60 €   47,90 €

Modifier Kit 3 x 2,5 g + 3,8 g  156,70 €

Charisma Classic/Charisma Flow
Tradičný univerzálny kompozit vhodný do frontálneho
i distálneho úseku s chameleón efektom.

29 x Charisma Classic + Translux Wave  825,00 €

6 x 4 g + 4 ml Gluma 2Bond + 2 x 2,5 ml etch 
   163,70 €
8 x 4 g + 4 ml Gluma 2Bond + 2 x 2,5 ml etch 
   212,50 €

AKCIA Charisma Diamond/Diamond One

14 x Charisma Diamond + Translux Wave  825,00 €

4 g  22,70 € 19,80 €

4 g  45,80 € 38,80 €
Flow 1,8 g   19,30 €

Možnosť získania 
lampy Translux 
Wave ZDARMA

Novovyvinutý nanohybrindný 
univerzálny kompozit s nízkou 
zmrštiteľnosťou a vynikajúcou 
estetikou. Jednoduchá aplikácia, 
výborná spracovatelnosť
a estetika. 21 odtieňov.

G-aenial Universal Injectable

Charisma Topaz
Univerzálny RTG kontrastný svetlom tuhnúci 
nanohybridný kompozitný materiál založený 
na patentovanej inovatívnej matrici TCD. 
Jednoduchá práca, nelepivá konzistencia, 
výborný okrajový uzáver. 

19 x Charisma Topaz + Translux Wave   825,00 €
4 g   33,90 € 

Nízko zatekavý kompozit 
so zvýšenou pevnosťou pre 
všetky kavity bez veľkostných 
obmedzení. Konzistencia 
vhodná aj na modelovanie 
hrbolčekov z voľnej ruky. 
Lahké vytláčanie bez 
vytekania.

4 g   36,50 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 32,50 €..

Submikrónový hybridný univerzálny kompozit. Jednoduchá 
aplikácia, výborná spracovatelnosť a estetika.

Charisma Opal/Opal Flow

19 x Charisma Opal + Translux Wave  825,00 €
Opal Flow 1,8 g   23,20 €

4 g  36,30 € 28,80 €

Zatekavý kompozit 
zosilnený sklenenými 
vláknami.
Bulk odtieň - pre veľké 
kavity 
s vrstvou až 5,5 mm. 
Dentin odtieň - vyššia 
opacita, potrebné 
vrstviť.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Bioaktívny materiál s ionizovanou živicovou matricou (uvoľnovanie kalcia, fosfátov a fluoridov, obsah kyslých 
monomérov s antimikrobiálnymi vlastnosťami), gumovým živicovým komponentom (znižuje možnosť zlomenia 2-3x 
oproti kompozitom a 5-10x oproti skloionomérom) a reaktívnym skleneným plnivom (podobne ako skloionoméry). 
Neobsahuje žiadny Bisphenol A, bis-GMA anid BPA. Tuhne svetlom aj chemicky.

Activa BioActive

3TECH Heater TC-700

   186,00 €

Nahrievačka na kompoz-
itné materiály. Zlepšuje ich 
spracovateľnosť, materiál 
sa lepšie adaptuje na steny 
kavity. 3 nastavenia teploty 
s jednoduchou identifiká-
ciou podľa farebnej LED: 
40°C (biela); 50°C (zelená)  
70°C (červená)

Jednorázový 
vyšetrovací set  

1 x zrkadielko 
    s miešacou špachtľou, 
1 x pinzeta, 
1 x dvojitá sonda. 

Výplňové materiály 
Ivoclar, Itena, Pulpdent 9

Te-Econom Plus 

Evetric
Nový nanohybridný rtg-
kontrastný svetlom tuhnúci 
kompozit pre priame 
výplne I – V triedy 
s chameleón efektom.

2 g Flow   15,90 €

Tetric EvoCeram
Obľúbený, vylepšený 
nanokompozitný materiál 
od firmy Ivoclar Vivadent.

Flow kompozit na báze 
nanotechnológie.

4 x 4 g   67,50 €

IPS Empress Direct IPS Empress Direct Color
Materiál na priame estetické rekonštrukcie zubov 
s estetickými vlastnosťami porovnateľnými s keramickými 
náhradami. 32 odtieňov v 5 translucenciách.

2 g PowerFlow   38,10 €

20 x 0,25 g   106,50 €

3 g   58,20 €        54,00 €
1. Pri kúpe 4 ks 1 ks Adhese Universal Vivapen Starter 
Kit 0,5 ml (str. 12) ZDARMA. Platí do 31.7.2022*
2. Pri kúpe 3 a viac ks A2, A3 cena 45,90 €.

3 g 59,90 €     56,70 €
1. Pri kúpe 3 a viac ks A2, A3 cena 48,20 €
2. Pri kúpe 5 ks 1 bal OptraGloss Composite Set (str. 
14) ZDARMA. Platí do 31.7.2022*
3. Pri kúpe 5 ks 2 ks Tetric EvoFlow ZDARMA. 
Platí do 31.7.2022*

4 g   19,30 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 16,50 €. 
Pri kúpe 5 a viac ks cena 15,50 €.

3,5 g           32,40 €

8 x 3 g Assortment     194,40 €
Evetric Bond (str. 12) a Eco-Etch ZDARMA*

20 x 0,2 g Cavifil                       87,80 €

3 g  od 62,70 €
Pri kúpe 5 ks 1 bal Optragloss Composite Set (str. 14) 
ZDARMA. Platí do 31.7.2022* 1 g   24,10 €

Tetric PowerFill / PowerFlow

Tetric Prime

na kompule 79,50 €
na striekačky 57,90 €

10 bal                                            5,00 € 

Univerzálny modelovateľný kompozit 
s chameleón efektom a estetikou podobnou 
prirodzeným zubom. Príjemná krémová 
konzistencia, dobrá adaptabilita, jednoduché 
kontúrovanie, dobré modelovanie pomocou 
štetca, jednoduchá aplikácia, lesklý povrch.

3 g PowerFill   57,10 €
1. Pri kúpe 3 a viac ks IVA cena 54,00 €.
2. Pri kúpe 5 ks 2 ks Tetric PowerFlow ZDARMA*

20 x 0,2 g PowerFill  83,70 €

20 x 0,2 g PowerFlow  83,70 €

Svetlom tuhnúci ekonomický 
hybridný kompozit od firmy 
Vivadent.

Basic Examination kit

2 g     38,10 €
Pri kúpe 6 ks 1 ks Adhese Universal Vivapen Starter Kit 
0,5 ml (str. 12) ZDARMA. Platí do 31.7.2022*

System Kit 4 x 3,5 g + 6 g Evetric Bond     129,30 €
Tetric EvoFlow ZDARMA. Platí do 31.7.2022*

4 g   28,70 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 25,80 €. 2 g Flow   24,90 €

Nanohybridný svetlom tuhnúci rtg-
kontrastný kompozit s možnosťou aplikácie 
až 4 mm vrstvy. Znížená kontrakcia, 
vynikajúca leštiteľnosť. Zrýchlené vytvrdenie 
polymerizačnou lampou Bluephase 
PowerCure len za 3 sekundy.

Stojany na organizáciu 
striekačiek, 
štandardné diery 
s priemerom 3,5 cm.

Q-SystemiserStojany na striekačky

Restorative 5 ml   85,70 €
Pri kúpe 2 a viac bal cena 77,10 €  

Base-Line 5 ml   99,20 €
Pri kúpe 2 a viac bal cena 89,30 €.

Starter Kit    155,00 €

Kids Restorative 5 ml  85,70 €
Pri kúpe 2 a viac bal cena 77,10 €. 

Farebená verzia osvedčeného kompozitného materiálu 
Empress na dofarbenie kompozitných alebo CAD/CAM 
rekonštrukcií.

Reflectys Reflectys Flow
Nový univerzálny (triedy 
I – V) nanohybridný 
kompozitný materiál 
s odrazom svetla ako 
prirodzené zuby pre naozaj 
neviditeľné výplne. RTG-
kontrastný, skvelé 
mechanické vlastnosi, 
obsahuje fluoridy.

Vysoko estetický rtg-
kontrastný zatekavý 
nanohybridný kompozit. 
Výborne thixotropný – 
nesteká ale pod tlakom 
tečie. Obsahuje fluoridy.

Tetric EvoFlow 

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Stojany na organizáciu striekačiek, 
štandardné diery s priemerom 
3,5 cm.

na 24 ks striekačiek                     39,10 € 
na 12 ks striekačiek                     29,80 €



Nová generácia zirkónových pediatrických koruniek. Vynikajú-
ca estetika, skvelé fyzikálne parametre a jednoduchá práca. 
Upravená translucencia pre výborný vzhľad ale zároveň ukry-
tie tmavých endodonticky ošetrených zubov. Systém obsahuje 
aj try-in korunky na vyskúšanie pred cementovaním.

1 995,90 €

Try-in korunky
ZDARMA

950,40 €
Try-in korunky

ZDARMA

415,80 €

Try-in korunky
ZDARMA

1 995,90 €

Try-in korunky
ZDARMA

950,40 € 
Try-in korunky 

ZDARMA

415,80 €
Try-in korunky 

ZDARMA

2 439,40 €
Try-in korunky 

ZDARMA

1 161,60 €
Try-in korunky 

ZDARMA

508,20 €
Try-in korunky 

ZDARMA

2 439,40 €
Try-in korunky 

ZDARMA

1 161,60 €
Try-in korunky 

ZDARMA

508,20 €
Try-in korunky 

ZDARMA

2 439,40 €
Try-in korunky 

ZDARMA

1 161,60 €
Try-in korunky 

ZDARMA

508,20 €
Try-in korunky 

ZDARMA

Doplnkové balenie  29,70 €

Doplnkové balenie  36,30 €

Doplnkové balenie  36,30 €

Doplnkové balenie  36,30 €
Doplnkové balenie  29,70 €

Pedostomatológia10

Quickmat Junior 0,04mm /3,75mm, 100 ks 89,50 €

myRing Junior 2 ks  83,00 €
MyTines 15 x 2 ks  71,60 €

Lumicontrast Quickmat Junior 
0.04mm /3.75mm, 70 ks  71,50 €

myClip Junior 2 ks  165,80 €

1 g   87,60 €
2,5 g   151,80 €

myJunior

Neo MTA 

Bioaktívny biokeramický 
sealer koreňového 
kanálika s extrémne
 jemným práškom 
trikalcium fosfátu 
v organickom médiu. 
Dve konzistencie:
Flo a Putty

Neo Sealer
Prvý systém sekcionálnych 
matríc určený pre 
pedostomatológiu – mliečne 
a mladé permanentné zuby. 
Kit   274,30 €

Flo 2,2 g   105,60 €
Putty 0,5 g   57,20 €

Novovyvinutá RTG-kontrastná 
MTA ktorá tuhne oveľa rýchlejšie 
ako bežné MTA. Rezistentná voči 
vymytiu - hydrofilná. Nesfarbuje sa. 
Mieša sa s gélom (nie vodou) pre 
oveľa lepšiu prácu.  

Víťaz 
Dental
Advisor

2020
a 2021

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

3M Stainless Steel korunky
Prefabrikované, nerezové pediatrické korunky. 
Rýchle a jednoduché použitie. Dlhá životnosť. 
Vyrábané so skutočnou výškou, tvarom a oklúziou. 
Predtvarovaný cervikálny okraj.

2 ks   8,80 €
AKCIA 4 + 1 ZDARMA. Platí do 30.6.2022*



Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Adper Prompt L-pop 

Single Bond II 

Futurabond U Futurabond M + Futurabond DC

PQ1 bondZipbond

Jednozložkový 
samoleptací bond 
7. generácie.

Kvalitný samoleptací bond vo forme „lízaniek“.

Bond na báze etyl-alkoholu so silou až 61,25 MPa, bez 
senzitivity. Veľmi osvedčený na lepenie zubných šperkov.

Univerzálny bond vhodný na prácu 
so všetkými technikami leptania - 
self etch, total etch, selective etch. 
Konzistentná sila väzby na dentín 
a enamel i na neprame materiály 
ako kompozity, kov, bezkovová 
keramika a pod. Možnosť aplikovať 
na suchý i vlhký dentín. Skvelá 
zmáčavosť. Uvoľňuje fluoridy.

Univerzálne adhezívum vrátane 
kovov, keramiky, zirkónu a pod. 
Možnosť leptať alebo neleptať.

Najuniverzálnejší bond na svete, 
naviac duálne tuhnúci. Vynikajúca 
adhézia k rôznym materiálom ako 
napr. kov, zirkón, keramika a pod. 
bez použitia dodatočného primeru. 

Duálne tuhnúci samoleptací bond s nanoplnivom na 
priame i nepriame rekonštrukcie pre všetky výplňové 
materiály, dostavby a pod.

Jednozložkové adhezívum 
5. generácie vo fľaštičke 
s vysokou väzbou na dentín 
i enamel.

Peak Universal Bond
Univerzálny bond, ktorý sa viaže ku 
všetkým materiálom (dentín, sklovina, kov, 
keramika, kompozit, zirkon). Vhodný na 
techniku total-etch aj self-etch. Obsahuje 
0,2% chlórhexidínu (chlórhexidín pôsobí 
antibakteriálne a zároveň pomáha znižovať 
degradáciu kolagénu v hybridnej vrstve
z MMP enzymatickej aktivity).

4 ml        67,60 €

100 ks   247,10 €

6 g   55,20 €    53,20 €

200 ks Single Dose  398,30 €
25% bondu naviac ZDARMA* 50 ks Single Dose 105,60 € 103,50 €

4 x 1,2 ml   90,20 €

40 ks   102,00 €

50 ks Single Dose  114,20 € 109,90 €

Trial Kit – 20 ks Single Dose + 2 ml Vococid + prísl.  
  56,90 € 54,80 €

Stae
Jednokrokové dentínovo-sklovinné 
adhezívum typu Total-etch 5. 
generácie. Bondovanie suchých 
aj vlhkých povrchov, vynikajúca 
bondovacia sila, uvoľnovanie 
fluoridov. Neobsahuje BisGMA živicu.

2 x 4 ml  137,20 € 134,30 €

5 ml doplnkové bal. 89,50 €       87,90 €

Jednozložkový bond s voliteľným 
leptaním – self etch, total 
etch, selective etch. Najvyššia 
sila väzby. Precízny dávkovací 
systém pre až 300 aplikácií
z 1 fľaštičky.

5 ml  70,80 € 50,60 €
AKCIA 1 + 1 ZDARMA. Cena za 1 ks v akcii 25,30 €. 
Platí do 30.6.2022*

5 ml doplnkové balenie 90,90 € 88,50 €

5 ml  120,30 € 102,10 € 
Balík 5 ml bond + dual cure activator 
spolu za 120,30 €*

Adper Scotchbond MP

8 ml adhesive   169,10 €

One Coat Bond
Svetlom tuhnúci univerzálny dentínovo-sklovinný 
bond v gélovej forme, bez pooperačnej senzitivity.

2 x 1,2 ml  109,30 € 103,50 €
1,2 ml  59,50 € 58,50 €

Bond Force II 
Jednozložkové samoleptacie 
svetlom tuhnúce adhezívum
s veľkou väzobnou silou. 
Jednoduchý pracovný postup, 
tenká vrstva filmu len 8 µm.

Bond Force Pen II
Jednozložkové samoleptacie 
svetlom tuhnúce adhezívum
s veľkou väzobnou silou. 
Jednoduchý pracovný postup, 
tenká vrstva filmu len 8 µm. 
Ekonomické dávkovanie -
až 200 výplní z jedného pera.

2 ml   103,00 €
AKCIA 2 + 1 ZDARMA . 
Cena za 1 bal v akcii 68,70 €. Platí do 30.6.20225 ml  122,30 € 82,50 €

8 ml primer   169,10 €

Universal Activator 5 ml        80,20 €

5 ml  104,60 €
AKCIA 3 + 1 ZDARMA. Cena za 1 ks v akcii 78,50 €. 
Platí do 30.6.2022*

5 ml   52,80 €
2 x Luna (str. 6) ZDARMA. Platí do 30.6.2022*

Dvojzložkový adhezívny systém 
pre "total-etch" techniku.

One Coat 7.0 Universal

Quadrant Uni-SE-Bond

Iperbond Max
Svetlom tuhnúci 
jednokomponentný 
samoleptací bond s možnosťou 
použitia technikou Total-Etch aj 
Self-etch. Obsahuje molekulu 
10-MDP.

5 ml   56,70 €

Single Bond UniversalScotchbond Universal Plus
Jedinečné adhezívum pre všetky 
druhy techník (total etch, self 
etch, selective etch), priame i 
nepriame rekonštrukcie a pre 
všetky povrchy (sklovina, dentín, 
keramika, zirkón, náhradné i 
drahé kovy, kompozity). 

Prvé RTG-kontrastné univerzálne 
adhezívum na všetky priame a 
nepriame indikácie lepenia. Úpl-
ne vyvážený systém - adhezívum 
je vytvrdené cementom a nie je 
potrebná polymerizácia svetlom.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Nové adhezívum s technológiou Active 
Guard - vhodné pre všetky techniky 
leptania a pre všetky indikácie. 
Aktívna kontrola vlhkosti. Absolútna 
univerzálnosť.

Prime & Bond NT 
Univerzálny jednozložkový bond 
na báze nanotechnológie.

Syntac
Univerzálne bondovací 
systém s mimoriadne 
silnou väzbou kompozitu 
na dentín a sklovinu.

5 g primer   72,50 €
5 g adhesive   72,50 €

Assortment (2 x 5 ml Syntac, 6 ml Heliobond,
príslušenstvo)   199,80 €

2 ml dopln. balenie Vivapen  64,30 €
Pri kúpe 1 ks a 1 bal Optragate Assortment 80 ks (str. 62) 
dostanete 1 ks Adhese Universal Vivapen 0,5 ml 
a Optragate Test Pack 4 ks ZDARMA. Platí do 31.7.2022*

100 ks kanyly Vivapen  42,30 €
300 ks kanyly Vivapen  109,90 €

Prime&Bond One Etch&Rinse
Adhezívum tolerantné voči technike zhotovovania výplní. 
Poskytuje vynikajúcu väzobnú silu a spoľahlivý výkon na 
vlhkom i presušenom dentíne.

3,5 ml  45,10 € 43,30 €

Prime&Bond Universal

2,5 ml  41,70 € 39,90 €
4 ml  55,20 € 53,20 €

Evetric Bond
Svetlom tuhnúce samoleptacie 
adhezívum s nano plnivami na 
zhotovovanie priamych výplní. 

Heliobond 
Svetlom tuhnúce 
adhezívum s väzbou 
len na sklovinu.

6 g   60,20 €6 g   49,60 €

Adhese Universal

11 g   92,70 €

Optibond FL

Optibond Universal
Jednozložkové svetlom 
tuhnúce adhezívum 
s výbornou väzobnou silou 
na všetky povrchy. Vhodné 
na priame i nepriame 
rekonštrukcie a na všetky 
typy leptania. 

Jednozložkové svetlom 
tuhnúce adhezívum na 
kompozity i kompoméry 
na báze etanolu.

8 ml bond alebo primer 81,30 € 73,80 €5 ml  82,20 € 78,50 €
3 ml   39,70 €

   110,60 €
2 x 4,5 ml  210,70 € 198,50 €

2 ml Kit Vivapen   98,00 €

3 x 2 ml doplnkové bal. Vivapen  177,70 €

Jednozložkový svetlom tuhnúci bond kompatibilný 
so všetkými technikami leptania. Rýchla a pohodlná 
aplikácia vďaka systému VivaPen, minimálne plytvanie.

Te-Econom Bond 
Cenovo veľmi dostupný štandardný 
bond 5. generácie.

5 ml   20,80 €

5 ml fľaštička    108,30 €
Pri kúpe 2 a viac ks cena 97,00 €.

2 x 8 ml + prísl.  171,60 € 138,90 €

G-bond

G-aenial Bond
Univerzálne jednozložkové 
samoleptacie adhezívum 
7. generácie s voliteľným 
leptaním skloviny. Vynikajúca 
pevnosť väzby.

Celosvetovo uznávaný 
samoleptací bond 7. 
generácie od firmy GC.

5 ml   76,80 €

G-Premio Bond
Bond 8. generácie. Univerzálny 
pre všetky spôsoby leptania. 
Vynikajúca sila väzby vďaka 
3 funkčným monomérom. 
Bez použitia primeru pri 
nepriamych rekonštrukciách. 
Až 300 aplikácií z fľaštičky.

5 ml doplnkové balenie 80,50 € 68,50 €
Pri kúpe 2 a viac bal cena 64,90 €.

LuxaBond Total Etch
Duálne tuhnúci adhezívny systém 
špeciálne vhodný na postendodontické 
aplikácie napr. dostavby, adhezívne 
cementovanie koruiniek a mostíkov 
alebo aj fixáciu inlejí. Neobsahuje 
acetón. 

5 ml  97,60 € 94,50 € Primer alebo Adhesive 89,00 € 84,50 € 3 x 5 ml + prísl.   145,70 €

 5 ml doplnkové balenie  89,30 € 
Pri kúpe 2 a viac ks cena 85,50 €.

Univerzálny 2-zložkový 
bond s technológiou, 
ktorá umožňuje plynulý 
prechod od hydrofilných 
k hydrofóbnym 
vlastnostiam vďaka 
primeru.

2 x 5 ml   136,90 €

G2-Bond Universal

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Optibond Solo Plus
Total - etch, dvojzložkové 
adhezívum s jedinečnou 
štruktúrnou väzbou - 
48% množstva plniva stačí
k dosiahnutiu vynikajúcej 
pevnosti väzby. Mokré
i suché prostredie.

Dvojzložkové univerzálne 
adhezívum 9. generácie s 
technológiou Smart pH a 
patentovaným monomérom 
GPDM. Na všetky indikácie - 
priame i nepriame a na všetky 
techniky leptania - self-etch, 
selective-etch 
a total-etch.

2 x 5 ml + prísl.  163,80 € 158,50 €

Optibond eXtra Universal
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Clearfil SE Bond 2

Clearfil SE Bond 2 - 6 ml + 5 ml 163,70 € 156,50 €

Clearfil S3 Bond Plus
Svetlom tuhnúci samoleptací 
bond 7. generácie s mimo-
riadne vysokou silou väzby 
vďaka monoméru MDP. Až 
200 aplikácii z jednej fľaštičky. 
Dvoma nezávislými testovací-
mi inštitútmi v USA a Japonsku 
hodnotený ako najlepší bond 
7. generácie.

4 ml výpredaj 107,90 € 98,00 €

Kvalitné aplikátory fialovej, oranžovej, 
modrej a zelenej farby.

8. Optibond Gel Etchant            69,50 €
8. Optibond Gel Etchant  3 x 3 g 67,50 €

7. Total Etch 30 g Jumbo           98,60 €

1. Blue Etch 50 ml                    34,10 €

1. Blue Etch 2 ml 2,90 €

6. Total Etch 2 x 2 g                  22,60 €

9. Vococid 2 x 3 ml                    18,90 €
9. Vococid 5 ml 23,60 €  22,50 €

Bio Apply-TipsPoints

Dispenzér  20,20 €

Jednorázové aplikačné tyčinky s kvalitnými 
vláknami, ktoré neabsorbujú tekutiny, sú 
rezistentné voči rozpúšťadlám a nepúšťajú 
chĺpky.

100 ks 8,10 €
AKCIA 2 + 1  ZDARMA. 
Cena za 1 bal v akcii 5,40 €.

Aplikačné špičky na aplikáciu materiálov 
s nízkou viskozitou od firmy KerrHawe.

Predtvarované kanylky na 
aplikáciu leptadiel a flow 
kompozitov.

10. Conditioner 36 2 x 2 ml      
37,10 €   35,10 €

5. Scotchbond Universal Etchant 
2 x 3 ml 40,40 €

9. Vococid 60 ml        86,80 €  84,50 €

Gel Applicators

20 ks  3,80 €
50 ks  7,30 €

Microbrush

100 ks high viscosity  99,70 €
100 ks low viscosity  90,10 €

Composite Gun

Na kompule  10,60 €

Aplikačná pištoľ
Aplikačná pištoľ na materiály v aplikačnej 
forme kompulí a na kapsľové materiály.

50 ks štetčeky  8,60 €
400 ks – regular, fine, superfine  

42,90 €

Gluma Self Etch Gluma Comfort Bond

Jednorázové svetlom 
tuhnúce adhezívum
7. generácie, bez 
potreby leptať. Obsahuje 
nanočastice a má 
desenzibilizačný účinok.

4 ml  62,30 € 55,50 €

Gluma 2 Bond
Jednozložkové svetlom 
tuhnúce dentínovo sklovinné 
adhezívum s nanoplnivom 
na priamu i nepriamu 
reštauráciu zubov. Obsahuje 
prostriedok proti senzitivite.

4 ml  62,30 € 56,50 €

Gluma Comfort BondGluma Universal Bond
Jednozložkový bond s voliteľným 
leptaním – self etch, total etch, 
selective etch. Vysoká sila väzby. 

4 ml   63,60 €

1. Blue Etch 10 ml                       9,90 €

3. Ultra-etch 30 ml                    79,40 €

Clearfil Universal Quick Bond
Jednokomponentný svetlom tuhnúci 
bond na všetky priame i nepriame 
rekonštrukcie v kombinácii so všetkými 
leptacími technikami. Vhodný aj na 
ošetrenie povrchu zirkónu a keramiky. 
Možnosť duálneho tuhnutia s aktivá-
torom. Použitie na suchom i vlhkom 
dentíne. Rapid Bond Technology - po 
aplikácii nie je treba čakať 20 sekúnd 
ako pri iných bondoch.

5 ml   75,40 €

Smart Applikatoren

Omnitips

Ultrajemné – fialové, svetlofialové
Jemné – červené, ružové
Štandardné – žlté, zelené, modré

Miniatúrne aplikátory na aplikáciu 
dentálnych materiálov.

4 x 100 ks + prísl. 26,30 €

100 ks  3,60 €

100 ks  6,70 €

Leptacie prípravky

2. Blue Etch Flow 2 ml                 2,90 €
2. Blue Etch Flow 10 ml                     9,90 €

NOVINKA

11. Gluma Etch 35 Gel 2 x 2,5 ml 
27,90 €  25,90 €

12. Etchant Gel S 2x2,5 ml      
42,70 €    40,70 €

13. K-Etchant Gel 6 ml                  26,50 €
14. K-Etchant Gel 2 x 3 ml               45,90 €
15. Etch-Rite 4 x 1,2 ml                 13,60 €

16. Omni Etch  70 g                      40,60 €
16. Omni Etch 70 g + prísl.             57,10 €

15. Etch-Rite 2 x 25 ml                  41,60 €
2. Blue Etch Flow 50 ml            34,10 €

10. Conditioner 36 10 x 2 ml  
94,40 €   89,90 €

Zlatý štandard v bondo-
vaní všetkých svetlom 
tuhnúcich materiálov od 
roku 1999. Mimoriadne 
vysoká sila väzby vďaka 
monoméru MDP - 60 MPa 
po 24 hodinách.

1.

3.

4.

6.

8.

7.

11.

12.

13.10.

2.
5. 15.

16.

14.

Biodegradovateľné aplikátory čiastočne 
vyrobené z pšeničnej slamy na precíznu 
aplikáciu tekutín a pást. Ohýbateľné do 
požadovaného tvaru. Rezistentné proti 
kyselinám z bondu a iných materiálov. 3 
rôzne veľkosti: superfine (1,5 mm), fine 
(1,9 mm) a regular (3,0 mm)

4. Super etch 2 x 25 ml           65,30 €

9.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Icon Vestibular Starter Kit 2 x 3 ks 
  160,90 €

Icon Approximal Starter Kit 2 x 3 ks 
    160,90 €

Icon Vestibular Economy Kit 7 x 3 ks 
  474,90 €

Icon Approximal Economy Kit 7 x 3 ks 
 474,90 €

Leštiaca pasta s obsahom diamantových 
častíc. Na dokonalé doleštenie 
keramických náhrad a kompozitných 
výplní. 

Diamantová leštiaca pasta s čiastočkami  
1 µm. Čerstvá mätová príchuť.  
2 konzistencie:  redšia v striekačke,  
tuhšia v dóze.

Icon

2 x 1,2 ml; 1,0 um; 0,5 um     36,30 €

Diamond Polish

Inhibítory

Optra Gloss

Diapolisher Paste

Sof-lex 

50 ks  18,40 €

3 x 1 ks set Zirconia 39,40 €
10 ks coarse, medium, fine  

100,50 €      97,50 €

Optidisc 

Enhance Goat Hair Brush

Super-Snap

Katana Twist DIA

6 ks set  22,20 €
6 ks doplnkové balenie  22,20 €

Kenda Nobilis 

6 ks set  33,40 €
6 ks doplnkové balenie  33,40 €

Kenda All Ceramic Set

Dokončovacie a leštiace disky bezkovo-
vého úchytu mandrelu, nepoškodzuje 
výplň pri jej opracovaní.
Priemer 9,6 mm;
12,6 mm; 15,9 mm.
Hrubé, stredné, 
jemné,extra jemné.

Tradičné leštiace nástroje od firmy
Dentsply. Tvar: kalíšok, disk, plamienok.

Jednokrokový diamantový leštiaci systém 
na kompozity a keramiku. Autoklávova-
teľné.

Dokončovacie a leštiace disky od firmy 3M.

100 ks (hrubé 80 ks) 34,20 €  31,80 €

Sada dokončovacích diskov a abrazívnych 
pásiek od švajčiarskej firmy Diatech. 
Vhodné na kompozity, skloionoméry, 
polovzácne i vzácne kovy.

3-krokové špeciálne leštítka na zirkón. 
Priemer 14 mm.

C M F SF C M F SF

Živica zvlhčujúca suchý kompozit pri 
kontúrovaní, pomáha prispôsobeniu sa 
kompozitu, napomáha jeho tvarovaniu, 
zabraňuje lepeniu na nástroje.

Viskózny gél na báze glycerínu. 
Zabraňuje formovaniu kyslíkovej 
inhibičnej vrstvy na povrchu 
živicových materiálov.

8 g dóza 91,30 € 88,90 €
Super-Snap Mini Kit    24,40 €

2 x 3 ks úvodný set  57,30 €
2 x 3 ks úvodný set  58,30 €

30 ks                       54,40 €      52,50 €
Set                         121,80 €    117,90 €

Dvojkrokový diamantový leštiaci systém 
na presovanú keramiku, zirkónium 
a aluminium oxide. Ružová - stredná 
zrnitosť, fialové - extra jemná zrnitosť. 
Autoklávovateľné.

Diamantová leštiaca pasta na leštenie 
keramiky, kompozitov, drahých aj 
náhradých kovov. 

3 ml  18,40 €

Sparkle 

Set 12 ks  18,00 €

Kenda C.G.I. Kenda Amalgam
Leštiaci systém na kompozity, 
kompoméry a skloionoméry. 4 tvary
a 3 druhy zrnitosti: biela - opracovanie, 
zelená - leštenie, ružová - vysoký lesk.

2-krokový leštiaci systém s dlhou 
životnosťou. Hnedá verzia na 
predleštenie a zelená na vysoký lesk.

12 ks set  23,40 €
6 ks doplnkové balenie  13,10 €

1 ks  1,60 €

Sof-Lex Diamond Spirals
Dvojkrokový systém leštenia v tvare špirály s obsahom diamantov 
na multi použitie. Predleštenie – béžové, leštenie – ružové. 
Vhodné na kompozity, živicou modifikované skloionoméry, 
bisakrylové dočasné materiály, živicou modifikovanú keramiku 
(Lava Ultimate), príp. drahé a náhradné kovy.

15 ks Polishing   59,00 €
15 ks Pre-polishing   46,20 €

50 ks  20,00 € 2 x 5 ks + prísl.   36,10 €
Sof-Lex Extra-Thin Disc Kit 240 ks + 1 ks   98,30 €
Sof-Lex Disc Kit 240 ks + 1 ks   99,70 €

2 x 1,2 ml  52,90 €

Composite Wetting Resin

6 ks (jeden tvar)  15,90 €

Politip P/Politip F 
Dvojkrokový leštiaci systém s 3 rôznymi 
tvarmi. Politip P - na finálne vyleštenie, 
Politip F - na odstránenie prebytočného 
materiálu a predleštenie.

2 x 6 ks  41,60 €

Compo Blitz
Filcové leštítka impregnované diamantom.

2 g striekačka 44,90 € 43,90 €

Kalíšok
Plamienok

Disk

Enzymatický gél na odstraňovanie 
zubných kazov bez vŕtania.

Dvojkrokový systém leštenia do vysokého 
lesku na všetky kompozitné materiály. 
Skvelý výsledok aj na veľmi tvrdých 
kompozitoch a hybridnej keramike. 

             115,00 €

Brix 3000

Eve Diacomp Plus Twist

Jedinečný patentovaný systém 
na odstránenie kazu bez vŕtania 
a bez bolesti v jednom sedení. 

Oxyguard II 6 ml  39,90 €

Liquid Strip 2,5 g  20,30 €

Set ceramic  67,20 €
Set kompozit  64,50 €
ZDARMA pri kúpe 
5 ks IPS Empress Direct (str.9).

Inox 2 ml 7,10 €

Univerzálny leštiaci systém navýplne 
z kompozitov a keramiky. Jednokrokový 
(kompozity) Dvoj-
krokový (Keramika)

Možnosť kúpiť aj jednotlivé tvary

Rotačný nástroj s kozích chlpov 
na predleštenie i vysoký lesk. 
Vhodné použiť napríklad s leštiacou 
diamantovou pastou.

12 ks  22,50 €

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Transparentné auto-adhezívne matrice. 
Bez nutnosti napínača matríc.

100 ks anterior 32,80 €

32 ks bal. 14,30 €

Transparentné polyesterové korunky vhodné 
na všetky rekonštrukcie s potrebou vysokej 
estetiky. Aplikácia garantuje hladký povrch 
výplne, ktorý redukuje riziko tvorby zubného 
kameňa a plaku. Množstvo variácií a veľkostí.

80 ks bal. 28,30 €

Sada transparentných koruniek 
pre frontálne a premolárové zuby.

Anatomicky tvarované transparentné 
matricové pásky hrúbky 0,075 mm.

680

Transparentné polyesterové matrice
v praktickom zásobníku, ktorý uvoľní vždy 
len 1 ks matrice. Hrúbka 0,05 mm.

Kovová matricová páska s dĺžkou 3 m.

Pozrite si sortiment pások Horico 
na str. 77 a na www.jarident.sk

Polyesterová matricová páska
s dĺžkou 15 m.

Ochranný štít na ochranu aproximálnych 
plôch susedných zubov pred 
poškodením z brúsenia. Umožňuje 
rýchlejšiu a bezpečnejšiu prácu.

0,05 mm–6, 8, 10 mm
 14,20 €     12,90 € 2 x 5 ks   46,00 €

Kovová matricová páska s dĺžkou 
3 m v zásobníku v tvare zuba.

Polyesterová matricová páska
s dĺžkou 15 m v zásobníku v tvare zuba. 
Zabudovaná čepieľka na odrezanie 
pásky.

0,045 mm – 5, 6, 7 mm  6,40 €
0,03 mm – 5, 6, 7 mm  6,40 €

0,05 mm – 6, 8, 10 mm  6,40 €
0,036 mm – 6, 8, 10 mm  6,40 €

12 ks, 8 mm  13,60 €

Finishing 150 ks  39,50 €

10 m  34,80 €

10 ks - v strede s pílkou  55,60 €
10 ks - bežné  44,60 €

10 ks perforované s pílkou  55,60 € 15 ks 2,5 mm  89,00 € 10 ks  21,60 €

8 ks, Doplnkové bal.   10,10 €    9,80 €60 ks  86,20 € 100 ks 8,20 €  7,10 €

100 ks, rovné alebo zahnuté 8,50 €

0,045 mm–5, 6, 7 mm   10,40 €    9,40 €
0,03 mm–5, 6, 7 mm   16,20 €   13,80 €

Extra jemné arkansaské kamene na 
jemné brúsenie a polírovanie výplňových 
materiálov vrátane kompozitov.

Jednokrokový, rýchly a efektívny políro-
vací systém na kompozity, kompoméry, 
skloionoméry a zuby. Vlákna sú impreg-
nované čiastočkami karbidu kremíka. 
Ekonomické a autoklávovateľné.

Jednokrokový, rýchly 
a efektívny polírovací 
systém. Vlákna sú 
impregnované
nanočiastočkami
diamantu. Ekonomické
a autoklávovateľné.

Kovové pásky na aproximálnu separáciu 
od firmy Roeko.

Abrazívne pásky z polyesteru so zásobní-
kom. Zrnitosť: 30, 40, 60 mikrónov.
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Diamantové pásky s povrchom v tvare 
včelieho plástu od firmy Komet. 

Kovové pásky s pílkou na aproximálnu 
separáciu.

Polyesterová brúsna páska s čiastočkami 
aluminium oxidu. 4 mm šírka a 10 m dĺžka.

Leštiace a dokončovacie pásky na 
jednoduché kontúrovanie a leštenie v 
interproximálnych priestoroch. Vhodné na 
kompozity aj skloionoméry v praktickom 
dávkovači. Šírka pásky 5 mm.

Diamantové pásky. 

Brúsne pásky potiahnuté hrubými
a strednými zrnami oxidu hlinitého. 
Ľahké interproximálne zasunutie.

12 ks, 6 mm  10,50 €
12 ks, 4 mm  8,10 €

10 ks medium/fine/superfine 2,5 mm  
  59,20 €

Transparentné celuloidové rožkové matrice ideálne 
na zhotovenie kompozitných výplní okolo zložitých 
incizálnych okrajov a fraktúr. Absolútne hladký povrch 
po polymerizácii cez matricu. Presne predtvarované 
pre meziálne a distálne rožky. 

Úvodné balenie B: 8 x 8 ks meziálnych 
(M) a distálnych (D) matríc (11M, 11D, 
12M, 12D, 21M, 21D, 22M, 22D)   
 73,80 € 72,30 €

Úvodné balenie A: 16 x 8 ks 11M, 11D, 
12M, 12D, 21M, 21D, 22M, 22D, 13M, 
13D, 23M,  23D, 31-32M, 31-32D, 41-
42M, 41-42D)        136,90 €  134,50 €

10 m  24,30 €

12 ks  26,90 € 10 ks  38,90 € 10 ks  48,60 €
1 ks  4,00 € 1 ks  5,00 €
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15 ks mix 3,7 mm  102,70 €

10 ks medium/fine/superfine 3,7 mm  
  68,50 €

Dispens-o-mat

Striproll Interguard

Metal Tape Anger Polyester Tape Anger

Arkansaský kameň

Brúsne pásky Roeko Abrasive Polishing StripsSeparačné pásky Roeko Epitex

Diamantové pásky Edenta Diamantové pásky Komet Pásky Komet s pílkou

Sof-Lex Strips

Korunky Anger

CoForm MatriceFullForm Adapt Transparent Strip

Directa Strips

Matricová páska Hawe

Pásky Horico

EVE Occlusal Brush EVE Dia Brush

30 µm/40 µm/60 µm   25,10 €

Incisors dolné, alebo horné 32 ks
Incisors horné + dolné 80 ks
Canines 32 ks, Canines 80 ks
Premolars, alebo Molars 32 ks
Premolars, alebo Molars 80 ks

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Transparentná polyesterová páska
s dispenzérom. Vysoko odolná.
Dĺžka 15 m.

Premolárové a molárové matrice od firmy 
Kerr Hawe. (molar 774, premolar 773)

Sada transparentných 
krčkových matríc 
spolu s retraktorom 
gingívy a držiakom.

Transparentné tvarované polyesterové 
matrice s hrúbkou 0,05 mm na 
premoláre alebo moláre.

Nerezové matrice 
0,045 mm hrubé.

Kovové kontúrované matrice, 
supertenké 0,038 mm.

Nerezové anatomicky tvarované matrice. 
Výška 6,3 alebo 5,5 mm.

Anatomicky tvarovované nerezové 
matrice s hrúbkou len 0,03 mm. 
Dve verzie: premolárové, molárové.

Kovové matrice hrúbky 0,05 mm.

Jemné 0,03 mm hrubé kontúrované 
matrice s extenziou od firmy Polydentia. 
Molárové alebo premolárové.

390

391

392

393

394

395

Nerezové matrice, možné používať sa 
akýmkoľvek univerzálnym napínačom 
matríc. Možnosť vybrať z dvoch výšok – 
6,3 mm alebo 5,5 mm a dvoch hrúbok 
0,03 mm a 0,025 mm.

Kovové kontúrované 
anatomické matrice. 
Od firmy Kerr Hawe.

Set-napínač matríc + 4x5ks Supercap     213,80 €

Polyesterové matrice s hrúbkou 0,05 mm
a s rýchloupínacím systémom kovového 
krúžka. Jednoduchá aplikácia, nie je po- 
trebné používať napínače matríc. Vhodné 
najmä na rekonštrukcie Class II na 
premolároch a molároch.

Nerezové napínače matríc najvyššej kvality 
od nemeckého výrobcu Hager Werken 
(Tofflemire) a Hahnenkratt (Nystrom).

Supercap polyesterové 50 ks, 0,05 mm   65,10 €

Univerzálny nápínač 
kovových a plastových 
matríc. Sterilizovateľný 
v autokláve.

Supercap oceľové 50 ks, 0,038 mm          65,10 €

Supercap cievky                          49,90 €

Supercap oceľové 50 ks, 0,03 mm          65,10 €

Self Locking MatricesNapínač matríc

40 ks  29,90 €
16 ks 12,80 €

30 ks 33,60 € 29,60 € 30 ks  35,70 €

Kontúrované matriceKontúrované matrice 

Nystrom 2 ks (ľavý, pravý)        42,20 €
Tofflemire 20,10 €

Nerezová matricová páska s dĺžkou 3 m.

Soft matrix strip 5, 6, 7 mm        15,70 €
Matrix strip ST 5, 6, 7 mm            17,60 €
Matrix Strip 5, 6, 7 mm                  15,30 €
Softrix matrix strip 6, 8 mm       18,70 €

Matricová páska PolydentiaStripmat

150 ks     52,50 €

275 ks Assortment 106,10 €   94,50 € 40 ks  12,80 €

Posteriórne matrice Anger

50 ks 40,10 € 35,80 €

Matrice Hawe Posterior

12 ks, 5 mm, 7 mm  8,80 €

Matrice Siqveland

Matrice Hawe Cervical

50 ks, 0,03 mm  19,10 € 50 ks, 0,03 mm  14,90 €

Matrice Tofflemire

30 ks, 0,04 mm  27,40 €

Tofflemire Contoured

30 ks 17,00 € 14,90 €

Adapt Matrice 

Matrice SuperThin

30 ks 7,80 € 6,90 €

Metafix

3 x 50 ks úvodné bal.215,70 € 190,50 €

Super Thin Hawe

Supermat

50 ks, 0,025 mm  22,90 €

30 ks, 0,025 mm  33,30 €

150 ks (856S, 857S)   57,40 €

50 ks                         77,40 €    68,90 €

6, 8 mm  15,00 €

1201

1202

1203

1204
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Nový matricový systém 
„všetko v jednom“. 
Napínací a uvoľnovací 
systém je integrovaný 
s matricou. Určený 
najmä na kompozitné 
výplne 2. triedy v 
postrannom úseku.  

Rýchly, spoľahlivý a jednoduchý napínač 
matríc, vrátane príslušenstva.

Maximat Plus

    218,90 €

myQuickmat All-round 
Introkit

 218,90 €

myRing Forte

2 ks krúžky 159,50 €

Lumicontrast
Sekcionálne matrice tmavomodrej farby, 
ktorá signifikantne zvyšuje kontrast 
a redukuje odrazy svetla. Najmä pri použití 
lupových okuliarov a mikroskopu. 

molar premolar
extended

70 ks 71,50 €

Dvojitý krúžok s extra 
silnou separačnou 
silou z prémiovej 
nerezovej ocele a 
autoklávovateľnými 
špičkami.

Unica Anterior

50 ks                   121,20 €
12 ks                    41,40 €

Jednoduchý systém 
matríc na rekonštrukcie 
predných zubov a tried III, 
IV, V, priame stratifikácie 
kompozitných faziet a 
zmena tvaru. 

Intro Kit                288,20 €

100 ks doplnkové bal.               66,90 €
Pri kúpe 3 a viac bal cena 58,50 €.

set    159,30 €

5 ks krúžky       43,30 €

Systém sekcionálnych matríc a klinkov.  

Quickmat DeLuxe

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Kompletný set matríc s napínaním 
pomocou otočného kolieska. 
Komfortné 
nasadenie, 
perfektné 
utiahnutie matrice 
prstami. 
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Klinky Hawe Wood Wedges

FenderPrimeFenderPrep 

5 x 100 ks set       48,30 €        46,50 €

36 ks   58,30 €

Kombinácia klinka a oceľového plátku chráni priľahlé 
zuby pri všetkých bežných preparáciách napr. na korunku, 
fazety, inleje a pod. Klinok má kónický tvar, možno ho 
aplikovať bukálne i linguálne. Pásik je možné predohnúť 
pred aplikáciou.

Drevené javorové klinky 
rôznych veľkostí.

Farba Dĺžka Priemer
tyrkysová 11mm 1,7mm
oranžová 12mm 1,8mm
zelená 13mm 1,9mm
žltá 15mm 2,2mm

Anatomicky tvarované 
klinky z najlepšieho 
platanové dreva. 
Od firmy Polydentia.

Interproximálny plastový 
klinok so zabudovaným 
nerezovým plieškom. Špička 
umožňuje stlačiť gingívu bez 
poškodenia a redukuje riziko 
krvácania. Vhodné najmä na 
výplne Class II primárnych 
zubov.

Anatomicky tvarované 
interdentálne klinky
z platanového dreva.

2 x 18 ks sortiment 50,30 € 49,50 €

8 FenderMate + 20 Fender Wedge    56,30 €    55,50 €

Špeciálne plastové klinky s integrovanou nerezovou 
matricou, ktorá chráni priľahlý zub počas preparácie 
najmä pri preparácii kavít II. triedy. 
4 rôzne veľkosti.

Špeciálne matrice na zabezpečenie 
dokonalého bodu kontaktu u výplní 
II. triedy. Jednoduché zavedenie, 
bez presahov výplní cez okraj kavity. 
Rýchlejšia a jednoduchšia práca.
2 hrúbky (stredná a tenká)
a 2 prevedenia (ľavá, pravá).

FenderWedge/FenderMate
Kombinovaný set.

FenderMate Temp

18 ks  30,50 € 28,70 €

Špeciálne matrice s klinkom. Chráni priľahlý zub 
počas preparácie a služi ako matrica na dosiahnutie 
prijateľného anatomického tvaru výplne. Jednoduchá 
aplikáci, určené pre dočasné výplne.

100 ks   14,70 €        13,90 €

100 ks    13,10 €

Klinky R&S

100 ks doplnkové bal.                68,90 €      67,90 €
18 ks doplnkové balenie  51,20 €        50,50 €

FenderMate

Úvodné balenie 4 x 18 ks    174,70 €     172,90 €      

FenderWedge

36 ks doplnkové bal.      32,60 €      31,90 €

Úvodné balenie     111,20 €    109,90 €

200 ks oranžové    31,90 €
1000 ks  107,20 €  90,90 €
400 ks sortiment   48,80 €

1000 ks    92,10 €        88,50 €

18 ks, krátke, dlhé    27,60 €

Composi-Tight 3D Fusion

Klinky 100 ks   64,90 €
Matrice 100 ks   119,90 €

Starter Kit 3   864,60 €
Starter Kit 2   738,60 €

Krúžky 2 ks   246,10 €

100 ks    13,40 €
200 ks ružové    23,90 €

Intro Kit  560,50 € 527,90 €

2 ks krúžky (úzky, univerzálny) 226,70 € 216,90 €
50 ks WedgeGuard 71,80 € 68,50 €

Nový vylepšený systém 
sekčných matríc. 
Vhodný na všetky kavity 
Class II. 

Starter Kit   579,00 €

Novotvarované matrice, oklúzia s minimálnym 
dokončovaním. Nelepivá povrchová úprava.

50 ks EZ matrice  71,90 € 68,50 €

Palodent V3 Walser matrice

Starter Kit: 15 x 5,5 mm, 5 x 4,5 mm matrice, 
15 x klinky (5 x z každej veľkosti), 5 x wedge 
guard medium, 2 x universal rings krúžok, 1 x 
pinzeta, 1 x aplikačné kliešte, 4 x kapsle SDR.

100 ks klinky  46,90 € 44,70 €

5 ks doplnkové bal  83,60 €
10 ks set + kliešte  254,80 €
18 ks set + kliešte  374,80 €
25 ks set + kliešte  535,70 €

Najnovší systém sekčných matríc. Skladá sa z 3 komponentov – anatomicky tvarované 
kontúrované matrice v 4 veľkostiach, anatomické klinky tvaru V, ktoré optimálne formujú 
matricu a chránia papilu pred poškodením a NiTi krúžky s výbornou silou uchopenia a 
tvarovou pamäťou. Tvarované čeľuste krúžku fixujú V-klinky z oboch strán.

Intro Kit: 75 ks matríc, 2 x NiTi krúžky, 75 ks 
klinky, aplikačné kliešte, pinzeta.

Bestseller už viac ako 70 rokov

Walser matrice sú patentované ručne robené v Nemecku od roku 1947.
Viac ako 30 000 zubných doktorov pracuje s matricami Walser.   
    
Výhody:
1. nasadenie a sňatie jedným pohybom v priebehu niekoľkých sekúnd.
2. Sedí presne a pevne ako korzet. Umožní robiť optimálne výplne.
3. Automaticky sa adaptuje na kónické tvary zubov.
4. Pacient môže zavrieť ústa a hrýzť s nasadenou matricou.
5. Nie sú potrebné žiadne šruby, napínače, prstienky a pod.
6. Ideálne držia na mieste vatový valček.
7. Sterilizovateľné a mnoho krát použiteľné.
8. Vďaka matrici č. 24 možnosť pracovať aj s koferdamom.
9. Extrémne tenké len 0,05 mm.

50 ks matrice  61,20 € 58,60 €

Matrice 360 48 ks 70,20 € 68,20 €

Starter Kit  414,70 € 395,90 €

Complete Kit (Intro Kit + 24 x Palodent 360) 
566,20 €     535,90 €

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

MyClip 2.0
Krúžok na sekcionálne matrice spolu 
s integrovaným rozvieračom. Aplikácia jednou 
rukou, nie sú potrebné kliešte.

2 ks krúžky 274,30 €
Starter Kit 182,60 €



Detektory zubného kazu

Anatomicky tvarované 
klinky v sade 2 x 100 ks 
– menšie a väčšie.

200 ks 19,20 €

Barman's Wedges

Transparentné klinky. Svetlo 
z polymerizačnej lampy ľahšie 
smeruje na ťažko dostupné 
miesta. Odďaľujú zuby, fixujú 
matrice, umožňujú dosiahnuť 
správny bod kontaktu.

The Wedge

4 x 100 ks set    143,20 €
100 ks doplnkové bal   39,90 €

Nová generácia anatomických klinky z transparentného 
polyméru s optimálnou odrazivosťou svetla.

100 ks, slim, ultra-slim 13,20 €

Transparent Light 
Conductive Wedges

4 x 25 ks set    39,90 €

Occlu-plus spray G-Wedge WedgeWands

75 ml   14,50 €100 ks doplnkové bal  42,80 € 100 ks doplnkové bal  45,40 €
4 x 100 ks sortiment  159,10 € 4 x 100 ks set   170,20 €

Najlepší okluzálny sprej 
zelenej farby na označovanie 
kontaktných bodov zhryzu.

Adaptovateľné, 
anatomicky 
tvarované 
plastové klinky. 
Nešmýkajú 
sa, spoľahlivo 
utesnia.

Pele Tim Omnident vatové guličky

č. 2, 5 mm, cca. 1000 ks  28,20 € 4 g č. 0   1040 €

č. 4, tvar V 6 x 8 mm, 500 ks  28,20 € 10 g č. 2   8,30 €

Jemné a savé vatové guličky. Vatové guličky. 

č. 1, 4 mm, cca. 3000 ks  33,00 € 4 g č. 00   12,20 €

č. 3, 8 mm, 500 ks  28,20 € 10 g  č. 1   9,80 €

č. 0, 3 mm, cca. 3000 ks  34,90 €

Vatové guličky

1,5 g, č. 000   20,80 €

Jemné a savé vatové 
guličky na aplikáciu 
medikamentov prípadne 
chladiaceho spreja a pod.

4 g, č. 00   23,50 €
4 g, č. 0   19,30 €

Ochranné polymerizačné pomôcky

Ochranné okuliare R&S

Ochranné okuliare 3MCerkamed

10 g, č. 2   15,30 €
10 g, č. 1   17,80 €

Artikulačný papier Hanel

Chladiace spreje

40 um, tvar U, 72 ks (modrý, červený)   13,30 €

Shimstock Foil 8um/8 mm   14,30 €

Artikulačný papier od najtradičnejšej 
firmy na ich výrobu - firmy Hanel. 

Spreje na zisťovanie vitality zuba.

40 um, tvar I, 120 ks (modročervený)  8,30 €

Occlusion Foil 12um/22 mm jednostranná červená 13,70 €
Occlusion Foil 12um/22 mm obojstranná červená    15,90 €

200 um, tvar I, 300 ks (modrý, červený)  18,10 €
80 um, tvar I, 144 ks (modročervený)  7,80 €

Ochranné okuliare R&S  17,70 €
Ochranné okuliare 3M  16,30 €
Ochranné okuliare Cerkamed  22,30 €

Endofrost 200 ml   11,50 €

Pulp Spray–mäta, pomaranč 200 ml      5,80 €
Caries Marker Voco 2 x 3 ml + peletky   72,70 €
Caries Detector Kuraray 6 ml   47,30 €
Red Detector Cerkamed 2 ml   12,70 €
Sable Seek Ultradent 4 x 1,2 ml  38,20 €
Snoop Pulpdent 12 ml  34,60 €

Artikulačný papier Bausch

40 um, tvar U, 150 ks (modročervený)  28,60 €
40 um, tvar I, 200 ks (modročervený)  15,90 €

Arti-Fol 8 um červená jednostranná  14,30 €

Arti-Fol Metalic 12 um čiernočervená obojstranná 18,00 €

100 um, tvar U, 50 ks (modrý, červený)  18,40 €
100 um, tvar I, 300 ks (modrý, červený)  20,20 €
200 um, tvar I, 300 ks (modrý, červený)  20,10 €

Modrý alebo červený zafarbený papier  
na precízne vykreslenie kontaktných miest.

80 um, tvar U, 72 ks (modročervený)  10,30 €

Arti-Fol 8 um červená obojstranná  18,00 €

Denta test 200 ml  6,30 €
Cognoscin 75 ml  8,20 € 7,80 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 6,90 €.

Omni Kältespray – mäta, pomaranč 200 ml 5,70 €

   215,00 €

Bezdrôtové fluorescenčné pero 
na zistenie kazu. Vrátane 2 
koncoviek 
a ochranných okuliarov.

D-200

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Príslušenstvo k výplňovým materiálom18

Anatomicky tvarované plastové 
klinky. Perfektná adaptácia. 
Aplikačná rúčka umožňuje 
jednoduché zavedenie - bez potreby 
dodatočného nástroja. Jednoducho 
vybrať, zasunúť a odtočenie 
rukoväte. Bez šmýkania. 
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Hygenic Dental Dam

Elasti Dam Flexi Dam Non Latex

Optradam Plus 

Fit Kofferdam

Spona Brinker 1 ks 15,30 € 14,40 €

36 ks stredné   26,90 €36 ks hrubé   27,20 €
36 ks stredné   25,40 €
36 ks tenké   21,90 €

30 ks  43,20 € 40,80 €

50 ks (regular, small)     109,90 €

Spona Fit 1 ks dospelé  15,00 €
Spona Fit 1 ks detské, Tiger  16,10 €
Spona Fit 1 ks čierne 17,50 € 16,10 €

Jeden z najlepších koferdamov na trhu. Kvalitné nerezové kliešte, matné farebne značené 
spony vhodné aj pre mikroskop. Kompletný set pre suché a prehľadné pracovné pole.

Nový typ koferdamu 
bez spôn. Jednoduché 
nasadenie, pohodlný 
pre pacienta. 
Väčšie a prehľadnejšie 
pracovné pole.

Úvodná sada k používaniu kofferdamu.
Set II obsahuje: 1 x dierovacie kliešte, 1 x kliešte na spony, 1 x plastový rám, 
12 x spony rôzne veľkosti, 30 x latexové blany,1 x šablóna.
Set I obsahuje: 1 x dierovacie kliešte, 1 x kliešte na 
spony, 1 x rám kovový veľký, 12 x spony rôzne veľkosti 
s doštičkou, 1 x brožúra.

Hu-Friedy Rubber Dam Kit

Dierovacie kliešte   272,60 €

Profesionálna zostava koferdamu od firmy 
Hu-Friedy. Obsahuje všetko príslušenstvo 
na okamžitú prácu s koferdamom.

SoftClamp

5 ks 48,40 €    41,80 €

Autoklávovateľné plastové spony na 
koferdam. Bezpečná a spoľahlivá fixácia.

Rámy, kliešte, šablóny
Ponúkame kompletné príslušenstvo ku koferdamu
od rôznych výrobcov: Hygenic, Hu-Friedy, Hager Werken, 
Cerkamed. Väčšina nie je uvedená, opýtajte sa na ceny.

Šablóna Hager   23,90 €
Dierovacie kliešte Hager 103,70 € 88,90 €
Sponové kliešte Hager  43,20 €
Sponové kliešte Polydentia  74,10 €
Rám plastový Hager 37,20 € 34,90 €

Rám kovový malý Hager   25,20 €

Spona Fiesta 1 ks 17,10 € 16,60 €

Sada spôn Fiesta s krídelkami, 9 ks 159,20 € 147,90 €
Sada spôn Fiesta bez krídelok, 9 ks  159,20 €

Úvodná sada malá  234,20 €
Úvodná sada – bez krídelok      392,80 €
Úvodná sada – s krídelkami      392,80 €

Sponové kliešte   162,00 €

Set I  348,00 € 294,00 €
Set II  390,00 € 349,00 €

Rubber-Dam Cerkamed
Úvodná sada ku koferdamu. 
Obsahuje: 1 x dierovacie kliešte, 1 x sponové kliešte, 
3 x nerezové rámy, 1 x sada spôn 10 ks.

Dental Dam R&S

20 ks non-latex 20,30 €

Ľahko púdrovaný koferdam, rozťažnosť až 850%. 
Hrúbka medium.

36 ks latex 15,50 €

MiniDam

1,2 m vlákno (hrubé, stredné, tenké)                      13,10 €

Sada spôn 7 ks   132,00 €
Spona Satin 1 ks  21,40 € 16,10 €
Platí do 30.6.2022.
Spona Black 1 ks  24,90 € 18,70 €
Platí do 30.6.2022.

set veľký   456,50 €
36 ks blany, 1 x šablóna a 1 x vlákno ZDARMA

Rám Ostby   29,30 €

Rám kovový veľký Hager  28,20 €

Wedjets Latex/Non-Latex

2,1 m 27,70 €      26,20 €

Stabilizačné bezlatexové vlákno na koferdam. 
Natiahnutím sa zúži aby vošlo do interdentálneho 
priestoru, po uvoľnení získa pôvodnú hrúbku a fixuje 
koferdamovú blanu.

Druhy: 
veľké, 
malé, 

20 ks   29,10 €

Spoľahlivá ochrana, jednoduché nasadenie, 
bezpečné držanie bez spôn. Bez latexu.

36 ks podložky pod koferdam 7,50 €
36 ks blany (mäta, neutral), hrubé 13,10 €

set malý 262,60 €
36 ks blany a 1 x šablóna ZDARMA

Sada spôn Brinker 6 ks 81,30 € 76,60 €
Kompletná sada   792,40 €

šablóna Premium 9,80 €

Nic Tone
Ľahko púdrovaný 
latexový koferdam, 
rozťažnosť až 700%. 
Hrúbka medium. Farba 
modrá.

36 ks                                                                      17,50 €
Pri kúpe 10 bal cena 16,20 €.
Pri kúpe 20 a viac bal cena 15,40 €.

Rubber-Dam Black
Bezpúdrované koferdamové blany. Minimálne množstvo 
proteínov (2,5 x nižšia ako norma) – netoxický, 
nealergizujúci, neriritujúci. Farba čierna, príchuť mäta.

36 ks blany hrubé      13,10 €
36 ks blany stredné 13,10 €     11,70 €

Extra pružný koferdam s roztiažnosťou až o 40% väčšou 
ako bežné koferdamy. Neobsahuje púder, je bez proteínov 
a teda pre pacienta a doktora znížená možnosť alergie. 
Jednoduchá aplikácia.

Koferdam bez latexu, 
bez púdru. Odolnejší voči 
roztrhnutiu ako bežný latex, 
vysoká ťažnosť, bez zápachu, 
biokompatibilný, fialovej 
farby. Veľkosť: 15 x 15 cm, 
hrúbka 0,5 mm.

Koferdamové blany 
tenké s vôňou 
ovocia. 3 rôzne 
farby v každej 
krabici.

36 ks blany (mäta, neutral), stredné               13,10 € 11,70 €

Fiesta Dental Dam

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Nerezový kahan s knôtom s objemom 
nádržky 100 ml. 

Praktický plynový 
horák s plynulým 
nastavovaním. 
Teplota 1300°C.

Monobond Etch&Prime 5 g           143,30 €

9,5% kyselina fluorovodíková, a silane.

Primer je viskózny 9% prípravok kyseliny 
fluorovodíkovej na leptanie keramických 
koruniek a inlejí pred cementovaním 
alebo ich opravami. Materiál nesteká z 
miesta aplikácie, aplikácia 90 sekúnd.

Alloy Primer Adhezívum na 
bezpečnú a trvanlivú väzbu 
keramiky a kompozitov ku kovu.
Clearfil Ceramic Primer Plus 
Univerzálny primer zaisťuje 
dokonalú adhéziu v dlhodobom 
horizonte. Spája 2 patentované 
technológie MDP a MPS.

Nový, vylepšený 
automatický 
sťahovák koruniek 
od francúzskej firmy 
Anthogyr.

Svetlom tuhnúci opákny materiál na 
prekrytie kovových plôch pri opravách 
poškodených keramických alebo 
kompozitných faziet.

Neabrazívny 
dekontaminačný prostriedok 
na čistenie bondovacích 
plôch protetických prác po 
intraorálnej skúške. Vhodné 
na očistenie preparovanej 
kavity, koreňového kanálika 
alebo abutmentu, tak 
aby sa dosiahli optimálne 
adhezívne výsledky.

Mechanický sťahovák koruniek a mostíkov
z ušľachtilej ocele. Samonabíjateľný
a sterilizovateľný, vrátane 3 koncoviek.
Slučku s adaptérom je možné dokúpiť. 

Gél s obsahom 9,6% kyseliny 
fluórovodíkovej na leptanie keramických 
koruniek, faziet, inlejí a na opravu 
poškodenej keramiky pred bondovaním. 
Nezafarbuje, 
nesteká, 
jednoduché 
opláchnutie. 
1-minútová 
aplikácia.

Čistiaci prostriedok na 
extraorálne čistenie povrchov 
keramických a kovových prác 
pred ich lepením. Vhodný pre 
všetky druhy používaných 
materiálov. 

Laboratórny pieskovač. Prenosný box na pieskovanie. Piesok a odpieskovaný 
materiál zostáva kompletne v boxe a je kompletne 
zachytený vo filtri. Nízka hlučnosť a vysoký výkon. 
Odoberateľný bezproblé-
mový filter. Nie je potrebný 
odsávanie. Ideálny v 
kombinácii s Airsonic Mini 
Sandblaster. Rozmery: 
35,6 x 22 x 37 cm, 
hmotnosť 2,8 kg.

Miešacie podložky na miešanie cementov 
a odtlačkových materiálov.

Svetlom tuhnúca 
živica ideálna na 
maskovanie kovu.

1,5 g  11,20 €

Opak Light Pink

Safe. RelAx Porcelain Etch and Silane

Porcelain Etch and Silane

Monobond Plus 5 g           80,50 €

Ivoclar Primery

Clearfil Ceramic Primer Plus 4 ml   105,60 €

Kuraray Primery

Airsonic Mini Blaster Airsonic Absorbo Box

Ceramic Primer II 3 ml    88,00 €

GC Primery

5 g  32,90 €

IPS Empress Direct O/CKatana Cleaner

Ivoclean

100 g + 105 ml  90,20 €

Pattern Resin

Papierové 9 x 15 cm, 100 ks  4,80 €

Miešacie bločky/podložky

sklenený  31,40 €

Liehová lampa / kahan

200 ml plyn  7,10 €

Miratorch/APT Gas

2 ml silan  18,20 €
2 ml kyselina  20,20 €

Sklenená 150 x 80 x 5 mm  9,70 €
Papierové 7 x 8 cm, 100 ks  3,30 € Miratorch  59,30 €nerezový     23,80 €

  112,80 € 4 x 1,2 ml  41,20 €

Crown-click De Luxe Porcelain Etch Gel

4 háčiky + 2 slučky + 1 dvojitá slučka
                               586,00 €

4 háčiky                443,00 €

Nízko zmrštiteľná thixotropná špeciálna 
modelovacia živica vyvinutá najmä pre 
nanášanie štetcom. Vhodná na vytváranie 
vzorov na individuálne abutmenty a pod.

Alu-oxide 500 g   14,50 €
Mini Blaster          336,00 € 268,50 €            732,00 €

2 ml kyselina + 2 ml silan 36,40 €

2 x 1,2 ml + kanyly  45,50 €

Svetlom tuhnúca opákna živica, napr. 
na maskovanie podkladového kovu, 
diskolorácií zuba a presvitajúcich 
materiálov na prekrytie pulpy.

1 g  21,30 €

Masking Agent

Composite Primer 3 ml   27,20 €       26,90 €

Metal Primer Z 5 ml    167,30 €
G-Multi Primer 5 ml   65,70 €      64,90 €   106,60 €

GC Repair Kit
Ucelená sada na 
intraorálne opravy. 
Obsahuje: 
5 x G-Premio Bond, 
5 x Ceramic Primer II  
a 2 ml opakeru OA1.

Alloy Primer 5 ml    70,30 €

Opaque 1,8 g  40,20 €4 ml  27,50 €

Monobond Plus Jednozložkový 
silanizačný prípravok na zaistenie väzby 
medzi cementom a sklokeramikou, 
zirkon-oxidom, sklenými vláknami 
a na fixáciu keramických faziet a inlejí.
Monobond Etch&Prime Leptanie 
a silanizácia v jednom kroku. Prvý 
self-etch sklokeramický primer, ktorý 
skracuje proces úpravy náhrad.

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

1 kg – 27 um, 50 um      61,20 €
1782,00 €   1659,00 €

CAD/CAM, laboratórium, intraorálne opravy20
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Radii Plus/ Radii Xpert

Elipar Deep Cure L

GC D-Light Duo

O-star

3Tech LED-1007

Valo

Curing Pen

Woodpecker lampy

Ultramat S SilverMixCapmix

l Najvýkonnejšia lampa na trhu
l Bezdrôtová
l LiPolymérová batéria
l Perové držanie
l Bilaterálne tlačidlá s rovnakými funkciami z hornej i dolnej strany 
l Nastaviteľná koncovka v rozsahu ± 15º pre lepší prístup
l Nové automatické funkcie polymerizácie
l Koncovka s priemerom 4 alebo 8 mm

Najpredávanejšia polymerizačná lampa u nás.

Polymerizačná lampa s celokovovým 
telom. 7 módov - normal, high, turbo, 
ortho, soft-start, pulse mód a check 
mód (detekcia zubných kazov pomocou 
fialovej LED). Maximálny výkon 3000 
mW/cm2. Integrovaný merač intenzity 
svetla. 360-stupňová rotácia hlavičky. 
Nízkoprofilový dizajn pre jednoduchšiu 
polymerizáciu v postrannom úseku. 
Priemer šošovky až 10 mm. 

Polymerizačná 
lampa s výkonom 
1100 mW/cm2 
a vlnovou dĺžkou 
430 - 485 nm. 
Časy: 10s, 20s, 
30s, 40s. 3 
módy: soft-štart, 
blikanie, plný 
výkon.

LED polymerizačná 
lampa - drôtová 
alebo bezdrôtová 
verzia. 3 - módy - 
štandardný, výkonný 
a extra. Štíhla 
konštrukcia, nízka 
váha, vysoko odolná 
voči mechanickému 
poškodeniu.

Polymerizačná lamp so 4 LED (3 x 
modré, 1 x fialová). 360-stupňová 
otočná hlavička. 4 módy - 1000 
mW/cm2, 1500 mW/cm2, 
2300 mW/cm2 a detekčný mód 
na zobrazenie kazu 600 mW/
cm2. Široké spektrum 385-515 
nm. Displej zobrazuje aktuálnu 
nastavenú intenzitu. 2 módy - 
štandardný a pulzný.

Woodpecker LED.F - Polymerizačná lampa s výkonom 1800 mW/cm2. Zabudovaný merač intenzity svetla.  OLED displej viditeľný zo všetkých uhlov. Výkonná batéria na 500 10-sekundových 
cyklov pri plnom nabití. Woodpecker LED.D - Polymerizačná lampa s výkonom 1000 mW/cm2  a 3 módmi – plný výkon, soft-start, pulzný mód. Batéria na 200 10-sekundových cyklov pri 
plnom nabití. Možnosť pripojiť k elektrickej sieti pomocou priloženého adaptéra. Woodpecker LED.E - Polymerizačná lampa s výkonom 1200 mW/cm2 a 3 módmi – plný výkon, soft-start, 
pulzný mód.  Výkonná batéria na 400 10-sekundových cyklov. Vrátane merača intenzity. ILED

Miešač kapsľových materiálov vyrábaný 
pre GC. 4 300 kmitov za minútu.

Najosvedčenejší miešací prístroj na 
všetky kapsľové materiály. Spoľahlivý, 
jednoduchý, nehlučný.

Bezdrôtová LED 
polymerizačná lampa
s výkonom 1480 mW/cm² .

Univerzálny 
miešač kapslí 
s jednoduchou 
obsluhou. 
Rýchle a presné 
premiešanie. 

  997,00 € 935,00 €

Radii Xpert  1361,00 €  1285,00 €
Stojan na bielenie a nástavec na bielenie kompletného 
oblúka ZDARMA. Platí do 30.6.2022*

Woodpecker LED.F 335,00 €
Bieliaci nástavec ZDARMA.

Translux Wave
LED polymerizačná lampa
v tvare pera s výkonom
1200 mW/cm2 a svetlovodom 
otočným o 360º na 
polymerizáciu všetkých 
dostupných svetlom tuhnúcich 
materiálov. Módy: 10 s, soft-
start 20 s. Zabudované meradlo 
intenzity, Li-iónová batéria.

  1092,00 € 449,00 €
ZDARMA pri nákupe kompozitov Charisma (str. 8)

   335,00 €

Woodpecker LED.D  299,00 €

ILED - biela, fialová  294,00 €
Woodpecker LED.E 299,00 €

ILED II - čierna   359,00 €

 512,00 €
ZDARMA pri kúpe 6 bal kapslí Riva 
(str. 29). Platí do 30.6.2022*

 333,00 €
ZDARMA pri kúpe 6 bal kapslí Fuji v cenní-
kovej cene podľa vlastného výberu (str. 29)

  889,00 € 859,00 €
ZDARMA pri nákupe vybraných produktov 3M 
v hodnote 1200,00 € s DPH v cenníkových cenách.*

697,00 €     659,00 €

Výkon 7500 mW/cm2

Radii Plus  1205,00 €     839,00 €

Bezdrôtová polymerizačná lampa od austrálskej firmy 
SDI s výkonom až 1500 mW/cm2. Ľahká, ergonomická, 
s vymeniteľnými koncovkami (ortho, štandard, 
transiluminácia, bielenie jedného zuba, bielenie celej 
čeľuste). Záruka 5 rokov.

      1933,00  €
Vráťte akúkoľvek starú lampu 
a získate zľavu 300,00 €  z uvedenej ceny*

                      499,00 €

                      141,00 €

bezdrôtová             1459,00 €
drôtová                                    1523,00 €

                         332,00 €

Nová polymerizačná lampa s výkonom
až 1 380 mW/cm2. Minimálna hmotnosť 70 g.

   449,00 €
ZDARMA pri nákupe 30 x Gradia Direct, 25 x G-eanial, 
25 x Essentia alebo 10 x Fuji kapsle.

DTE O-Light Max
Ergonomicky zahnutá polymerizačná 
lampa s veľmi širokým spektrom 
polymerizácie 385 – 515 nm. Vysoký 
výkon až 2500 mW/cm2 v HIGH móde. 
360° rotovateľný svetlovod. Výdrž 
batérie  na 400 10s cyklov.

Bluephase PowerCure
Polymerizačná lampa s veľmi 
širokým spektrom polymerizácie 
385 – 515 nm. Výkon až 3000 mW/
cm2. 3-sekundový mód pre kompati-
bilné materiály – Adhese Univeral, 
Tetric PowerFill a Tetric PowerFlow.

Polymerizačné lampy a miešačky kapslí 21

Flash Max P3

 229,00 €

VB-4000
Miešač kapsľových materiálov 
(amalgámy, skloionoméry). 4000 kmitov 
za minútu, nastaviteľný čas miešania 
1-99 sekúnd, okamžité zastavenie pri 
otvorení veka. 

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Informujte sa na 
aktuálnu akciu



Zrkadielka s predným 
zrkadlením. Špeciálny povrch 
z nich robí zrkadielka s 
najsvetlejším a najostrejším 
videním celosvetovo. 
Faktor odrazivosti až 113%. 
Mimoriadna reprodukcia 
farby, odolnosť voči 
poškriabaniu a korózii. 
Veľkosť 4 (22 mm) 
alebo 5 (24 mm).

Topvision FS

12 ks rhódiové 24,10 €    22,80 €
12 ks bežné 19,10 €

SE Plus
Vysokokvalitné 
zrkadielka s výborným 
pomerom cena/kvalita. 
Veľkosť 4 (22 mm) 
alebo 5 (24 mm).

12 ks zväčšovacie               16,70 €       16,20 €
12 ks ploché 13,90 €

Megaduo FS Rhodium Standard Mirrors

6 ks 36,60 € 12 ks 9,60 €

Vysokokvalitné obojstranné zrkadielka s predným 
zrkadlením s rhódiový povrchom. Veľkosť 5 (24 mm).

Štandardné nerezové vyšetrovacie zrkadielka. 

430 3,30 €

rhódiové č. 3, č. 4, č. 5 28,20 €

bežné č. 3, č. 4, č. 5 15,40 €

Ergoform 5,20 €

413 2,80 €

zväčšovacie č. 4, č. 5 19,10 €

Ultravision FS

12 ks 32,20 €    29,80 €

Vysokokvalitné zrkadielka s predným zrkadlením 
v dvoch verziáach – bežný povrch a ródiový povrch. 
Veľkosť 4 (22 mm) alebo 5 (24 mm).

Dental Contrastor BlackLine Ultra FS

BlackLine Ultramicro FS

BlackLine Ultraduo FS

Zrkadielka Omnident

BlackLine Ergotouch

15 ks 9,10 €

3 x 6 mm v tvare trysky 85,70 €                93,90 €

5 mm 83,30 €                87,60 €
3 x 6 mm 85,70 €                93,90 €

3 mm 83,30 €                87,60 €

1 ks 17,10 €

Jednorázový univerzálny 
čierny anti-reflexný 
zvýrazňovač na 
zuboradie. Vhodné 
aj pre intraorálnu 
fotografiu. Jednoduchá 
úprava pomocou nožníc.

Zrkadielka vhodné najmä pre 
používateľov lupových okuliarov 
a mikroskopov. Antireflexný čierny 
poťah DLC (diamond-like carbon) 
zabraňuje odleskom z bežných 
zrkadielok a šetrí oči. 
Veľkosť 4 (22 mm) alebo 5 (24 
mm).

Mikro zrkadielka vhodné najmä pre používateľov 
lupových okuliarov a mikroskopov. Antireflexný čierny 
poťah DLC (diamond-like carbon) zabraňuje odleskom 
z bežných zrkadielok a šetrí oči. Možnosť kúpiť vo 
verzii s ohybnou stopkou (BlackLine MicroFlex Ultra 
FS)

Obojstranné zrkadielka 
s antireflexným čiernym poťahom 
DLC (diamond-like carbon) 
zabraňuje odleskom z bežných 
zrkadielok a šetrí oči. Vhodné 
najmä pre používateľov lupových 
okuliarov a mikroskopov. Veľkosť 
4 (22 mm) alebo 5 (24 mm).

Jednorázový univerzálny čierny anti-reflexný zvýrazňovač 
na zuboradie. Vhodné aj pre intraorálnu fotografiu. 
Jednoduchá úprava pomocou nožníc.

Držiak zrkadielok s antireflexným čiernym 
poťahom DLC (diamond-like carbon).

Photo Mirror
Profesionálne dentálne fotografické zrkadlá. Extrémne ostrý nedeformovaný obraz s vysokým 
kontrastom. Brilantné prirodzené farby a skvelá svetelnosť (povrch FS Rhodium 90% striebra, 
povrch FS Ultravision 113% striebra – aktuálne najvyššia svetelnosť na svete). Vysoko 
rezistentné proti dezinfekcii a sterilizácii.

Jednostranné s dlhou rúčkou a povrchom FS Ultravision (1/2/3)          141,20 €
Jednostranné s V-rúčkou a povrchom FS Rhodium  119,70 €

Jednostranné s dlhou rúčkou a povrchom FS Rhodium (1/2/3)      119,70 €

Jednostranné s V-rúčkou a povrchom FS Ultravision 141,20 €

Obojstranné s povrchom FS Rhodium (1/2/3/4) bez rúčky       83,40 €
Jednostranné s povrchom FS Rhodium (1/2/3) bez rúčky 68,00 €
Jednostranné s povrchom FS Ultravision (1/2/3) bez rúčky       91,20 €

2 1 3 4

Držiak zrkadielka
Kvalitné nerezové a plastové držiaky 
zrkadielok rôznych tvarov.

413

422

430

Relax

10 ks Topvision FS Rhodium  38,50 €     36,50 €
10 ks Ultravision FS                     58,60 €     56,90 €

Zrkadielka so špeciálnym ergonomickými živicovými rúčkami 
zo sklených vlákien. Možnosť autoklávovať. Povrch Ultravision 
alebo Rhodium. Rôzne farby – čierne, zelené, modré, ružové, 
biele, žlté, fialové resp. sortiment

Ultramicro FS Microflex Ultra FS

3 ks 35,70 € 3 ks 47,70 €

rhódiové zväčšovacie č. 4, č. 5 53,90 €

Zrkadielka22

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Zumax OMS2350

Zumax OMS2360 
Rozdiely oproti OMS2350:
- Vario objektív s obrovským rozsahom 20 – 45 cm
- LED svetlo s extrémnym výkonom 200 000 lux
- Superjemné balančné rameno
- Integrované napájanie na fotoaparát, kameru      
  alebo mobil
- Jednoručné ovládanie (fine fokus, foto 
  na integrovanej kamere, zväčšenie, 
  intenzita svetla)
- Integrované prívody elektriny k fotoaparátu, digitál    
  nej kamere či mobilnému telefónu

Zumax OMS2380 
Rozdiely oproti OMS2360:
- Plynulé zväčšenie (nie krokové)

Zumax OMS2360/OMS2380 

Líder v oblasti mikroskopickej stomatológie

● Mnohonásobne potiahnuté šošovky z Nemecka
● 0 - 180 o náklapací binokulár
● LED svetlo - Zumax ako prvý uviedol LED osvetlenie a spravil z neho štandard. V roku 2016 inovoval LED,    
    zvýšil svietivosť, zmenil teplotu svetla (denné svetlo) a zvýšil chromatický index svetla.
● Žltý a zelený integrovaný filter - pre prácu s kompozitmi a laserom
● 6-krokové nastavenie zväčšenia
● Funkcia kyvadla
● Varioskop 19-30 cm - vždy ostrý fokus bez nutnosti prestavovania vzdialenosti hlavy mikroskopu od pacienta.
● Vysokorýchlostný bezdrôtový prenos - pomocou WiFi vo Full-HD rozlíšení na obrazovku
● Kompletné video riešenie - integrovaná Full HD video kamera, prípadne SD kamera alebo Beam Splitter a adaptér
● Integrovaná Micro 3D kamera - prvá 3D kamera v oblasti mikroskopie

Adaptér k mobilnému telefónu

Ovládanie mikroskopu jednou rukou

Foto a video stlačením tlačidla Zaostrovanie

Zmena intenzity svetla Zmena zväčšenia

Kontaktujte nás  
pre vypracovanie  

individuálnej 
cenovej ponuky.

3D kamera

Foto a video 
s tlačidlami priamo 

na hlave 
mikroskopu

Verzia s integrovanou 3D kamerou 
a virtuálnymi 3D okuliarmi

*antireflektívny modul
*fluorescencia
*sekundárne   
  prepínateľné svetlo
*4K 3D kamera 

Pridajte sa prostredníctvom našej firmy (jediný autorizovaný distribútor ZUMAX v SR) k profesionálom ako napr.:
Prof. Pascal Magne (Paríž)
Prof. Steve Buchanan (Santa Barbara)
Dr. Nuno Pinto (Lisabon)
Dr. Yoshi Terauchi (Tokio)

Dr. Maxim Belograd (Kyjev)
Dr. Howie Gluckman (Cape Town)
Prof. Hervé Pro Tassery (Marseille)
Dr. Oscar von Stetten (Stuttgart)

Prof. Mustafa Gundogar (Istanbul)
Prof. Peet Van Der Vyver (Johannesburg)
Dr. Eugen Buga (Kišiňov)
Dr. Sergiu Nicola (Bukurešť)

Dr. Claudio Farnaro (Neapol) 
Dr. Anthony Mak (Sydney)
Dr. Marek Šupler (SZU Bratislava) 
      a mnohí ďalší….

NOVINKA

Mikroskopy 23

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Zumax OMS3200 Kamery Futudent
Magnetický mikroskop s fluorescenciou

Naklápacia stolička špeciálne 
vyvinutá pre prácu s mikroskopom. 
Kompaktná opierka chrbta, jedno-
duché nastavenie výšky, sedacia 
časť vytvarovaná v oblasti stehien na 
udržanie aktívnej pozície sedenia, 
rotovateľné opierky rúk s oporou od 
lakťa až po zápästie. Štýlové farby.

 1235,00 €

 593,00 €

Ergo Support

  1112,00 €

Swing Support

Ergo Shape Medical 6311

Binokulárne lupové okuliare s titánovým rámom. 
Pracovná vzdialenosť od 340 – 500 mm, 
zväčšenie 2,5 - 3,0 - 3,5 x.

Binokulárne lupové okuliare športovejšieho 
dizajnu. Výborne chráni oči aj zo strán.
Pracovná vzdialenosť od 340 – 500 mm, 
zväčšenie 2,5 - 3,0 - 3,5 x.

Ľahučké svetlo s hmotnosťou len 23 g a možnosťou 
kombinovať s akýmikoľvek lupovými okuliarmi Zumax. 
Vrátane batérie. Výkon svetla až 30 000 lux, vertikálne 
nastaviteľné ± 45°.

SLE + HL 8300  786,00 € SLF + svetlo HL 8300  869,00 €

Lupové okuliare SLFLupové okuliare SLE

  549,00 €

Svetlo HL8300

SLE  237,00 € SLF  344,00 €

Binokulárne lupové okuliare s hlavovým 
držiakom. Model s najpopulárnejším 2,5 
x zväčšením a pracovnou dĺžkou 
420 mm. Svetlo s výkonom 
75 000 lux nastaviteľné
 ± 25 stupňov. 

SLE + svetlo HL 8000
Prizmatické keplerovské lupy 
s pracovnou vzdialenosťou 340 – 500 
mm a zväčšením 4,0 - 5,0 - 6,0 x. 
Možnosť doplniť bezdrôtovým svetlom 
HL8200. Plne integrované všetky 
káble.

SLH + svetlo HL8200 Wireless   1685,00 €

Prizmatické lupy SLH

SLH  1073,00 €

Vlastnosti: 
- FreeMov elektromagnetický systém
- MFH multifunkčné ovládacie rukoväte
- BriPlus LED iluminačný systém
- FluoDet fluorescenčný modul
- InterFil laserový filter
- nožný spínač s 8 funkciami
- SmartMon LCD displej
- plne motorizovaný 

*4K 3D kamera
*antireflektívny modul
*sekundárne   
  prepínateľné svetlo

Príslušenstvo k mikroskopu a lupové okuliare24

SLE + svetlo HL 8000  899,00 €

NOVINKA

Naklápacia stolička špeciálne 
vyvinutá pre prácu s mikrosko-
pom. Kompaktná opierka chrbta, 
jednoduché nastavenie výšky, 
sedacia časť vytvarovaná v oblasti 
stehien na udržanie aktívnej pozície 
sedenia. Vyklápateľné opierky rúk. 
Štýlové farby.

Medicínska stolička s opierkou 
chrbta, jednoduché nastavenie 
výšky, sedacia časť vytvarovaná 
v oblasti stehien na udržanie 
aktívnej pozície sedenia. Bez 
naklápania sklonu sedenia 
(možnosť naklápateľnej verzie). 
12 moderných farieb (aj 
2-farebná možnosť).

Ergo Shape Medical 6321Jumper 

Komfortná anatomicky 
tvarová sedlová stolička 
s oupierkou a s  
naklápaním. Možnosť 
doplatku za: naklápanie, 
farebné prevedenie 
a aktívne sedenie. 

Medicínska stolička s 
opierkou chrbta, jedno-
duché nastavenie výšky, 
sedacia časť vytvarovaná v 
oblasti stehien na udržanie 
aktívnej pozície sedenia. Bez 
naklápania sklonu sedenia 
(možnosť naklápateľnej 
verzie). 12 moderných farieb 
(aj 2-farebná možnosť).

Komfortná anatomicky 
tvarová sedlová stolička 
s naklápaním. Možnosť 
doplatku za: naklápanie, 
farebné prevedenie 
a aktívne sedenie. 

s opierkou a naklápaním  665,00 €

  709,00 €naklápaním  442,00 €

Jumper s opierkou

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

smartCam   - na lupové a operačné svietidlo
  - rozlíšenie: 4K
proCam  - na lupové a operačné svietidlo
  - rozlíšenie: 4K
microCam   - na lupové okuliare 
 - rozlíšenie: Full HD

proCam      2988,00 €
microCam      2388,00 €

smartCam         3588,00 €



Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Build-it FR (EasyCore)
Sklenými vláknami vystužený 
dostavbový kompozitný materiál, 
ideálny na dostavby vitálnych 
i endodonticky ošetrených 
zubov a na fixáciu čapov. 
Postendodontické ošetrenie v 
jednom sedení, vlastnosti ako 
dentín, jednoduchá manipulácia.

4 x 8,6 g A2, A3 98,90 €  84,80 €
8,6 g 28,60 €  24,80 €

5 x 8,6 g sortiment    98,90 €  90,90 €

FibreKleer 4x (EasyGlass)
Kompozitné čapy vystužené sklenými 
vláknami od firmy Spofa Dental.

3 x 5 ks + predvrtáky intro kit  
 159,50 €   139,90 €
10 ks doplnkové balenie 29,10 € 28,80 €
30 ks doplnkové balenie               96,10 €

Pentron (Spofa Dental) 25

  62,80 €    58,90 €

Kavitan LC

Adhesor Fine

Flow-It

Simile 

Kavitan Plus

Adhesor Carbofine

Kavitan Cem

Evicrol

Adhesor

Bond-1 SF (Bond 008) Breeze (EasyCem)

2 x 1 ml   27,40 €    23,80 €
7,8 g  40,80 €      36,80 €
5 x 7,8 g Intro Kit 178,80 €   157,90 €

 13,80 € 12,90 €

YpeenElastic Cromo

75g 6,30 € 5,80 €

Repin 

Depural Neo

Ypeen 800 g dóza             14,90 €

Čistiaca leštiaca profylaktická pasta.

12 g + 5 ml, svetlom tuhnúci 
výplňový skloionomérny cement.

Tradičná zinkoxid-eugenolová odtlačková 
hmota na funkčné odtlačky.

Gel Catalyst 60 g        11,10 €    9,80 €

Putty 1300 g   24,00 € 21,80 €

               35,10 €  11,00 € 9,90 €

7 x 10g prášok, 42 ml liquid     27,10 €

Light 130 g  8,80 €    7,70 €

Set     43,90 € 39,50 €

450 g 7,50 €    6,80 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 6,50 €.

Ceradent

300 g + 125 g       14,60 €   13,90 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 13,30 €.

Ypeen 450 g sáčok         8,00 €   7,50 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 6,90 €.

Tradičný alginátový materiál 
s predĺženou dobou 
odliatia do 120 hodín 
a farebnou indikáciou. 

   36,10 €      34,90 €

1000 g       28,60 €   25,80 €

4 g     28,10 €

1,5 g 14,50 € 13,70 €

5 L 56,30 €    53,30 €45 ks (o 50% väčšie) 6,60 €    6,30 €
700 ml  14,40 €    12,80 €
200 ml  6,80 €       6,40 €

Cavicide (Desident)CaviWipes
Univerzálny 
dezinfekčný 
prostriedok.

Dezinfekčné utierky na neporézne 
povrchy prístrojov a zdravotníckych 
zariadení. Bez obsahu aldehydov, 
fenolov, bielidiel. Použitie len 
na plochy odolné voči alkoholu. 
Baktericídne, fungicídne, virucídne 
do 3 minút.

Modelovací vosk na modelovanie 
vestibulárnych častí voskových modelov, 
snímateľných náhrad, na registráciu zhryzu, 
na zhotovovanie medzerníkov na individuálne 
odtlačkové lyžice. 
Vosk je tvárny už 
pri mierne zvýšenej 
teplote, v tuhom 
stave je dostatočne 
odolný a pevný.

Stomaflex

15 g + 15 ml, rtg-kontrastný chemicky 
tuhnúci skloionomérny cement.

RTG-kontrastný zinkopolykarboxylátový 
cement na podložky pod amalgámové 
alebo kompozitné výplne, na dočasné 
výplne a cementovanie menších fixných 
náhrad.

20 g + 15 g, skloionomérný fixačný 
cement.

Zinkofosfátový a zinkokarboxylátový 
cement.

Jednozložkové, samoleptacie, svetlom 
tuhnúce adhezívum bez rozpúšťadiel. 
Vhodné na priame kompozitné výplne, 
vysoká sila väzby na dentín aj enamel.

Kompozitný samoleptací duálne tuhnúci 
cement na cementovanie koruniek, 
mostíkov, inlejí, onlejí a čapov.

Chemicky tuhnúci makrofilný kompozit.Zinkofosfátový cement s jemnou 
zrnitosťou, umožňujúci použiť len v hrúbke 
25 um. Používa sa na aplikáciu v tenkých 
vrstvách, ktoré umožňujú dokonalý uzáver 
kavity. Cementovanie inlejí, onlejí a 
ostatných fixných zubných náhrad. 

RTG-kontrastný svetlom tuhnúci zatekavý 
hybridný kompozit. Príjemná manipulácia 
a optimálna viskozita. Skvelá rýchlosť 
vytvrdenia.

 13,80 € 12,30 €

Univerzálny svetlom tuhnúci 
RTG-kontrastný nanohybridný 
kompozitný systém na ošetrenie 
frontálnych i distálnych zubov.  

Kondenzačná silikónová odtlačková 
hmota s vysokou viskozitou pre metódu 
dvojitého odtláčania.

3,5 g 13,80 €   12,60 €
30 g    44,60 €

Etching Gel
Leptací gel na sklovinu i dentín.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

160 ks     10,20 €

Tradičná 
alginátová 
odtlačková 
hmota.



F-splint-Aid Slim 

Clip & Splint

Fiber-Splint Fiber-Splint ML Multi-Layer 

Everstick

Impregnované sklené vlákno s novým 
aplikačným systémom. Perfektné 
pozicionovanie vlákna pomocou 
špeciálnych fixačných svoriek. Vysoko 
estetické výsledky s hrúbkou len
2 mm. Vynikajúca sila väzby. Vlákno 
sa nestrapká, skvelá estetika. Rýchly 
a neinvazívny zákrok.
Indikácie: stabilizácia zubov, 
marylandské mostíky.

Koreňové čapy.
Everstick Post

Parodontálna dlaha.
Everstick Perio

Odolné sklené vlákna – výborne tvarovateľné, extrémne odolné so spoľahlivou väzbou 
na zubné tkanivá a kompozitné materiály.

Everstick C&B

Everstick Net
Plochá odolná sieťka 
na postraumatické 
dlahovanie a pod. 

Materiál na spevnenie zubov zložený zo 6 vrstiev sklených 
vlákien. Šírka 4 mm. Jednoduchá aplikácia, kompatibilita 
so všetkými kompozitmi.

Transparentné plastové svorky na uchytenie sklenených 
vlákien pri ich použití.

Kompozitné mostíky.

Everstick Combi
Kombinované balenie 
pre viaceré indikácie: 
5 cm C&B, 5 cm Perio, 
30 cm Net, 2 ks Post, 
2 ks inštrument

12 cm + 5 x svorka  136,80 €

10 ks   32,90 €

2 m, 5 ks svoriek   113,00 € 50 cm, 5 ks svoriek  111,00 €

Everstick Combi   219,60 €
Everstick Net  30 cm  185,90 €
Everstick Post  10 ks (0,9; 1,2; 1,5 mm) 109,80 €

Everstick Perio 2 x 12 cm 174,00 € 158,90 €
 1 x 8 cm 62,50 € 58,90 €

Everstick C&B 2 x 12 cm 185,90 € 168,90 €
 1 x 8 cm 67,60 € 61,90 €

Interlig
Spletané sklené vlákna 
impregnované živicou. 
Použitie napr. dlahovanie 
zubov, spevnenie veľkých 
výplní, vytvorenie dočasnej 
adhezívnej protézy a pod.

3 x 8,5 cm   35,50 €

Extrémne tenký (0,05 mm) 
a pritom pevný jednovrstvový 
materiál zo sklených vlákien. 
Šírka 4 mm. Jednoduchá 
aplikácia, kompatibilita 
so všetkými kompozitmi.
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38 g   12,30 €       11,50 €

Coltosol F Cavit GC Caviton 
Provizórny samotuhnúci 
výplňový materiál
s fluoridmi a bez obsahu 
eugenolu.

Provizórny výplňový cement 
na štandardné kavity a po 
endodontickom ošetrení. 
Tuhnutie sa iniciuje vodou 
a slinami. Ľahké odstránenie.

Provizórny samotuhnúci výplňový materiál.

štandard po endodoncii na inleje

28 g  16,60 €      15,80 €

Temfil II Fermin
Dočasný výpňový cement bez eugenolu. Provizórny výplňový materiál 

tuhne v kontakte so slinami. 
Výborná marginálna integri-
ta, vysoká pevnosť.

30 g   8,20 € 40 g  12,20 €

28 g   16,20 €    15,70 €

2 x 1,8 g Clip Flow                      33,50 €        32,80 €
3 x 4 g Clip F                                  72,50 €        68,60 €

Clip F/Clip Flow
Dočasný výplňový materiál s obsahom fluoridov 
Ako podložka príp. na všetky formy utesnenia 
napr. aj pri bielení, endodoncii, implantológii. 

Telio CS Inlay
Svetlom tuhnúci jednozložkový materiál na provizórne 
výplne s vysokou elasticitou. Jednoduchá aplikácia.

3 x 2,5 g          53,60 €

Provit 
Provizórny zinkoxid-eugenolový rýchlo tuhnúci cement.

28 g  15,40 €

Calasept Temp

30 g  13,20 €
Pri kúpe 2 a viac ks cena 11,50 €.

Provizórny zinkoxid-eugenolový 
rýchlo tuhnúci cement.

TIP: Stick Resin (vyradený z výroby) 
nahraďte produktom G-Premio Bond

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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v striekačke Aesthetic 3 x 5 ml   112,80 €        110,90 €

DuoTEMP 
Provizórny výplňový materiál v striekačke na báze ZnO, 
bez eugenolu. Tuhne svetlom i chemicky. 
Tesný okrajový uzáver.

Temposil 2 Relyx Temp NE

Provicol

Temp Bond NE

DentoTemp 

Structur 2 SC Structur 3 SC

Provizórny fixačný cement na báze A-silikónu. 
Pohodlné odstránenie prebytkov, tesný okrajový 
uzáver.

Nový provizórny materiál na korunky a mostíky so 
zlepšenými vlastnosťami - krátka doba tuhnutia, lesk 
bez leštenia, prirodzený vzhľad, vysoká pevnosť v tlaku 
a vynikajúca odolnosť voči fraktúram.

Samotuhnúci provizórny korunkový a mostíkový materiál 
v samozmiešavacích striekačkách.

Provizórny fixačný cement bez obsahu eugenolu na báze 
zinkoxidu.

RTG-kontrastný dlhodobý provizórny cement bez eugenolu 
vhodný na implantáty.

Structur 2 SC 50 ml                113,30 €       109,50 € Structur 3 QM 5 ml    33,50 €        32,50 €
Structur 3 SC 50 ml     121,90 €      118,90 €

2 x 5 ml  32,80 €      30,70 €

5 ml automix  28,70 €

4 x 5 ml automix  106,70 €

50 g + 16 g  30,70 €    29,10 €
2 x 11 g automix   56,50 €   51,70 €

2 x 10 g  45,50 €

2 x 5 ml automix  55,30 €

TempoCem

FreegenolBifix Temp

Provitemp

Cavex Temporary Cement

Dočasný fixačný cement bez eugenolu v samozmiešavacej 
striekačke. Precízne zafixovanie vďaka minimálnej hrúbke 
filmu 20 µm.

Provizórny rtg-kontrastný chemicky tuhnúci cement 
na báze zinkoxidu, bez eugenolu na krátkodobé provi-
zória od 1 od 3 mesiacov. 
Jednoduché odstránenie 
prebytkov, výborne odoláva 
defermácii od hryzenia, 
perfektne vodotesná 
nacementovanie, dentínový 
odtieň - estetický výsledok, 
obsahuje fluoridy.

Dočasný fixačný cement bez eugenolu na cementovanie 
koruniek a mostíkov.

2 x 11 g  46,30 €

2 x 11 g  47,00 €5 ml  53,20 €     51,50 €

5 ml automix  33,30 €

  23,20 €

Materiál na výrobu dočasných koruniek a mostíkov, inleje, 
onleje, fazety a dlhodobé provizóriá. 

Luxatemp FluorescenceProtemp 4

50 ml automix 105,50 €
15 g smartmix 41,90 €

5 g 18,20 €       16,80 €
Pri kúpe 2 a viac ks cena 16,40 €

50 ml          98,60 €

36 g báza, 16 g katalyzátor 31,80 €     31,50 €

Provizórny živicový 
materiál na korunky 
a mostíky od firmy 
3M ESPE.

v striekačke Aesthetic 5 ml 44,70 €           44,20 €
v kartuši 2 x 65 g   145,00 €        141,50 €
v striekačke 5 ml  41,10 €           39,90 €
v tubách 2 x 25 g 41,20 €           39,90 €

Acrytemp 
Samotuhnúci provizórny a mostíkový materiál v kartušiach 
na zhotovenie estetických mostíkov, koruniek, inlejí a onlejí.

50 ml                                              83,80 €

Ručne miešateľný pro-
vizórny bezeugenolový 
cement na upevňo-
vanie inlejí, onlejí, 
koruniek a mostíkov.

Provizórny fixačný cement na báze zinkoxidu, bez 
eugenolu. Nezafarbuje.
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Bio-C Temp
Biokeramický intrakanálový 
dočasný materiál. 
Uvoľňuje kalciové 
a hydroxolové ióny 
po dlhší čas 
ako bežné 
kalciumhydroxidové 
pasty vďaka nízkej 
rozpustnosti.

2 g                                              44,90 €

Provizórny fixačný cement bez eugenolu na provizórnu 
fixáciu koruniek, mostíkov a protetických prác. Krátká 
doba tuhnutia, jednoduché odstránenie z koruniek a 
pahýľov. 

Provizórny duálne tuhnúci materiál na báze kompozitu.
Translucentnosť a zubu podobný univerzálny odtieň,  
nepresvitá. Prirodzený vzhľad provizórneho ošetrenia. 
Tenká vrstva len 5 mikrometrov.



Calcipast Calcipast + I
Kalcium-hydroxidový dočasný výplňový 
prostriedok vo forme pasty. 

Kalcium-hydroxidový dočasný výplňový 
prostriedok vo forme pasty.  Obsahuje naviac 
jodoform. 

Kalcium-hydroxidový 
dočasný výplňový 
prostriedok vo forme 
prášku do koreňových 
kanálikov. Obsahuje 
bárium sulfát. Urýchľuje 
tvorbu nového dentínu, 
má výrazný antibakte- 
riálny efekt.

RTG-kontrastný svetlom tuhnúci 
podložkový materiál pod kompozity 
obsahujúci 15% calcium hydroxid a 
hydroxyapatit. Vhodný aj ako dočasná 
výplň do koreňového kanálika. Vysoké 
uvoľnovanie 
iónov kalcia.

Riva Bond LC
Skloionomérna podložka typu liner.
Zabezpečuje skvelú adhéziu výplne
a má nulové polymerizačné zmrštenie.

Ionosit Baseliner
Osvedčená kompomérová podložka.

Svetlom tuhnúci podložkový materiál na 
báze hydroxidu vápenatého.

Calcimol LC

2 x 2 ml LC 51,00 € 48,60 €

Forendo Paste
Kalciumhydroxidová pasta s obsahom 
jodoformu pre komplikované prípady. 
Dezinfikuje a lieči, zabraňuje bakteriálne-
mu rastu, podporuje periapikálne hojenie, 
stimuluje apexifikáciu.

2,2 g  34,00 €

CaOH preparáty a podložky28

10 g  6,70 € 1,5 g biela, dentínová  14,10 €

5 g  + 7,2 ml 60,80 € 58,30 €
3 x 0,3 g  14,50 €

Calcimol

Ionoseal 

Calcicur 

13 g + 11 g  33,70 € 31,90 €

2 x 6 g  89,40 €

2 ml  29,10 €

Apexit Plus

Harvard IonoLine

Dycal 

12 g + 12 g 38,30 € 36,80 €

2 x 12 g 20,40 € 18,70 €

Life

10 g  24,50 €

Calcipro

1,2 ml  44,90 €

TheraCal LCMulti-Cal

Sealapex

4 x 1,2 ml  40,20 €

Ultracal XS

4 x 1,2 ml  66,70 €
2 x 1,2 ml  44,10 €

Ultra-Blend Plus 

Calxyl Suspension 100 ml  16,10 €

Calxyl/Calxyl Suspension

3 x 2 ml  106,00 €
2 ml 39,90 € 38,70 €

2 x 1,5 g   32,60 €

20 x 1,5 g   60,70 €

Kalcium-hydroxidový rádiopákny materiál 
so silnými baktericídnymi účinkami
na dočasné plnenie  
koreňových kanálikov 
a ako podložka.

4 x 1,5 g  49,30 €

Calasept Plus

4 x 1,2 ml  140,50 €

4 x 1,2 ml + 20 x Navitip           81,40 €Calxyl 20 g  22,70 €

Hydrocal Total Blend

Rádiopákna kalcium hydroxidová pasta 
ako dočasná dezinfekčná vložka do 
koreňových kanálikov, príp. priame či 
nepriame prekrytie pulpy.

15 ks kanyly  11,00 €

ApexCal

2 x 2,5 g  61,10 €

Kalcium-hydroxidový materiál vhodný  
na prekrytie pulpy a ako ochranná 
podložka.

Podložkový rádiopákny cement
s obsahom hydroxidu vápenatého.

Hydroxid vápenatý na vodnej báze 
na priame prekrytie pulpy a dočasné 
plnenie koreňových kanálikov.

Chemicky tuhnúci podložkový materiál 
na báze hydroxidu vápenatého.

13 g + 11 g    26,40 €     25,60 €

Rtg-kontrastný svetlom tuhnúci 
kompozitný cement ako podložka. 
Rýchla a jednoduchá aplikácia 
bez straty materiálu, vysoká 
pevnosť v tlaku, 
uvoľnovanie 
fluoridov.

3 x 2,5 g                 148,50 €                  42,80 €

RTG-kontrastná kalciumhydroxidová 
pasta do koreňového kanálika 
s obsahom 40% Ca(OH)2.

Svetlom tuhnúca, živicou modifikova-
ná kalcium silikátová podložka pod 
amalgámy, kompozity, cementy a pod. 
Uvoľňuje hydroxyapatit a stimuluje 
tvorbu sekundárneho dentínu.

Svetlom tuhnúca živicou modifikovaná 
skloionomérna podložka. Uvoľňuje fluoridy.

Rádiopákny podložkový cement s obsa-
hom hydroxidu vápenatého na definitívne 
plnenie koreňových kanálikov.

Kalciumhydroxidový 
koreňový materiál 
bez eugenolu typu 
pasta-pasta.

RTG kontrastný 
vodou riediteľný 
kalciumhydroxidový 
prípravok na dočas-
né koreňové výplne 
a priame prekrytie 
pulpy.

Originálna calciumhydroxidová pasta od 
Dr. Hermanna na endodontické ošetre-
nie a výplne kanálikov. Vysoké pH 12,4. 
Ochrana pulpy.

Antibakteriálna RTG kontrastná suspen-
zia hydroxidu vápenatého vo vode s pH 
12,5 ako liečivá vložka do koreňového 
kanálika. Má schopnosť stimulovať 
hojenie kosti.

Unikátny, svetlom aktivovaný CaOH2 pod-
ložkový materiál s najvyšším uvoľňovaním 
iónov kalcia.

2,1 g 17,00 €   14,50 €
2,1 g Výpredaj   19,80 €4 x 2,1 g                56,60 €    50,90 €

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Fuji IX Extra Fuji II LC

Equia/Equia Coat

Fuji Plus Fuji I Fuji Triage

Fuji Ortho LC 

Riva LC/Riva LC HV Riva SC/Riva SC HV
Svetlom tuhnúci 
živicou zosilnený 
výplňový 
skloionomér 
s výbornou 
estetikou a 
marginálnou 
integritou. 

15 g + 7 ml + 6,5 ml   115,70 €   104,90 €

50 ks kapsle  158,60 € 128,50 €

Estetický kondenzovateľný 
skloionomérny výplňový cement do 
laterálneho úseku s uvoľnovaním 
fluoru. Vysoká odolnosť voči 
abrázii, nie je potrebné leptať 
ani bondovať a može sa použiť 
s kovovými matricami. Obsahuje 
špeciálne sklenené plnivo s vyššou 
reaktivitou a skvelými optickými 
vlastnosťami.

Najobľúbenejší fixačný živicou modifikovaný skloionomérny 
cement na svete. Vhodný na kov, živicu i keramiku.

Skloionomérny výplňový cement, chemicky tuhnúci, 
ideálny na ochranu fisúr a povrchu koreňa, prevenciu 
hypersenzitivity a provizórnu liečbu po endodoncii.

Skloionomérny fixačný cement určený na fixáciu kovových 
koruniek, mostíkov, inlejí a onlejí.

Svetlom tuhnúci fixačný cement pre ortodonciu,  
na fixáciu zámkov a krúžkov.

3 x 15 g + 2 x 6,4 ml 267,60 € 257,90 €
50 ks kapsle  125,80 € 119,90 €

Svetoznámy živicou modifikovaný 
svetlom tuhnúci skloionomér.

50 ks kapsle  140,50 € 128,90 €

4 ml Equia Coat   66,60 €

50 ks Fuji IX Extra 121,50 € 118,90 €

50 ks kapsle 123,40 €     118,90 €
35 g prášok, 20 ml tekutina      107,90 €      104,50 €

50 ks kapsle 116,60 €  113,90 €
15 g prášok, 8 ml tekutina      84,70 €

15 g + 6,8 ml   118,50 €

Riva Luting

15 g + 10,7 ml tekutina 48,90 € 47,50 €

Riva Luting Plus
Skloinomérny živicou 
modifikovaný fixačný cement 
s vysokým uvoľňovaním 
fluoridov. Svetlom i chemicky 
tuhnúci, viaže sa na štruktúru 
zubu i rôzne dostavbové 
materiály.

50 ks kapsle  125,00 € 121,50 €
AKCIA 3+1 ZDARMA. Cena za 1 bal v akcii 93,80 € 
(možnosť kombinovať)*

Riva Protect
Chemicky tuhnúci skloio-
nomérny výplňový cement 
vhodný najmä na ochranu 
fisúr a povrchu koreňa, 
prevenciu hypersenzitivity 
a provizórnu liečbu 
po endodoncii.

50 ks kapsle       108,00 €

Príslušenstvo GC

Cavity Conditioner 6 g  43,90 €
Dentin Conditioner 25 g  35,10 €

Príslušenstvo SDI

Riva Conditioner 10 ml 33,80 €   32,70 €  33,80 €
Riva Coat 5 ml  35,50 €   29,80 €  35,50 €45 ks A2, A3 106,10 €      72,50 € 79,60 €

15 g + 6,9 ml  28,90 €    26,20 €    28,90 €
45 ks A2, A3 107,40 €    71,80 €     80,60 €

50 ks kapsle  105,90 € 100,90 €
AKCIA 3+1 ZDARMA. Cena za 1 bal v akcii 79,40 € 
(možnosť kombinovať)*

25 g prášok + 8,9 ml tekutina 70,70 € 68,70 € 15 g prášok + 9,1 ml tekutina 69,50 € 64,40 €

50 ks kapsle  143,10 € 139,90 €
AKCIA 3+1 ZDARMA. Cena za 1 bal v akcii 107,30 €
(možnosť kombinovať)*

Fuji IX Extra  15 g + 6,4 ml  90,30 €

2 x 50 ks + 4 ml Equia Coat 309,10 €      298,50 €

Equia Forte HT/Equia Forte Coat
Equia - chemicky tuhnúci 
skloionomérny cement typu 
bulk fil s pridanou živicovou 
zložkou.

50 ks kapsle Forte HT 138,20 € 128,90 €

Clinic Pack - 200 ks kapsle Forte HT + 4 ml - Forte Coat 
510,80 €      468,50 €

4 ml - Forte Coat     70,20 €
2 x 50 ks + 4 ml - Forte Coat 272,50 € 258,90 €

15 g + 7,2 ml 39,50 €      34,50 € 39,50 €

Kondicionér na skloionoméry.

Kondicionér
a lak na skloionoméry.

Estetický chemicky tuhnúci 
skloionomér Equia Fil pre 
distálny úsek s rozšírenou 
indikačnou škálou.

Chemfil Rock/Superior
Nový skloionomérny cement v kapsliach s unikátnym 
zložením plniva - zinkom modifikovaným reaktívnym 
sklom. Nie je potrebné používať kondicionér ani lak.

ChemFil Superior 7 x 10g 378,00 € 361,90 €
50 ks  151,30 € 144,90 €

Cocoa Butter 10 g  11,70 €

Fuji IX GP

Fuji IX GP 15 g + 6,4 ml  85,30 €

Kondenzovateľný skloionomérny 
výplňový cement do laterálneho 
úseku. 

Fuji IX GP 50 ks  110,70 € 108,90 €

Fuji IX GP 3 x 15 g + 2 x 6,4 ml 204,10 € 188,90 €

Skloionomérne výplňové a fixačné cementy 
SDI, GC, Dentsply 29

Skloinomérny fixačný cement
s vysokým uvoľňovaním 
fluoridov. Chemicky tuhnúci, 
viaže sa na štruktúru zubu 
i kovové podložky. Tenká 
aplikačná vrstva, zvýšená 
zatekavosť.

Chemicky tuhnúci 
rádiopákny a 
translucentný skloiono-
mérny výplňový 
cement s výbornými 
manipulačnými 
vlastnosťami a 
uvoľnovaním fluoridov.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Do 
30.06.2022

Do 
30.06.2022

Do 
30.06.2022

Od 
1.07.2022

Od 
1.07.2022

Od 
1.07.2022



Ketac Molar Aplicap/ Quick Aplikap Ketac Molar Easymix ART
RTG kontrastný skloiono-
mérny cement na trvalé
a dlhodobo provizórne 
výplne v postrannom úseku.

Skloionomérny výplňový 
materiál pre výplne 
v postrannom úseku.

RTG-kontrastný 
samoadhezívny chemicky 
tuhnúci skloionomérny 
cement, ktorý kombinuje 
skvelú estetiku, výborné 
spracovanie a široké 
indikačné spektrum.

12,5 g + 8,5 ml   104,70 €
50 ks kapsle    136,40 €

50 ks kapsle  147,20 € 145,50 € 12,5 g + 8,5 g   44,80 € 43,80 €

Ketac Universal

Photac Fil Quick Aplicap

Vitremer Cention Forte

Cementy Hoffmann

Skloionomérny upevňovací cement pre inleje, onleje, 
korunky, mostíky, čapy, ortodontické krúžky.

Skloionomérny upevňovací cement  
na inleje, onleje, korunky, mostíky, 
interpulpálne čapy, ortodontické
aparáty, dlahy v granulovanej
forme.

Intro kit    305,30 €

50 x 0,3 g A2 + 6 g Cention Primer    156,20 €
Pri kúpe materiálu Cention Forte za 330,00 
dostanete Evetric System Kit (str. 9) ZDARMA*

Svetlom tuhnúci 
skloionomérny 
výplňový cement
v kapsliach. Bez 
kondicionovania 
dentínu, možné 
použiť bez laku.

RTG-kontrastný svetlom tuhnúci 
výplňový skloionomérny cement. 
Nie je potrebné kondicionovať, 
nelepivý, nie je potrebný lak, 
okamžite sa môže modelovať. 

Trial kit       78,70 €

Ionostar Molar 

20 ks                                     59,80 €

Chemicky tuhnúci skloionomérny cement. Nelepivá konzis-
tencia, perfektná marginálna adaptácia, 
vysoké uvoľňovanie fluoridov. Tuhne
do 4 minút. Možné použiť aj ako 
podložku typu base alebo liner,
na dostavby ako aj dočasné výplne.

50 ks   148,50 €

Ketac Fil Plus Aplicap

10 g + 10 ml   45,50 €

Skloionomérny výplňový 
materiál v ručne miešateľnej 
verzii pre trvalé výplne III. 
a IV. triedy, malé výplne 
I. triedy, krčkové výplne, 
výplne dočasných zubov
a dostavby pilierov.

Skloionomérny upevňovací cement modifikovaný živicou 
v praktickej aplikačnej forme. Vysoká pevnosť väzby, 
absencia pooperačnej citlivosti, uvoľnovanie fluoridov.

Ionostar Plus
Rýchlo tuhnúci zatekavý 
a kondenzovateľný 
výplňový skloionomér. 
Výborná fluorescencia
a estetika.

50 ks   148,50 €
20 ks   59,80 €

Meron/Aqua Meron

Aqua Meron 35 g  77,70 € 76,40 €

Upevňovací cement na korunky, mostíky, inleje, onleje 
a ortodontické krúžky v kapsliach alebo ručne miešateľnej 
forme.

Meron 50 ks    111,90 €
Meron 150 ks    223,40 €

Ionolux

Skloionomérny upevňovací cement v kapsliach.

Ketac Cem radiopaque

Ketac Cem Aplicap / Maxicap  

Ketac Cem Easymix  Ketac Cem Plus

Prášok 9 g       57,60 € 50 x 0,3 g A2       124,90 €
Tekutina 8 ml       54,20 € 100 x 0,3 g A2       215,40 €
Primer 6,5 ml      83,80 € 6 g Cention Primer      70,70 €
Lak 6,5 ml       61,00 € Capsule Applicator       83,30 €

150 ks                    397,70 € 389,80 €
Easy Glaze ZDARMA.

3 x 50 ks                           397,70 € 389,50 €
Easy Glaze ZDARMA.

Carboxylate Cement 35 g + 15 ml  27,60 €

Phoshpat Cement, Carboxylate Cement - fixačné  
a podložkové cementy. Finálne cementovanie inlejí, 
koruniek a mostíkov z kovokeramiky aj zirkónu  
a ortodontických krúžkov. Podložky pod amalgám  
a kompozity a dočasné výplne.
Copperion Cement - Zinkfosfátový cement  
s pridanou antibakteriálnou zložkou vo forme medi.

Phoshpat Cement 35 g + 15 ml  22,90 €
Copperion Cement 30 g + 13 ml  35,20 €

50 ks                         209,70 €
20 ks                                 88,70 €    86,80 €

12 g + 5 g   99,10 €    96,50 €

50 ks kapsle   149,00 €
Pri kúpe 2 a viac bal cena 144,50 €.

50 ks   116,90 € 50 ks kapsle Aplicap                   131,30 €
50 ks kapsle Maxicap    209,10 €

30 g + 12 ml             86,40 €
3 x 30 g + 3 x 12 ml        216,20 €

33 g + 12 ml      83,60 € 2 x 11 g             170,30 €
3 x 33 g + 3 x 12 ml  132,90 € 127,90 €

Trojako tuhnúci skloionomérny dostavbový 
materiál na výplne a dostavby pilierov, ošetrenie 
krčkových kazov a podložky. Nízka abrázia, 
vysoké uvoľnovanie fluoridov. 20 x 0,3 g A2 + 3 g Cention Primer       83,80 €

Skloionomérny materiál na priamu rekonštrukciu zubov v anteriórnom a posteriórnom 
úseku. RTG-kontrastný duálne tuhnúci. Uvoľňuje kalcium, fluoridy a hydroxidové ióny. 
Vhodný aj na nahradenie objemu pri kavitách Class I, II a V. Vhodné aj ako náhrada 

amalgámu. Vysoká pevnosť 
pre dlhotrvajúce výplne.

Skloionomérne výplňové a fixačné cementy 
3M, Voco, Hoffmann30
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TotalCem RelyX U200
Samoleptací 
a samoadhezívny, 
duálne tuhnúci 
kompozitný cement. 
Pre akékoľvek 
indikácie – koreňové 
čapy, korunky, mostíky, 
inleje, onleje.

Samoadhezívny živicou modifikovaný cement s výbornou 
adhéziou a marginálnou integritou a nízkou expanziou.

FujiCem 2 SLFujiCem Evolve
RTG-kontrastný živicou modifikovaný fixačný cement v 
kartušiach s uvoľnovaním fluoridov. Vhodný na kov, živicu 
a keramiku, mimoriadne pevná 
chemická väzba. Miešanie 
bez bublín, jednoduchá 
a rýchla aplikácia,tenká 
hrúbka filmu (3 µm), 
výborné marginálne 
utesnenie.

Inovatívny živicou modifikovaný rtg-kontrastný 
skloionomérny cement na cementovanie kovokeramiky, 
celokeramiky, zirkónu, kompozitných inlejí, onlejí, koruniek 
a mostíkov. Toleruje vlhkosť. Hrúbka vrstvy 12 µm.

RelyX UltimateRelyX Universal
Duálne tuhnúci 
vysokoestetický cement 
na fixáciu sklokeramiky 
a lítihium disilikátov.

Duálne tuhnúci kompozitný cement v v unikátnej mikromix striekačke (o 
80% menšie nevyužité zbytky cementu, o 50% menej plastového odpadu). 
Vhodný na všetky adhezívne (v kombinácii s adhezívom Scotchbond 
Universal Plus) i samo-adhezívne indikácie (samostatne). Jednoduché 
odstránenie prebytkov. Dokonalý súlad - adhezívum Scotchbond Universal 
Plus vďaka cementu Relyx Universal tuhne bez osvitu. 

2 x 13,3 g - Eco Pack  200,70 €3 x 9,2 g   188,50 €

Starter Kit (4,5 g + 1,5 ml Single Bond Universal
+ 3 ml Scotchbond etchant)  126,70 €

G-Cem One

2 x 4,6 g   103,20 €

G-Cem LinkForce

G-Multi Primer  65,70 € 64,90 €

4 x 3,4 g + 5 ml úvodné bal  544,10 €

3,4 g + 5 ml skúšobné bal  189,60 €

Univerzálny duálne tuhnúci fixačný samoadhezívny 
vhodný pre všetky indikácie a všetky materiály 
vrátane živíc, kovov, zirkónu, lítium disilikátu 
a hybrinej keramiky. Všetkov jednom bez 
kompromisov. Výborné mechanické vlastnosti - 
vysoká sila väzby, tenká vrstva len 3 µm, estetický 
- 4 odtiene, fluorescencia podobná zubu.

Variolink Esthetic DC/LC
Estetický duálne tuhnúci fixačný kompozit na permanentné cementovanie 
keramických a kompozitných prác. Excelentná stabilita farby (bez 
iniciátorov na báze amínov, ale na báze Ivocerínu), jednoduché 
odstraňovanie prebytkov, flexibilná konzistencia, skvelá rádiopacita.

Multilink Automix
Svetlom tuhnúci fixačný kompozitný materiál v siedmich odtieňoch s veľmi vysokou 
translucenciou a optimálnou farebnou stabilitou. 

9 g                                                         190,70 €

8 g   57,20 €
3 x 8 g Value Pack  155,80 €

5 ml automix   106,60 €

Starter Kit (8,7 g G-Cem LinkForce, 5 ml G-Multi Primer, 
5 ml G-Premio Bond, prísl.) 183,60 € 174,90 €

System Kit  330,30 € 314,50 €

11 g clicker   149,80 €

4,6 g + 2 ml Primer  62,60 €
4,6 g   54,00 €

Svetlom tuhnúci LC 2 g  47,20 €
5 g    108,30 €

Duálne tuhnúci DC 9 g                   188,50 € 
Pri kúpe 3 ks 1 ks ZirCAD Cement ZDARMA*

Speedcem Plus
Samoadhezívny duálne tuhnúci kompozitný cement na cementovanie keramiky, 
kovokeramiky a kompozitných čapov. Mimoriadne vhodný aj na zirkón, nie je potrebné 
použiť žiadny primer.

Total C-RAM

8 g   62,40 €

Druhá generácia populárneho duálne tuhnúceho samolep-
tacieho a samoadhezívneho cementu na cementovanie 
koruniek, mostíkov, koreňových čapov, inlají a onlejí. 
Zvýšená adhézia na všetkých povrchoch, najmä však na 
zirkóny. RTG kontrastný. Extrémne tenká hrúbka filmu len 
10 µm.

G-Premio Bond DCA  47,20 €

3 x 4 g výhodné bal  433,00 €

3,4 g doplnkové bal  162,00 €
AKCIA 3 + 1 ZDARMA. Cena za 1 ks v akcii 121,50 €.*

9 g    123,90 €
Proxyt ľubovoľný (str. 63) ZDARMA*

2,5 g + 1 g Ivoclean  39,80 €

4,5 g Ultimate clicker  95,70 €

Riva CEMZirCAD Cement
Duálne tuhnúci RTG kontrastný, skloionomérny cement, 
modifikovaný živicou. Uvoľňovanie fluoridov, vysoká sila 
väzby. Vhodný na permanentné cementovanie nepriamych 
náhrad. Aplikačná forma pasta/pasta.

Skloionomérny živicou modifikovaný cement. 
Mimoriadne vhodný na lepenie zirkónových prác.

8,5 g  52,50 € 50,50 €

8,5 g   83,40 €
1. ZDARMA pri kúpe 3 ks Variolink Esthetic DC 9 g*
2. Kúpte, vyskúšajte a ak nebudete spokojný môžete 
do 30 dní vrátiť

Permacem 2.0

9 g   112,90 €

Duálne tuhnúci kompozitný cement s fantastickou 
väzbou k zirkónu a keramike.

31Fixačné cementy a dostavbové materiály

Skutočne univerzálny 
samoadhezívny kompozitný 
cement bez senzitivity, s 
vysokou pevnosťou väzby 
na enamel, dentín a všetky 
nepriame materiály a s 
excelentnou schopnosťou 
chemického tuhnutia. 

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Duálne tuhnúci dostavbový 
kompozitný materiál. Vhodný 
pre matricovú techniku a 
rekonštrukciu vitálnych aj 
endodontiticky ošetrených 
zubov s ľahkou alebo rozsiahlou 
deštrukciou klinickej korunky.

Multicore Flow

50 g   187,40 €
10 g   73,60 €

Gradia Core

20 g doplnkové bal  91,60 €

Duálne tuhnúci materiál na cementovanie koruniek, 
mostíkov, čapov a najmä na dostavby.

Kit   183,50 €

Luxacore Z Dual
Duálne tuhnúci materiál na dostavby a cementovanie 
koreňových čapov. Kombinuje nanokompozit so zirkónom 
pre vynikajúcu pevnosť. Skvelé zatekavé vlastnosti. 
Hrúbka vrstvy len 20 μm. 

2 x 9 g smartmix   89,70 €
48 g automix   150,30 €

Riva SilverRiva Silver
Fluorid uvoľňujúci 
výplňový 
skloionomér s 
obsahom striebra 
bez prítomnosti 
ortuti. 

32 g + 8,9 ml  162,00 € 152,90 €

50 ks  164,60 € 149,90 €
AKCIA 3 + 1 ZDARMA . Cena za 1 bal v akcii 123,50 €*

Activa Bio-Active Cement
Samoleptací a samoadhezívny duálne tuhnúci cement. 
Obsahuje bioaktívne zložky, ktoré stimulujú formovanie 
apatitu na rozhraní materiál - zub. Remineralizačný 
proces spojí výplň a zub a vyplní mikro
trhliny, redukuje senzitivitu
a chráni od kazu. Activa sa
integruje a stane časťou
zuba. Uvoľňuje kalcium,
fosfáty a fluoridy.

5 ml   85,70 €
Pri kúpe 2 a viac ks cena 78,70 €.

Bifix SE 
Samoadhezívny 
univerzálny duálne tuhnúci 
fixačný kompozitný cement 
na cementovanie inlejí, 
onlejí, koruniek a mostíkov 
z keramiky, živice, 
metalokeramiky, zirkónia
a na cementovanie čapov.

3 x 5 g Set    202,90 €
5 g                              76,90 € 74,50 €

Kit – 9,4 g + 2 x 5 ml Universal Bond A/B   257,40 €

Rebilda DC Estecem II
Duálne tuhnúci zatekavý dostavbový materiál 
na kompozitnej báze.

Duálne tuhnúci fixačný 
cement na cementovanie 
koruniek, mostíkov, inlejí 
a onlejí z keramiky, kovov 
a kovových zliatin, kom-
pozitov, vrátane opráv 
keramických náhrad, na 
cementovanie koreňo-
vých čapov z kovu a sklených vlákien. Spoľahlivá a pevná 
väzba, nízka nasiakavosť a nízka rozpustnosť, tenká vrstva 
filmu, výborná estetika a stálosť farieb, veľmi dobrá RTG 
kontrastnosť, jednoduché odstránenie prebytkov. 

50 ml                               189,00 €
10 ml                78,00 €
20% zľava z cenníkovej ceny pri väčšom odbere. 
Informujte sa na aktuálne znenie akcie (62,40 €)*

ParaCore / Paracore Slow Harvard ZirconCore
Duálne tuhnúci materiál zosilnený sklenými vláknami 
na dostavby, cementovanie koruniek, mostíkov, čapov. 
Uvoľňuje fluoridy.

RTG-kontrastný duálne tuhnúci dostavbový materiál 
s obsahom nano čiastočiek zirkónu. Mimoriadne tvrdý.  
Uvoľňuje fluoridy. 

2 x 5 ml  96,10 € 84,90 €

DentoCore
- duálne tuhnúci
- chemicky aj svetlom 
- nanotechnológia 
  zlepšené materiálové vlastnosti
- excelentná odolnosť voči tlaku
  248 MPa
- RTG kontrastný
- uvoľnuje fluoridy 
- 3 druhy intraorálnych koncoviek
- 2 konzistencie – Dentocore (bežná) 
a Dentocore Body (hustejšia). 4 x 5 ml + 3 x 3 ml Parabond 190,20 € 183,90 €

Parabond 3 x 3 ml   108,40 € 5 ml   58,30 €9 g   36,40 €

Core-X Flow 
RTG kontrastný 
kompozit svetlom 
tuhnúci materiál na 
dostavby v anteriórnej 
i posteriórnej oblasti.

4 x 4,75 g   157,50 € 149,90 €

Clearfil DC Core Plus

9 ml    126,40 €
Panavia SA Cement Universal Trial Kit ZDARMA.

Duálne tuhnúci dostavbový 
materiál v samozmiešavacej 
striekačke vhodný aj na 
cementovanie čapov. Výborná 
adhézia vďaka patentovanej 
technológii MDP, elastický 
modulus podobný dentínu 
na predchádzanie fraktúry 
koreňa.

Maxcem Elite

NX3

Nový samoleptací, samoadhezívny, duálne tuhnúci 
kompozitný cement so zvýšenou silou adhézie.

RTG-kontrastný permanentný fixačný kompozitný cement 
s inovovaným chemickým zložením. Výborná estetika, 
adhézia a široká škála použitia.

2 x 5 g  109,70 € 104,50 €

Light - Cure 1,8 g  46,20 € 41,80 €

5 x 5 g  212,10 € 168,60 €

Dual - Cure 5 g  94,50 € 84,70 €

Maxcem Elite Chroma
Samoleptací a samoadhezívny, duálne tuhnúci cement 
s farebným indikátorom odstránenia prebytkov. Zmena 
farby upozorní na optimálny čas odstránenia prebytkov. 
Skvelá sila väzby 
na všetky materiály 
– keramiku, lítium 
disilikát, kov, 
kompozit, zirkón.

2 x 5 g  147,70 € 133,90 €
Úvodná sada 4 x 5 g 252,80 € 237,90 €

Fixačné cementy a dostavbové materiály

Panavia V5

4,6 ml + prísl.  147,50 € 138,60 €
Katana Cleaner Trial Kit (str. 20) ZDARMA.

Set 5 x 2,4 ml + prísl. 458,90 € 429,90 €

3 x 8,2 g  262,50 €

Duálne tuhnúci estetický kompozitný cement pre všetky 
indikácie cementovania, vrátane adhezívnych mostíkov 
a faziet. Použiteľné v dentálnej 
ambulancii aj laboratóriu. 
Jednoduchá aplikácia, malá 
vrstva filmu, jednoduché 
odstraňovanie prebytkov, 
vysoká sila väzby, vynikajúca 
mechanická stabilita. 

Panavia SA Cement Universal

8,2 g   113,10 €

Duálne tuhnúci cement na cementovanie 
nepriamych konštrukcií z kovu, keramiky, 
zirkónia a koreňových čapov.
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Radix Fiber Post
Svetlovodivé 
kompozitné čapy 
vystužené sklenými 
vláknami.

Basic Kit – 24 ks + prísl.  418,10 €
10 ks  159,90 € 148,50 €

Pozlátené čapy  Titánové čapy

Glassix + Plus Rebilda Post GT

4 x 5 ks + predvrtáky  201,10 €

6 ks refill 1,2; 1,35; 1,5 mm  25,40 €

RTG-kontrastné, translucentné čapy, ktoré pozostávajú zo zhluku jednotlivých 
drobných čapov, ktoré držia dohromady vďaka púzdru. Po odstránení púzdra je možné 
jednotlivé čapy rozložiť po celom koreňovom kanáliku. Nie je potrebné rozširovanie 
koreňového kanálika na odpovedajúci priemer vrtákom, nedochádza k strate zubného 
tkaniva a oslabeniu koreňa.

RTG-kontrastnosť 
350% Al

Svetlovodivosť

Kompozitné koreňové 
čapy s výstužou
zo sklených vlákien. 
Výborná elasticita
a estetika.

Titánové koreňové čapy.Koreňové čapy pozlátené 24K zlatom.

RTG-kontrastné a svetlovodivé kónické kompozitné 
čapy zosilnené sklenými vláknami. Optimálna RTG-
kontrastnosť až 350% Al. Elasticita blízka dentínu
206 Pa a pevnosť až 1 500 MPa. Retenčné špirálové 
drážky pre vylepšené uchytenie v koreňovom kanáliku.

240 ks Intro kit   103,70 €
6 ks doplnkové balenie  9,00 €
120 ks Intro kit   159,20 € 3 x 6 ks + predvrtáky  103,70 €

5 ks, 1,0 mm                            95,50 €       93,30 €
5 ks, 0,8 mm                          75,40 €       73,50 €

10 ks doplnkové bal.  75,40 €

Relyx Fiber Post
Kompozitné 
svetlovodné čapy 
zosilnené sklenými 
vláknami.

Dento-Click
Rtg-kontrastné a biokompatibilné 
francúzske svetlovodivé 
kompozitné čapy zosilnené 
sklenými vláknami. Elasticita 
podobná samotnému zubu.

5 ks doplnkové balenie  27,80 €
20 ks + predvrtáky  164,70 €

10 ks   135,70 €

System Set 4 x 5 ks + prísl.           557,60 €     528,50 €

5 ks, 1,4 mm         154,90 €    150,90 €

BurnOut posts

60 ks      10,30 €

Jednoduché a ekonomické 
spáliteľné čapy zo 
špeciálneho plastu, ktoré 
nezanechávajú rezíduá.

Rebilda Post
Kompletný set na postendo-
dontické ošetrenie vrátane 
čapov a materiálu.

System II    504,20 €
System I    437,90 €

5 ks doplnkové balenie 73,50 € 71,50 € 
20% zľava z cenníkovej ceny pri väčšom odbere. 
Informujte sa na aktuálne znenie akcie (58,80 €)*

GC Fiber Post
RTG-kontrastné kompozitné transparentné koreňové 
čapy. Vysoký podiel sklených vlákien až 77% hmotnosti 
zabezpečuje vysokú 
rezistenciu čapu.

Úvodné balenie 3 x 5 ks   253,80 €
10 ks doplnkové balenie 126,90 € 118,90 €

Angelus Exacto

X-Post DT Light Post

Angelus Reforpost

5 ks doplnkové bal  27,30 €

5 ks doplnkové bal  78,00 € 10 ks doplnkové bal  127,50 €

Translucentné kompozitné čapy 
vystužené sklenými vláknami. 
Vysoký rtg kontrast, vysoký prestup 
svetla. Elastický modulus podobný 
dentínu. 

Translucentné 
kompozitné čapy 
zosilnené sklenými 
vláknami vhodné na 
rekonštrukciu zubov 
predných i zadných 
zubov. Estetické, 
dvojité zošikmenie pre 
optimálnu distribúciu 
pnutia.

Výborné translucentné 
sklenené čapy od firmy 
VDW. Vysoko odolné a 
spoľahlivé, estetické aj do 
frontálneho úseku, vyznačujú 
sa rovnakými fyzikálnymi 
vlastnosťami ako zub. Dizajn 
s dvojitou kónictitou. Možné 
cementovať s každým duálne 
tuhnúcim cementom.

10 ks doplnkové bal  21,90 €
3 x 5 ks úvodné balenie  49,50 €

Kompozitné čapy s kónickou 
špičkou a špeciálnym tvarom 
s drážkami. RTG-kontrastné.

3 x 5 ks + predvrtáky  89,90 €

Retention pins 

100 ks + predvrták                    161,30 €
12 ks + predvrták                        19,60 €

Titánové parapulpálne čapy 
na fixáciu amalgamových a 
kompozitných výplní. Ľahká 
manipulácia, opakovateľne 
použi-teľné mandrely. 
Veľkosť 0,6 mm alebo 
0,75 mm.

12 ks doplnkové balenie  6,30 €

Koreňové a parapulpálne čapy

5 ks, 1,2 mm          127,90 €    125,90 €

Glassix
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DT Illusion XRO

10 ks doplnkové bal  133,10 €

Výborné translucentné 
termálne aktívne sklenené 
čapy. Farebné pri izbovej 
teplote, transparentné 
v zube. Vysoko odolné a 
spoľahlivé, estetické aj do 
frontálneho úseku, vyznačujú 
sa rovnakými fyzikálnymi 
vlastnosťami ako zub. Dizajn 
s dvojitou kónictitou.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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CanalPro Jeni
Kombinovaný endomotor s apexlokátorom. 
Digitálny asistenčný systém na preparáciu 
kanálika. Autonómna navigácia v kanáliku 
vďaka softvéru s umelou inteligenciou.  
Automaticky sa adaptuje na anatómiu 
kanálika, zisťuje rôzne trasy preparácie, 
obchádza prekážky. Balenie: prístroj, 
endodontické kolienko, bluetooth nožný 
spínač, príslušenstvo.

Easy Access 4 ks   26,30 €

CMA endo-clean stand  10,50 €

Papierové čapy CMA 100 ks  8,20 €
Papierové čapy CMA 100 ks  11,50 €

CMA Gold úvodný set  35,60 €

Cat File 25 mm 6 ks  11,90 €

CMA sequencer   9,40 €

CMA endo-clean špongie 25 ks  10,50 €

CMA Gold nástroje 6 ks  39,80 €

CMA Gold
Vylepšené koreňové nikel-titánové nástroje s 3 reznými hranami, 
pasívnou špičkou. Možnosť použiť aj na retreatment. 
Nová zliatina umožní vidieť deformáciu voľným okom.

100 ks 0,3 mm  46,80 €
100 ks 0,4 mm  38,90 €

CHX 2%EDTA 17%
Tekutina 500 ml pre 
CanalPro Syringe Fill 
Station.

Tekutina 500 ml pre 
CanalPro Syringe Fill 
Station.

CanalPro striekačky
Farebne kódované striekačky luer-lock koncovkou na 
jednorázovú aplikáciu endodontických roztokov. 

CanalPro Slotted-End Tip
Vyplachovacie ihly so zrezaným 
tupým koncom vhodné na výplachy 
koreňových kanálikov, parodontálnych 
chobotov, parodontálnych vačkov 
a fistúl.

Hyflex EDM
Unikátne nástroje 5. generácie vyrobené procesom 
EDM (Electrical Discharge Machining), t.j. vyrezanie 
závitu elektrickým oblúkom. Nástroj vyrobený procesom 
EDM vydrží až 5 x dlhšie ako bežný nástroj. Nástroj na 
preparáciu koreňového kanálika pomocou jedného 
nástroja. Endo Kit obsahuje: Hyflex EDM, Hyflex 
gutaperčové čapy, 2,5 ml Guttaflow Bioseal.

Surgitip Endo
Endodontické aspiračné koncovky do koreňových 
kanálikov. Inovatívny dizajn koncovky s flexibilitou 
vo všetkých smeroch. Efektívna aspirácia v kanálikoch 
s takmer neobmedzenou vizibilitou. Koncovka ISO 60 
a vnútorný priemer 0,35 mm.

20 ks     48,70 €

CHX 2%   56,10 €EDTA 17%   73,40 €

50 ks 5 ml   15,30 €
50 ks 10 ml   18,50 €

3 ks  55,90 € 50,90 €   3605,00 €

Guttaflow Bioseal
RTG-kontrastný materiál s obsahom tekutej gutaperče 
pri izbovej teplote a s excelentnou zatekavosťou, ktorá 
po stuhnutí mierne expanduje a dokonale utesní všetky 
mikrošpáry. 

5 ml + koncovky  151,30 € 147,90 €
5 ml    136,90 €

100 ks 0,4 mm  101,20 €
100 ks 0,3 mm  119,40 €

CanalPro Side-Port Tips
Vyplachovacie ihly s postrannými 
otvormi a zaobleným koncom 
vhodné na výplachy koreňových 
kanálikov, parodontálnych chobotov, 
parodontálnych vačkov a fistúl.

GuttaFlow 2 
Systém plnenia kanálikov studenou tekutou gutaperčou 
s excelentnou zatekavosťou, ktorá po stuhnutí mierne 
expanduje a dokonale utesní všetky mikrošpáry. Vrátane 
miešacích koncoviek.

5 ml   74,40 €
5 ml + koncovky  98,80 € 91,50 €

Endodoncia 
CMA, Medin, Coltene Endo

Apexlocator CanalPro Compact
Apexlokátor s minimálnymi 
rozmermi s LCD displejom. 
Vizuálne aj audio signály. 
Výsledky v suchom i vlhkom 
kanáliku.

   628,00 €

34
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Gutaperčové čapy VDW

Mtwo 

Only One File 

2 Seal File Care

VDW Rotate

Minifix Interim Stand

Pluggery Ručné nástroje CC+ 

MC nástroje

Známe a obľúbené strojové koreňové nástroje od firmy VDW.

Reciprokačné koreňové nástroje 
na strojové opracovanie 
koreňového kanálika. Špeciálna 
tepelná úprava pre 2 až 3 krát 
vyššiu odolnosť voči cyklickej 
únave ako konkurenčné nástroje 
a o 30% vyššiu flexibilitu. 

Kvalitné ručné oceľové 
nástroje od firmy VDW. 
Na predaj aj jednotlivé 
veľkosti. 6 ks, 25 mm

Hedstroem 
alebo
K-file.

Koreňový výplňový materiál na báze epoxidovej živice 
od firmy VDW.

EDTA obsahujúca lubrikačný gél pre ručné alebo 
strojové opracovanie koreňových kanálikov.

Univerzálne nástroje pre všetky koreňové kanáliky. 
Možnosť mixovať nástroje s konicitou .04 (pre tenké a silne 
zahnuté kanáliky) a .06 (pre všetky ostatné kanáliky). Nové 
ošetrenie drôtu teplom zvyšuje flexibilitu nástroja. Nástroj 
rešpektuje prirodzenú anatómiu kanálika. Výborná rezná 
schopnosť a odvod debrisu vďaka prierezu v tvare S.

Nástroj na nastavenie 
dĺžky koreňových 
nástrojov, papierových 
a gutaperčových čapov. 

Stojan na dezinfekciu koreňových nástrojov.

Kvalitné pluggery na vertikálnu kondenzáciu teplej 
gutaperče podľa profesora Machtou. Č. 1-2 s hrotmi
0,5 a 0,6 mm, č. 3-4 s hrotmi 0,8
a 1,0 mm a nástroj NiTi s hrotom 0,4 mm.

Ručný nástroj s ergonomickou rúčkou na odstránenie 
prebytkov guteperče zo stien koreňového kanálika.
Dva druhy: K-file, Hedstroem.

č. 1 – 2/ 3 - 4NiTi č. 0

č. 1 – 2/ 3 - 4       33,00 €

6 ks 40,30 €

6 ks   69,90 €

6 ks   49,90 €
AKCIA 2 + 1 ZDARMA . Cena za 1 bal v akcii 33,30 €.

2 x 3 ml   31,90 €

NiTi č. 0       35,80 €

Gates
Nástroje na efektívne rozšírenie koreňového 
ústia a opracovanie koronálnej časti 
koreňového kanálika.

144 ks papierové čapy  22,80 €
60 ks gutaperčové čapy  20,70 €

Reciproc Blue
Koreňové nástroje na strojové 
opracovanie koreňového 
kanálika od renomovanej firmy 
VDW. 2,3 x odolnejšie voči 
cyklickej únave ako pôvodné 
nástroje a o 40% flexibilnejšie.

144 ks papierové čapy  26,20 €
60 ks gutaperčové čapy  19,20 €

6 ks   64,70 €

6 ks                                                      116,50 €

5 x 3 ml   64,00 € 15 g easymix    107,80 €
2 x 4 ml    108,00 €

.04/.06 – 60 ks   14,30 €

.02 – 120 ks   15,60 € ISO 15-40   13,10 €
ISO 6-10, 45-80   15,40 €

6 ks   20,80 €

   19,30 €
stojan   19,30 €
špongie 55 ks   13,90 €

R-pilot

Guttafusion 

Celosvetovo prvý nástroj na vytvorenie hladkej cesty 
(glide path) reciprokačným pohybom. Jednoduché 
bezpečné riešenie. Jedna veľkosť, ISO 12,5, 
konštantná konicita 4 %.

RTG kontrastné 
gutaperčové obturátory 
na výplne koreňových 
kanálikov s jadrom 
zo spevnenej gutaperče 
s krížovou väzbou. 

6 ks   108,00 €

EDDY
Inovatívne irigačné koncovky 
do vzduchového odstraňovača. 

5 x 2 ks   59,40 €
kompletný set   1696,00 €

C-pilot 
Sondovacie oceľové nástroje od firmy VDW.

6 ks (25 mm)    15,40 €

6 ks                                                  35,40 €
6 ks Reciproc Blue Guttafusion                           35,10 €

Endodoncia 
VDW 35
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Safety Memo Disc
Šikovná pomôcka na určenie opotrebenia 
endodontického nástroja.
Farby: žltá, modrá, biela, zelená, červená.

6 ks   49,50 €
AKCIA 4 + 1 ZDARMA. 
Cena za 1 bal v akcii 39,60 €

3 ks     49,50 €

60 ks papierové čapy 15,90 €
60 ks gutaperčové čapy 15,90 €

SX  S1   S2   F1  F2   F3   F4   F5

*Porovnajte s Proglider (Dentsply Sirona)

*Porovnajte s Protaper Gold (Dentsply Sirona)

Dĺžka: 21 mm, 25 mm, 31 mm
Balenia 6 ks jednotlivo: SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5
Balenia 6 ks sortiment: SX - F3

Dĺžka: 21 mm, 25 mm, 31 mm
Balenia 3 ks jednotlivo: small, primary, medium, large
Balenia 4 ks sortiment: small - large

Vyskúšajte nástroje od najrýchlejšie rastúceho výrobcu 
endodontických nástrojov na svete. 

Garantuje cenu minimálne o 1/3 nižšiu  v porovnaní s 
konkurenčnými nástrojmi. 

V prípade, že nebudete spokojní, nástroje vráťte a 
peniaze Vám vrátime. 

3 ks      41,90 €
AKCIA 4 + 1 ZDARMA. 
Cena za 1 bal v akcii 33,50 €.

100 ks papierové čapy 15,90 €
60 ks gutaperčové čapy 15,90 €

Small              Medium
Primary                Large

*Porovnajte s WaveOne Gold (Dentsply Sirona)

100 ks                                        23,40 €

Endo-Tim Brush Tips

Microbrush X

50 ks 28,20 €

Aplikačné pomôcky na endodonciu. 
Pomáha precízne aplikovať endodontické 
prípravky do koreňového kanálika.

Zahnuté kanylky s nylonovými štetčekmi 
na nanášanie rôznych endodontických 
a chirurgických prípravkov.

10 ks 5,50 €

100 ks 21,10 €

Kvalitné aplikátory v praktickom dávkovači. 
Možnosť ohnúť hlavičku do požadovaného 
uhla. Dlhšia a tenšia hlavička, vhodná 
najmä do stiesnených oblastí napr. 
koreňových kanálikov, pod gingívu a pod.

Neoniti 

Appli-vac NiTi SuperFlex Flexi-Glide

20 ks, 0,5 mm  10,80 €
20 ks, 0,4 mm  10,80 €
20 ks, 0,3 mm  10,80 €

6 ks Long/Short/Mixed             84,60 € 20 ks, 0,3 mm  45,60 €

Vyplachovacie ihly 
so zrezaným koncom 
a postranným otvorom, 
vhodné na výplachy 
koreňových kanálikov, 
parodontálnych chobotov, 
parodontálnych vačkov 
a fistúl.

Autoklávovateľné NiTi kanyly 
s nastaviteľným zakrivením. S tupým 
koncom a apikálne zrezané.

Kanyly s flexibilnou špičkou 
na výplach, aplikáciu 
a odsávanie.

Endo-stops

100 ks 12,20 €

Silikónové gumičky vhodné na označovanie 
endodontických inštrumentov. Rozdielne 
farby jednoducho indikujú napr. počet 
sterilizačných cyklov.

Nástroje EDGE ENDO 

Úvodný set (1xC, 1 x GPS, 1 x A1 ISO 20, 1 x A1 ISO 25,    
1 x A1 ISO 40)   68,80 €
doplnkové bal 5 ks 68,80 €

Endodoncia 
EdgeEndo, Neolix, Medin, Vista Apex, Maillefer36

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Nová generácia jednonástrojovej 
endodoncie. Unikátna technológia EDM 
(electric discharge machining) zaisťuje 
vysokú reznu a transportnú schopnosť 
pri zachovaní maximálnej bezpečnosti. 
Pamäťová schopnosť - nástroj pri ohnutí 
drží tvar. Technické parametre: 8% 
konicita, ISO 25, otáčky 300-500/min, 
krútiaci moment 1,5 N cm.

6 ks    76,20 €     57,90 €

Unicone Unicone Plus
Nástroj z NiTi zliatiny na preparáciu 
koreňového kanálika pomocou 
reciprokačného pohybu. Vynikajúca 
flexibilita, nízke riziko zalomenia, pasívna 
špička sleduje anatómiu kanálika.

6 ks     54,70 €     39,90 €

Navigator Evo
Vylepšený systém Wizard Navigator. 
Použitý nový materiál nitinol. Vyššia 
flexibilita (o 32%) a dlhšia životnosť 
(o 47%). 

6 ks    62,50 €     60,50 €

Nástroj z NiTi zliatiny na 
preparáciu koreňového 
kanálika pomocou 
reciprokačného pohybu. 
Vynikajúca flexibilita, 
nízke riziko zalomenia, 
pasívna špička sleduje 
anatómiu kanálika. 
Nová technológia 
tepelného spracovania 
nástrojov.

2. Gutta Box 12   19,00 €

8. Špongie 50 ks 1 cm  13,00 €
8. Špongie 50 ks 0,5 cm  10,40 €
7. Plastový s mierkou  30,70 €
6. Kovový   15,30 €
5. Mini Endo Bloc   52,90 €
4. Endo-Stand   96,70 €
3. Clean Stand   26,10 € 3. 4.

6. 7. 8.

1. Gutta Box 2 x 6  20,60 €

5.

1. 2.

Endodontické stojany
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Protaper Ultimate

Protaper NEXT

Ručné nástroje 
Ready Steel

Glyde 

Kvalitné oceľové nástroje 
od firmy Maillefer. 6 ks, 25 mm

Lubrikačný gél s EDTA a karbamid peroxidom pre ručné 
alebo strojové opracovanie koreňových kanálikov.

Novovyvinuté obturátory 
s jadrom z modifikovanej 
gutaperče, bez plastového 
jadra. Jednoduchšia 
preparácia na čap, príp. 
reendodoncia. Vhodné do 
akejkoľvek piecky.

3 a viac
 bal.

Lentulo Maillefer   16,10 € 15,30 €       -

3 x 3 ml   56,60 €

3 ks (X1, X2, X3, X1–X3, X4, X5) 62,20 €    58,50 €

Senseus Profinder (ISO 10-17)  26,70 € 25,40 € 24,00 €
Senseus K-file, Hedstroem (ISO 45-80)  24,30 € 23,10 € 21,90 €
Senseus K-file, Hedstroem (ISO 15-40)  18,40 € 17,50 € 16,60 €
K-File, K-Flexofile, Hedstroem (ISO 6-10,45-80) 19,40 € 18,40 € 17,50 €
K-File, K-Flexofile, Hedstroem (ISO 15-40)  15,70 € 14,90 € 14,10 €
C+ File (ISO 06-15)  18,40 € 17,50 € 16,60 €

WaveOne Gold

Trunatomy

Nová generácia reciprokačných 
nástrojov WaveOne.

Systém koreňových nikel-titánových nástrojov. Skutočne prirodzené a anatomické riešenie. 
Hladký priebeh prepáracie, lepší výkon a účinnosť, viac miesta pre odstránenie tkaniva a 
odnos detritu, rešpektovanie prirodzenej anatómie zuba, zachovanie štruktúry zuba. 

Sortiment 4 ks  87,50 € 84,50 €

180 ks papierové čapy  25,80 €

6 ks   84,30 €

180 ks papierové čapy  28,20 €

60 ks gutaperčové čapy  18,80 €

5 ks sortiment (Slider, Shaper, F1, F2, F3)  70,30 €

60 ks gutaperčové čapy  19,30 €

Trunatomy Solution Kit  607,00 €

5 ks Sortiment   86,80 €

Orifice Modifier 3 ks 52,70 € 51,70 €

40 ks Irrigation needle 30G  72,60 €

3 ks Small, Primary, Medium 52,70 € 51,70 €

Glider 3 ks  52,70 € 51,70 €

Nová generácia rotačných nástrojov Protaper. 
Kompletné riešenie pre preparáciu, zvýšenú 
dezinfekciu a obturáciu. Nástroje – strojová i 
ručná verzia.

Nová generácia rotačných inštrumentov Protaper 
s variabilnou konicitou. Inovatívna zliatina M-Wire 
zvyšuje bezpečnosť a znižuje riziko zalomenia.

Doplnkové balenie 3 ks 64,10 € 61,50 €

6 ks ISO 20-40  35,90 € 33,50 €
6 ks ISO 45-70  35,90 € 35,20 €
6 ks, pre Protaper Next 36,80 € 35,20 €

Protaper Gold
Nové vylepšené zloženie zliatiny, 
až 2,6 násobne väčšia výdrž voči 
cyklickej únave ako u pôvodných 
nástrojov Protaper Universal.

180 ks papierové čapy  29,00 €
60 ks gutaperčové čapy  19,30 €

180 ks papierové čapy  26,60 €
60 ks gutaperčové čapy  19,30 €

Micro Opener/Debrider
Manuálne nástroje ktoré kombinujú možnosti explorera 
a K-file. Lokalizuje, penetruje a opracuje úvodnú časť 
kanálikov, vrátane tých kalcifikovaných.

5 a viac
 bal.

Ručné nástroje na opracovanie kanálika a nástroje 
na vyberanie starých výplní.

Koreňové nikel-titánové nástroje s progresívnou 
konicitou na reendodonciu.

6 ks  81,70 € 78,70 €

6 ks                                                  79,20 €   76,50 €

Protaper Universal

Protaper Retreatment

3 ks  53,90 € 49,80 €

Uniclip Unimetric
Spáliteľné plastové čapy.Titánové koreňové čapy - sortiment.

100 ks doplnkové balenie  81,60 €
6 x 20 ks + predvrtáky 0,8 mm, 1,0 mm  161,90 €

25 ks doplnkové balenie 58,40 € 55,90 €
1,0 mm set – 120 ks 341,30 € 329,90 €
0,8 mm set – 145 ks 416,90 € 398,90 €

x1       x2        x3       x4       x5

6 ks  74,70 € 70,50 €

Endodoncia 
Maillefer 37
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Proglider - Nástroj na vytvorenie hladkej cesty. Šetrí 
čas, rešpektuje anatómiu kanálika, vhodný pre väčšinu 
kanálikov. Vyrobené z NiTi zliatiny M-Wire, sterilne balené, 
variabilná progresívna konicita so špičkou 16/.02. Konti-
nuálna rotácia 300 otáčok/min pri 2 - 5,2 Ncm.
Pathfile - Nástroje na vytvorenie hladkej cesty pred 
použitím nástrojov Protaper. Zníži sa pravdepodobnosť 
zalomenia nástrojov Protaper.
WaveOne Gold Glider - Reciprokačný strojový nástroj na 
vytvorenie hladkej cesty. Výborná odolnosť voči cyklickej 
únave. Pathfile 6 ks   82,80 €    78,70 €

Nástroje na vytvorenie hladkej cesty

Proglider 3 ks  61,30 €    58,80 €

WaveOne Gold Glider 3 ks     61,50 €

1 bal.

GuttaCore Pink

Informujte sa na aktuálnu akciu.
Informujte sa na aktuálnu akciu.

Informujte sa na aktuálnu akciu.
Informujte sa na aktuálnu akciu.

Informujte sa na aktuálnu akciu.



Ultra-X

  403,00 €

Bezdrôtový prístroj na aktiváciu endodontických tekutín 
v koreňovom kanáliku. Variabilná nastaviteľná frekvencia, 
2 výkonové stupňe. V balení 4 koncovky. Batéria na 4,5 
hodiny chodu.

E-Connect S

Endo Smart +Ai Motor /
AI Motor by Yoshi Terauchi

X-Smart Plus
Endomotor od firmy Dentsply Maillefer. Veľký farebný 
displej, mini hlavička pre lepší prístup k pracovnému 
poľu, kontinuálny i 
reciprokačný pohyb. 
Ovládanie kolienka priamo 
na násadci (žiadny nožný 
spínač). Prednastavené 
programy pre najbežnejšie 
systémy. 

  1986,00 € 1599,00 €

VDW Silver Reciproc
Endomotor, ktorý umožňuje 
tradičnú rotačnú preparáciu 
koreňového kanálika ako 
aj inovatívnu recipročnú 
preparáciu. Špeciálne 
nastavenie pre systém 
Reciproc. 

Endomotor s integrovaným 
apexlokátorom, ktorý 
umožňuje tradičnú rotačnú 
preparáciu koreňového 
kanálika ako aj inovatívnu 
reciprokačnú preparáciu. 

  1860,00 € 1789,00 €
Obsahuje Reciproc System Kit v hodnote 238,30 €.

  1746,00 € 1679,00 €

Endo Radar/Endo Radar Plus

Endo Radar Plus   994,00 € Ai Motor by Yoshi Terauchi   1139,00 €
Endo Radar  994,00 € 899,00 €

   999,00 €

   659,00 €

Endo Radar Plus vs Endo Radar - bez vyberateľného 
zdroja svetla, inegrovaný kontakt pre apexlokátor priamo 
v tele kolienka, mini hlavička kolienka pre lepší prehľad, 
360° otočná hlavička.

Endodontický bezkáblový motor so zabudovaným apexlokátorom, 
multifrekvenčná technológia pre skvelé výsledky merania. 
- Kontinuálny otočný i reciprokačný pohyb. 
- Miniatúrna hlavička nastaviteľná v rozsahu 340º. 
- OLED displej, výkonná batéria 1500 mAh. 
- Prednastavené prakticky všetky známe nástroje 
  na trhu, zoom apexlokátora. 
- Funkcia ATF – po dosiahnutí hraničného krútiaceho 
  momentu sa zastaví krútiaci pohyb a nabehne   
  reciprokačný, aby sa uvoľnil nástroj. 
Aj funkcie Auto-start a Auto-stop, Apical Reverse a apikálne spomalenie.

Bezdrôtový endomotor s rotačným i reciprokačným 
pohybom. 9 programov, bezkontaktné nabíjanie 
z dokovacej stanice, farebný LED displej. Auto-
reverse funkcia. Krútiaci moment 0,6 - 5 Ncm, 
otáčky 100 - 1000 za minútu. Batéria v dokovacej 
stanici 2200 mAh, v násadci 750 mAh. 

Ai Motor   1079,00 €

   580,00 €

Endo Activator
Prístroj na aktiváciu
endodontických tekutín
a odstránenie preparačnej 
drte z dentínových tubúl
pomocou flexibilných
čistiacich koncoviek 3 veľkostí.

25 ks koncovky  66,10 € 61,50 €
kompletný set  577,00 € 559,00 €

Propex II
Apexlokátor 5. generácie. Veľký 
farebný displej, presnosť 0,1 mm, 
multifrekvenčná technológia 
umožnuje merať v rôznych 
prostrediach, zvuková signalizácia 
po dosiahnutí a prekročení apexu. 

  1517,00 € 1249,00 €

Raypex 6
Nová generácia apexlokátora 
od firmy VDW. Presné meranie 
na základe najnovšej 
multifrekvenčnej technológie, 
sklopný stojan, dotykový 
farebný displej, priateľské 
používateľské rozhranie 
a nabíjateľná batéria.

  1024,00 € 985,00 €

Woodpecker Endo - 1

      443,00 €

Prístroj na aktiváciu 
endodontických 
tekutín. Zabudované 
rozhranie na pripojenie 
apexlokátora. 2 
intenzity výkonu. 

*Vyžiadajte si porovnanie s Endo Activatorom od autora 
Gianluaca Gambarini z La Sapienza of Rome.

VDW Gold Reciproc

  3063,00 € 2945,00 €

E-xtreme
Samostatný bezuhlíkový endomotor. Maličká 360° 
rotovateľná hlavička pre skvelý prehľad. Len 99 g. Extrémne 
tichý. Rotačný i reciprokačný pohyb (s 5 rôznymi uhlami). 
Zabudovaná knižnica najdôležitejších nástrojov. Možnosť 
pripojiť extérny apexlokátor Airpex (str. 39).

Bezuhlíkový endodontický motor s apexlokátorom. 
Nastaviteľný uhol reciprokácie. Minimalistická hlavička s 
priemerom len 8 mm a výškou 9,7 mm. Prednastavených 
30 najpoužívanejších endodontických nástrojov. Batéria 
2000 mAh, bezdrôtové nabíjanie. Apexlokátor s funkciou 
Auto Star, Auto Stop a Auto Reverse.

Čierna farba, zlatá 
hlavička a podpis 
od Dr. Yoshiho 
Terauchi
Nové funkcie:
1. zmenšená 
hlavička pre lepší 
prehľad
2. T-mode - 
špeciálny mód na 
obídenie prekážky 
v kanáliku
3. Zvýšená max. 
rýchlosť 2500 
otáčok za minútu 
(bežne 1250 
otáčok)

Nová generácia apexlokátora s najnovšou technológiou 
Smart Logic. Vhodný na použitie pri strojovom ako aj 
ručnom endodontickom ošetrení. Farebný displej 
s veľmi dobrou 
čitateľnosťou. 

  817,00 € 798,00 €

iPex II
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Woodpex V
Apexlokátor s veľkým 4,5“ LCD 
farebným  displejom a multifrekvenčnou 
technológiou, ktorá meria správne aj 
v prípade krvi alebo zvyškov pulpy v 
kanáli a novým algoritmom ktorý filtruje 
interferencie pre vynikajúcu presnosť. 
Autoklávovateľné príslušenstvo. Displej 
je možné nastaviť pre dokonalý vizuálny 
uhol. Klinicky overená presnosť až 
98,59%.

   378,00 €

Beefil Plugger   114,50 €
Beefil Guttapercha Cartridge  56,30 €

AirpexAI-Pex
Kvalitný pexlokátor s 3D 
LCD panelom s vysokým 
rozlíšením. Ergonomický 
dizajn, priateľské 
rozhranie, funkcia 
virtuálneho apexu, 
samotestovacia funkcia, 
vysoká presnosť merania. 

Nový kombinovaný 
prístroj. Apexlokátor 
najnovšej generácie 
kombinovaný s testerom 
pulpy.

   299,00 €   479,00 €

i-Endo DualSoft-Core
Centrálny plastový čap v Soft-core je o 30% tenší ako Thermafil, 
čo umožňuje zvýšenú flexibilitu v zahnutých kanálikoch. Čapom s 
jednou univerzálnou konicitou zaplníte každý kanálik. Zjednodušíte 
a zmenšíte svoje zásoby obturátorov.

Máte už piecku Thermaprep (Thermafil) alebo GuttaFusion (GutaMaster)? 
Soft-Core môžete používať 
vo Vašej existujúcej piecke.

12 ks bal. obturátory  48,50 €
AKCIA 4 + 1 ZDARMA . Cena za 1 bal v akcii 38,80 €

One-step
Modifikovaná verzia populárneho laterálneho systému plnenia 
koreňových kanálikov pomocou plastových obturátorov s vrstvou 
gutaperče. Bez hlavičky, aplikuje sa špeciálnou pinzetou, 
ktorá sa dodáva v úvodnom balení. Úvodné balenie obsahuje: piecku, 
12 x verifikátory, 2 x pinzeta, 20 ks One-step obturátory vo veľkosti 
sortiment ISO 20-60.

Úvodné balenie   237,00 €
20 ks, doplnkové bal  57,80 €

Úvodná sada – piecka, 3 x 6 ks obturátory, verifikátory  
 237,00 €    1032,00 €

Thermaprep 2
Piecka na nahrievanie
gutaperčových obturátorov -
Thermafill, Protaper obturator, 
WaveOne obturator,
Gutta Core. Zvuková
a svetelná signalizácia 
nahriatia. 

   603,00 €

Beefil 2in1 Gutta-smart

elements IC

Prístroje v troch rôznych verziách na dávkovanie nahriatej gutaperče, prípadne jej vertikálnu 
kondenzáciu od firmy VDW. Spoľahlivé a homogénne zaplnenie celého systému koreňového 
kanálika vrátane istmov, ramifikácií, laterálnych kanálikov a pod. Prehľadné ovládanie 
prístroja, komfortné ľahučké násadce, mikroprocesorom kontrolovaný tok  

        gutaperče.

Bezdrôtový obturačný systém pre teplú vertikálnu 
obturáciu. Obsahuje násadec pre techniku 
downpack (pack) a backfill (flow) na uzatváranie 
systému koreňového kanálika. Kompletné riešenie, 
ľahká manipulácia. Balenie: 1 x základňa, 1 
x násadec Flow, 1 x násadec Pack, 2 x blistre 
s gutaperčou (10 ks), 3 x horúce pluggery, 
príslušenstvo.

Kombinovaný bezdrôtový prístroj na plnenie a vertikálnu 
kondenzáciu. Presné, efektívne a predvídateľné plnenie. 
Elegantný kompaktný dizajn. Indukčné nabíjanie. Nabitie za 
menej ako 3 hodiny, najmenej 16 kanálikov na jedno nabitie. 

Starter Kit             3189,00 € 3066,00 €
1 x horúci plugger 40/.03, 20 x Beefill cartridge (10 x 
z každej veľkosti 23G = 0,6 mm, 25G = 0,045 mm), 
2 x Machtou Pluggers (1-2, 3-4), 1 x 2Seal easymiX 
ZDARMA

  2763,00 € 2579,00 €

  4479,00 € 3135,00 €
5 x Gutta percha cartridge 10 ks, 1 x sada pluggerov 
Buchanan do prístroja 5 ks, 3 x ručné pluggery 
Buchanan ZDARMA

  3606,00 € 2902,00 €
3 x Gutta percha cartridge 10 ks podľa vlastného 
výberu ZDARMA.

Woodpecker Fi-G/Fi-P

Fast Pack/Fast Fill

Sada Fi-G/Fi-P  899,00 €
Fi-G samostatne  551,00 €
Fi-P samostatne  408,00 €

Fast Fill  630,00 €
Fast Pack  504,00 €

Bezdrôtový kombinovaný prístroj na 3-rozmernú obturáciu 
a kondenzáciu. Oba prístroje obsahujú 
v dodávke po 4 rôzne koncovky.

Fast Pack - Prístroj na kondenzáciu gutaperče s 
mimoriadne rýchlym nahriatím už za 0,2 sekunkdy 
na 200ºC a vychladnutím za 2 sekundy. 
Výkonná Li-ion batéria až na 4 hodiny práce. 
V prípade vybitej batérie, možnosť pripojiť 
priamo k zdroju. 3 koncovky v balení.
Fast Fill - Prístroj na motorizované plnenie 
koreňových kanálikov. 

EQ-V

100 ks gutaperčové peletky  31,50 €

Prístroj na 3-rozmerné plnenie koreňových kanálikov  
a vertikálnu kondenzáciu. Obsahuje pištoľ na plnenie 
a pero na kondenzáciu. Štíhly a praktický dizajn.  
Jednoduché použitie, vynikajúca ergonómia práce, 
dlhá životnosť batérie. Balenie: 1 x pištoľ, 1 x pero,  
3 x batérie, 1 x duálny stojan s nabíjačkou, 2 x horúci 
plugger (F, FM), 1 x koncovky 25 G do pištole, 1 x bale-
nie gutaperčové peletky, 1 x adaptér, sada na čistenie.

   1493,00 €
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Bezdrôtový LED svetelný endodontický 
motor so zabudovaným apexlokátorom 
a s precíznym sprevodovaním 
od švajčiarskej firmy Faulhaber. 
Miniatúrna rýchlo odoberateľná 
hlavička s možnosťou rotácie o 360 
stupňov, soft-start mikromotora, LED 
displej, možnosť nastaviť a zapamätať 
až 9 kombinácií rýchlosti a krútiaceho 
momentu, nízka hmotnosť.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Biodentine 

MTA Angelus MTA Fillapex 

MTA+ 

MTA+ nástroje

V roku 1995 uviedol Torabinejad 
substanciu MTA v oblasti 
stomatológie. Od roku 1998 
vyrába firma Dentsply (USA) 
produkt ProRoot MTA a neskôr 
začala vyrábať MTA aj firma 
Angelus (Brazília). V roku 
2013 prichádza na trh aj firma 
Cerkamed s produktom MTA+.

Biokompatibilná a bioaktívna 
náhrada dentínu v korunkovej
i koreňovej časti zuba 
redukujúca riziko nežiadúcej 
reakcie pulpy alebo gingívy. 
Remineralizuje dentín a má 
unikátny liečivý vplyv na 
pulpu.

Materiál zložený z oxidov viacerých minerálov
so 7 funkciami – ošetrenie perforácií koreňa a furkácií, 
utesnenie interných rezorbcií, opačné plnenie pri 
periapikálnej chirurgii, prekrytie pulpy a pulpotómie, 
apexifikácia a apigenéza, intrakoronálne utesnenie 
pred interným bielením, apikálna zátka pred plnením 
kanála so širokým apexom. Vysoké uvoľňovanie kalcia, 
hydrofilný, vysoká alkalinita, nízka rozpustnosť, výborná 
RTG kontrastnosť. Čas tuhnutia 15 min.

Unikátny RTG-kontrastný sealer koreňového kanálika 
v samozmiešavacej striekačke alebo v 2 tubách. 
Ako jediný na svete obsahuje MTA na utesnenie 
skrytých vád v kanáliku – celosvetový patent. 
Biokompatibilný, vysoká RTG kontrastnosť, výborná 
zatekavosť, mierna expanzia pri tuhnutí, uvoľňovanie 
kalciových iónov. Pracovný čas 23 min, čas tuhnutia 
130 min. Jednoduché odstránenie s roztokmi s 
obsahom citrusových olejov a chloroformu.

Instruments - nástroje na podávanie a aplikáciu MTA.
Applicator - kvalitná nerezová pištoľ na aplikáciu 
produktu MTA. Priemer 0,8 alebo 1,2 mm.

2 g, sivý   104,10 € 4 g automix   30,10 €

Instruments 2ks   44,20 €
MTA Applicator Angelus  81,60 € 5 x 0,7 g   80,50 €

 15 x 0,7 g  207,30 € 197,90 €

1 g, biely   60,20 € 30 g   83,60 €

Koreňový výplňový materiál 
na báze zinkoxideugenolu 
so zníženým podielom 
formaldehydu.

RTG-kontrastná svetlom tuhnúca živicou modifikovaná 
bioaktívna MTA na priame a nepriame prekrytie pulpy. 
Podpora tvorby hydroxyapatitu a terciálneho dentínu, 
vysoké pH vytvára 
nepriateľské 
prostredie pre 
baktérie. Toleruje 
vlhkosť, nerozpúšťa 
sa. Aplikácia priamo 
zo striekačky.

Hermetic 
Prášok na zinkoxidovej báze na 
plnenie koreňových kanálikov. 
Mieša sa spolu s eugenolovou 
tekutinou. Zabezpečuje dobrú 
väzbu medzi gutaperčou a 
stenou kanálika.

14 g + 10 ml   73,00 €

Endomethasone N
Röntgenokontrastná zinkoxid-
eugenolová pasta na definitívne 
plnenie koreňových kanálikov.

10 ml tekutina  27,10 € 26,20 €

14 g prášok  62,90 € 60,50 €
14 g + 10 ml  81,30 € 78,50 €

42 g prášok   117,50 €

Pro Root MTA

10 x 0,5 g  457,30 € 427,90 €

Retrográdny materiál 
na rekonštrukciu 
koreňového kanálika na 
báze oxidu vápenatého, 
hlinitého a železitého.

0,5 g  50,40 € 46,90 €

Bio MTA +

Pulpdent Root Canal Sealer

Harvard Biocal-Cap

15 g + 7,5 ml  41,60 €

1 g  46,00 €
4 x 1 g  141,30 €

10 g + 6 g        57,50 €

N2

Zinc Oxide 50 g Fast    5,00 €
Zinc Oxide 50 g Classic    5,00 €

Eugenol 10 ml  6,40 €
Eugenol 20 ml  10,90 €

Eugenol - tekutina 
na prípravu zinkoxid-
eugenolových pást.
Zinc Oxide - čistý 
zinkoxidový prášok 
na prípravu pást. 

Zinc Oxide/Eugenol

Endo Absorb + MTA Bioseal

10 ml tekutina   51,60 €
5 g prášok   51,60 €

Dočasný antimikrobiálny
a biokompatibilný koreňový výplňový 
materiál s vysokou absorbčnou 
kapacitou exudátov a krvi a (až 
do 120 % vlastnej hmotnosti za 
obdobie 3 týždňov). Indikácie – 
liečba infikovaných koreňových 
kanálikov, preparácie pred 
apikálnym uzatvorením a pod.

MTA Flow
Prvý MTA, ktorý môžete dávkovať kanylou. Ultra-jemný 
prášok a gélové médium v balení.

Intro kit 2 g + Navitips  171,50 €

RTG kontrastný bakteriostatický 
definitívny výplňový materiál 
do koreňových kanálikov. 
Obsahuje kanadský balzam. 
Jemne expanduje a zaistí 
dokonalý okrajový uzáver.
Je resorbovateľný v koreňoch 
mliečnych zubov.

Endodontický koreňový sealer na báze MTA. Výborné 
utesnenie, homogénna penetrácia MTA do dentínových tubulí.

5 ml        68,00 €

Retrográdny materiál na rekonštrukciu 
koreňového kanálika na báze oxidu 
vápenatého, hlinitého a železitého. 
Obohatené o hydroxyapatit. Mimoriadne 
plastický materiál, jednoduchá aplikácia. 
Použitie - pulpotómia, priame prekrytie 
pulpy, resorbcia, apexifikácia, apexigenéza, 
furkácie, perforácia koreňa, reverzné 
plnenie koreňa. 

Maxi 10 x 0,14 g + 1 ml  54,10 €
Mini 3 x 0,14 g + 1 ml  27,90 €

Maxi 10 x 0,14 g + 1 ml e-shop  46,90 €
Mini 3 x 0,14 g + 1 ml  21,90 €
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Eucalyptol 
Extrakt zo stromu Eukalyptus 
na rozpúšťanie gutaperče.

10 ml 7,90 €

Guttasolv
Tekutý prípravok na rozpúšťanie gutaperče
v koreňovom kanáliku pri reendodoncii.

13 ml    43,10 €

Chloraxid Chloraxid Extra Hypochlorite Speiko 3%

Chlorphenol-Kampfer-Menthol

2 % alebo 5,25 % roztok 
na vyplachovanie, 
čistenie a dezinfekciu 
koreňového kanálika 
počas a po endodoncii.

Prelomový produkt pri 
dezinfekcii koreňového 
kanálika – vylepšená 
penetrácia, zvýšená 
stabilita počas celej doby 
životnosti a predĺžený 
účinok.

Prípravok na čistenie a 
vyplachovanie koreňových 
kanálikov s obsahom 3% 
chlórnanu sodného. Ohrev 
a aktivácia ultrazvukom 
zvyšujú účinok.

Roztok na dezinfekciu 
koreňových kanálikov.

5,25 % 400 g   9,40 €

5,25 % 200 g   5,10 €
2 % 400 g   8,80 €

2 % 200 g   4,80 €

400 g, 5,25 %   13,70 € 250 ml   33,80 €

100 ml   70,10 €

400 g, 2 %   11,30 €

30 ml   29,70 €

Parcan N
3 % roztok hypochloridu 
sodného na prepláchnutie 
koreňových kanálikov  
s baktericídnym účinkom.

Histolith 

500 ml  58,40 € 52,90 €

5 % roztok na priamy 
výplach koreňových 
kanálikov počas a po 
endodoncii.

200 g, 5,25 %   7,70 €
200 g, 2 %   6,50 €

AdSeal 
Koreňová rtg-kontrastná výplň na báze 
epoxyamínovej živice, bez eugenolu. 
Hermetické zapečatenie, nesfarbuje zub. 
Praktická samozmiešavacia striekačka.

13,5 g 39,50 €

AH 26/AH 26 silverfree BioRoot RCS 
Rtg-kontrastná permanentná zatekavá 
bioaktívna remineralizačná koreňová 
výplň z kalcium-silikátu bez živice.

8 g prášok + 10 g živica        
 119,30 €    115,90 €15 g + 7 ml 183,50 € 177,90 €

Syntex
Koreňová RTG-kontrastná pasta na báze 
epoxiamínovej živice. Hermetické uzavretie.

Perma Evolution

12 g 60,40 €

AH Plus / AH Plus Jet AH Plus 
Bioceramic SealerKoreňová rtg-kontrastná výplň na báze 

epoxyamínovej živice, bez eugenolu. V tubách 
alebo v samozmiešavacej striekačke. Biokeramický sealer koreňového 

kanálika. Podporuje hojenie tkaniva. 
Pevné utesnenie, vysoká presnosť 
aplikácie.

Ah Plus 2 x 4 g   116,40 €    130,60 €  123,90 €
Pri kúpe 2 a viac bal cena 117,40 €.

RTG kontrastný, baktericídny, permanentný 
koreňový výplňový materiál s inovatívnou 
mikrokapsľovou technológiou. 

4 x 2,5 g  46,50 €    44,50 €

Methylene Chloride
Najúčinnejší prípravok na rozpúšťanie 
gutaperčových a zinkoxidačných výplní 
(Endomethasone N a pod.)

10 ml 12,80 €

250 ml   24,90 €

AH Plus Jet 15 g 122,20 €   116,90 €

Repair 4 x 0,5 g      82,80 €

Repair 0,5 g       27,60 €
Sealer 4 x 0,5 g       103,50 €

Sealer 0,5 g        28,40 €

AH Plus Jet 2 x 15 g 181,80 €   173,90 €
AH Plus Jet 40 ks koncovky   57,50 €      55,50 €
AH Plus Cleaner 5 ml      22,50 € 3 g Starter Kit + prísl.             124,70 €

3 g                102,40 €

Orange Guttane
Prírodné, biokompatibilné rozpúšťadlo 
gutaperče. Vysoko efektívne, rýchly 
účinok, jednoduché opláchnutie. 
Bez vedľajších efektov.

10 ml       20,40 €

Tubliseal
RTG kontrastný 
zinkoxideugenolový 
sealer koreňového 
kanálika. 
Svetlá farba, 
ktorá nepresvitá.

 60,60 €

Sealer - biokeramický sealer koreňového kanálika (bez 
komunikácie). Uvoľňuje CA2+ ióny, baktericídne účinky. 
Repair – biokeramický opravný materiál – furkácie, 
rezorbcie, apexifikácie, pulpotómie, priame a nepriame 
prekrytie pulpy a pod.

Bio-C Sealer/Bio-C Repair
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Koreňová rtg-kontrastná výplň na báze 
epoxyamínovej živice, bez eugenolu. 
Verzia so striebrom alebo bez striebra.



Endo-Solution Endo-Prep Cream Ultradent EDTA 18 % 

Calcinase EDTA Speiko EDTA-Gel

Endo Prep EDTA Solution Citric Acid Prep-Rite

3 x 10 ml 67,50 €
10 ml 26,60 €

30 ml     16,70 €

50 ml 39,50 €
9 ml gél  33,90 € 3,5 g          15,60 €

20 ml          15,50 € 400 g 14,40 €

15 % EDTA vo forme 
tekutiny na čistenie a 
lubrifikáciu koreňových 
kanálikov, najmä 
kalcifikovaných.

15 % EDTA vo forme nepriehľadného 
gélu s obsahom karbamid peroxidu.

18 % prípravok na čistenie, 
kondicionovanie a chelatáciu koreňového 
kanálika. Pripraví steny kanálika na lepšiu 
adhéziu výplňového materiálu.

Chelatačné činidlo s obsahom 17% 
edetátu disódneho vo forme gélu. 
Zmäkčuje dentín koreňových kanálikov a 
uľahčuje preparáciu kanálika. Slúži ako 
lubrikant pri opracovaní.

40 % kyselina citrónová 
na výplach koreňových 
kanálikov. Úplne 
prírodné zloženie. 

Chelatačný prípravok 
s obsahom 15 % EDTA 
a s obsahom peroxidu 
a lubrikačnej zložky. 
Dekalcifikuje steny 
koreňových kanálikov, 
zjednodušuje 
opracovanie kanálika 
koreňovými nástrojmi.  

Používa sa na ošetrenie 
koreňových kanálikov. Má 
dlhotrvajúci antibakteriálny 
účinok, pôsobí mierne ane-
steticky, vysušuje zápalové 
tekutiny, zastavuje krvácanie.
Neirituje periapikálne
tkanivo.

20 % roztok na čistenie, 
kondicionovanie a chelatáciu 
koreňového kanálika. Pripraví 
steny kanálika na lepšiu 
adhéziu výplňového 
materiálu.

200 ml 16,70 €

2 ml 6,60 €

Flexibilné endodontické aplikátory na 
aplikáciu pást, krémov a iných endodon-
tických preparátov.

Transparentné elastické aplikátory 
s uzáverom luer-lock. Na aplikáciu 
tekutín, pást, gélov a pod.
Balenie: 20 ks.

Isopropyl Alcohol
Jemné organické 
rozpúšťadlo.

200 g 8,50 €

Endo-Prep Gel

EDTA 17 %

10 ml 16,70 €

120 ml 23,50 €

15 % EDTA vo forme transparentného 
gélu. Odstraňuje anorganické usadeniny 
a lubrifikuje kanálik počas ošetrenia. 
Mimoriadne vhodná na prácu 
s mikroskopom.

Efektívny vápnik viažuci 
a chelatačný prostriedok 
na opracovanie 
koreňových kanálikov. 
Dekalcifikuje steny 
kanálika a umožňuje ich 
jednoduchšie otvorenie 
a odstránenie smear 
vrstvy.

2 ml 4,90 €

60 ml 16,90 €

Striekačky s popisom 
produktu Cerkamed. 
Farebne kódované, 
čo zabraňuje ich 
nežiadúcej zámene.

Largal +

100 ml 45,70 €

Roztok s obsahom 
EDTA na čistenie 
a chelatáciu 
koreňových kanálikov 
od anorganických 
komponentov. 
Prenikne aj do 
najužších kanálikov.

Indikátor na vyhľadávanie vstupov 
do koreňových kanálikov modrej farby.

Prípravok na báze izopropyl 
alkoholu spolu s acetónom. 
Odmasťovacie a dezinfekčné 
účinky. 
Výhody: zlepšuje penetráciu 
natrium hypochloridu 
do kanálikov s malým 
priemerom, rýchlejšie sušenie 
v koreňovom kanáliku a 
používa sa na rozpustenie 
pást s jodoformom.

Gluco-Chex 2 % 

200 g tekutina 10,30 €

1. zahnuté 27G, dĺžka 41 mm, ø 0,4 - 0,2 mm              17,10 €

3. zahnuté 25G, dĺžka 56 mm, ø 0,5 - 0,3 mm              17,10 €
2. rovné 27G, dĺžka 41 mm, ø 0,4 - 0,2 mm                   17,10 €

2 % roztok 
chlórhexidínu.

Broskyňová príchuť

R4+
2% roztok na 
dezinfekciu 
koreňových 
kanálikov na báze 
chlórhexidínu. 
Rýchla účinnosť 
proti 13 druhom 
aneeróbnych 
baktérií. 

100 ml 68,50 €

Endo-Pack Elastic Aplicator Elastic Aplicator Special

20 ks 7,60 €
20 ks  9,70 €

Canal DetectorCanal Clean

Jodoform

30 g 26,70 €

10 ks  5,20 €

20 ks s 2 bočnými otvormi  17,10 €

2 ml      10,50 €45 ml      11,60 €

Hydrol
Prípravok 
na odmastenie 
a vysušenie 
koreňového 
kanálika pred 
zaplnením.

45 ml 27,10 €

400 g tekutina 17,00 €
200 g 8,20 €

4 x 5 g 27,60 €

Calasept EDTA

100 ml          32,90 €

Calasept CHX

100 ml        17,40 €

17 % roztok 
na čistenie, 
kondicionovanie 
a chelatáciu 
koreňového 
kanálika.

2 % roztok na báze 
chlórhexidinu  
na dezinfekciu 
koreňového  
kanálika.

č.1 č.2 č.3 č.4

č.6
5. zahnuté 22G, dĺžka 32 mm, ø 0,7 - 0,5 mm              17,10 €
4. zahnuté 25G, dĺžka 41 mm, ø 0,5 - 0,3 mm              17,10 €

6. zahnuté 21G, dĺžka 56 mm, ø 0,8 - 0,6 mm              17,10 € č.5
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15% Edta vo 
forme tekutiny na 
rozšírenie a chemické 
spriechodnenie 
koreňových 
kanálikov. Kompletne 
vypláchnuteľné 
promocou vody. 
Penivá vlastnosť 
zabraňuje apikálnej 
sedimentácii debrisu.
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Go Easy 3Go Easy 2

Výplachové ihly so zaobleným 
koncom s priemerom 0,3 mm 
a dĺžkou 25 mm garantujú 
efektívny výplach. Bočný 
otvor predchádza penetrácii 
výplachových tekutín.

Profesionálna stanica 
Endo-Station. Prehľadné 
uloženie všetkého 
nevyhnutného 
pre uľahčenie 
a zlepšenie 
akéhokoľvek 
zákroku.

   103,00 €

 687,00 €

Endo Station Go Easy 3  od 41,30 €
Endo Station Go Easy 2   od 19,20 €
Endo Station Go Mini  11,10 €

1 ks  149,40 € 143,90 €

Špeciálne vyvinuté 
diamantové endodontické 
koncovky na vyhladenie 
steny vchodu do 
koreňového kanálika.

set 5 ks Satelec, EMS 677,40 € 587,90 €

set 115,20 €

Ručné nástroje na kondenzáciu gutaperče.  
Veľkosti: 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 mm.

Nástroj poskytuje komplexné riešenie problému 
zalomených endodontických prípadov. Všetky prvky 
súpravy boli premyslené, zladené a vyrobené z vysoko 
kvalitných materiálov. Vďaka tomu tento nástroj 
poskytuje univerzálne riešenie pre všetky typy prípadov.
Set obsahuje:
BTR PEN nástroj - 1 ks
Kalibrátor BTR PEN - 1ks
Špička BTR PEN so slučkou - 5 ks
BTR PEN pružina (mäkká a tvrdá) - 2 ks (tretia pružina 
je stredná, upevnená na nástroji)
BTR PEN O-krúžok - 3 ks

20 ks   14,60 €
50 ks   24,20 €

 33,60 €

Papierové čapy .04/.06 – 100 ks 5,80 €      6,30 € Gutaperčové čapy .04/.06 – 60 ks 7,10 €       7,60 €
Papierové čapy .02 – 200 ks 4,20 €       4,80 € Gutaperčové čapy .02 – 120 ks 5,30 €      5,80 €

Go Mini

Praktická, rozmerná 
polička 33 x 25 cm 
s adaptérom, vďaka 
ktorému pasuje 
na každý stĺpik. 

33 x 25 cm   59,30 €

Klasik         S mierkou Klasik         S mierkou

100 ks   40,30 €
Chloraxid 5,25% 400 g (str. 41) ZDARMA.

Viac informácií na btr-pen.com

Jednoduché výplachové ihly s tupým koncom 
a možnosťou ohnutia do požadovanej pozície.
0,3 x 40 mm, alebo 0,5 x 40mm.

100ks 12,20 €

Patentované kanylky so zaoblenými koncami doručia 
materiál priamo k apexu. Biele, žlté, modré, zelené.

Nástroj na aspirovanie 
tekutín z koreňového 
kanálika. Znižuje 
množstvo použitých 
papierových čapov 
o 80%. Urýchľuje 
niekoľkonásobne čas 
práce v kanáliku.

1 ks  3,50 €

OrganizátoryEndo-Top

Start-X

3Tech Easy Cut

Guttapercha Plugger

Papierové čapy Cerkamed Gutaperčové čapy Cerkamed

BTR Pen

Asistenčná polička

Miraject Endo Luer 

Endo-aspirator Endo-aspirator Pro

Navitip 

50 ks    124,50 € 50 ks -  2 bočné otvory    130,40 €
20 ks       56,90 € 20 ks – 1 alebo 2 bočný otvory       59,80 €

5 ks  13,50 €    12,20 €

Kovový sterilizovateľný aspirátor 
tekutín s vymeniteľnými elastickými 
koncovkami. Magnetické 
uchytenie na dentálne kreslo.

  84,50 €

Hliníkový nástroj na 
precízne nastavenie 
dĺžky koreňových 
nástrojov, papierových 
a gutaperčových čapov. 
Obojstranný nôž na 
odrezanie gutaperče.

R1-Plus Measuring Tool

Endodoncia 43

Rýchly a efektívny prístroj na 
odpaľovanie gutaperčových 
čapov. Nabíjateľný. 
Balenie: 1 x prístroj, 
1 x stojan, 4 x koncovky.
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   50,40 €

Kanyla s 2 bočnými 
otvormi na bezpečný 
výplach koreňového 
systému bez možnosti 
pretlačenia irigačných 
roztokov cez apex.

Navitip SidePort

BTR Kit   687,00 €
BTR Gum 113,30 €

BTR Dental Training Kit
Kit - Školiaci systém pre endodonciu, ideálny pomocník 
na výučbu vytiahnutia zalomených inštrumentov 
z koreňových kanálikov. Školenia vlastného personálu 
respektíve na semináre.

Gum - transparentná podsvietená silikónová matrica 
s ôsmymi zalomenými nástrojmi, stojanom a dvoma 
plastovými zubmi s viacerými prípadmi zalomených 
nástrojov.



Jedny z najlepších 
intraligamentálnych 
ihiel na svete. 
Mimoriadne osvedčené 
a obľúbené aj na 
Slovensku.

Injekčné ihly na jedno použitie. Kvalitné 
ostrie znižuje pocit bolesti pri vpichu. 
Hlavička ihly z transparentného materiálu 
umožňuje sledovanie 
prúdenia liečiva alebo 
krvi cez ihlu. Vyrobené 
z kvalitnej nerezovej 
ocele, sterilizované 
etylénoxidom.

Jednorázové sterilné ihly. Trojité skosenie 
pre rýchly a bezbolestný vpich do tkaniva. 
Povrch ihly pokrytý silikónom.

HSW Ligmaject   202,30 €

100 ks, 40 x 10, 40 x 23          19,40 €

100 ks 5 ml 6,30 € 100 ks 5 ml 6,90 €

10 x 2 ml 11,40 € 

HSW Syringe   31,20 €

Pistol Model   135,00 €

Pen Model zahnutý  66,00 €
Pen Model rovný   75,00 €

Self Aspirating Syringe  54,00 €

Sterilife   81,90 €

Nádoby z ekologického 
plastu na použité ihly príp. 
iný nebezpečný odpad. 
Hermetické uzavretie 
nádoby.

Ihly pre všetky typy techník – infiltračná, 
zvodová a intraligamentálna anestézia. 
Dvojité ostrie a špeciálny silikónový poťah 
sú zárukou hladkého priechodu mäkkými 
tkanivami. 

2,0 L 2,70 €100 ks 12,90 €

Jednorázovo sterilne balené striekačky.

100 ks 2 ml 4,80 €  100 ks 2 ml 4,80 €  

Ergoject/Miniject   215,00 €

100 ks 12,70 €
Pri kúpe 3 a viac bal cena 11,80 €.

100 ks 14,00 €

HSW Syringe

HSW Ligmaject

Ergoject

Sterilife

Miniject

Stabilný stojan 
na odloženie 
intraligamentálnej
striekačky alebo 
pištole.

 64,70 €

  2929,00 €

0,7 L 2,30 €

Informujte sa na podmienky dodania.

Kvalitné intraligamentálne ihly navrhnuté 
pre maximálnu bezpečnosť, jednoduchosť 
použitia a komfort. 

Cerviject  354,00 € 263,00 €
Alligator Syringe Sleeve 3ks  19,00 €

5. Concorde II, 10 ks 29,70 € 27,90 €

1. Surgitip, 20 ks, 2,5 mm 43,60 € 40,80 €1. 3. 

7. Mirasuc Brush   9,60 €

6. 

100 ks 3,90 € 100 ks 4,20 €

100 ks, 0,3 x 12, 0,3 x 16, 0,3 x 21  
a iné                       11,90 €

100 ks 10 ml 8,40 € 100 ks 10 ml 9,60 €

38 g 7,30 €

Lokálne anestetikum v karpuliach. 
Septanest – pre bežné zákroky, 
Septanest Forte – pre náročnejšie a chirurgické zákroky, 
Scandonest 3 % - pre rizikových pacientov.

50 ks        31,90 €

3. Universal Cannula III 5 ks  14,70 €
4. Universal Cannula Petito  14,70 €

2. Hygisurge Cannula 20 ks, 2,5 mm  39,20 €
1. Surgitip Micro, 20 ks, 1,2 mm 48,00 € 46,70 €
1. Surgitip, 20 ks, 4,8 mm  39,50 €

6. Chiru-Cleaner 23, 12 ks  19,30 €

8. Smart kanyly 10 ks rôzne farby  9,90 €

7. 

8. 

Kvalitné sterilné intraligamentálne 
ihly s 3-itým úkosom.

Jednorázové sterilné ihly. Povrch ihly 
pokrytý silikónom.

100 ks     9,90 €

4. 

5. 

Informujte sa na podmienky dodania. Informujte sa na podmienky dodania.

Lokálne slizničné 
anestetikum 
vo forme  spreja.

Supracain 

Striekačky a pištole

Ihly MedibaseIhly Miraject Ihly Septoject

Ihly BD Microlance Ihly Braun StericanStriekačky BD Discardit Striekačky Braun Injekt

Lidocain

Nádoby na ihlySelekt+

Miramatic Holder Plus

Dentapen

3M Injection needles

Chirurgické odsávačky

Anestetiká Septodont

Ihly Sirio

Obľúbené lokálne 
anestetikum s rýchlym
a silným účinkom po 
aplikácii. Znecitlivenie 
do 45 minút.

2. 

Bezdrôtová nabíjateľná pišťoľ na 
aplikáciu anestézy v karpuliach. 
Pohodlné ovládanie, ergonomický 
dizajn, bezbolestná aplikácia.

Jednorázové injekčné striekačky. 
Jednotlivo sterilne balené. 
Bez obsahu latexu a PVC.

Injekčné ihly na jedno použitie. Kvalitné 
ostrie znižuje pocit bolesti pri vpichu. 
Hlavička ihly 
z transparentného
materiálu umožňuje 
sledovanie prúdenia 
liečiva alebo krvi 
cez ihlu. Vyrobené 
z kvalitnej nerezovej 
ocele, sterilizované 
etylénoxidom. 

Pen Model zahnutý Pen Model rovný

Pistol Model

Self Aspirating Syringe Alligator Syringe Sleeve Cerviject

Anestézia, devitelizácia a chirurgia44
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Adherujúca tekutina s myrhou, benzoínom
a aloe vera na otvorené rany
po parodontologických
a chirurgických zákrokoch.
Veľmi vhodné použitie
s produktom Reso-Pac.

Roztok alebo gél 20 % Al2Cl3na zastavovanie 
krvácania. Zužuje cievy v ďasnách, 
zmenšuje opuchy a pôsobí aj protizápalovo.

Sterilné, rezorbovateľné hemostatické špongie s 
kolagénom na podporu lokálneho zastavenia krvácania. 
Podporuje prirodzené hojenie. Veľkosť 15 x 15 x 8 mm.

Vstrebateľné sterilné tampóny s obsahom koloidného 
striebra.

20 ks   15,60 €

24 ks  61,20 € 58,60 € tekutina 10 g   8,60 €

ViscoStat Clear 30 ml  47,20 €

10 ks   15,00 €
gél 5 ml   12,70 €
gél 10 ml   22,00 €

Antiseptická, analgetická a hemostatická 
pasta do alveolu. Nie je potrebné šitie.

10 g 38,20 €    36,80 €

Pasta na ošetrenie a zaplnenie 
alveolu, efektívna proti aeróbnym 
aj anaeróbnym, gram-negatívnych 
aj gram-pozitívnymbaktériám.Obsahuje 
peruánsky balzam na stimuláciu 
granulácie.

5 g 63,10 €    60,80 €

Antiseptický, analgetický gél 
na urýchlenie regenerácie 
tkanív najmä po chirurgických 
a periodontálnych výkonoch, 
pri afte, herpese, lišajoch, 
odtlakoch od protéz
a pod.

90 g + 90 g 52,10 €

50 ks  34,30 € 31,70 €

Roztok s obsahom 
35 % kyseliny 
trichlóroctovej. 
Zrýchľuje hojenie, 
denaturuje infikované 
a nekrotické tkanivo, 
zastavuje krvácanie.

Biokompatibilné 
želatínové špongie. 
Nerozpustné vo vode, 
absorbčná schopnosť 
40 - 50 násobok 
vlastnej hmotnosti. 
Kompletná rezorbcia za 
3 - 4 týždne.

Hydrofilná mäkká jednozložková 
pasta na ochranu rán 
po parodontálnych 
a chirurgických zákrokoch 
a v implantológii. Nie je 
potrebné odstraňovať.

50 x 2 g 60,50 €
25 g 18,10 €

32 ks   42,10 €

10 ml  19,00 € 50 ml  26,60 €20 ml 30,80 € 28,90 €

1 ks   2,70 €     1,40 €15 ml         7,00 €

Prírodná tekutina na liečbu 
zapáleného ústneho tkaniva 
a liečbu áft. Ochranný film 
chráni proti chemickej 
iritácii, mechnickému
tlaku a zabraňuje
prieniku baktérií.

Sáčok na lokálne 
ochladenie 
cca. 0 stupňov, 
účinok 30 minút.

Hemostatický gél vynikajúci na ošetrenie mäkkých tkanív
pri odoberaní odtlačku a krvácania vo výplňovej terapii
a protetike. 

ViscoStat 30 ml   47,20 €
ViscoStat 2 x 1,2 ml  12,80 €

Želatínové absorpčné 
špongie na rýchle 
zastavenie krvácania.

Želatínové porózne špongie 
pre skvelú absorbciu tekutiny 
a akcelerovanú hemostázu. 
Až dvakrát rýchlejšia ako 
konkurečné produkty.

10 ks – 80 x 50 x 10 mm  41,00 € 50 ks   68,00 €
50 ks – 10 x 10 x 10 mm  35,80 €

Prípravky na zastavenie 
krvácania.
Sensitive obsah: 
25 % síran hlinitý.
Forte obsah: 
20 % síran železitý.

30 ml 62,70 €

Forte 20 ml   41,20 €20 ks Stat-Flo Brush Tips  17,80 €

30 ml   38,50 €
Sensitive 20 ml   30,40 €4 x 1,2 ml   23,60 €

Opakovateľne použiteľný sáčok s gélom, možnosť použiť 
ako studený alebo teplý obklad. Vychladenie v mrazničke,  
Rozmery 10 x 10 cm.

Dvojzložkový materiál na ošetrenie 
rán, prekrytie zubov, príp. stabilizáciu 
uvoľnených zubov. Príjemný pre pacienta, 
ľahko modelovateľný.

12,7 % hemostatický roztok síranu 
železitého a subsulfátu železa na 
elimináciu silného a ťažko zastaviteľného 
krvácania.

Hemostatický gél 
s obsahom 25% 
chloridu hlinitého. 
Vynikajúci na 
ošetrenie mäkkých 
tkanív pri odoberaní 
odtlačku a krvácania 
vo výplňovej terapii 
a protetike.
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Hemocollagene Haemostatic Sponge Alustat/Alustat liquid 

Gelatamp 

Alveogyl Socketol Coe-Pak

Reso-Pac TCA Dent Myzotect TinctureLegased Natur

Cold Hot Pack Easy Ice Cold BagMiradont Gel

ViscoStat/ViscoStat Clear

Gelitaspon Gelatamp Forte

Astringedent X

OrbatQuick-Stat/Quick-Stat Free

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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12 x 45 cm - 3/0, 4/0, 5/0 (RC16, RC19)  61,60 €

Atraumatická kombinácia ihly bez uška minimalizuje 
sa poškodenie okolitých tkanív. Sterilne balené.
HS20, HS25, HRT18, DS20, GR20

Tkanivové adhezívum vo forme tekutého monoméru
na uzatvorenie rán. Bez alergických reakcií, baktericídne
a fungicídne vlastnosti. Tuhne v kontakte so slinami, 
príp. vodou.

Silk: Nerezorbovateľné hodvábne šitie s 
atraumatickou ihlou.

PGA: Rezorbovateľné šitie na báze kyseliny 
polyglykolovej s atraumatickou ihlou.

Monofil: Nerezorbovateľné polypropylénové 
monofilové šitie s atraumatickou ihlou.

12 x 45 cm   61,30 € 57,80 €

3 g   82,80 €

PermaSharp Silk: 12 ks – 4/0, 5/0  53,80 €
PermaSharp PGA: 12 ks – 4/0, 5/0, 6/0  72,70 €
PermaSharp Monofil : 12 ks – 5/0, 6/0  80,10 €

12 x 45 cm, 2/0, 3/0  110,00 €
1 x 45 cm   9,90 €

TXT-200 25 x 30 mm, 4ks  308,00 €

Posterior Large 25 x 30 mm  220,00 €

TXT-200 Single 12 x 24 mm, 1ks  48,40 €

Posterior Large T2 30 x 41 mm  264,00 €

TXT-200 Single 12 x 24 mm, 10ks  440,00 €

Nerezorbovateľná membrány vyrobené z 
PTFE materiálu (polytetrafluóretylén - Gore-
Tex). Estetika a vynikajúca predikovateľnosť 
výsledku. Predídením uvoľňovacích incízií 
a premiestňovania keratizovaného tkaniva, 
ktoré sa deje pri primárnom uzavretí sa 
zachová architektúra mäkkého tkaniva. 

Nerezorbovateľná PTFE membrána zosilnená titánovou mriežkou. 
Membrána môže byť vytvarovaná podľa potreby. Je dizajnovaná aby 
vydržala expozíciu aj pri augmentácii hrebeňa v prípade, že mäkké 
tkanivo prekrýva kraje membrány. Tvar je možné upravovať podľa 
potreby. Jednoduché zakladanie, nepriepustná voči baktériám, 
povrch Regentex na zvýšenie stability membrány.

Ideálne PTFE (Gore-tex) šitie pre všetky chirurgické 
a implantačné prípady. Nezamotáva sa, je mäkké 
a príjemné pre pacienta, excelentná manipulácia a 
bezpečné uzly. 

TXT-200 25 x 30 mm, 1ks  84,70 €

Posterior Single 20 x 25 mm  198,00 €
Posterior Single T2 25 x 36 mm  236,50 €

Anterior Perio 13 x 19 mm  132,00 €
Buccal 17 x 25 mm  165,00 €

Anterior Narrow 12 x 24 mm  121,00 €
Anterior Single 14 x 24 mm  154,00 €

Pri kúpe 2 ks zľava 10 %

najuznávanejšie
dentálne šitie na svete

12 x 45 cm, 4/0   121,00 €

XLK 30 x 40 mm   275,00 €

Posterior Perio 13 x 18 mm  132,00 €
XL 30 x 40 mm   275,00 €

Sterilné nerezorbovateľné 
monofilové vlákno s ihlou na 
šitie alebo ligatúru mäkkých 
tkanív. Zloženie: polyamid 
6.0 a 6.6. Postupne obalené 
konektívnym tkanivom. 
Farba čierna. Objem vlákna 
sa zmenšuje o cca 10% 
ročne (hydrolytická reakcia). 

12 ks, 4/0, 5/0, 6/0  27,80 €

Sintraumal 

Miraglu 

PermaSharp

Cytoplast PTFE Suture

Cytoplast TXT-200/Single

Cytoplast Ti-250

Daclon

Dental Plus PTFE
Vlákna s ihlou z materiálu PTFE (Gore-tex) pre dentálnu 
chirurgiu. Vysoká pevnosť, mimoriadne mäkké vlákno, 
nekrúti sa a nepichá. Na materiále sa netvorí plak.

Ti-250 Anterior Trans Crestal 24 x 38 mm  253,00 €
Ti-250 Posterior Distal 38 x 38 mm  308,00 €
Ti-250 Posterior Trans Crestal 38 x 38 mm 308,00 €
Ti-250 K2 40 x 50 mm  385,00 €

12 ks, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0  od 37,30 €

Sterilné 
nerezorbovateľné 
spletané vlákno s ihlou 
na šitie alebo ligatúru 
mäkkých tkanív. 
Zloženie: spletané 
vlákna hodvábu. Farba 
čierna. Postupne 
obalené konektívnym 
tkanivom.

Sterilné rezorbovateľné 
vlákno s ihlou na šitie alebo 
ligatúru mäkkých tkanív. 
Zloženie: polyglecaprone 
25 - kopolymér zložený 
z 75% glycolide a 25% 
E-caprolactone. 90% 
pevnosti zostáva po 7 
dňoch. Farba fialová. 
Kompletná rezorbcia za 
90-120 dní. 

Sterilné nerezorbovateľné 
pseudo monofilové vlákno s 
ihlou na šitie alebo ligatúru 
mäkkých tkanív. Točené 
a obalené. Kombinuje 
vlastnosti spletaného 
vlákna (jednoduchý uzlík a 
pohodlnejšie pre pacienta) a 
monofilového vlákna (menej 
infekcií a menší odpor pri 
ťahaní  cez mäkké tkanivo). 

Sterilné rezorbovateľné 
spletané vlákno s ihlou 
na šitie alebo ligatúru 
mäkkých tkanív. 
Zloženie: polyglicolic 
acid. 50% pevnosti 
zostáva po 7 dňoch. 
Farba biela. Kompletná 
rezorbcia za 42 dní. 
Dĺžka 75.

12 ks, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0  30,50 €

12 ks, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0  od 44,50 €

 12 ks, 3/0, 4/0, 5/0  Od 22,30 €

 12 ks, 4/0, 5/0, 6/0  od 52,00 €

Silk 

Surgicryl Monofast

Supramid 

Surgicryl Rapid 

Surgicryl 910
Sterilné rezorbovateľné 
spletané vlákno s 
ihlou na šitie alebo 
ligatúru mäkkých tkanív. 
Zloženie: Polyglactine 
910 - kompolymér z 90% 
glycolidu a 10% L-Lactidu. 
40%-50% pevnosti zostáva 
po 21 dňoch. Farba fialová. 
Kompletná rezorbcia za 
56-70 dní. 

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Micross
Minimálne invazívny nástroj na zhromažďovanie kortikálnej 
kosti. Excelentná rezná schopnosť vďaka špeciálnej 
mikročepieľke umožňuje zbierať kosť aj v oblastiach, ktoré 
sú ťažko prístupné, napr. v blízkosti defektu kosti. Zachováva 
vitalitu kostných buniek a vďaka prítomnosti koagulovanej 
krvi umožňuje maximálnu integráciu nazbieraného kostného 
tkaniva a redukuje resorbciu. Balené ako sterilný nástroj na 
jedno použitie.

pri 7 ks   53,80 €
pri 3 ks   56,50 €
1 ks   61,40 €

cena za 1 ks

3,6 cc (1,0 – 2,0 mm)  143,00 €1,0 cc (1,0 – 2,0 mm)  90,00 € 10 x 11 x 12 mm   286,00 €

30 x 40 mm   181,50 €

4,8 cc (0,25 – 1,0 mm)  242,00 € 7 x 7 x 7 mm   91,00 €

15 x 25 mm    82,50 €

1,2 cc (0,25 – 1,0 mm)  88,00 €

1,0 cc (0,25 – 1,0 mm)  90,00 €
1,8 cc (1,0 – 2,0 mm)  88,00 €0,5 cc (1,0 – 2,0 mm)  74,00 € 8 x 9 x 10 mm   176,00 €

20 x 30 mm   115,50 €

2,4 cc (0,25 – 1,0 mm)  143,00 €

0,6 cc (0,25 – 1,0 mm)  66,00 €

0,5 cc (0,25 – 1,0 mm)  74,00 €

CompactBone B

THE Graft/ THE Graft Syringe

Biocover 

THEGraft Collagen Block

BoneProtect Membrane BoneProtect Guide

Master-Core

BoneProtect Cone  BoneProtect Fleece

Prírodný kostný substitút vyrobený z bovinnej kosti. Minerálne zloženie, fyzické, chemické 
a biologické vlastnosti a tiež aj špeciálny hydrofilný povrch úzko kopíruje charakteristiky 
humánnej kosti. Unikátny proces výroby odstráni všetky organické komponenty a tým sa   

 predchádza imunitnej reakcii.

Prírodná kolagénová membrána z prasačieho perikardiového 
tkaniva špeciálne vytvorená na dentálnu regeneráciu.
- dlhodobá bariéra až do 6 mesiacov
- prírodná štruktúra a minimálna hrúbka 0,3 - 0,4 mm
- nelepivá keď je vlhká, len malá zmena objemu keď je vlhká
- rýchla vaskularizácia vďaka 3D štruktúre
- vysoká odolnosť voči roztrhnutiu vo všetkých smeroch
- excelentná adaptácia k povrchu
- rýchla hydratácia vďaka hydrofilným vlastnostiam

Prírodná kolagénová membrána. Biologická štruktúra bráni vrastaniu mäkkého tkaniva, 
ale umožňuje penetráciu buniek a krvných vlásočníc. Vlastnosti: 
- strednodobá bariéra až do 4 mesiacov
- prírodná štruktúra a hrúbka 0,4 - 0,6 mm
- kontrolované hojenie a podpora krvnej zrazeniny
- 3D sieťovaná matrica, bráni invázii buniek gingívy
- drsná a porézna štruktúra vhodná pre penetráciu buniek    
  a krvných vlásočníc.
- jednoduchá manipulácia, môže byť použitá vlhká aj suchá

Set s trepanmi s vybratými dĺžkami 
na bezpečnú a jednoduchú extrakciu 
kostných valčekov na augmentáciu 
kosti podľa Dr. Istvan Urban. Čierny 
povrch bez odrazov svetla, značenie 
hĺbky pre výbornú kontrolu odberu 
kostného štepu. 5 rôznych dĺžok 
(3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 
7,0 mm) a 2 priemery (5,0 mm a 
7,0 mm). 

Alveolárny kónus z 97 % prírodného 
kolagénu. Vysoko biokompatibilný 
a predvídateľný koncept ošetrenia 
extrakčného lôžka

Vlastnosti:
- ph neutrálny
- vysoko efektívny hemostatický agent
- vysoká adhézia vo vlhkom prostredí
- jednoduchá aplikácia
- stabilné v prítomnosti krvi

Vlastnosti:
- rezorbcia do 4 týždňov
- stabilizácia krvnej zrazeniny a efektívny hemostatický agent
- rezorbovateľné vďaka dekompozícii z enzymatických reakcií
- kontrolovaný proces hojenia rany
- 3D matrica udržiava integritu počas a po aplikácii

5,0 cc (1,0 – 2,0 mm)  237,30 €
1,0 cc (1,0 – 2,0 mm)  106,90 €
1,0 cc (1,0 – 2,0 mm)  78,90 €

30 x 40 mm   193,60 €
20 x 30 mm   122,70 €

Basic Kit   968,00 €

30 x 40 mm   193,60 €

Professional Kit   1385,00 €

12 ks   98,90 € 12 ks   219,90 €

0,5 cc (1,0 – 2,0 mm)  63,40 €
5,0 cc (0,5 – 1,0 mm)  245,50 €
2,0 cc (0,5 – 1,0 mm)  128,70 €
1,0 cc (0,5 – 1,0 mm)  83,20 €
0,5 cc (0,5 – 1,0 mm)  65,40 €

20 x 30 mm   136,30 €
15 x 20 mm   113,20 € 15 x 20 mm   101,90 €

Prírodný kostný substitút z prasaťa. Veľmi 
jednoduchá a užívateľská manipulácia. 
Napodobňuje ľudskú kosť vo všetkých chemických 
i fyzikálnych vlastnostiach. Mimoriadne hydrofilný, 
pri zmiešaní s krvou vytvorí mierne lepkavú 
konzistenciu, ktorá zostane na mieste. Produkt 
overený svetoznámym Dr. Josephom Choukrounom. 

Biokompatibilná 
rezorbovateľná kolagénová 
sieťovaná membrána 
z prasačej pokožky. 
Mimoriadne podobné 
ľudskému kolagénu. 
Vynikajúca manipulácia, 
pevnosť a flexibilita.

Inovatívny kostný blok z osvedčeného 
materiálu The Graft a atelokolagénu 
z prasacých šliach. Kostný materiál  
napodobňuje ľudskú kosť vo 
všetkých chemických i fyzikálnych 
vlastnostiach a hydratovaný 
kolagén ma schopnosť stabilizovať 
krvnú zrazeniu a podporovať novú 
vaskularizáciu a regeneráciu epitelu. 

ATCM 24 x 38 mm  303,60 € PL 25 x 30 mm   264,00 €

PS 20 x 25 mm   237,60 € XL 30 x 40 mm   330,00 €

PTC 38 x 38 mm   369,60 € XLKM 30 x 40 mm  330,00 €

K2 40 x 50 mm   462,00 €

PDML 38 x 38 mm  369,60 €

Nerezorbovateľná PTFE mriežka zosilnená titánovou mriežkou. Membrána môže byť vytvarovaná podľa 
potreby napr. na vytvorenie miesta alebo ako štruktúrna podpora pri kostnej regenerácii 3-4-stenných 
extrakčných miest. Cirkulárne makro póry umožňujú priamy kontakt medzi kostným materiálom a periostom, 
čím umožnuje prirodzenú revaskularizáciua infiltráciu buniek do kostného materiálu.

ATC 24 x 38 mm   303,60 € PDMR 38 x 38 mm  369,60 €

PLT 41 x 30 mm   316,80 € PTCM 38 x 38 mm  369,60 €

PST 36 x 25 mm   283,80 € XLK 30 x 40 mm   330,00 €

BL 17 x 25 mm   198,00 €

PD 38 x 38 mm   369,60 €

RPM Reinforced PTFE Mesh

Safe Scraper
Minimálne invazívny nástroj na zhromažďovanie 
kortikálnej kosti.

pri 15 ks Twist zahnutý  45,30 €
pri 9 ks Twist zahnutý  45,90 €
pri 6 ks Twist zahnutý  47,50 €
1 ks Twist zahnutý  49,10 €

pri 15 ks Twist rovný  43,00 €
pri 9 ks Twist rovný  43,60 €
pri 6 ks Twist rovný  46,70 €
1 ks Twist rovný   48,20 €

cena za 1 ks

Stabilný pH neutrálny 
hemostatický materiál 
z prírodného kolagénu. 

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Master-MillTrephine Kit

Surgical Guide

Metapin

   2560,00 €

Ideálna pomôcka na efektívnu a precíznu prípravu na 
zavedenie implantátu pri metóde All-on-4 a All-on-6. 
Možnosť ohnúť podľa oblúku čeľuste. Naznačené 
inklinácie 17°a 30°.

3 ks piny   38,00 €

Hygitech sterilné sady

Protection sleeve 20 ks

Dental Chair 
Cover 20 ks

Bouffant cap 100 ks

Surgical drape Irrigaset universal, 10 ks Fyziologický roztok

Protect Kit – 45 ks v 1 bal

Hygitex Kit 19 ks v 1 bal
Protection Film

Sterilné krytie na kreslo, plochy a ochranné sterilné 
oblečenie a celé sady pre ošetrujúceho a asistenta.

Hygitex Kit – 19 položiek  23,50 €

Fyziologický roztok  3,30 €

Protect Kit – 45 položiek  38,20 €

Sterile protection Film 50 ks  57,00 €

Irrigaset universal, 10 ks  54,90 €

Surgical drape 90 x 120 cm, 30 ks  104,90 €
Surgical drape 50 x 75 cm, 100 ks  132,00 €
Bouffant cap  100 ks  15,00 €
Dental Chair Cover 20 ks  41,60 €
Protection sleeve 20 ks  43,80 €

Surgical drape s otvorom 75 x 90 cm, 25 ks 58,20 €
Surgical drape s otvorom 45 x 60 cm, 50 ks 63,80 €

Bone Wax

12 x 2,5 g 22,00 €

   134,40 €

   239,00 €

Kostný mlynček na drvenie 
autológnych kostných 
blokov podľa Dr. Istvan 
Urban. Možnosť optimálne 
vyplniť kostné defekty 
všetkých tvarov. Vyrobené 
z kvalitnej chirurgickej 
ocele. Optimálne uloženie 
a stabilná geometria 
jednotlivých častí.

Rozšírený set s trepanmi.

Profix
Precízny fixačný systém na 
membrány. Jednoduché zdvihnutie 
skrutiek, bezpečný transfer 
na chirurgické miesto a rýchle 
zavedenie do kortikálnej kosti. 

5 ks skrutky na udržanie priestoru  165,00 €

Sada na membrány  1097,00 €

5 ks skrutky na fixáciu membrány  137,50 €

5 ks skrutky na fixáciu kostného bloku  192,50 €
Profix čepieľka do kolienka  78,00 €

Sada na kostné bloky  1210,00 €

Aspeo
Ergonomický nástroj, ktorý ej možné používať ako 
striekačku na aplikáciu kosti alebo možnosť pripojiť
k odsávaciemu zariadeniu stomatologickej súpravy.

   248,00 €

Kostný vosk z prírodného 
včelieho vosku, parafínu 
a pomocných zložiek. 
Používa sa na kontrolu 
krvácania z kostných 
plôch, slúži ako 
mechanická bariéra.

Titánové piny 
s vysokou rezistenciou a 
biokompatibilitou. Na prichytenie 
rezorbovateľných aj nerozorbvateľných 
membrán v miestach kde je vyššia 
denzita kosti.

držiak   147,90 €

Ejection Kit   842,00 €
Kit Long   706,00 €
Basic Kit   324,00 €

Smartact Evo

Master-Pin Control

Prístroj na stabilizáciu membrán pomocou titánových 
pripínačikov. Ergonomický násadec, prezícne umiestnenie, 
jednoduché použitie. Vrátane nožného spínača a kábla 
150 cm. Zrýchlenie celkového času operácie. 4 rôzne druhy 
pripínačikov (sterilné) podľa rôznej density kosti. 

Systém pinov na fixáciu vstrebateľných 
i nevstrebateľných membrán podľa 
Dr. Istvan Urban. Piny majú mini závit 
pre zvýšenie stability. Unikátny dizajn 
hlavičky pinu, jednoduché odstránenie 
po úspešnej liečbe. Balenie: 34 pinov, 
kompletná sada na zavádzanie.

3 ks piny   38,00 €

Piny 10 ks   152,30 €

   2654,00 €

Basic   807,00 €

Smartflap

6 ks   104,80 €

Dynamometrická pinzeta na 
zmeranie, či je lalok dostatočne 
voľný (kľúčová premenná pre 
úspešnú chirurgiu). Možnosť 
nastaviť hrúbku laloku a prítlak. 
Maximálna precíznosť a kontrola 
nad aplikovaným tlakom. Uzavretie 
rany pasívnym lalokom, dramatické 
zníženie rizikových faktorov, 
výsledok ošetrenia so zvýšenou 
pravdepodobnosťou úspechu.

Punch Basic Kit
Základný set 
so slizničnými 
trepanmi.

Standard   1144,00 €

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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  832,00 € 749,00 €

Bonart ART E-1

Koncovka   21,60 €

PRF Kit
Nová generácia centrifúgy pre PRF (Platelet Rich Fibrin) 
podľa Dr. Choukrouna. 6 nových protokolov: A-PRF, i-PRF, 
i-PRF M, i-PRF +, A-PRF Liquid a L-PRF. 

Set obsahuje - centrifúgu Duo Quattro, 
1 x autoklávovateľný PRF Box, 1 x PRF SteriBox L s 
permanentným filtrom, 1 x silikónová podložka, 
100 x A-PRF+ skúmaviek, 24 x i-PRF skúmaviek, 25 x 
odberové kanyly, 1 x pinzeta, 1 x nožničky, 1 x PRF Pad 
nástroj, 1 x kruhová miska, 1 x mini tácka, 1 x pinzeta 
"Giraffe", 1 x držiak na skúmavky, 1 x dvojitá lyžička, 
1 x kompaktor malý, 1 x kompaktor veľký, 1 x sťahovák 
na ruku.

Professional Kit   3692,00 €
Simple Kit   3154,00 €

Bio Screen
Diagnostický prístroj na vyšetrovanie zmien na mäkkých 
tkanivách. Pomocou 5 výkonných diód vo fluorescenčnom 
svetle je schopný diagnostikovať patologické problémy. 
Skorá identifikácia abnormalít, skorá diagnostika. Balenie 
obsahuje: prístroj BioScreen, ochranné obaly, adaptér a 
okuliare pre pacienta.

   2394,00 €

Torque Control

Miratray Implant

Impulsion 20:1
Chirurgické a implantologické 
kolienko 20:1. Ultra malá 
hlavička, krútiaci moment do 
50 Nm/cm. Možnosť výberu 
medzi 3 druhmi: tlačidlová 
hlavička, páčková hlavička, 
páčková hlavička a stop systém. 
Sterilizovateľné.

Dynamometrický kľúč na uťahovanie implantátov. 
Nastaviteľný točivý moment 10 - 35 Ncm. Pre všetky typy 
implantátov.

Individuálne lyžice s fóliovou technológiou na jednoduché 
odtláčanie implantátov pre ozubené i bezzubé čeľuste.

   564,00 €

6 ks 50,40 €
Pri kúpe 2 a viac bal cena 42,80 €.

s páčkovou hlavičkou a stop systémom  639,00 €
Interná irigácia   33,40 €

s tlačidlovou hlavičkou  568,00 €

NSK SGM-ER20i
Chirurgické kolienko NSK s ultra-mini hlavičkou 
a prevodom 20:1, interným a externým 
chladením a hadičkami do tvaru Y.

   521,00 €

Miraclin Implant
Špeciálna zubná pasta na 
implantáty s aktívnym kyslíkom. 
Bez abrazívnych ingrediencií, 
bez sodium lauryl suphate a 
triclosanu. Uvoľňuje 200 ppm 
fluoridov.

100 ml 12,40 €

   1561,00 €

Dr. Chu Esthetic Gauges
Sada nástrojov od Prof. Chu na rýchle a precízne 
merania pri procedúre predlžovania korunky.

 276,00 €

Mayo Table Mayo Table Hydraulic
Chirurgický stôl ako podstavec 
na chirurgický motor a nástroje. 
Možnosť zasunúť nad pacienta. 
Nerezové prevedenie.
Rozmery tácky: 73 x 47,5 x 6 cm.
Výška nastaviteľná 74 - 117 cm. 
Hmostnosť 13 kg.

   641,00 €

iSD900
Bezkáblový prostodontický skrutkovač NSK iSD900
s kalibračným systémom TCS, univerzálne použitie
u všetkých implantologických systémov, individuálne 
nastaviteľný v rozsahu 10-40 Ncm, nastaviteľná rýchlosť 
15,20,25 ot./min. 

Hydraulický nerezový 
stolík s otočnou táckou 
180º a nastaviteľnou 
výškou.

  1575,00 € 1287,00 €

Vysokofrekvenčný spoľahlivý kauter 
so širokou škálou indikácií. Vrátane 7 koncoviek, 
nožného spínača, elektródy a násadca.

Multilink Hybrid Abutment

Implantlink semi Classic

Chemicky tuhnúci fixačný kompozitný cement na 
permanentné cementovanie keramických štruktúr 
zhotovených z lítium disilikátu alebo zirkónu na titánové 
alebo zirkónové bázy, pri výrobe hybridných abutmentov 
alebo koruniek na hybridných abutmentoch. Dve rôzne 
opacity, vysoká sila väzby.

Materiál na cementovanie 
dočasných rekonštrukcií 
na implantologické 
superkonštrukcie. Skvelá 
presnosť nasadenia, 
jednoduché odstránenie 
prebytkov, jednoduché sňatie.

9 g 191,20 €

 5 ml 59,90 €

Perfect TCS II

  2312,00 € 2249,00 €

Kvalitný vysokofrekvenčný kauter od 
firmy Coltene. Presný, účinný, šetrný k 
tkanivu. Indikácie, napr. rozširovanie 
sulku, predlžovanie koruniek, 
obnažovanie frakturovaných zubov, 
odstraňovanie hyperplastickej gingívy, 
frenektómia.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Implanter LED

Surgic Pro OPT

Svetelný implantologický motor vrátane kolienka 
20:1 s vysokým výkonom až 80 Ncm. Kolienko, 
motor aj kábel sú autoklávoteľné. Vodoodolný 
dizajn, farebný dotykový displej, multifunkčná 
nožná šlapka, tichá peristalitická pumpa. 

  2352,00 €

  4445,00 €

svetelný s rozoberateľným kolienkom X-DSG20L a záznamom     4413,00 €        4143,00 €
Vrátane dodatočného druhého kolienka X-DSG20L a rovného násadca X-SG65L spolu za 5111,00 €.

svetelný s kolienkom X-SG20L  4105,00 €        3854,00 €
Vrátane druhého kolienka X-SG20L a rovného násadca X-SG65Lspolu za 4755,00 €.

nesvetelný s kolienkom SG20  3097,00 €        2890,00 €
Vrátane druhého kolienka SG20 a rovného násadca SGS-ES spolu za 3425,00 €.

Sada 2 6611,00 €    5052,00 €
Sada 1 + rovný svetelný násadec Surgmatic S11L.

Sada 1 5477,00 €    3920,00 €
Svetelné kolienko Surgmatic S201XL Pro 
a 10 ks sterilné hadičky ZDARMA

   3840,00 €

Kavo EXPERTsurg LUXSurgic Touch

Výkonný, kompaktný a štýlový integrovaný chirurgický motor. Inovovaný násadec je o 16,2 mm kratší a o 
42 g ľahší ako u predchádzajúceho typu. Automatická kalibrácia. Integrované LED svetlo 32 000 lux pre 
ešte presnejšiu chirurgiu. Široká zabudovaná knižnica rôznych rýchlostí (200 – 40 000/min) a krútiacich 
momentov (5 – 80 Ncm) umožňuje pracovať s akoukoľvek súčasnou značkou implantátov. Maximálna 
bezpečnosť. Vrátane chirurgického kolienka X-SG20L 20:1, nožného spínača a 5 ks irigačných tubičiek. 

Variosurg 3 Surgic Pro 2

Woodpecker LX16 Woodpecker LX16 Plus

Nový chirurgický piezoelektrický prístroj. Výkonný, 
inteligentný a precízny. Vhodný na chirurgicu kosti, 
sinus lift, perio a endo chirurgiu, implantológiu. Ľahšie 
a kratšie násadce oproti predchádzajúcej generácii, 
LED svetlo 32 00, lux, Burst mód pre krátkodobé 
zvýšenie výkonu na rezanie najtvrdšej kosti. Široký 
výber koncoviek. Balenie obsahuje prístroj, násadec, 
sterilizačnú kazetu, základný set koncoviek.

Surgic PRO OPT /Variosurg 3 
Value Pack
Balenie obsahuje:
Surgic Pro + D optic
2x X-DSG20L kolienko
1x X-SG65L rovný násadec
Variosurg 3 
2x násadec Variosurg 3
1x vozík iCart Duo
1x prepojovací kábel
1x nožný spínač

Informujte sa o aktuálnej cenovej ponuke

LED svetelný piezochirurgický prístroj 3. generácie určený 
na minimálne invazívnu extrakciu zuba, Intralift, Sinus 
Lift, alveoplastiky, extrakciu apikálnych cýst, predĺženie 
korunky, expanziu hrebeňa a pod. Minimálna tvorba 
tepla, selektívne rezanie (nie je efekt rezania na mäkkých 
tkanivách). Multifunkčný nožný spínač, 7-palcová 
dotyková obrazovka. 7 stupňov výkonu, špeciálny perio 
a endo mód a samočistiaci mód. Možnosť výberu 
zo 7 špecializovaných kitov  a 40 samostatných 
koncoviek.

   4320,00 €    4680,00 €

  8183,00 € 6288,00 €
Náhradný LED svetelný násadec ZDARMA.

Nový integrovaný chirurgický motor. Mikromotor je o 
25% kraší a o a o 9% ľahší ako u predchádzajúceho 
typu. Automatická kalibrácia. Integrované LED svetlo s 
vysokým chromatickým indexom (ukazuje reálne farby). 
Veľký vysokokontrastný dotykový panel. Vylepšená tichá 
peristaltická pumpa. Bezdrôtový nožný spínač. Bezdrôtová 
zabudovaná konektivita cez Bluetooth k prístrojom 
Variosurg 3, Osseo 100+ a aplikácii na iPade. Široká 
zabudovaná knižnica rôznych 
rýchlostí (200 – 40 000/min) a 
krútiacich momentov (5 – 80 Ncm) 
umožňuje pracovať s akoukoľvek 
súčasnou značkou implantátov. 
Maximálna bezpečnosť. Balenie: 
ovládacia jednotka, LED mikromotor 
SGL80M, bezdrôtový nožný spínač 
FC81, svetelné kolienko X-SG20L, 
3 x irigačné hadičky, príslušenstvo.

Nová generácia laserového prístroja s duálnou vlnovou 
dĺžkou 976 nm  a 650 nm. Indikácie: chirurgia mäkkých 
tkanív, endodontická sterilizácia, periodontálna 
sterilizácia, peri-implantitis, terapia s nízkou intenzitou, 
ošetrenie ulcerózneho tkaniva, bielenie a pod. Výhody: 
prakticky žiadne krvácanie, minimalizácia pooperačného 
opuchu, redukcia bolestivosti, zrýchlenie hojenia. 
5-palcová dotyková obrazovka, batéria s vysokou 
kapacitou 2660 mAh. Najvyšší výkon až 16 W. Balenie 
obsahuje: prístroj s násadcom, 3 x laserové okuliare, 
vlákna, koncovku na TMJ terapiu, koncovku na bielenie 
a koncovku na biostimuláciu.

Nová generácia laserového prístroja s duálnou vlnovou dĺžkou 
976 nm/5W (tradičná vlnová dĺžka - hlboká penetrácia do 
tkanív, vhodné na perio a endo aplikácie), 650 nm/200 mW 
(LLLT- Low Level Laser Therapy - hojenie rán a biostimulácia) 
a 450 nm/3W (nová technológia modrého laseru - rezanie 
mäkkých tkanív, ablácia, koagulácia, incísia/excízia - extrémne 
nízka termálne poškodenie tkanív) . Indikácie: chirurgia mäkkých 
tkanív, endodontická sterilizácia, periodontálna sterilizácia, peri-
implantitis, terapia s nízkou intenzitou, ošetrenie ulcerózneho 
tkaniva, bielenie a pod. Výhody: prakticky žiadne krvácanie, 
minimalizácia pooperačného opuchu, redukcia bolestivosti, 
zrýchlenie hojenia. 5-palcová dotyková obrazovka, batéria s 
vysokou kapacitou 2660 mAh.

Chirurgický motor s automatickou kalibráciou. 
Jednoduché a intuitívne ovládanie. Programovateľný. 
Veľký 11 cm displej. Vrátane chirurgického mikromotora s 
rozsahom otáčok 0 - 40 000/min. Celkový výkon súpravy 
až 80 Ncm.

Platí do 
30.6.2022

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Celosvetové trhové podiely
Celosvetové trhové podiely podľa počtu predaných kusov za rok 2018

Opýtajte sa na možnosť zľavy pre stálych zákazníkov a pri väčšom odbere

Vyskúšajte nový ETIII NH implantát za cenu TSIII SA

ÚVODNÁ SADA IMPLANTÁTOV
S CHIRURGICKÝM MOTOROM
SURGIC-PRO LED

Viac informácií str. 54

TS III SA

Otvorený závit
-zabraňuje vzniku nekrózy kosti

Špirálová rezná hrana
-výborná samorezná schopnosť
-jednoduchá zmena uhla zavedenia

Dizajn apikálnej časti
-zvýšená úvodná stabilita   
 v čerstvom extrakčnom  
 lôžku

Závit s jednoduchým 
stúpaním
-synchronizované 
zavedenie
-optimalizovaný dizajn pre 
povrch SA
-zvyšuje odolnosť 
implantátu

Povrch RBM
Povrch SA
plocha zväčšená o 45% oproti RBM

2000 x 

4000 x 

2000 x 

4000 x 

Výhody SA povrchu:

1. Povrch je 
pieskovaný a leptaný 
kyselinou
2. Optimálna drsnosť 
povrchu
3. O 20% rýchlejšia 
bunková odpoveď
4. O 20% rýchlejšie 
hojenie kosti
5. Zaťaženie možné 
už po 6 týždňoch 
miesto obvyklých 3 
mesiacov.

Osadenie protetických častí 
- spojenie kónické a hex.

TS III SA

Zdroj: Millenium Research Group: Dental Implant Competitor Insight 2018

Implantát TS III 3,0 mm
Nová vysokopevnostná zliatina 
titánu. S odolnosťou podobnou 
implantátu s Ø 3,5 mm.Implantát ETIII NH

Osstem ako prvý prichádza s novým superhydrolným implantátom  
so zrýchlenou oseointegráciou 

TS III Ultra - Wide

Široké a krátke implantáty s ostatnými vlastnosťami 
identickými s TSIII a TSII. Veľmi vhodné v situáciách 
keď je možné vyhnúť sa sinus liftu alebo transpozícii 
mandibulárneho nervu. Priemer 6 mm a 7 mm. Dĺžka od 
6 mm. Všetky protetické časti kompatibilné s TSIII a TSII 
implantátmi vrátane rovnakého priemeru Hex ukončenia.

-  najrýchlejšie rastúca implantologická firma na svete 
-  zastúpenie vo všetkých významných krajinách sveta vrátane USA, Japonska, Austrálie, Nemecka, Ruska,       
    Číny, Indie a pod.
-  významné vývojové kapacity, školiace strediská, Inštitút vedy o kosti

Straumann

Zimmer/Biomet 3i 

Nobel Biocare

Osstem/Hiossen  2 327 950

1 882 666

1 811 552

1 868 269

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Sekvencia práce:

Vlastnosti CAS Kitu:
-  bezpečne nadvihne membránu počas vŕtania
-  unikátny stopper systém predíde prevŕtaniu do kavity sínusu
-  hydraulický systém ľahko a bezpečne nadvihne membránu
-  Bone Carrier System na prenesenie a vyplnenie kostným materiálom 
-  Bone Spreading System na rozptýlenie a utlačenie kostného materiálu
-  jednoduchý a intuitívny chirurgický systém 
-  možnosť kombinovať s chirurgiou s osteotómom

Kit špeciálne navrhnutý na ľahké a bezpečné nadvihnutie 
membrány v maxilárnom sínuse krestálnou metódou. Unikátny 
dizajn vrtáka umožňuje precízne vŕtanie, jemné a stabilné 
nadvihnutie, jednoduchú úpravu cesty a chirurgiu septa.

Kombinovaný set na krestálny sinus lift a 
navigovanú implantológiu v jednom.

1

2
4

5

Osstem CAS Kit One CAS Kit

CAS vrták má špeciálny 
atraumatický hrot, ktorý umožní 
vykonať chirurgiu aj v prípade, že 
sínus nie je plochý. Má inverzný 
kónický tvar, ktorý posúva čiastočky 
kosti generované pri vŕtaní 
nahor, čím ochraňujú a nadvihujú 
membránu.

STOPPER sa nasadí pred 
vŕtaním na CAS vrták. Rôzne 
dĺžky 2-12mm. Farebne i 
dĺžkovo označené.

Hydraulický zdvíhač sa nasadí 
na hadičku ku ktorej sa pripojí 
striekačka. Zdvíhač sa pritlačí 
oproti kosti a injektuje sa pomaly 
fyziologický roztok. Zvyčajne 
objem 0,2 -0,3cm3.

Plničom sa transportuje  
kostný materiál na miesto.

Kosť utlačíme 
kondenzorom 
s nasadeným 
STOPPERom.

Kostný materiál 
sa rovnomerne 
rozptýli po mieste 
ošetrenia špeciálnym 
spreaderom. Používa 
sa pri otáčkach
20-30/min.

Pozri video:
www.youtube.com

Viac informácií na:
www.sinuskit.com

3

6

Osstem doživotná záruka
Ponúknite svojim pacientom 
doživotnú záruku na implantáty 
Osstem. Implantát, ktorý by
z akéhokoľvek dôvodu zlyhal 
bezplatne vymeníme.

Plaťte
len za použité

implantáty

V prípade záujmu 
u Vás zriadime na prvý rok 

konsignačný sklad 
implantátov.

1 x mesačne použité
implantáty

nahlásite a my Vám
vystavíme faktúru.

Osstem LAS Kit
Nový set na rýchle a bezpečné nadvihnutie membrány laterálnym prístupom.

Dome Drill sa používa na 
priame vyhotovenie prístupu 
k membráne. Obsahuje 
systém mikro a makro 
rezacích hrán pre vynikajúcu 
reznú schopnosť. Efektívny 
nástroj aj ako zberač 
autológnej kosti.

Core Drill používa sa na 
vytvorenie laterálneho 
okienka pri minimalizácii 
kontaktu s membránou.

Wide Dome a Side Wall Drill 
používajú sa na zväčšenie 
laterálneho okienka.

Máte záujem
o zmenu 

implantologického 
systému?  

Vymeníme Vám Váš súčasný 

implantologický systém

vrátane všetkých komponentov

za systém Osstem
s 50% zľavou

  1991,00 €
ZDARMA pri nákupe 40 x TSIII implantátov.

  1251,00 €
ZDARMA pri nákupe 35 x TSIII implantátov.

Pozri video:
www.youtube.com

Viac informácií na:
www.sinuskit.com

Riešenie pre požívateľov systému Cerec - titánová 
báza, skenovací čap a skenovacie teliesko.

Ti-Link Abutment

NOVINKA

Informujte sa o cene

20 x TSIII alebo TSII + 122 Kit 
(str. 53)  ZDARMA

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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122 Kit

Smart Builder Membrane

Auto Bone Collector

Titánová predformovaná membrána. 3 rôzne varianty podľa plánovanej augmentácie (1-stenná, 2-stenná, 3-stenná).
Výhody:
1. 3D dizajn minimalizuje expozíciu mäkkého tkaniva
2. Oblý dizajn a adekvátna tuhosť poskytujú ochranu pred žuvacími silami
3. Optimálne póry poskytujú optimálne prekrvenie a zároveň zabraňujú úniku kostného materiálu
4. Úprava tvaru a ohýbanie nie je potrebné, jednoduché vytiahnutie v určenom čase.

Nástroj na rýchle odobratie 
kostného materiálu.Veľkosť 
kostných lupienkov je ideálna 
pre techniku GBR. Zároveň 
korešponduje s veľkosťou pórov 
v membráne Smart Builder. 
Excelentná rezná schopnosť bez 
vibrácií. Použitie min. 50-krát. 
Vŕtanie sa začína od 1. stopera 
a ukončí pri 2. stoperi. Na jedno 
použitie je možné nabrať 0,2 mm3 
kosti.

1. stoper 2. stoper

  1991,00 €

  105,00 €

  158,00 €

Jedinečný chirurgický set 
so zjednodušenou 
sekvenciou vŕtania. Skvelá 
rezná schopnosť, nižšie 
teploty kosti pri vŕtaní. 

Sekvencia vŕtania:
Mäkká kosť - 1 vrták
Stredná kosť - 2 vrtáky
Tvrdá kosť - 2 vrtáky

3-stenná2-stenná1-stenná

príklad odberu kosti

Set na vyberanie implantátov akýchkoľvek značiek. 
Jednoduché vybratie v dvoch krokoch. Viac ako 80 % 
úspešnosť.

EFR Kit

Set na vyberanie skrutiek z implantátov akýchkoľvek 
značiek. Viac ako 90 % úspešnosť.

ESR Kit

NOVINKA

NOVINKA

Chirurgický set na paralelné vŕtanie štôl pre implantáty. Prístroj na monitorovanie oseointegrácie. Presné a objektívne informácie na určenie 
stability implantátu. Technika merania je založená na rezonančnej technológii, na 
displeji sa po odmeraní objaví ISQ hodnota (Implant Stability Quotient). ISQ škála je od 
1 do 99. Hodnoty nad 70 znamenajú, že implantát je stabilný a je možné aj okamžité 
zaťaženie, v prípade, že ISQ hodnota je nízka, je potrebné počkať na vhojenie.
 

MulTipeg je titánový čap, ktorý sa našrubuje pomocou MulTipeg Driver do implantátu 
(je potrebné objednať príslušný MulTipeg k Vášmu implantátu), následne sa priblíži hrot 
prístroja k čapy a spraví sa meranie. MulTipeg a MulTipeg Driver sú autoklávovateľné 
a mnohonásobne použiteľné.

Parallel Guide Advanced Kit Hiossen IS3

  1000,00 €
ZDARMA pri nákupe 30 x TSIII implantátov.

IS3 Instrument kit  4999,00 €
Balík: IS3 + 122 Kit (str. 53) + 30 x implantát  ETIII NH (str. 51)

  800,00 €
ZDARMA pri nákupe 30 x TSIII implantátov.

  800,00 €
ZDARMA pri nákupe 30 x TSIII implantátov.

IS3 Instrument kit   2577,00 €

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Osstem MS mini implantáty

One MS Kit

MS Narrow Ridge – implantát vhodný do úzkych priestorov, 
napr. v mandibulárnej anteriórnej čeľusti. V jednom 
kuse odolný voči žuvaciemu tlaku. Vďaka povrchu rýchla 
oseointegrácia.
MS Provisional – implantát vhodný na okamžité upevnenie 
dočasnej protézy pre kompletne alebo čiastočne bezzubých 
pacientov. Optimalizovaný dizajn na zavedenie, jednoduché 
odstránenie. Jednoduchý systém zhotovenia dočasnej 
protézy.
MS Denture – implantát vhodný pre pacientov s malou šírkou 
kosti, kde je nemožné umiestniť bežný implantát. Mikro 
závity pomáhajú distribuovať žuvací tlak na alveolárnu kosť – 
možné okamžité upevnenie protézy. 

Sinus Kit
Kit má kompaktný dizajn kazety
s 5 nástrojmi. Obsahuje: elevátor
s 2 koncami na separáciu a nadvihnutie 
membrány a fraktúrovanie a odobratie 
kosti v oblasti sínusu, nástroj na separáciu 
membrány v počiatočnom štádiu spolu
s koncom na utláčenie kostného materiálu, 
nástroj na nanesenie kostného materiálu
s druhým úzkym koncom 3 mm na 
nadvihnutie mebrány a 2 sínus kyrety
s krátkou 9 mm a dlhou 15 mm špičkou.

Tissue Punch
Nástroj na prerezanie gingívy pri Flappless chirurgii. 
Laserové značky po 2 mm umožňujú zmerať výšku 
gingívy. Priemer 3,8; 4,3; 4,8; 5,3mm.

Kit na maxilárny sinus lift pre 
vertikálnu expanziu objemu 
alveolárnej kosti v posteriórnej 
časti maxily. Obsahuje osteotóm 
2,5; 3,0; 3,5; 4,0 a kladivko.

Osteotome Kit
Kit na sinus Lift na vertikálnu 
expanziu objemu alveolárnej 
kosti. Kompletný set obsahuje 
4 x konvexné osteotómy, 4 x 
konkávne osteotómy, kladivko, 
8 x stopery.

Kombinovaný set na mini implantáty 
a navigovanú implantológiu v jednom.

Osteotome Full Kit Ridge Split Kit 
Kit na expandovanie úzkej alveolárnej kosti. Obsahuje 
4 dlátka a držiak, čo umožnuje použiť kladivko v 
prípade, že rezanie kosti vrtákom je v kosti nie dobrej 
kvality neúčinné. V dvoch verziách - rovnej a zahnutej.

Esset Ridge Split Kit OneGuide Kit

Set na expanziu alveolárneho hrebeňa. 
Použitie:
1. Rozrezanie a odklopenie laloka bežným 
spôsobom.
2. Použitie vrtáka Crest Remover na 
odstránenie crestálnej kosti a na rozpočítanie 
priestoru.
3. Použitie pílky na rozrezanie hrebeňa 
pozdĺžne.
4. Navŕtanie úvodných dier pomocou vrtáka 
Twist Drill.
5. Rozšírenie alveolárneho hrebeňa na 
požadovaný tvar použitím sekvenčných  
vrtákov Set Drill I-IV. Vrtáky Set Drill expandujú 
kosť postupne a veľmi jemne, nakoľko sú 
kónické.
6. Zavedenie implantátov podľa štruktúry kosti. 
V normálnej kosti implantát priemeru 4,0 mm 
a tvrdej kosti implantát 4,5 mm.

Chrirugický set na implantovanie pomoocu 
chirurgickej šablóny.

Úvodný set

Spolu

5490,00 €
Ušetríte 2699 €.

1 x chirurgický motor Surgic Pro LED + LED kolienko (str. 50)
1 x chirurgický set 122 Kit (str. 53)
5 x implantáty Osstem TSIII (str. 51)
6 x Cytoplast šitie (str. 46)
6 x PermaSharp Monofil šitie (str. 46)
5 x Cytoplast TXT-200 membrány (str. 46)
2 x CompactBone B 0,5 ml (str. 47)
1 x BoneProtect Membrane 15 x 20 cm (str. 47)
1 x BoneProtect Guide 15 x 20 cm (str. 47)
5 x Hygitech sterilné sady (str. 48)
1 x AutoBone Collector (str. 53)

Pozri video:
www.youtube.com

  640,00 €

  640,00 €    900,00 €

  1251,00 €
ZDARMA pri nákupe 35 x TSIII implantátov.

  701,00 €

  57,00 €

Informujte sa o cene

Informujte sa o cene

Veľkosti - 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm

úvodný chirurgický set  560,00 €

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Špeciálny odtlačkový 
materiál na funkčné 
odtlačky konzistencie 
heavy body. Predĺžený 
čas tuhnutia. 
Balenie: 3 x 80 ml, 
1 x 10 ml Sta-Seal 
Catalyst F.

Špeciálny odtlačkový 
materiál bez eugenolu 
na funkčné odtlačky 
(podobne ako 
Repin). Príjemná 
spracovateľnosť a 
aróma. Neirituje.

2 x 80 ml   50,20 €

4 x 0,8 g   33,50 €

   37,70 € 100 x 0,3 g   225,60 €
25 x 0,3 g   75,30 €

č. 000   18,60 €

Obojstranný nerezový inštrument slúžiaci na zavádzanie 
retrakčného vlákna do sulku.

Obojstranný nerezový 
inštrument slúžiaci 
na zavádzanie 
retrakčného vlákna 
do sulku.

Bavlneno-polyamidové kombinované vlákno spletené 
do retiazky impregnované AlCl3. 

NOVINKA – najtenšie retrakčné vlákno na svete - 0000

Retrakčná pasta a obsahom 15 % AlCl3 
do 2 minút retrahuje gingívu a vysuší 
sulkulárnu tekutinu. Aplikácia pomocou 
bežnej kompulovej pištole. Špeciálna 
tenká koncovka s mäkkým ukončením 
a značkou podobne ako pri perio sonde 
umožňuje presnú kontrolu aplikácie. 

Neimpregnované 
retrakčné vlákno 
zo 100 % bavlny, 
spletané do podoby 
retiazky, dĺžka 244 
cm.

Klasicky pletené retrakčné 
vlákno neimpregnované alebo 
impregnované hexahydrátom 
chloridu hlinitého.

Retrakčné vlákno zosilnené medeným drôtom pre lepšie 
držanie tvaru. Veľkosť 0 - 3.

Hemostatický 25 % 
roztok chloridu hlinitého 
na gingiválnu retrakciu 
bez epinefrínu.

Kompresné valčeky na ošetrenie gingiválneho krvácania. 
Jednoduché použitie. 

Pasta na retrakciu gingívy a zastavovanie krvácania. Obsahuje 15 % AlCl3. Určená 
na aplikácie najmä pri odtláčaní, ale aj pri preparácii kavity, po sňatí dočasnej korunky, 
po použití lasera a všade tam kde je potrebná hemostáza a retrakcia. Vynikajúca 
absorbčná schopnosť, jednoduchá a precízna aplikácia produktu, nesfarbuje.

100 x 0,25 g   257,40 €

č. 00   16,70 €
č. 0, 1, 2, 3   15,70 €

225 cm neimpregnované 13,10 € 12,50 € 183 cm neimpregnované 16,80 € 15,20 € 120 sortiment Anatomic  31,40 €
150 ks sortiment  36,00 € 31,90 €

Progresívna náhrada
retrakčných vlákien
a krúžkov. Hemostatická a 
retrakčná pasta na 3 - 5 re-
trakcií. Obsahuje 15 % AlCl. 
Aplikácia trvá do 2 minút. 

254 cm, 0000/000/00/0/1/2  16,90 €

183 cm Shortcut neimpregnované 22,30 € 20,30 €
183 cm Shortcut impregnované 22,30 € 20,30 €

183 cm impregnované  20,50 €
183 cm neimpregnované  15,80 €

Impregnované 
spletané retrakčné 
vlákno s vysokou 
savosťou. Obsahuje 
10% aluminum 
potassium sulfát.

Impregnované spletané retrakčné vlákno s vysokou 
savosťou. Obsahuje 10% aluminum potassium sulfát.

0,7 g   18,00 €

25 x 0,25 g (6,25 g)  81,70 €

13 ml   33,40 €    52,00 €

0,8 g   10,70 €

Možnosť zakúpiť aj jednotlivé veľkosti.

Sta-Seal F OutlineDetaseal Function

Alustat Foam 3M Adstringent Retraction Paste

Retraction Cord Packer Voco Retraction Paste

Ultrapak Best-Cord Nano Impregnated

Retracto Stay-put 

Racestyptine Fischer’s Ultrapak Packer

Traxodent

Gingibraid

Gingibraid Shortcut

Comprecap 

A-silikónový 
odtlačkový ma-
teriál na funkčné 
odtlačky. Ideálna 
jemná konzistencia. 
Balenie: 80 ml báza, 
80 ml catalyst, 1 x 
striekačka.

   66,60 € 140 g + 65 g   21,10 €

Retrakčné pomôcky 
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Nástroj na zavádzanie 
retrakčných vlákien 
s troma okrajmi na 
zavádzanie a jemným 
drážkovaním.



   485,00 €

Miešačka na 
alginátové odtlačkové 
hmoty. Homogénne 
rozmiešaná hmota bez 
bubliniek. 2-rýchlostné 
miešanie.

Bezprašný, rýchlo tuhnúci 
alginátový materiál 
s chromatickým 
indikátorom.

453 g   7,30 €

Alginátová odtlačková hmota s chromatickým 
indikátorom. Odlievanie do 100 hodín.

450 g   7,40 €
Pri kúpe 3 a viac bal cena 6,50 €.

Veľmi presný alginát (class A) - 
reprodukuje detaily do 25 um, rýchlo 
tuhnúci s mentolovou príchuťou. Farba 
svetlomodrá. Miešací čas 30 s, čas 
tuhnutia 1 min, pracovný čas 2 min.

Extra rýchlo tuhnúci alginátový 
materiál s príchuťou tutti-frutti. 
Farba ružová. Miešací čas 30 
s, čas tuhnutia 1 min 15 s, 
celkový pracovný čas 25 s.

500 g   7,90 €

    7,10 €

Kvalitný bezprašný alginát. 
Jednoduché zmiešanie 
s vodou do 3 sekúnd. 
Pod tlakom výborne zateká. 
Spearmintová príchuť.

Digitálny prístroj na miešanie alginá-
tových hmôt. Vždy presné, homogénne 
bezbublinové odtlačky, ktoré vyzerajú 
ako silikóny,  stlačením jedného tlačidla. 
Vrátane kompletného príslušenstva.

Vylepšený digitálny prístroj na miešanie 
alginátových hmôt. Extra rýchle 
namiešanie už za 6-8 sekúnd. 

   29,90 €

Alginate Adhesive  19,50 €

Lopatka kovová 10,60 €
Lopatka plastová  2,60 €
Miska na miešanie  6,90 €
Water Dosing Bottle 350 ml 13,20 €
Lyžica a odmerka na vodu 1,30 €

Cavex Cream Alginate 500 g 12,20 €
Pri kúpe 4 a viac ks 25% zľava.

Cavex OrthoTrace 500 g 12,20 €
Pri kúpe 4 a viac ks 25% zľava.

 1170,00 €     1115,00 €
10 ks ľubovoľného alginátu Cavex ZDARMA.

Cavex ColorChange 500 g 12,20 €
Pri kúpe 4 a viac ks 25% zľava.

Alginate Container  32,20 €

Algináty Cavex

Alginate Mixer Alligat Chroma

Kromopan

Turboprint A

Turboprint Ortho Speed GC Aroma Fine Plus

Cavex Alginate Mixer II Cavex Alginate Mixer 3

 1440,00 €     1373,00 €
10 ks ľubovoľného alginátu Cavex ZDARMA

Cavex Cream Alginate 500 g - Najmodernejší alginát na trhu. 
Zmiešanie do nádherne jemnej krémovej konzistencie. Nepre-
konateľná presnosť 5 um (podobná alebo rovnaká ako silikóny). 
Skenovateľný. Skvelá elasticita a pevnosť. Príjemná aróma. 
9-dňová stabilita.

Cavex ColorChange 500 g - Inteligentný alginát s 2-fázovou 
zmenou farby. Z fialovej na ružovú (koniec miešania) a z ružovej 
na bielu (koniec tuhnutia). Až 9 dňová dimenzionálna stabilita. 
Vysoká elasticita, pevnosť a deformačná rezistencia. Extra rýchle 
tuhnutie v ústach – 1 min.

Cavex OrthoTrace 500 g - Alginátový materiál vyladený pre 
ortodontické účely. Extra rýchla absorbcia vody pre jednoduché 
a bezprašné miešanie. Ružová farba, príjemná ovocná aróma. 
Vysoko elastický a pevný. Extra rýchle tuhnutie v ústach – 1 min.

Water Dosing Bottle 350 ml - Nádoba na precízne dózovanie 
vody. Rovnaké pomery prášku a vody = konštantná a 
predikovateľná kvalita odtlačku.

Alginate Container - Nádoba na uskladnenie alginátu a 
uchovanie jeho kvality. Praktický odkladací priestor v hornej 
časti viečka na lyžičku a odmerku. Rozmery 15 x 15 x 18 cm. 
Farba – modrá, ružová)

4x za sebou najlepší alginát podľa Dental Advisor
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Algináty Zhermack
Tropicalgin 453 g - najobľúbenejšia odtlačková hmota s farebným indikátorom tuhnutia od červenej po žltú. Príchuť 
tropického ovocia.
Hydrogum 5 Days 453 g - alginátová odtlačková hmota s 5 dňovou odtlačkovou stabilitou. Príchuť mango.
Hydrocolor 5 453 g - alginátová odtlačková hmota s 5 dennou rozmerovou stabilitou a farebným indikátorom. Príchuť 
lesných plodov.
Orthoprint 500 g - elastický, presný alginát žltej farby s extra rýchlym tuhnutím vhodný najmä na ortodontické  odtlačky 
a štúdijné modely. Vanilková príchuť.

Orthoprint 500 g   11,20 €        9,90 €
Hydrocolor 5 453 g  12,90 €     11,80 €
Hydrogum 5 Days 453 g  12,90 €     11,80 €
Tropicalgin 453 g   11,20 €       9,90 €

Hydrogum 500 g   11,20 €     10,70 €

MX-300
Digitálny prístroj na miešanie alginátových 
a sádrových hmôt. Rýchle miešacie časy, 
konzistentná kvalita bez bublín.

   1266,00 €     1059,00 €
12 x algináty Zhermack ZDARMA.

Indurent gel 60 ml 13,10 € 12,90 €

Osvedčený odtlačkový 
C-silikónový 
materiál s výbornou 
hydrofilnosťou.

VL - Viac zatekavá verzia.

Oranwash L, Oranwash VL 140 ml 13,10 €  11,90 €

ZetaPlus VL set  37,10 €      34,80 €
Zetaplus Putty, Zetaplus Soft 900 ml 27,90 €  25,80 €

ZetaPlus L set  37,10 € 34,80 €

Oxasil
Thixotropný 
C-silikónový materiál, 
ekonomický a precízny.

Light Flow/Very Light Flow/Mucosa 140 ml 10,80 €
Oxasil Putty/Soft Putty 900 ml  17,60 €

Oxasil Activator Paste 60 ml  8,60 €

Speedex

60 ml activator  22,50 €    16,90 €

C-silikónový odtlačkový materiál.

GreenClean - pH neutrálny biodegradovateľný 
čistiaci prostriedok na odtlačkové lyžice, 
špachtle a iné nástroje od alginátov a sádry. 
Príjemná čerstvá aróma. 

kompletný set  77,10 €   49,90 €

140 ml medium   15,90 €
140 ml light body   15,90 €
900 ml putty  38,70 €   26,90 €

Príslušenstvo

Miešacie koncovky 50 ks  25,90 €
Intraorálne špičky 50 ks  12,90 €
Fluo Spatula 6 ks  11,60 € 10,30 €
Kovová špachtľa Zhermack 1 ks 19,10 € 17,90 €
Aplikačná pištoľ UniPress (1:1, 4.1)  69,90 €
Odtlačkové lyžice 1 ks  7,10 €

Occlusal Impression Tray  31,10 €

Putty Cut 1 ks   10,60 €

Miska plastová 1 ks  4,40 €

Impression Bags 100 ks  29,90 €

Miešacia špachtľa 1 ks  3,10 €

Čistiace prostriedky

Algitray 1 kg   39,70 €

Orange Solvent 200 ml  11,90 €

GreenClean 1 kg   27,20 €
Tray-Fix Spray 200 ml  16,90 €

Traypurol Tabs 50 ks 92,70 €      89,90 €
Traypurol Liquid 1L  53,00 €  51,80 €

Go-2011   48,10 €

Alphasil Perfect
C-silikónový 
odtlačkový 
materiál.

Kompletný set    47,70 €

Medium 150 ml   13,90 €
Activator 60 ml   15,30 €

Light 150 ml  15,10 €
Putty 900 ml     28,00 €

ZetaPlus L/ZetaPlus VL

Algináty, C-silikóny a príslušenstvo 57

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Affinis Black
Nový lyžicový materiál čiernej farby so skvelou 
čitateľnosťou v kombinácii so strieborným a zlatým 
krémom. Mimoriadne presný výsledok. Vhodný na 
všetky bežné indikácie, vrátane jednokrokových aj 
dvojkrokových odtlačkov a funkčných odtlačkov. 
Piest 75 ml (dlhší) sedí na všetky bežné pištole.

2 x 75 ml   56,50 €

Aquasil Ultra+
Vysokokvalitný A-silikónový materiál.

2 x 360 ml  222,70 € 213,90 €

Variotime

2 x 50 ml  30,30 € 28,80 €
2 x 300 ml  50,40 € 45,80 €

2 x 380 ml Dynamix 111,20 € 107,90 €
Dynamix Speed   Informujte sa na cenovú ponuku.

Virtual

Hydrorise Implant

2 x 50 ml   53,00 €
2 x 300 ml   92,00 €

Moderná a-silikónová 
odtlačková hmota. 
Excelentná adaptácia 
k tvrdým i mäkkým 
tkanivám (vlhkými 
suchým). Výborná 
precíznosť, svieža 
pepermintová príchuť.

Skenovateľný vysoko rigidný 
A-silikónový materiál určený 
špeciálne na implantáty. 
Krátky čas tuhnutia, skvelá 
zatekavosť, skvelá čitateľnosť 
odtlačku. Možnosť dezinfikovať 
bez dimenzionálnych zmien. 
Balenie: 380 ml, 1 x bajonetový 
krúžok, 5 x miešacie koncovky.

Presný A-silikón 
pre techniku 
dvojitého 
odtláčania 
a dvojitého 
miešania.

Elite H-D+ Hydrorise

2 x 50 ml Light Body normal alebo fast   45,40 €   39,80 €
Light body 2 x 50ml  50,50 €    46,70 €

2 x 380 ml Maxi Heavy Body    135,80 €

2 x 250 ml  84,50 €   79,70 €

3 x 380 ml   211,60 €
2 x 50 ml   69,90 € 64,90 €

Nový hyperhydrofilný spoľahlivý 
odltlačkový A-silikónový materiál od 
firmy Zhermack. Výhody: extrémne 
presný, vytláča tekutinu zo sulku, pri 
snímaní bez deformácií, extrémne 
nízky kontaktný uhol pod 10 %, 
skvelé výsledky v každej situácii.

2 x 250 ml Putty normal alebo fast   59,90 €   53,80 €

380 ml                      82,30 €

2 x 380 ml Maxi   119,30 €

Putty 2 x 300ml   84,40 € 75,80 €

2 x 380 ml Maxi     127,60 €    114,80 €

A-silikónová odtlačková hmota 
využívajúca nanotechnológiu. 
Výborná kresba, objemová 
stálosť a veľmi prijateľná cena.

Honigum Pro

380 ml Putty   121,00 €

A-silikónový odtlačkový materiál 
s vynikajúcou reprodukciou detailov, 
skvelou zatekavosťou a stabilitou 
v lyžici aj intraorálne. Neutrálna 
príchuť a vôňa medu.

2 x 450 ml Putty   116,90 €

2 x 50 ml Heavy body  59,80 €
2 x 50 ml Light body  66,70 €

Affinis

2 x 50 ml precious zlatý/strieborný 66,90 €   62,70 €

Skvelá A-silikónová odtlačková 
hmota s výbornou afinitou  
k vlhkému povrchu. Thixotrópna  
so samokontúrovacím charakterom.

2 X 300 ml putty  105,20 €   99,50 €

Sympress II + 1 x Affinis Starter Kit 360 ml + 3 x Affinis 
2 x 360 ml + 1 x Affinis Precious 2 x 50 ml  
   1684,00 € 1489,00 €

President
40-te výročie prvého A-silikónového materiálu na svete. 
Modernizovaný s novými konzistenciami a farbami.

V-Posil
A-silikónový vysokohydrofilný odtlačkový materiál. Veľmi presný. 
Dlhý pracovný čas a krátky čas tuhnutia.

Heavy Soft Fast 2 x 380 ml  212,80 €
Heavy Soft Fast 380 ml  129,90 €

Light Body Fast 2 x 50 ml  61,90 €
Putty Fast 2 x 450 ml  129,90 €

Panasil 

2 x 50 ml  59,20 € 45,90 €

Veľmi kvalitná A-silikónová odtlačková hmota.

2 x 200 ml   57,40 €
2 x 450 ml  114,20 € 86,90 €

2 x 50 ml light, regular  52,80 €
2 x 300 ml Putty   80,60 €

380 ml Heavy   123,80 €

Štartovacia sada – 2 x 450 ml Putty Fast, 2 x 50 ml 
Light Fast   156,20 €

Štartovacia sada – 2 x 380 ml Putty Fast, 2 x 50 ml 
Light Fast   261,70 €
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Express XT Penta H/Penta PuttyExpress XT
Nová generácia 
A-silikónovej odtlačkovej 
hmoty na ručné miešanie.
Výborná zatekavosť, 
hydrofilnosť, mimoriadna 
pevnosť v ťahu a skvelá
rozmerová stabilita.

A-silikónový materiál 
do automatického miešača.

Miešacie koncovky Penta 30 ks 34,90 € 32,90 €

Monophase / Soft Monophase Express STD

300 ml+ 60 ml Soft Monophase     109,50 € 2 x 305 ml   60,90 €

Nová presná 
polyétherová odtlačková 
hmota s mentolovou 
príchuťou, mäkkšej 
konzistencie.

Polyvinynilsiloxanový odtlačkový materiál pre 
techniku korekčného odtlačku aj na sendvičovú 
technik v ručne miešateľnej verzii.

300 ml+ 60 ml Monophase  95,40 €

Pentamix Lite
Nový kompaktný miešač 
odtlačkových hmôt. Šetrí 
pracovné miesto, nízka 
hmotnosť.

ZDARMA pri nákupe materiálov 
v cenníkovej cene od firmy 3M 
v hodnote 1150 €*

759,00 €   723,00 €

Pentamix 3
Rýchly a precízny prístroj 
na miešanie odtlačkových 
hmôt bez bublín. Menší 
odpad a 2 krát rýchlejší 
ako Pentamix 2.

ZDARMA pri nákupe materiálov v cenníko-
vej cene od firmy 3M v hodnote 1800 €*

     1409,00 €

Imprint 4
A-silikonový materiál s aktívnym samozahrievaním pre mimoriadne krátku dobu tuhnutia 
v ústach a najvyššou mierou hydrofílie. Vynikajúca reprodukcia detailov, mätová príchuť. 
Vhodný napr. na odtlačky koruniek, mostíkov, inlejí, implantátov a ortodontické odtlačky. 
Intraoral Syringe zelená.

Intraoral Syringe 20 ks      45,80 €

80 g prášok, 50 ml tekutina, 15 ml  
adhezívum                        133,40 €
Rebase II plastový box ZDARMA. 
Do vypredania zásob.

Rýchlotuhnúci tvrdý 
rebazovací materiál  
s výbornou leštiteľnosťou 
a vysokou mechanickou 
silou. Polymerizuje  
za 4:30 min.

Ufi Gel Hard Ufi Gel Hard C

Betasil Vario

Ufi Gel P 

60 g prášok, 40 ml liquid, 20 ml kondicionér 
                                                   145,20 €       139,90 €

2 x 50 ml + prísl.     171,60 € 164,50 €

Ručne miešateľný tvrdý podkladový 
materiál na rebazáciu. Pevná adhézia, 
farebne stály, estetický, rýchle spracovanie.

Ručne miešateľný tvrdý podkladový 
materiál na rebazáciu. Pevná adhézia, 
farebne stály, estetický, rýchle spracovanie.  
Balenie: 80 g kartuša, 10 ml adhezívum, 
miešacie koncovky.

A-silikónová odtlačková hmota.

Mäkký podkladový materiál na báze 
A-silikónu v tubách. Pevná adhézia, farebne 
stály, estetický, rýchle spracovanie.

GC Tissue Conditioner

90 g prášok, 101 ml tekutina, 15 ml lak 
                               120,40 €            118,90 €

Mäkký akrylátový slizničný kondicionér 
a rebazačný materiál.

GC Reline 

80 g prášok, 50 ml tekutina  149,50 €

Ordinačná živica bez obsahu MMA 
na trvanlivé a dlhodobé podkladanie 
celkových a čiastočných náhrad.

2 x 250 ml    64,90 €
2 x 50 ml    48,10 €

Impregum/Impregum Soft
Polyéterový presný odtlačkový 
materiál pre monofázovú techniku 
a pre automatické miešanie 
a dávkovanie v automatickom 
miešači, prípadne ručne.

Impregum Penta Soft 380 ml  165,70 €
Impregum Penta 380 ml 153,40 € 147,90 €

2 x 360 ml   192,20 € 184,50 €
AKCIA 3 + 1 ZDARMA. Cena za 1 bal v akcii 144,20 €.*

Trial Kit – 360 ml + 50 ml + prísl.             117,90 €
4 x 50 ml light, quick light, quick ultra light   121,70 €
AKCIA 3 + 1 ZDARMA. Cena za 1 bal v akcii 91,30 €.*

2 x 80 ml                  173,70 €

6 x 50 ml Light, Medium                   94,80 €
2 x 300 ml Putty                    51,30 €

Miešacie koncovky Penta 50 ks 56,30 € 54,90 €

Registrácia zhryzu

Blue Lamin Bite Wafers 24 ks   36,40 €
Variotome Bite 2 x 50 ml   31,20 €
GC Bite Compound 15 x 8 g  41,50 €

Occlufast Rock 2 x 50 ml  44,80 € 39,70 €

Jet Blue Bite 4 x 50 ml   103,30 €
Imprint Bite 4 x 50 ml  152,30 €

Occlufast + Color 2 x 50 ml   51,50 €

Jet Blue Bite 50 ml  30,70 € 28,80 €
Futar D/ Futar 2 x 50 ml 54,30 € 41,90 €

Registrado Clear 50 ml   32,30 €

360 ml Penta H/Penta Putty  59,50 €
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Woodpecker koncovky 
Koncovka Kompatibilita 

(závit)
Alternatívne koncovky
od iných výrobcov

Cena Použitie Typ 

G1 l l l l l 26,20 € Odstránenie supragingiválnych depozitov vo všetkých kvadrantoch.

G2 l l l l l l B 26,20 € Supragingiválny tvrdý zubný kameň.

G3 l l l l l l P 27,60 € Supragingiválny, subgingiválny zubný kameň a diastémy.

G4 l l l l l l A 27,60 € Supragingiválny zubný kameň

G5 l l l l l l 1/ l G1 28,20 € Supragingiválny zubný kameň a oblasť krčka.

G6 l l l l l l C/l 2/l G2 28,20 € Supragingiválny tvrdý zubný kameň.

G7 l l l l l l D/l 5/l G25 28,20 € Odstraňovanie koruniek a výplňových hmôt.

G8 l l l l l l 5AE/l G26 27,60 € Odstraňovanie koruniek s irigáciou.

G9 l 32,40 € Odstránenie supragingiválneho zubného kameňa, interdentálneho 
zubného kameňa a kameňa na cervikálnej časti zuba.

G10 l 37,20 € Odstránenie supragingiválnych depozitov vo všetkých kvadrantoch, 
vrátane interproximálnych miest a sulku.

G11 l 42,00 € Diamantová koncovka na jemnú úpravu povrchu zuba v interproximálnej 
oblasti.

G20 l 37,20 € Diamantová koncovka na upravenie subgingiválneho schodíka po 
ukončení preparácie vrtákom.

G21 l 37,20 € Diamantová koncovka na vyleštenie vypreparovaného supragingiválneho 
a subgingiválneho schodíka.

G30 l 37,20 € Diamantová koncovka na vyleštenie vypreparovaného supragingiválneho 
a subgingiválneho schodíka.

G31 l 37,20 € Diamantová koncovka na preparáciu meziálnej kavity.

G32 l 37,20 € Diamantová koncovka na preparáciu distálnej kavity.

P1 l l l l 27,60 € Tenká a ostrá koncovka na čistenie a irigáciu subgingiválnych depozitov.

P2L l l l l P25L 31,20 € Odstraňovanie zubného kameňa  na furkáciách v úzkych priestoroch a 
v diastémach.

P2LD l l l l H2L 32,40 € Diamantová koncovka na root planning a subgingiválny zubný kameň.

P2R l l l l P25R 31,20 € Odstraňovanie zubného kameňa  na furkáciách v úzkych priestoroch a 
v diastémach.

P2RD l l l l H2R 32,40 € Diamantová koncovka na root planning a subgingiválny zubný kameň.

P3 l l l l l PS 29,80 € Subgingiválny a hlboký perio zubný kameň.

P3D l l l l DPL3 30,70 € Root planning po perio chirurgii.

P4 l l l l l G4 30,00 € Subgingiválny kameň a kameň v diastémach.

P4D l l l l RT1 30,70 € Náhrada reamera, vytvorenie správneho tvaru koreňového kanálika

E1 l l l l l File Holder 120 29,80 € Anteriórne zuby

E2 l l l l l File Holder 90 40,80 € Posteriórne zuby

E3 l l l l l H/l S07/l E6 28,20 € Laterálna kondenzácia

E3D l l l l l ET18D/l E7D 31,20 € Odstránenie kalcifikácií, starých koreňových výplní a odstránenie pre-
visov v pulpálnej komore.

E4 l l l l l ET40 30,60 € Odstraňovanie obštrukcií a zalomených koreňových nástrojov.

E4D l l l l ET40D 32,40 € Diamantová koncovka na odstránenie stvrdnutých výplní pri reendod-
oncii.

E5 l l l l l ET20 30,60 € Odstránenie koreňových výplní a zlomených nástrojov v koronálnej 
tretine.

E5D l l l l ET20D 32,40 € Diamantová koncovka na odstránenie previsov v pulpálnej komore.

Endodontic 
Files

l Endodontic Files ISO 
15, 20, 25, 30, 35, 40

29,40 € K-file .02 z NiTi zliatiny

E10 l l l l 30,60 € Vyleštenie koreňového kanálika pri retrográdnom plnení.

E10D l l l 34,80 € Diamantová koncovka na vysokoúčinné vyleštenie koreňového kanálika 
pri retrográdnom plnení.

E11 l l l l 30,60 € Vyleštenie koreňového kanálika pri retrográdnom plnení.

E11D l l l 34,80 € Diamantová koncovka na vysokoúčinné vyleštenie koreňového kanálika 
pri retrográdnom plnení.

E12D l l l 34,60 € Diamantová koncovka na odstránenie kalcifikácií a zlých výplní 
v pulpálnej kavite aby sa otvoril vchod do koreňového kanálika.

E14 l l l l 30,60 € Odstraňovanie zalomených koreňových nástrojov.

E15 l l l l 30,60 € Odstraňovanie zalomených koreňových nástrojov.

SB1 l l l l SB/l EX1/l D62D 31,20 € Zubný kameň na okluzálnych plochách a v oblasti krčku.

SB2 l l l l SBM/l EX2/l G65D 31,20 € Odstránenie proximálneho cervikálneho kazu.

SB3 l l l l SBD/l EX3/l G66D 31,20 € Odstránenie kazu na distálnom krčku.

SBL l l l l EXL 31,20 € Uhol 45° vľavo. Odstránenie kazu bez poškodenia vedľajšieho zuba.

SBR l l l l EXR 31,20 € Uhol 45° vpravo. Odstránenie kazu bez poškodenia vedľajšieho zuba.

P90 60,00 € Ošetrenie implantátu

A1 l l 37 32,20 € Odstránenie plaku a bežného supra a subgingiválneho kazu.

A2 l l 39 32,20 € Odstránenie plaku a bežného supra a subgingiválneho kazu.

l Satelec             l EMS          l Amdent       l Kavo         l Sirona          l NSK
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 Koncovky kompatibilné so závitom:

Profylaxia a bielenie60
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Woodpecker PT-A
Kombinovaný prístroj na periodontálne ošetrenie, endodontické ošetrenie, ošetrenie implantátov a pieskovanie 
(odstraňovanie škvŕn a plaku). Veľká dotyková obrazovka, multifunkčný nožný spínač a automatická identifikácia 
módu (pri zdvihnutí násadca).Násadec na pieskovanie sa skladá z 3 častí pre jednoduchú údržbu, tryska s malým 
priemerom na koncentrované pieskovanie. Vyhrievanie vody.

Balenie: 2 x ultrazvukový násadec, 2 x pieskovací násadec, 2 x momentový kľúč, 2 x sterilizačná kazeta, 2 x fľaša 
na vodu (600 ml a 1400 ml), 1 x multifunkčný nožný spínač, 2 x nádoba na prášok, 2 x prášok 65um, 2 x hadica 
na vodu a hadica na vzduch, 2 x ihla na údržbu, 2 x koncovka P33, 2 x titánová koncovka P59, 2 x titánová kon-
covka 56, 2 x titánová koncovka P50L, 2 x titánová koncovka P50R, 1 x koncovka na ošetrenie implantátov P94, 
1 x koncovka na ošetrenie implantátov P95, 2 x endo irigačná koncovka E60, 5x subgingiválna koncovka.

   3719,00 €

Woodpecker U600 LEDPT Master 3
Nový svetelný odstraňovač zubného kameňa s bezbolestnou 
technológiou vibrácie koncovky. Aplikácie: scaling, perio, 
endo. Prístroj kompatibilný s EMS. V balení 10 koncoviek.

Bezbolestný svetelný piezoelektrický keramický 
ultrazvukový prístroj na periodontálne ošetrenie. 
Bezbolestne odstraňuje plak a zubný kameň 
(supra aj subgingiválne). Eliptické vibrácie 
titánových koncoviek s aplitúdou len 20-60 
mikrometrov. 12 nastavení výkonu. Možnosť 
použitia vody, peroxidu, NaOCl alebo chlórhexidínu 
pri ošetrení vďaka vlastnej externej nádobe. 
Unikátny elegantný ergonomický vodeodolný 
dizajn, dotykový panel. 

U600 Iný prístroj

s 2 násadcami   893,00 €   1269,00 €
s 1 násadcom   839,00 €

Woodpecker UDS-E LED/DTE D7
Výkonný piezoelektrický odstraňovač zubného kameňa 
s integrovanou nádobou na vodu, fyziologický roztok, 
príp. dezinfekčný prostriedok, napr. chlórhexidín. 
Násadec je možné autoklávovať. Aplikácie: scaling, 
perio, endo. Prístroj kompatibilný s ultrazvukovým 
prístrojom EMS alebo Satelec.
V balení 8 koncoviek.

Woodpecker – kompatibilný s EMS    612,00 €

Woodpecker U6 LED
Nový ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa 
s LED svetlom. Supragingiválne, subgingiválne i endo 
ošetrenie. Automatická mikroprocesorom riadená 
úprava frekvencie. 
Dotykové ovládanie. 
V balení 6 koncoviek - G4, 
G12, P1, P3, P8, E62.
Kompatibilný s EMS.

   455,00 €

Woodpecker/DTE násadec

MyLunos

svetelný   174,00 €

Násadce kompatibilné s ultrazvukovým prístrojom EMS 
alebo Satelec.

Profesionálny 
pieskovací prístroj 
pre supragingiválne 
i subgingiválne 
použitie.
 

nesvetelný   168,00 €

Varios Combi Pro

Varios 970 LED

  3220,00 € 2480,00 €
Náhradný svetelný násadec v hodnote 715,00 € ZDARMA.

Kombinovaný piezoelektrický svetelný odstraňovač zubného kameňa a profylaktický 
pieskovací násadec so 60 stupńovou tryskou. Balenie obsahuje aj 5 x 15 g Flash Pearl 
a 3 koncovky.

Varios Combi Pro  4477,00 € 4089,00 €
Giga pack   5905,00 € 
Giga Pack obsahuje aj:
Perio-kit s nádobou a násadcom (subgingingiválna sada)
Druhú nádobu s hadicou a násadcom 
(druhá supragingiválna sada)
Druhý ultrazvukový LED OZK násadec

Výkonný piezoelektrický 
odstraňovač zubného kameňa
s funkcou iPiezo Engine - 
stabilná frekvencia automaticky 
nastavovaná pre každú koncovku. 
Veľký LED displej, automatický 
čistiaci mód. Možnosť výberu 
práce nasucho, prítok vody z fľaše 
alebo externe. Vhodný na endo, 
perio a všeobecný scaling. 

Vector Paro Pro (s paro násadcom a scalerom)  
  4869,00 €  4106,00 €

Vector Paro (s paro násadcom) 3893,00 € 3299,00 €

Vector RinsEndo Desinfection 2,5 L  55,50 €   53,90 €

Vector Fluid Polish 200 ml 56,30 €   52,90 €
Vector Cleaner 2,5 L  35,20 €   32,90 €

Prístroj na ošetrenie parodontu novou metódou bez poškodenia koreňov 
a mäkkých tkanív. Pružné nástroje prenášajú ultrazvukovú energiu 
priamo na povrch ošetrovaného miesta. Usadeniny sa neodtrhujú 
ale rozdrobujú, vírením tekutiny dochádza k dokonalému výplachu.

supra aj sub  2070,00 € 1754,00 €
Supra  1717,00 € 1421,00 €

3TECH Easy Scaler L-28

Vector Paro/Vector Paro Pro

Informujte sa na možnosť vyskúšania vo vlastnej ambulancii.

MyLunos prášky

Lunos Perio Combi 100 g              23,50 €       19,90 €

Lunos Gentle Clean prášok 180 g 
neutral, orange, spearmint, wild berry    29,40 €       24,90 €

Lunos Gentle clean - Profylaktický prášok pre 
supragingiválne pieskovanie. Dokonale rozpustný, 
nezanecháva stopy prášku v ústach pacienta, nazanáša 
odsávacie zariadenie, odlučovače amalgámu. Nepráši. 
Zrnitosť 65 mikrónov.
Lunos Perio Combi - Profylaktický prášok pre 
supragingiválne i subgingiválne pieskovanie. Dokonale 
šetrné ošetrenie paradontu, vhodné aj pre deti a citlivých 
pacientov. Zrnitosť 30 mikrónov.

Profylaxia a bielenie 61

   606,00 €

Ultrazvukový prístroj s nádobou na 
vodu. Autoklávovateľný svetelný 
násadec, nádoba s kapacitou 
600 ml. Dotykové ovládanie. 2 
typy - kompatibilný s EMS alebo 
so Satelecom. Balenie: prístroj, 
násadec, 7 koncoviek, 1 endo 
nástavec, 4 endo nástroje (2 x 
ISO20, 2 x ISO 25), 1 x momentový 
kľúč, 1 x endo kľúč.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Flash Pearls 
Vynikajúci prášok perlovej 
štruktúry, ktoré sa „kotúľajú“
po povrchu zuba. Lepšie 
vyčistenie a nižšia abrázia 
skloviny oproti iným bežným 
práškom. 

300 g   20,70 €

Prophy-Mate Neo/Perio-Mate

Prophy-Mate + Perio-Mate 2013,00 € 1859,00 €
4 x 300 g Flash Pearls + 2 x 160 g Perio-Mate prášok  
+ 1 x náhradná tryska Prophy-Mate + 1 x náhradná 
tryska Perio-Mate spolu za 1956,00 €.

Prophy-Mate Neo - Nástroj na ošetrenie periodontálnych vačkov a periimplantitídy. Flexibilné jednorázové pracovné 
koncovky v kombinácii s práškom na báze glycerínu a pomocou vodnej hmly dokáže odstrániť biofilm z parodontálnych 
chobotov s minimálnym poškodením mäkkých tkanív.
Perio-Mate - Nová kompaktná pieskovačka od firmy NSK  
s dvojitou tryskou pre maximálnu účinnosť čistenia. Pripojenie  
na rýchlospojku NSK, Kavo, Bien-Air, W&H a Sirona. 

ProphyPearls/ProophyFlex PowderProphyflex 4
ProphyPearls - Profylaktický prášok s unikátnou 
perlovou štruktúrou umožňuje čistiť lepšie a abrázia 
zubov je nižšia.
PophyFlex Powder - Profesionálny profylaktický prášok. 
Odstraňuje diskolorácie, plak a biofilm. Jemný ku 
gingíve. Na báze natria.

Profesionálna prenosná 
pieskovačka  
na rýchlospojku Kavo. 
Výborná účinnosť čistenia.
3 farby: modrá, limetková, 
ružová.

Air-Flow Handy Air-Flow prášok

Perio 120 g   31,30 €

Plus 4 x 400 g   434,30 €
Plus 400 g    110,80 €

Soft 200 g   36,40 €

40 ks                                       23,90 €

Protective PadsAsand Omnident OshiboriOmniprofi Protect 

20 ks 10,60 €500 ml 30,00 €  1,40 €
250 ml 18,00 €

50 ks 82,20 €   69,90 €

ProphyFlex powder 80 x 15 g mentol, čerešňa, lesné 
ovocie, pomaranč  146,40 €

Hygienické rúško s otvormi 
na prekrytie pacienta pri 
pieskovaní.

Perly majú vďaka svojmu
tvaru a veľkosti väčšiu 
abrazivitu a zároveň lepšiu 
čistiacu schopnosť. Dôraz 
na rozpustnosť prášku tak, 
aby sa neupchával a mal 
čo najvyššiu efektivitu pri 
čistení. Nie je agresívny pre 
gingívu. Bez chuti. Zrnitosť 
45-75 mikrónov.

Rúško s otvormi na ústa a oči na prekrytie 
pacienta pri pieskovaní. Má 2 pútka na 
priviazanie okolo hlavy. 
Rozmery: 54 x 60 cm.

ProphyPearls 80 x 15 g mentol, broskyňa, čierne 
ríbezle, pomaranč, sortiment 188,40 € 169,60 €

ProphyPearls 80 x 15 g neutral 170,40 € 153,40 €

Prophyflex Perio Kit  393,60 €

Air-Flow Handy 3+ alebo Perio 1735,00 € 1579,00 €
Air-Flow Handy 3  1485,00 € 1352,00 €

Air-Flow Handy 3 Premium 2109,00 € 1920,00 €

Prophy-Mate  925,00 € 883,00 €
+ 4 x 300 g Flash Pearls + 1 x náhradná tryska spolu za 972,00 €.
Perio-Mate  1088,00 € 1034,00 €
+ 2 x160 g Flash Pearls + 1 x náhradná tryska spolu za 1130,00 €.

Prophyflex 4     1232,00 €
2 x rozvierač úst Optiview (small, standard) a 2 x box 80 x 
15 g prášku ProphyPearls ZDARMA. Platí do 30.6.2022

Optragate
Bezlatexový ústny retraktor s 3-dimenziálnou 
stabilitoua flexibilitou. Výborný prehľad pracovného 
poľa, komfortný pre pacienta.

80 ks regular/small/junior   148,70 €
Pri kúpe 1 bal a 1 ks Adhese Universal 2 ml (str. 12) 
dostanete 1 ks Adhese Universal Vivapen 0,5 ml 
a Optragate Test Pack 4 ks ZDARMA*
Optragate Junior Assortment 2 x 20 ks   95,90 €
Optragate Small Assortment 2 x 20 ks   95,90 €

Air-Flow Handy 2+ - Účinný pieskovací prístroj na 
supragingiválne odstraňovanie povlaku, pigmentácií a 
pod. Možnosť vybrať farbu (modrá, oranžová, čierna). 
Air-Flow Handy 3 - Najnovšia generácia pieskovacieho 
prístroja pre supragingiválne odstraňovanie povlaku, 
pigmentácií a leštenie zubov. Potrebné špecifikovať 
pripojenie: 4-dierová hadica (Midwest), Kavo, Sirona, 
NSK, W&H, Bien-Air.

Lunos Prophylaxis 
Wellness Wipes
Osviežujúce 
froté uteráky 
na očistenie tváre 
po profylaktickom 
ošetrení. Vôňa aloe 
vera, bez alhokolu, 
aj pre citlivú pleť. 
Pacient si odnáša 
uteráčik ako darček.

Classic Comfort 300 g  31,30 €
Air-Flow Handy 2+ 1186,00 € 1079,00 €
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Beyond Flexi Blue

1 ks  7,20 €

Spandex

4 ks Vertical 24,60 €

Komfortný priesvitný retraktor líc 
a pier. Neodráža svetlo, vhodný 
aj na fotografovanie v ústach. 
Autoklávovateľný do 121°.

Mirahold/Mirahold Block

Mirahold bambino 2 ks              12,30 €

Mirahold - praktický mäkký 
autoklávovateľný jednostranný retraktor 
z transparentného plastu. Mirahold Block 
- pružný záhryzový blok na otvorenie úst. 
Ideálny na dlhšie ošetrenia.

Mirahold normal 2 ks                 12,70 €
Mirahold Block Intro Kit 3 ks     13,90 €

2 ks Mini 16,50 €
2 ks Normal 17,20 €

Flexibilný ústny rektraktor 
s blokátorom jazyka. 

Tradičné froté utierky s 
Aloe Vera bez obsahu 
alkoholu z Japonska. Pre 
starostlivosť a relaxáciu 
Vašich pacientov a Vás 
samých. Použitie za 
studena i za tepla po 
nahriatí v mikrovlnnej rúre. 
Ideálne po profylaxii alebo 
inom rozsiahlom ošetrení.

Prístroj   838,00 €

Smartgun One

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Pieskovací prístroj.
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Nupro 
Čistiaca a leštiaca 
profylaktická pasta
s fluoridmi. Mentolová 
príchuť. Hrubá alebo 
stredná zrnitosť.

340 g  65,40 € 62,60 €
340 g Nupro Sensodyne 73,70 €   69,80 €

NSK Young Smile Box
Atraktívne kombinované bale-
nie. Balenie: 1 x NSK FX57m 
4:1, 144 x Your Elite Original 
Cups (šrubovacie kalíšky), 
125 x Young Polish Paste Mint 
(profylaktická pasta), 
1 x 59 ml 2Tone Disclosing 
Solution (tekutina na zistenie 
plaku), 50 x DryTips (absorbčné 
vankúšiky)

   286,00 €

Flexible Scaler
Špeciálna páska na interdentálnu hygienu, na odstránenie 
povlaku, zubného kameňa a spriechodnenie medzizubných 
kontaktov. Účinne čistí a nepoškodzuje sklovinu.

polyesterový 13,80 €

Pro-Cup

EVE Unibrush

Pro-Cup Kalíšky/Kefky 

30 ks, soft, hard 30,60 €     29,70 €

10 ks stredné 8,40 €
10 ks tvrdé, jemné 12,20 €

1 ks kefka (nylon, prírodný vlas)  0,80 €

Kvalitné latexové profylaktické kalíšky a nylonové kefky 
(tvar kalíška, alebo špicaté)

nylonové špicaté kefky

gumené kalíšky
kefky v tvare kalíška 
- prírodný vlas, nylon

Bezlatexové profylaktické kalíšky umožňujú hospodárnu 
aplikáciu profylaktickej pasty bez jej rozstrekovania. 
Pasta je vedená v smere zubov, čím je znížené trenie 
a teplota.

Profylaktické kefky v tvare kalíška na leštenie 
kompozitov, keramiky, kovu ale najmä na profylaktické 
čistenie s leštiacou pastou.

Bezlatexové profylaktické kalíšky umožňujú hospodárnu 
aplikáciu profylaktickej pasty bez jej rozstrekovania. 
Pasta je vedená v smere zubov, čím je znížené trenie 
a teplota.

1 ks gumený kalíšok  0,40 €

Prophy Paste CCS
Najobľúbenejšie profylaktické pasty na svete s príjemnou 
mentolovou príchuťou a fluoridmi. 4 rôzne zrnitosti. 
Obsahuje 0,1 % Fluoridov.

Proxyt 

CleanJoy
Nová profylaktická pasta 
s fluoridmi a vysokou 
účinnosťou čistenia. 
Tri zrnitosti: hrubá, 
stredná, jemná.

Fotosan

  1218,00 €

Smart kefky/kalíšky

1 ks gumený kalíšok  0,60 €

Nylonové profylaktické kefky a bezlatexové kalíšky
Ružové – jemné, fialové – stredné  modré – tvrdé.

1 ks kefka štandard, microtuft  1,10 €

StandardMicrotuft gumený 
kalíšok

Princíp
Fotosenzitizér 
sa naviaže na povrch 
mikroorganizmov.

Fotosan produkuje intenzívne 
červené svetlo špecifickej 
vlnovej dĺžky 630 nm.
Fotosenzitizér absorbuje 
svetlo a prijme energiu.

Energia rozbije všetok okolitý 
vzdušný kyslík O2 na 2 atómy O- 
(negatívne nabitý ión) 
a O (voľný radikál)

Reaktívne O- a O rýchlo  
a efektívne zničia  
mikrobiálne bunkové steny a 
iné štruktúry 
v mikroorganizmoch.

→ →

→

Prophy Paste Pro
Jednokroková univerzálna 
pasta s integrovanou 
abrazívnou variabilitou. Počas 
čistenia konvertujú abrazívne 
častice z čistenia na leštenie. 
Obsahuje desenzibilizujúcu 
látku. Obsahuje 0,1 % 
fluoridov a ricínový olej na 
podporu lubrikácie suchých 
úst.

Mira-Clin HAP

75 ml   13,20 €

Pasta na profesionálne čistenia a leštenie. Pri práci mení 
granuláciu z hrubej na jemnú. Obsahuje hydroxyapatit na 
podporu skloviny a xylitol. Mentolová príchuť.

60 ml  21,40 €   18,90 €

60 ml  25,50 €   22,00 €

55 ml   23,10 €
ZDARMA pri kúpe SpeedCem Plus (str. 31)*

100 g   26,60 €

Cleanpolish / Superpolish 

50 g Cleanpolish, 45 g Superpolish 14,10 €  12,40 €

Čistiace a leštiace pasty od tradičného švajčiarského 
výrobcu Hawe.

Kenda ProphyKenda Prophy

12 ks 23,40 €

Jednokrokový leštiaci systém na čistenie zubov 
od škvŕn, bez použitia profylaktickej pasty. 
Autoklávovateľné. 

Jednokrokový leštiaci systém na čistenie zubov 
od škvŕn, bez použitia profylaktickej pasty. 
Autoklávovateľné. 

kovový 13,70 €

Cleanic 
Univerzálna profylaktická pasta s fluoridmi a vysokou 
účinnosťou čistenia.

100 ks, prstienky   21,40 €
100 g, mentol, zelené jablko, berry 22,40 €     20,50 €

Univerzálna 
profylaktická 
pasta 
s fluoridmi 
a vysokou 
účinnosťou 
čistenia.
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Nový prípravok na liečbu 
gingivitídy, periodontitídy a 
halitózy. Jedna dávka obsahuje 
12 miliárd probiotických baktérií 
kmeňov Lactobacillus Brevis a 
Lactobacillus Plantarum (tableta), 
príp. 6 miliárd vo forme gélu. 
Vo forme gélu aplikovaného na 
postihnuté miesto a vo forme 
tabliet, ktoré pacient užíva. 

1 bal (30 ks) tabletky  18,50 €
1 bal (1,2 ml) gél   7,40 €

ProlacSan

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Fluor Protector 
Transparentný ochranný 
lak s obsahom fluoridov 
na ochranu proti kazu 
a erózii, stimuláciu 
remineralizácie a ochranu 
proti hypersenzitivite. 

50 x  1 ml   207,90 €
Možnosť kúpiť po 10 ks za cenu 41,90 €.

Profluorid VarnishRemin Pro 

Mirafluor gel 

250 ml  25,80 € 21,90 €

Bioaktívny dentálny krém, ktorý 
dodáva zubom vápnik a fosfáty 
a neutralizuje acidogénne 
baktérie.

Bioaktívny dentálny krém, 
podobný GC Tooth Mousse, 
ktorý naviac obsahuje 
fluoridy.

Dentálny krém s fluoridmi a hydroxiapa-titom vhodný po 
bielení, po profylaxii, počas ortodontickej liečby a pod. 
Mentolová, melónová 
a jahodová príchuť.

Fluoridačný gél na intenzívnu 
fluoridáciu zubov. Obsahuje 
12300 ppm fluoridov.

Spolu 4 verzie fluorizačného 
gélu pre dospelých 1,23 % NaF 
(mentol, jahoda) a pre deti 
0,615 % NaF (kola, jahoda).

Prípravok s obsahom 5 % NaF 
na liečbu hypersenzitívneho 
dentínu, zapečatenie 
dentínových tubúl a ošetrenie 
cervikálnych 
oblastí po profesionálnom 
čistení.

50 x 0,4 ml 119,60 €
40 g 18,50 €        17,50 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 15,90 €.

250 ml                                             23,80 €
Pri kúpe 2 a viac ks cena 19,30 €.

40 g    17,70 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 16,30 €.
Pri kúpe 5 a viac ks cena 14,70 €.

40 g    18,90 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 18,10 €.
Pri kúpe 5 a viac ks cena 16,30 €.

10 ml  31,20 €
Mix 4 ks spolu 93,60 €.

Enamelast
Lak s obsahom 5 % NaF. Exkluzívna formula umožňuje 
zvýšenú retenciu, na zuboch zostáva až 48 hodín. 
Nadpriemerné uvoľnovanie a vstrebávanie fluoridov. 
Príchuť lesného ovocia, neobsahuje farbivá ani lepok. 
Výborná estetika - na zuboch úplne neviditeľný.

Tooth Mousse MI Paste Plus

50 x 0,4 g   99,90 €
2 x 1,2 ml   11,80 €

MI Varnish
Ochranný lak na liečbu hypersenzitivity. Uvoľnuje vysoké 
dávky fluoridov a kalciové a fostátové ióny, utesnenie 
dentínových tubúl. Neutrálne pH. Jednduchá aplikácia. 
Neutrálny odtieň, 2 príchute - mentol a jahoda.

35 x 0,5 ml   90,60 €
10 x 0,5 ml   29,90 €

Bifluorid 10 
Bezfarebný fluoridový lak s kalciom a nátrium 
fluoridom na fluoridáciu, remineralizáciu 
skloviny, profylaxiu a ochranu precitlivených 
krčkov. Okamžite účinkuje a schne.

Fluor Defender 

10 x 1 ml   27,90 €

Fluoridačný prostriedok na remineralizáciu skloviny. Na 
zuboch tvorí ochranný povrchový film. Jedna nádobka 
stačí na 3 pacientov. Nejesť a nevyplachovať min. 45 min. 
po aplikácii.

4 g + 10 ml 88,50 €
50 ks 85,50 €

Detartrine Z
Profylaktická 
pasta s obsahom 
zirkónového prášku
pre zvýšenú 
účinnosť čistenia a 
odstraňovania plaku.

45 g   24,20 €

3 x 1 ml   10,10 €

Lunos Super Soft

50 g  19,90 €   16,90 € 100 g  31,60 €   26,90 €

Účinná leštiaca pasta 
na škvrny. RDA 28. 
Príchuť Mint obsahuje 
aj fluorid sódny. 
Príchuť: mint, orange, 
neutral.

Jemná leštiaca pasta na 
implantáty, ortodontické 
aparáty a iné citlivé 
povrchy. RDA 5. S 
obsahom hydroxyapatitu 
pre remineralizáciu. 
Príchuť – neutral, orange.

Lunos Fluoride Gel

Lunos Two in One
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Polish paste R&S
Profylaktická pasta na optimálne odstránenie plaku. 
Obsahuje len prírodné zložky, má mentolovú príchuť, 
bez obsahu fluoridov.

300 g stredná, hrubá  23,90 €

Clarben Fluoride Gel

500 ml   23,30 €

Najobľúbenejší fluoridačný 
gél v 3 skvelých príchutiach 
– jahoda, čerešňa a mentol. 
Pôsobí za 60 sekúnd.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Fluor Protector Gel
Transparentný gél s obsahom fluoridov 1450 ppm a 
kalciumfosfátov na ochranu proti kazu a erózii, stimuláciu 
remineralizácie a ochranu proti hypersenzitivite. Obsahuje 
aj xylitol a d-panthenol.

50 g    20,90 €
20 g    13,20 €



Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Prevent Seal 

Fissurit FX Admira Protect 

Unikátny samoleptací prípravok na pečatenie fisúr. Vysoká 
sila väzby až 21 MPa, optimálna zatekavosť a vysoké uvoľ- 
ňovanie fluoridov. Balenie obsahuje aj 10 kanýl na apliká-
ciu a 3 kónické kefky na vyčistenie miesta pred aplikáciou.

Mimoriadne odolný 
ormocérový materiál na 
desenzibilizáciu krčkov. 
Vydrží 2 x tak dlho ako iné 
konkurenné materiály.

Vysoko plnené, 
svetlom tuhnúce 
pečatidlo fisúr
s fluoridmi.

Prípravok na liečbu 
hypersenzitivity 
dentínu. Okamžitá 
a trvalá ochrana 
proti bolesti, 
nie je potrebná 
polymerizácia, 
jednoduchá 
aplikácia.

Prípravok na liečbu 
hypersenzitivity dentínu. 
Okamžitá a trvalá 
ochrana proti bolesti, 
jednoduchá aplikácia.

Protect Light Seal
Materiál na ochranu 
obnaženého dentínu 
a jeho desenzibilizáciu. 
Nevyžaduje osvetenie 
polymerizačnou lampou.

3 x 1 ml       12,30 €

Biokompatibilná, nepolymerizovateľná vysokomolekulárna 
živica na prekrytie citlivých koreňov, uzatvára dentínové 
tubuly, utvára bariéru proti baktériám, živiciam, kyselinám, 
cementom a pod. a je vhodný aj na obnažené krčky.

Svetlom tuhnúci materiál s fluoridmi na pečatenie 
fisúr bielej farby. Optimalizovaná konzistencia, 
redukovaný čas svietenia, excelentná retencia.

Clinpro Sealant

Cervitec Cervitec F

Intro Kit 2 x 1,2 ml + 3 ml Scotchbond Etchant                         
   50,50 €

Svetlom tuhnúce pečatidlo fisúr so zmenou farby pre 
lepšiu vizualizáciu. Uvoľňuje fluoridy. 

Prípravok na fluoridáciu, 
remineralizáciu, 
potlačenie hypersenzitivity 
a ochranu pred 
bakteriálnou aktivitou v 
jednom. Obsahuje fluoridy, 
chlórhexidín a CPC.

Ochranný lak s obsahom fluoridov, 
chlórhexidínu a CPC. Inovatívna 
kombinácia zložiek umožňuje 
fluoridáciu a kontrolu baktérií v 
jednom kroku. Vysoká tolerancia 
vlhkosti. Výborne zateká do 
zložitých povrchových štruktúr 
a poskytuje tak ohrozeným 
oblastiam dôležitú ochranu.

Prostriedok na liečbu 
hypersenzitívneho dentínu. 
Okamžitá úľava vďaka 
patentovanej technológii 
Self Reinforcing Monomer, 
pomocou ktorej vnikajú 
vápnikové ióny 
do dentínových tubulí.

Telio CS Desensitizer Shield Force Plus

5 g                                              61,70 €
3 ml kit  77,20 €
3 ml doplnkové balenie  68,60 €

Gluma Desensitizer

5 ml 57,00 €    47,90 €

1,2 ml                         17,80 €

5 x 1,25 g + prísl.                         104,40 €

20 g                         12,70 € 4 g                         82,20 €

300 ml tekutina                         15,80 € 20 x 0,26 g                         140,60 €
50 g                         15,70 € 7 g                         140,60 €

1,25 g   19,40 €

2 x 2,5 g                               53,50 € 50 ks   94,00 €
4,5 ml  115,70 € 113,90 €

1,2 ml + prísl. 30,10 € 4 x 1,2 ml  40,20 €

Universal Dentin Sealant

Reálne riešenie na liečbu všetkých druhov senzitivity: 
dentinálnej, cervikálnej, pred alebo po bielení, po scalingu 
alebo root planningu, obnažené pahýle a pod.

Teethmate

1,2 g + 1,0 ml  67,00 €

Crystals 
Beyond - Zubné ozdoby z kryštáľov. K dispozícii 
v 2 farbách - diamant, dúha. Veľkosť 1,8 mm.
Skyce - Zubné ozdoby z brúseného kryštálu. 
Tenká fólia s vákuovým pokovovaním na 
spodnej strane zaisťuje lesk vyžarujúci z hĺbky 
a optimálnu väzbu s flow komopozitom. 
Rozmer: 2,4 mm.

Skyce 5 ks  80,40 €
Skyce Intro Pack   182,70 €

Beyond 1 ks  5,40 €

Fluor Protector S
Ochranný lak s obsahom fluoridov 
7700 ppm. Zabezpečuje dlhodobú 
ochranu proti zubnému kazu, 
zlepšuje ochranu skloviny voči 
kyselinám, liečii hypersenzitivitu. 
Mentolová príchuť. Odporúčané pre 
deti a senzitívnych pacientov.

Riva Star
Prípravok s obsahom SDF+KI. 
Silné antikariézne, antimikrobiálne 
a dezenzibilizačné účinky. 

2 x 10 ks  88,60 € 87,50 €
1,5 ml + 3 ml  106,90 € 105,50 €

7 g   75,50 €
Pri kúpe 2 bal 2 ks Proxyt (str. 63) ZDARMA*

3 x 7 g   192,30 € 
Pri kúpe 2 bal 1 bal Optragate 2 x 20 ks Junior 
alebo Small (str. 62) ZDARMA*

Kvalitné aplikátory 
s lepiacou hlavičkou 
na bezpečné 
umiestnenie inlejí, 
onlejí, zubných 
šperkov a pod.

Aplikátory na šperky a pod.

Microstix 16 ks    7,60 €
Stik'n Place 50 ks    27,30 €
Optrastick 48 ks   30,70 €
Pick-Up Sticks 30 ks    11,60 €

Helioseal F Plus
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Machine III

   698,00 €

Prístroj na výrobu nosičov 
na bielenie a fluoridáciu, 
a dláh pre ľudí trpiacich 
bruxismom, príp. 
športovcov.

Pola Tray

20 ks 31,50 €

Fólie na zhotovovanie individuálnych 
nosičov na bielienie, 13 x 13 cm.

Pro-Form Silent

Termofólie

Thermoforming Cavex

Tooth Whitenning Pen StainLess ExSense Spacer

Bite&White Ready2Use Boil&Bite

Pro-splint Material 25 ks  49,40 €

Protector-X 5,0 mm 12 ks (transpa, zelený) 75,30 €

   805,00 €

Soft Eva 25 ks   47,20 €

Bruxism 1,5 mm 25 ks  41,40 €

35ml 9,60 €

Bleach 1,0 mm 25 ks  42,40 €

Splint+ 1,0 mm 25 ks  30,50 €
Instant Stone 18 sád  59,10 €

doplnkové bal 10 x 3 ml  131,30 €
50 ks  288,00 € 8 ks  52,80 €
8 ks  64,80 €

  29,80 €

3 x 3 ml + ExSense + StainLess  47,80 €

Pro-form Glitter Guards 6 ks  31,70 €

Protector 3-farebný 3,8 mm 12 ks  75,30 €

50 g 14,40 €

Bleach Heavy 1,5 mm 25 ks  33,90 €

 14,40 €

Splint-X 1,5 mm 25 ks  34,90 €

VacuFormer  677,00 €

Soft Eva - Farebné fólie s hrúbkou 4 mm pre športovcov.
Niteguards - Fólie s hrúbkou 3 mm na nočné aparáty proti bruxizmu. 
Coping Material - Fólie s hrúbkou 0,5 mm na dočasné korunky, mostíky a čiapočky.
Pro-splint Material - Fólie s hrúbkou 1,5 mm na dlahovanie zubov, 
chirurgické lyžice, ortodontické retainery, bieliace a fluoridačné lyžice. 
Glitter Guards - lesklé fólie s hrúbkou 4 mm pre štýlovú ochranu športovcov.

VacuFormer - Kompletný systém na 
vytvorenie dláh na bielenie, fluoridáciu, 
športové ochranné dlahy a pod. Balenie: 
1 x prístroj VacuFormer, 18 x sád Instant 
Stone sádry, 6 x Base Trays, 25 x Splints, 
25 x Bleach, 12 x Mouth Protectors, 
nožnice a príslušenstvo.

Profesionálny systém 
bielenia s obsahom 16% 
karbamix peroxidu. Obsahuje 
nitrát draselný na zníženie 
senzitivity a fluorid sódny na 
remineralizáciu. Mentolová 
príchuť.

Bieliacie pero s obsahom 6% H2O2.

Predplnené dvojité lyžice 
s obsahom bieliaceho gélu 
6% H2O2 Superior (HPS). 
Jedna univerzálna veľkosť. 
Stačí nosiť len 15 minút 
denne. Nie je potrebné držať 
v chladničke.

Prázdne dvojité lyžice, ktoré sa po nahriatí dajú 
presne vytvarovať do požadovanej formy. Vhodné na 
bielenie alebo fluoridáciu.

Materiál modrej farby na vytvorenie 
rezervoárov na bieliaci gél v bieliacich 
lyžiciach.

Coping Material 50 ks  18,30 €

Protector 4,00 mm 6 ks (Pretty Pink, Freestyle, Splash)  
45,70 €

Niteguards 12 ks   56,70 €

Protector transparentný 3,8 mm 12 ks  69,70 €

2 x 1 ml 22,50 €

Mimoriadne efektívny prístroj na 
tvarovanie fólií. Vysoko výkonné 
vákum, perfektne presné práce. 
Je potrebné manuálne umiestniť 
fóliu do pracovnej pozície a nastaviť 
parametre podľa materiálu a 
hrúbky. Kompatibilný s štvorcovými 
aj okrúhlymi fóliami.

Pro-Form Deluxe

   1751,00 €

Plno automatický programo-
vateľný prístroj na tvarovanie 
fólií. Vysoko výkonné vákuum, 
perfektne presné práce. 
Elektrický motor automaticky 
umiestní fóliu do pracovnej 
pozície, zistí materiál, jeho 
hrúbku a nastaví parametre. 
Kompatibilný so štvorcovými aj 
okrúhlymi fóliami.

Desenzibilizačná pasta po bielení. Zvlhčuje 
vysušené zuby, obsahuje 2% hydroxyapatitu, 
ktorý zaceľuje dentínové tubule a 
mikrotrhliny.

 Pasta s dvojitým účinkom – na odstránenie 
povlaku zo zubov pred bielením a na 
zvýšenie pH v ústach t.z. rýchlejšiu aktiváciu 
bieliaceho gélu.

Bite&White Patient Kit

Profylaxia a bielenie66

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Pola Professional Pola RapidPola Night 
Rýchly systém ambulantného 
bielenia, 37,5 % H2O2, nitrát 
draslíka pre zníženie citlivosti. 
Použitie 3 x 8 minút s osvetlením 
alebo bez. Nahrádza v sortimente 
produkt Pola Office +.

Nový rýchly systém ambulantného bielenia, nahrádza 
PolaOffice+. Modrá farba pre skvelý prehľad pri aplikácii, 
nelepivá formula, vyššia viskozita = menšia roztekavosť. 
Obsahuje 6% H2O2, nitrát 
draslíka pre zníženie 
citlivosti a fluoridy. Môže 
a nemusí sa používať s 
bieliacou lampou. 

Neutrálny gél s obsahom 
16 % karbamidu peroxidu. 
Aplikácia do nosičov, 
príjemná príchuť, zložky 
zabraňujúce citlivosti zubov.

pre 3 pacientov  224,40 € 108,80 € pre 3 pacientov  175,30 € 119,90 €

Opalescence PF 

Opalescence Go Opalescence Boost

OpalDam

Opalescence pasta 

8 x 1,2 ml + prísl. 16 %                    59,80 €    45,80 €

2 x 10 ks   77,40 €

4 x 1,2 ml   63,70 €

Bieliaci set s 40 % H2O2 
na ordinačné bielenie
s možnosťou ale bez nutnosti  
osvetlenia lampou.

Svetlom tuhnúca gingiválna bariéra zelenej farby 
a pomarančovej príchute na ochranu gingívy pri 
ambulantnom bielení.

Domáce bielenie 
pomocou 
individuálnych 
nosičov. Obsahuje 
karbamid peroxid, 
fluoridy a potassium 
nitrát na zníženie 
citlivosti.

30 ml   3,20 €

4 x 3 ml 10 %   40,80 € 8 x 1,2 ml 10 %  55,10 € 49,60 €
4 x 3 ml 16 %   40,80 € 8 x 1,2 ml 16 %  55,10 €            49,60 €

Opalescence Endo

White Dental Beauty

2 x 1,2 ml, 20 kanýl  87,20 €

Materiál na endodontické bielenie - na aplikáciu
do dreňovej dutiny, najmä na bielenie mŕtvych zubov. 

Profesionálny systém bielenia zubov v spolupráci 
so Style Italiano. 

Číry, aromatický mätový, vysoko viskózny a 
priľnavý gél s obsahom 10 % a 16 % karbamid 
peroxidu. 
Gél obsahuje 20 % vody na zníženie dehydratácie 
zubov, čo minimalizuje možnosť návratu k 
pôvodnému odtieňu. Unikátne vlastnosti 
postupného uvoľňovania. 

Patentovaná technológia NOVON, ktorá v styku 
s vlhkosťou v ústach zabezpečí prudký vzostup 
pH zo 6,5 na 8,5, čím sa zníži čas potrebný na 
aplikáciu v ústach, resp. sa zvýši účinok pri 
rovnakom čase aplikácie. Nemenej zaujímavou 
výhodou je, že je produkt možné skladovať 
pri izbovej teplote do 24°C (nedegraduje pri 
skladovaní mimo chladničky).

Soothe

1,3 g striekačka  5,60 € 4,20 €
Pri kúpe 10 a viac ks cena 3,90 €. 
Pri kúpe 45 ks cena 3,30 €.

pre 1 pacienta  94,90 € 45,20 € pre 1 pacienta  70,90 € 52,60 €

100 ml  8,80 € 7,70 €

4 x 1,2 ml  39,90 €

2 x 1,2 ml  93,10 € 76,00 €
4 x 1,2 ml  189,20 € 154,40 €

Pola Light

5,5 ml   36,70 €

   83,10 €

Radii Plus/ Radii Xpert

Radii Xpert      1361,00 €   1285,00 €
Stojan na bielenie a nástavec na bielenie kompletného 
oblúka ZDARMA. Platí do 30.6.2022*

Radii Plus  1205,00 € 839,00 €

8 x 1,2 ml + prísl. 10 %                     59,80 €    45,80 €

Luxusná papierová taška a krabička na fólie pre pacienta ZDARMA

Univerzálne predplnené nosiče
s bieliacim gélom s obsahom 6 % 
H2O2. Extra priliehavý predĺžený 
nosič na bielenie aj zadných zubov. 
Gél nevyteká, optimálne sa čistí. 
Obsahuje dusičnan draselný
a fluoridy. Dĺžka aplikácie
60 až 90 min. 
Príchuť mäta a melón.

Kvalitná bieliaca zubná 
pasta na udržiavanie odtieňa 
vybielených zubov.
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Pola Luminate
Rýchle a profesionálne bielenie zubov 
s obsahom 6 % H2O2. Príjemná mentolová 
príchuť. Uvolňuje fluoridy. Aplikujte na zuby 
dvakrát denne 14 dní počas 30 sekúnd.

Gél s obsahom 6 % potassium nitrátu a 0,1 % fluoridového 
gélu na zabránenie citlivosti. Aplikácia po alebo pred bie-
lením. Na rozdiel od iných desenzibilizačných prostriedkov 
neovplyvňuje bieliaci proces a výsledky.

LED-polymerizačná lampa pre 
ortodonciu,bielenie a diagnostiku. 
Výkon 1500 mW/cm2, funkcia Soft-
start. Možnosť doobjednať rôzne 
vymeniteľné otočné nástavce. Balenie: 
rukoväť, bežný polymerizačný nástavec, 
stojan, adaptér, príslušenstvo.

Nový pokročilý systém na 
domáce bielenie s technológiou 
LED svetla. Ošetrenie len 2 x 
10 alebo 2 x 15 minút za deň. 
Doba používania 5 dni. Prenos-
ný bezdrôtový a dobíjateľný 
náustok. Bieliaci gél s vysokou 
vyskozitou a neutrálnym pH, 
obsahuje aj ukľudňujúce látky 
a má vysoký obsah vody. 

Informujte sa na vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Beyond Polus Advanced
Inovovaná lampa Polus. Filtračný systém obsahuje 
200 000 optických vlákien. Technológia LighBridge 
kombinuje LED svetlo, halogénové svetlo a ultrazvuk. 
Výkon až 300 000 lux. Motorizovaná hlava, multi-dotykový 
displej, vrátane polymerizačnej/bodovej bieliacej lampy, 
zabudovaná funkcia ionizovania vzduchu, hlasové diaľkové 
ovládanie. 3-ročná záruka.

     4815,00 €
2x Max5 RSW Formula v hodnote 378,00 € ZDARMA.

Beyond Max5 RSW Formula

5 ks + prísl.   189,00 €

Najnovšia generácia bieliaceho gélu s obsahom  
35 % H2O2. Univerzálny – možnosť použiť s akoukoľvek 
lampou. Vysoko hodnotený všetkými používateľmi. 
Balenie obsahuje materiál pre 5 pacientov.
Novinka - po novom obsahuje aj sáčok 
s remineralizačnými zložkami. 

Svetová jednotka

Beyond 2 Ultra

   1206,00 €
Max5 RSW Formula v hodnote 189,00 € ZDARMA.

Nová bieliaca lampa, možnosť bieliť až 2 pacientov 
naraz (druhý násadec za doplatok). Digitálne dotykové 
ovládanie. Moderný dizajn. Zabudovaný ionizér vzduchu. 
Výkonné LED svetlo 26 000 lux. 3-ročná záručná doba.

9 rokov za sebou
vyhlásená ako 

najlepšia bieliaca 
lampa

120 g klasik, sensitive                     9,90 €

Pearl White
Pasta na dlhodobé udržiavanie odtieňa 
vybielených zubov. Obsahuje zložky 
na odstránenie povrchových pigmentácií 
a fluór.

40 g 3,60 €

Svetová jednotka

50 ml  7,70 € 1 L  13,10 €

Tong Clin Set Omni Oracare

15 ml  3,00 €

Halitosis Spray 

Kefka na čistenie 
jazyka vrátane 
novovyvinutého gélu. 
Efektívne odstráni 
povlak a baktérie.

Antibakteriálna ústna 
voda bez alkoholu na 
profesionálne čistenie 
a starostlivosť o ústnu 
dutinu. Udržiava zuby 
a ústnu dutinu zdravú 
vrátane čerstvého 
dychu. Obsahuje: 0,1% 
benzalkonium chloride 
a 0,05% sodium 
fluoride.

Sprej bez alkoholu, 
ktorý okamžite 
eliminuje zápach 
z úst spôsobený 
halitózou. Obsahuje 
10 % xylitolu.

Paroguard 
Mouthwash CHX

5 L  44,90 €

Ekonomické balenie 
0,2 % roztoku 
chlórhexidínu 
na výplachy ústnej 
dutiny, pri paro 
ochoreniach, pred 
chirurgiou, extrakciami 
a pod.

Rýchlorozpustné tabletky na výplach úst 
v ambulancii. Pacient odchádza od Vás 
s príjemným pocitom v ústach.
Príchuť: ružová - Tymol, zelená - mentol.

1000 ks  20,80 €

Mouthwash tablets

Rubber-dam liquid
Svetlom tuhnúca tekutá ochranná 
gingiválna bariéra na jej ochranu.

4 x 1,2 ml    26,90 €
1,2 ml   7,70 €

Beyond Blue Seal 
Gingiválna bariéra 
polymerizovateľná 
svetlom.

Mirawhite Gelee

100 ml 6,30 €

Intenzívna bieliaca pasta s obsahom 
fluoridov a xylitolu.

3 g  17,60 €

Mirawhite Shine

1,8 ml 31,70 €

Efektívne a pritom jemné bieliace pero 
na báze aktívneho kyslíka, bez obsahu 
peroxidu. Vybielenie až o 5 odtieňov. Jed-
noduchá a precízna aplikácia. Jemné na 
sklovinu a gingívu. Aplikácia 7-14 dní, 2 x 
denne.

Ústna voda so 6 výhodami - 
udržiava zdravé ďasná, chráni 
zuby pred zubným kazom, znižuje 
zubný povlak, chráni zuby pred 
zubným kameňom a napomáha 
udržať zuby prirodzene biele, ničí 
baktérie medzi zubami a udržiava 
svieži dych.

1000 ml  6,90 €
Akcia 6 + 1 ZDARMA. Cena za 1 ks v 
akcii 5,95 €.

Listerine Total Care 
Ústna voda so 6 základnými vlastnosťami - 
obnoví sviežosť v ústach, pomáha odstrániť 
zvyšky jedla a čistí od 
plaku, ochraňuje 
pre zubným kazom, 
posilňuje sklovinu, 
pomáha liečiť zápalové 
procesy v ústach. 

DentFresh

50 ml  7,70 €
50 ml + fľaša  11,50 €

Octenident

250 ml 10,60 €

Ústna voda bez obsahu chlórhexidínu 
a alkoholu. Čistí oblasť ústnej dutiny a 
hrdla, inhibuje baktérie spôsobujúce 
zápach z úst a udržuje 
dutinu čistú a sviežu. 
S príchuťou mäty. 
Vhodné napr. pri 
parodontóze, pred a 
po zákrokoch v ústach, 
onkologickej terapii 
a rádioterapii a pod. 
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500 ml    10,90 €

Oral Pre Rinse
Ústna voda určená na použitie pred ošetrením. 
Výrazne znižuje možnosť kontaminácie. Obsahuje 
erythritol s antibakteriálnym účinkom a 1,5% 
stabilizovaný peroxid vodíka s protivírusovým 
účinkom. 50 efektívnych dávok do 30-60 sekúnd.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Vivastyle Paint On Plus
Materiál s obsahom 6 % 
peroxidu vodíka. Aplikuje 
sa priamo na zuby so 
štetčekom. Nerozpustný 
v slinách. Rýchly 
účinok na vitálne aj 
devitálne zuby. Obsahuje 
provitamín D-panthenol. 
Použitie počas 7 dní.

20 ml   116,20 €
Proxyt ľubovoľný (str. 63) ZDARMA*
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26 ks  4,20 €      3,80 €

Happy Morning Healthy Pops

Mirasensitive HAP+ 

100 ml  3,60 €

20 m s chlórhexidínom  3,60 €

Mirafloss Tape 

Mirafluor C 

200 x 2 ks  29,90 €  28,80 €
30 ks  3,40 €  3,20 €

Miradent Xylitol 

100 ks      16,60 €

Xylitol Drops 

50 ml  6,30 €

100 ks  31,70 €   3,30 €

100 ks  22,50 €

25 ks  15,40 €

Infant-o-brush

Rush Brush

Cukríky bez cukru a bez aspartámu, sorbitolu, laktózy 
či gluténu, len s prírodným xylitolom. Remineralizačný, 
protikariézny a protiplakový efekt. 

Zubná kefka a hryzátko pre batoľa od 6 
mesiacov v jednom. Farba: žltá, červená.

Hygienicky 
jednotlivo balené 
zubné kefky 
s pastou bez 
obsahu fluoru.

Jednorázové zubné kefky s pastou, 
sterilne jednotlivo balené.

Dentálne lízatká bez cukru s dentálnou 
funkciou. 3 skvelé príchute - čerešňa, 
pomaranč a mentol. Obsahujú 
efektívne zložky na zvlhčenie ústnej 
dutiny a podporu čerstvého dychu. 
Ideálne riešenie napr. halitózy a 
xerostómie. Neobsahujú cukor, glutén, 
mliečne proteíny, sóju, orechy ani 
umelé arómy a chute. Sú vhodné aj 
pre ľudí s diabetes. Balenie 454 g v 
uzatvárateľnom zipsovom sáčku.

Žuvačky s xylitolom. 

Zubná pasta s obsahom aminfluoridov, 
ktoré aktívne zabraňujú zubnému kazu. 
Aminfluoridy pokryjú zuby homogénnou 
molekulárnou vrstvou, ktorej konzistencia 
neumožňuje rýchlemu zmytiu slinami. 
Fluoridy 1250 ppm.

Remineralizačná pasta s nanočasticami 
NovaMin a hydroxylapatitom. Obsahuje 
aj fluoridy 1450 ppm a xylitol. Štúdie 
potvrdzujú redukciu hypersenzitity o 90 %.

Goretexová páska na čistenie 
interdentálnych priestorov.

Tepe Compact Tuft 

100 ks  9,60 €

Kvalitné interdentálne kefky 
od vedúceho švédskeho výrobcu. 

Na čistenie okrajov ďasien od plaku. 
Zastrihnutím do guľata sa jemne 
prispôsobuje anatómii okrajov ďasien - 
nie je potrebný žiaden tlak. Ultrajemné 
polyesterové vlákna.

Špáradlá so zubným vláknom, 
balené jednotlivo.

Tepe Interdental Brush

8 ks  5,20 €
Pri kúpe 10 a viac bal cena 4,80 €. 

Curaprox kefky

Zahnpick

20 m štandard  3,70 €
50 ks  6,50 €

Mirafloss Implant CHX
Špeciálna zubná niť s hrubšou fleesovou 
strednou časťou impregnovanou 0,2 % 
chlorhexidinu pre ľudí s implantátmi, 
korunkami alebo so širokými  
interproximálnymi priestormi. Priemer 
2,2 mm.

CS5460, CS3960, CS1560         3,50 €
Akcia 9 + 1 ZDARMA.
Cena za 1 ks v akcii 3,15 €.

1 ks  2,20 €

Profesionálna profylaktická 
zubná kefka od švajčiarského výrobcu

- ULTRA JEMNÁ až 6240 vlákien 
   - extra jemné vlákna (ø 0,102 mm)
- JEMNÁ 4920 vlákien 
   - super jemné vlákna (ø 0,12 mm)
- STREDNE TVRDÁ 3940 vlákien 
   - velmi jemné vlákna (ø 0,15 mm)
- PRE DETI 2632 vlákien 
   - detsky jemné vlákna (φ 0,102 mm)

- husto osadené vlákna
- rovný zástrih vlákien
- zaoblené konce vlákien
- malá hlavička kefky
- pevná rukoväť
- vhodná aj pre citlivé zuby
- transparentné prevedenie rukoväte

Tello Kefky

50 ks 34,00 €     29,80 €

Dentálne lízatká s 
obsahom Xylitolu 
a calcium laktátu. 
Bez aspartamánu, 
sorbitolu, laktózy a 
gluténu. Príjemná 
jahodová alebo 
čučoriedková chuť.

30 ks  3,40 €

Kids Xylitol

Xylipop

Žuvačky so xylitolom vyvinuté špeciálne 
pre deti ako prevencia zubného kazu. 
Remineralizačné a plak zabraňujúce 
vlastnosti. Jablková a jahodová príchuť.

1 ks pre deti   2,20 €
Pri kúpe 50 a viac ks cena 2,00 €.

1 ks pre dospelých  2,50 €
Pri kúpe 100 a viac ks cena 2,10 €.

60 ks, čerešňa, pomaranč, mentol   31,40 €

1 ks Ortho    2,60 €
1 ks Single    2,60 €
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500 ml  8,40 €

Plaque Agent 
Motivačný ústny roztok 
na identifikáciu zubného 
plaku pre deti (sfarbí ho 
namodro). Príchuť 
buble-gum. Používa sa 
10 ml 1 - 2 x týždenne 
30 sekúnd pred 
čistením zubov.

  35,90 €

Mirafloss Big
2 x 200 m nevoskovanej bielej zubnej 
nite natočenej na cievke, vrátane 
dispenzéra. Možnosť dokupovať niť
200 m za 4,60 €.



Model hygieny

Puppets

Boxes for Milk Teeth

  3,80 € 1 ks  4,50 €

Kids Brush 

Farm set 100 ks  22,20 €

Jašteričky 100 ks  32,50 €

Miradent Sanduhr

Zoo set 100 ks  22,20 €

Skákacie žabky 100 ks  18,30 €

Ceruzky 24 ks  20,90 €

  13,10 €

Tooth Coin Bank

Diplomy

Hodinky 84 ks  22,20 €

Kostričky 100 ks  32,50 €

Pravítka 25 ks  17,10 €

Pokladničky 100 ks  31,90 €

Vodné zvieratká 100 ks  30,50 €

Náramok Bracelet  2,40 €

Prstienky 100 ks 19,20 € 18,50 €

Party prstienky 100 ks  19,00 €

Puzzle  6,00 €

Miratoi Polystyrene Planes 50 ks
  27,60 €

Flummy 100 ks  31,80 €

  57,60 €

  12,60 €

Mira-Duo

Ľahký model vrátane kefky pre nácvik 
dentálnej hygieny na účely prevencie 
zubného kazu. Vrátane kefky.

Zrkadlo s priemerom 13 cm vhodné 
na komunikáciu lekára a pacienta. 
Zobrazenie 1:1 na prednej strane a 1:2 
na zadnej strane.

Presýpacie hodiny pre 
deti ako tréningová 
pomôcka pri čistení 
zubov s prísavkou na 
stenu. Čas - 2 minúty.

Detské zubné kefky so zaoblenými 
hustými vláknami a zvieracími krytkami.

Keramická pokladnička v tvare zuba. 
Nešmykľavé nožičky, jednoduché 
vyberanie pokladničky odstránením 
krytky na spodnej strane. Rozmery cca: 
13 x 13 x 13 cm.

  200,40 €

Model Transparent Plus
Kvalitný transparentný 
model oboch čeľustí 
s príkladmi kazov, 
defektov zubov, zápalov 
a implantátom vrátane 
korunky. Nevyberateľné 
zuby. Škála 1:1.

  15,80 €
XL verzia  24,80 €

Tooth Shaped Clock
Farebné nástenné 
plexi hodiny v tvare 
zuba. Biele, červené, 
oranžové, ružové, 
modré, námornícka 
modrá, zelené a žlté.

Tooth Shaped Mirror
Farebné zrkadlá s držiakom v tvare zuba.

5 ks  17,90 €

Miratoi 

Ponies 50 ks 46,80 € 44,50 €
Skateboards 50 ks  29,90 €

Dino gumy 108 ks  26,70 €

Cars, Boats, Planes 100 ks   28,80 €

Duchovia gumy 108 ks  26,70 €

  4,80 €

Antistress Tooth
Polyuretánový zub ako relaxácia pre
vystresovaných pacientov. Rozmery
60 mm x 60 mm x 65 mm.

50 ks  18,70 €

20 ks  8,10 €

Tri Plaque ID Gel
Gélový indikátor plaku. 3 odtiene: 
- červený/ružový (novo vytvorený plak), 
- modrý/fialový (starý plak viac ako 48 hodín), 
- svetlomodrý (vysoko rizikový plak – najväčšie 
pôsobenie baktérií a vysoko kyslé prostredie).

Mira-2-ton
Roztok na prírodnej báze na zistenie plaku.

60 ml  16,60 €

200 ks peletky  57,60 €
250 tabletky  37,40 €

40 g   48,40 €10 ml  6,30 €

1 ks  10,50 €

Snap-on náramky 48 ks   29,40 €

Dino prívesky 24 ks   14,40 €

  6,00 €

Dental Album
Uzatvárateľná škatuľka na mliečne zuby. 
Otvory pre každý zub. Skvelá interakcia s 
deťmi. Farby – zelená, modrá, oranžová 
a ružová.

3D Stickers
Nálepky ako odmena pre malých pacientov.

Diplomy 
s nápisom 
statočný 
pacient 
v slovenčine.

Zostava rôznych plyšákov na prst pre 
poslušného pacienta.

2 ks  3,70 €

5 ks  4,00 €

Zostava farebných krabičiek 
na mliečne zuby.
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Ochranný jednorázový štít 
na oči s mäkkými 
komfortnými penovými 
vypchávkami 
a „gumičkami“ okolo uší. 
Zabezpečená ventilácia. 
3 veľkosti: malá, stredná,
veľká.

Ortodontický vosk s príjemnou 
mentolovou príchuťou.

Foamies

Piksters Orthodontic Wax

50 ks 67,50 €

2 x 5 ks 3,30 €

PikstiX
Nové revolučné špáradlo zhotovené z 
jemného texturovaného plastu. Neláme 
sa podobne ako drevené špáradlá, príp. 
iné plastové špáradlá. 

PickstixKaz Be né špáradlo

Taper Tip Brush
Zubná kefka s kónický-
mi štetinami. Perfektne 
dosiahnu pod úroveň 
gingívy a do interprox-
imálnych priestorov 
(lepšie čistenie 
povrdené štúdiou na 
Asahi University School 
of Dentistry, Gifu, Japon-
sko).  3 atraktívne farby.

Plaque Glo
Piksters
Motivačná zubná pasta 
pre dospelých alebo pre 
deti. Po umytí zubov 
sa špeciálnym modrým 
svetlom zasvieti na zuby 
a zistí sa, kde ste si 
nesprávne umyli zuby..

25 g 13,20 €

10 ks 22,60 €

Nádoba s vnútorným sitkom na čistenie 
všetkých vyberateľných protéz
a ortodontických aparátov, športových
a nočných nosičov a pod.

Cleaning Bath

1 ks 2,60 €

30 ks 1,70 €

Zubná niť a špáradlo v jednom. Super 
silná PTFE (gore-tex) páska. Nestrapká 
sa ani nenecháva medzi zubami zvyšky 
vlákien.

Piksters Supagrip

30 ks                          1,70 €
50 ks jednotlivo balené               4,60 €

PTFE (Gore-tex) páska 
sa nestrapká počas 
použitia, nezanecháva 
v zuboch zvyšky 
vlákien. Tlak, ktorý je 
potrebný na zavedenie 
medzi zuby je len 1/3 
bežnej nylonovej nite. 
Takmer žiadne riziko 
roztrhnutia.

Interdentálne kefky od 
vedúceho austrálskeho 
výrobcu. Pevnejší 
potiahnutý drôt. Lepšie 
odoláva ohybom - kefka 
vydrží dlhšie, neničí zuby 
a ďasná. 

Pevnejší potiahnutý drôt. 
Odoláva ohybom - kefka 
vydrží dlhšie. Poplastovaný 
drôt neničí zuby a ďasná.

Extra pevné vlákna.
Vynikajúca čistiaca schopnosť. 
Vlákna sa stlačia pri zavedení 
a opäť sa otvoria pri vybratí. 
Čistenie lepšie ako so zubnou 
niťou.

Hygienické každá kefka má 
čiapočku, ktorá slúži aj ako 
predĺženie rúčky. Udržiava 
kefku čistú.

Tenká kompaktná rúčka 
umožňuje používateľovi 
rotovať kefku pri zavedení. 
Menej plastu - menej odpadu.

Hodnota pre zákazníka 
kefky možno použiť 
niekoľko krát. Výborná 
cena.

Zubná voskovaná niť z polymérového 
materiálu, ktorý sa používa 
aj na nepriestrelné vesty. 
Minimálne 4x silnejšia ako nylon. 

Piksters Interdental Brushes

Piksters Waxed Floss Piksters PTFE TapePiksters Bamboo

40 ks (veľkosť č. 1 - 7)  17,90 €

2 x 8 m 2,40 €
30 m 2,40 €

10 ks (veľkosť č. 8, 9 iba 7 ks)  4,80 €

8 ks 5,80 € 50 m 3,60 €

Power Pikster
Originálny sonický násadec pre in-
terdentálne kefky Piksters. Oveľa 
jednoduchšie zasunutie interden-
tálnej kefky do interproximálneho 
priestoru, menší tlak znamená 
menej ohýbania jemného drôtu. 
Možnosť čistenia aj v periodon-
tálnych vačkoch. Nabíja sa cez 
USB kábel. 
2 rýchlosti.

   25,80 €

Piksters 71

Piksters Classic

 1,10 €

Čistiace tabletky s príjemnou 
spearmintovou príchuťou na 
čistenie a deodorizáciu všetkých 
vyberateľných zubných pomôcok
 - ortodontické retainery, nočné 
a športové nosiče, pomôcky proti 
chrápaniu, čiastočné alebo celkové 
protézy.

Cleaning Tablets

30 ks 3,70 €

Oral Appliance Case
Štýlové tenké krabičky na orálne pomôcky 
- retainery, splinty, bieliace dlahy, ochranné 
dlahy pre športovcov, nočné aparáty a pod. 

 1,50 €

Kvalitná kefka s atraktívnou farebnou 
priesvitnou rúčkou a malou kompaktnou 
hlavičkou. Nylonové štetiny najvyššej 
kvality.

Unikátne patentovaná zubná niť 
ideálna na implantáty, mostíky 
a strojčeky, široké perio otvory. 

Široká gázová páska, jediná 
svojho druhu. Efektívne čistí 
pod podkovami a okolo zadných 
zubov. Plak ideálne prilne k drsnej 
textúre. Vynikajúce na rýchle 
očistenie širokých priestorov.

Obrovský prielom v jednozväzkových kefkách Obrovský prielom v jednozväzkových kefkách Kefka s tvrdšími 
štetinami na čistenie 
zažratých nečistôt na 
všetkých vyberateľných 
zubných pomôckach 
napr. ortodontických 
aparátoch a zubných 
protézach. 

Forward Brush  Reverse Brush Oral Applicance Brush

X-Floss/X-Floss lite X-Ribbon Piksters Toothpaste 
Junior

1 ks 3,90 €

lite 30 ks  11,30 € 12 m 13,60 €  25 g 1,40 €

Reverse brush 1 ks                    2,90 €Forward brush 1 ks                    2,90 €

30 ks 11,30 €

Zubná pasta špeciálne formulovaná pre deti. 
Fluorid znížený na polovicu (497 ppm).

Bamboo Classic Brush
Zubná kefka s 
biodegrovateľnou 
rúčkou vyrobenou z 
bambusu. Obsahuje o 
96% menej plastu ako 
klasické zubné kefky s 
nylonovými štetinami. 
Biodegradovateľné 
balenie.

 1,90 €

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



 13,40 €

Držiak skalpelových čepieľok série Silver.

Jednostranná farebne kódovaná sonda 
s ergonomickou rukoväťou. Plastová 
koncovka žltá 
s čiernym 
kódovaním 
1-2-3-4-5-6-7-
8-9-10-11-12.

Mimoriadne kvalitné skalpelové 
čepieľky zo sheffieldskej ocele.

Keramický brúsny kameň
s dvoma stranami s rôznou 
zrnitosťou. Modrá hrubá
a biela jemná.

Paradontometer na stanovovanie 
PS indexu ekonomickej série Silver 
od najuznávanejšej firmy na výrobu 
inštrumentov na svete.

 46,90 €

 19,90 €

Brúsny kameň Dual Grit

Probe WHO 3,5-5-8 Silver

Čepieľky Swann-Morton

  21,90 €

Scalpel Handle 3

Colorvue Kit UNC

Pinzeta 15 cm s ryhovanou špičkou 
série Silver.

Nástroj na anatomické modelovanie 
posteriórnych hrbolčekov, dentínových 
alebo superficiálnych elementov 
na anteriórnych zubuch. 

Nástroj na anatomické modelovanie 
zubných výplní na anteriórnych 
a posteriórnych zuboch, prip. zavedenie 
retrakčného vlákna. Flexibilné, mimoriadne 
vhodné aj na hlboké kavity. 

Špeciálne vyvinutý scaler z titánovej zliatiny ktorá nepoškodzuje implantáty. Vhodný 
na starostlivosť o implantáty, ich čistenie, odstránenie biofilmu a pod. Používa sa supra 
i subgingiválne. 

Čepele EverEdge boli ostré, 
ale EverEdge 2.0 sú ešte ostrejšie. 

Možete a nemusíte ostriť

Rôzne druhy scalerov s technológiou EverEdge 2.0 napr. M23, 
H6/H7, C13/14, Jacquette, McCall, Neville, Kaplan, Erlangen...

Nástroj na estetické a presné výplne. Vysoko leštené koncovky predchádzajú nalepeniu 
kompozitu. Optimálny pomer chrómovej a uhlíkovej ocele pre skvelú pevnosť a odolnosť 
voči korózii. 

Sada modelovacích nástrojov s upravenou nelepivou 
povrchovou vrstvou Satin Steel XTS: aluminium titanium 
nitride. Vyvinutý podľa expertov v oblasti restoratívnej 
stomatológie Dr. Gaetano Paolone a Salvatore Scolavino. 
Len 3 špeciálne nástroje tvoria najpriamočiarejší 
najnekomplikovaný set modelovacích nástrojov na svete. 

Gracey EverEdge 2.0

živicová rúčka 65,60 €
diamantová rúčka 69,10 €

Rôzne druhy kyriet Gracey s technológiou EverEdge 2.0
– 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18...

Scaler EverEdge 2.0

živicová rúčka 65,60 €
diamantová rúčka 69,10 €

Set  388,90 €
  57,60 €

Dietschi Composite Instrument

WeRestore.it XTS

  19,00 €

  71,70 €   71,70 € 1 ks  81,50 €

Pinzeta 
Universal Silver

Ferraris 3D Shaper 
Comp Instrument

Ferraris Fine Shaper 
Comp Instrument

Implant Scaler Titanium

Akcia 5 + 1 ZDARMA Cena za 1 bal. v akcii 57,60 € (diamantová 
rúčka) alebo 54,70 € (živicová rúčka).

Akcia 5 + 1 ZDARMA. Cena za 1 bal v akcii 57,60 € (diamantová 
rúčka) alebo 54,70 € (živicová rúčka).

   

Set 9 
kompozitných 
nástrojov podľa 
Goldfogela 
s čiernymi 
koncovkami
z materiálu 
Aluminium 
Titanium Nitride.

Najergonomickejšie nástroje na svete 
s technológiou TrueFit. Ergonómia vychytaná 
do absolútnej precíznosti na základe meraní 
2,8 milióna dátových bodov. Optimálny 
tvar redukuje tlak prstov na držanie 
nástroja až o 65% v porovnaní 
s konkurentmi a tlak aplikovaný 
na zub až o 37% v porovnaní 
s konkurentmi. Čepele 
EverEdge 2.0.

Cenovo prístupná a kvalitná rada 
nástrojov od najlepšej firmy na 

dentálne nástroje na svete. 

Ceny od 11,00 €. 
Kompletná ponuka viac ako 100 

rôznych nástrojov na www.jarident.sk

                              428,90 €    300,20 €
Platí do 30.6.2022

  84,80 €

XTS Set

Hu-Friedy Harmony EverEdge 2.0Hu-friedy Silver

ostrejší ako jeho najbližší konkurent

ostrejší ako 
American Eagle ostrejší ako LM

3 Essential Kit    303,50 €

Posterior    62,10 €

Spatula    62,10 €

Anterior    62,10 €

Calibra    78,80 €

 598,00 €

Automatická brúska na scalery a kyrety. 
Presné a rutinné brúsenie. Malé rozmery.

Sidekick

Langer 1/2

Mini-Five 1/2

Mini-Five 13/14

204SD

Mini-Five 11/12

Nástroje Hu-Friedy ®  72
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Periodontal Probe 8-520B

 18,60 €  18,20 €

 20,70 €

 22,40 €

 20,70 €

 23,00 €

 23,20 €

 23,20 € 23,30 €

18 cm 81,60 €

 24,50 €

 23,00 €

 16,20 €

 23,20 €

 22,40 €

Posterior titanium                      30,60 €

Anterior titanium 30,60 €
Posterior 23,20 €

Anterior 23,20 €

Explorers Explorers

Endo Plugger 0,5-1,0 mm

Round Excavator 

Burnisher & Plugger Burnisher 

Nyström

Castroviejo 
Needle holder

Action Excavator

Spoon ExcavatorMirror Handle

Probe

Explorer 
Periodontal Probe

Plastic Instrument

Gracey

Synette

ExPros 
Explorer 5-8

Explorer 5-9

Explorer 17-23

Explorer 17C-23

Plastic Instrument Anterior

Plastic Instrument Posterior

Plastic Instrument Posterior titanium

ExPros 23-CP12 (ball end)

ExPros 23-CP2 (ball end)

ExPros 23-CP WHO (ball end)

ExPros 8-CP WHO (ball end)

ExPros 23-CP2

Probe 3-5-8-10 mm 
+ Explorer 9 

1,0 mm / 1,5 mm/ 2,0 mm/ 2,5 mm

1,0 mm / 1,5 mm/ 2,0 mm

1,3 mm / 1,7 mm

Probe 1-15 mm 
+ Explorer 23 

Probe 1-15 mm 
+ Explorer 8

Burnisher

Burnisher & Spatel 1,5 mm - 2,0 mm 

Nyström III

Nyström I

Plastic Instrument Anterior titanium

Mini Gracey  24,90 € 

Gracey  24,30 € 
Rigid Gracey  24,50 € 

 24,50 € 

1,5 mm - 2,5 mm/1,4 mm - 1,8 mm/
1,9 mm - 2,3 mm

Burnisher - Plugger (ball end) titanium 
1,5 mm - 2,5 mm

Burnisher titanium

 23,20 € /30,60 €

Mini Gracey 1-2/ 11-12/ 13-14/ 15-16/ 17-18 

Rigid Gracey 11-12/ 13-14

Gracey 1-2/ 3-4/ 5-6/ 7-8/ 9-10/ 
11-12/ 13-14/ 15-16/ 17-18 

Mini Syntette

Syntette

 22,40 €

Root Canal Explorer

Furcation Probe

Nabers Probe

Kvalitný rovný nerezový ihelec.

MA Dental Denmark 73
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 23,20 €

Cord Packer 2,0 mm

Mini Spatula

Filling Remover

Root Tip Elevator 1,8 mm

Periotome 1

Periotome 2

Form Condenser Gingival Margin Trimmer

Cement SpatelFlow Instrument IO

Composite Spatula 6 Packer
Modeller IO titanium

Curette

Sickle Scaler 

Periosteal Elevator 

Scaler Crane-Kaplan

Modeller MH

Spatula / Condenser

Manage-5/ Manage-9

Compo 5 Set titanium

Mini Hygiene Set Basic Perio Set Ultimate Perio Kit Classic Tartar 
Remover Set

Basic Diagnostic Set Special Perio
Diagnostic Set

Mini Spatula

Mini Spatula titanium

1,5 mm - 2,5 mm

Universal Spatula titanium

Condenser (drop-shaped) titanium 
1,3 mm - 1,8 mm

 23,20 € /30,20 €

 24,90 € 

 25,00 € 

 25,00 € 

 25,00 € 

 23,20 € 

 24,10 € 

 23,20 € 30,60 €

 25,00 € 

 30,60 € 

 30,60 € 

1,2 mm mesial

Modeller MH titanium

Modeller MH Mini titanium

Universal Curette M23/ M23A

 24,90 € 

 25,00 € Manage-9 35,60 € 

5 ks + prísl. 151,20 € 

5 ks + prísl. 131,70 € 5 ks + prísl. 141,60 € 9 ks + prísl. 218,60 € 

5 ks + prísl. 120,60 € 

5 ks + prísl. 122,90 € 

Manage-5 29,60 € 

 24,50 € 

Mini 11-12

Micro 01-02

Bone Curette Miller 8

Bone Curette Hemmingway 2,8 mm/ 3,5 mm

Universal Curette H6-H7

Curette Goldman-Fox 3

Curette Langer 1-2/ 3-4/ 5-6/
Mini Langer 1-2/ 3-4/ 5-6

Curette McCall 17-18 / Mini (13S-14S)

Curette Barnhart 5-6

Curette Columbia 13-14

Universal Curette 204S / 204SD

Bone Curette Lucas 85/ 86/ 87/ 88

 23,20 € 

 23,20 € 

Glickmann

Freer

Buser

Zuchhelli

Kazeta na 5
alebo 9 nástrojov.
Farby: modrá, žltá, 
čerevená čierna

Sada ergonomických nástrojov 
z kvalitnej nerezovej ocele 
s nepriľnavou titánovou úpravou 
a so silikónovou rúčkou.

Sada ergonomických nástrojov z kvalitnej 
nerezovej ocele so silikónovou rúčkou. Sada ergonomických nástrojov z kvalitnej 

nerezovej ocele so silikónovou rúčkou. 

5 ks + prísl. 106,20 € 

Sada ergonomických nástrojov z kvalitnej 
nerezovej ocele so silikónovou rúčkou.

Sada ergonomických nástrojov z kvalitnej 
nerezovej ocele so silikónovou rúčkou.

Sada ergonomických nástrojov z kvalitnej 
nerezovej ocele so silikónovou rúčkou. Sada ergonomických nástrojov z kvalitnej 

nerezovej ocele so silikónovou rúčkou. 
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Heidbrink Elevators Set Wassmund Chompret 2 Crown Scissors

Krátky a rigidný inštrument na vyberanie 
fragmentov zubov alebo zvyškov koreňov, 
ktoré sú uchytené k ligamentu. Jednoduché 
zavedenie do alveolu. Bezpečný grip.

Krátky a rigidný inštrument na vyberanie fragmentov zubov alebo zvyškov koreňov, ktoré sú uchytené k ligamentu. Jednoduché zavede-
nie do alveolu. Bezpečný grip.

sada  135,20 €

Set pediatrické 4 ks  1515,90 €

Set molárové 2 ks  669,60 €

Štandardné GMX100/200  390,60 €

Luxator Root Picker Extrakčné kliešte Physics

zahnutý, rovný  74,30 €

Molárové GMX400  395,60 €

Set štandardné 4 ks  1582,90 €

Pediatrické GMX50  379,00 €

Sada obsahuje:
1 x 3C, 1 x 3S, 1 x 5C, 1 x 5S, 1 x L10.

Sada obsahuje: 
2S, 3C, 3S, 3CA, 3IC, 5C, 5S, L10.

                                332,80 €

Luxator Sada K4

                                562,70 €

Luxator Sada K7
Väzivové nože s titánovými čepeľami – L3S, L2S, L3A, DE3. Tvary čepelí rovnaké 
ako pri nerezových.

L3A, DE3                  133,40 €

Luxator Titanium

L2S, L3S                   117,50 €

Väzivové nože špeciálne určené 
pre extrakciu zubov. Celý zásah 
je vykonávaný s minimálnym 
poškodením ďasna, krvácania 
a pooperačnej bolesti. Luxator 
forte elevator - s extra silným 
koncom. Vrátane kazety Fixus.

       97,20 €

Luxator Forte Elevator

BlackLine Ergotouch     21,40 €
     9,30 €

10 ks      720,00 € 11 ks        360,00 €

Sondy z nehrdzavejúcej ocele s vysokou flexibilitou a pevnosťou 
v ohybe. Držiak z ergonomicky tvarovanej živice zosilnenej 
sklenými vláknami. Autoklávovateľné. 

Sada najpoužívanejších klieští s diamantom 
potiahnutými čeľusťami pre ešte istejší grip. 
Balenie: 51A horné korene, 1 horné rezáky a 
očné zuby, 13 dolné očné zuby a premoláre, 
22 dolné moláre, 7 horené premoláre, 17 
horné moláre pravé, 18 horné moláre ľavé, 
67A horné moláre a zuby múdrosti, 79 dolné 
zuby múdrosti, 33A dolné rezáky, premoláre 
a korene.

Sondy Ergoform

Diamond Extracting Forceps Set Extracting Forceps Set

Väzivové nože špeciálne určené pre extrakciu zubov. Celý zásah je vykonávaný 
s minimálnym poškodením ďasna, krvácania a pooperačnej bolesti. Štruktúra 
kosti, parodontálne väzivo, atmosférický tlak, to sú faktory, ktoré musíte brať 
do úvahy pri extrahovaní zuba. Opatrným a citlivým použitím  sa extrakcia stane 
kontrolovateľnejšou a menej stresujúcou. Luxator Periomate -štandard, Luxator 
Periomate Short - s krátkym ostrím, Luxator Periomate Dual Edge - s dvojitým 
ostrím. Vrátane kazety Fixus.

    97,20 €

Luxator Periotome

1S, DE3, DE5    109,30 €

6 ks 93,60 € 35 x 11 mm 69,00 €  39,60 €  36,00 €
20 x 30 mm 66,00 €

Sada najpoužívanejších klieští. Bale-
nie: 51A horné korene, 1 horné rezáky 
a očné zuby, 13 dolné očné zuby a 
premoláre, 22 dolné moláre, 7 horené 
premoláre, 17 horné moláre pravé, 
18 horné moláre ľavé, 67A horné 
moláre a zuby múdrosti, 79 dolné zuby 
múdrosti, 33A dolné rezáky, premoláre 
a korene, 86A dolné moláre.

Jemný nástroj na odstránenie zvyškov 
koreňov v ťažko dosiahnuteľných 
oblastiach.

Dentálny rektraktor na 
retrakciu chirurgických 
rán alebo rezov.

Nástroj na uvoľnenie, vytiahnutie 
a odstránenie zuba z lôžka.
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Nástroj na úpravu a strihanie 
predformovaných koruniek.



5 ks   48,60 €

Nová generácia diamantových nástrojov - fúzia diamantového zrna odsadeného od seba keramickými 
perlami. Mimoriadna koncentrácia pevnosti - enormná životnosť a signifikantne dlhšia životnosť. Optimálne 
spoznateľnosť vďaka špeciálnej farbe ružového zlata. 

nástroje s 8 mm pracovnou dĺžkou 

nástroje s 10 mm pracovnou dĺžkou 

nástroj s 12 mm pracovnou dĺžkou 
úprava oklusálnej/linguálnej plošky

kónus špicatý konus zaoblený

konus zaoblený

plameň torpédo

torpédo

ISO 14, 16, 18 ISO 14, 16, 18, 21

ISO 14, 16, 18

ISO 12, 16 ISO 12, 14, 16

ISO 12, 14, 16

Komet Diao

komet, Horico76

Diamanty do turbíny

 28,50 €

 36,60 €

 20,10 €  36,90 €  43,80 €  46,20 €

 36,90 €
 43,80 €  58,50 €  19,20 €  19,20 €

 19,20 €  19,20 €
 36,90 €  43,80 €

 40,20 €  44,10 € 35,40 €  29,10 €

016   23,40 €
018   26,40 €
023   36,00 €

016   23,10 €
018   26,40 €
023   35,70 €

* Balenie obsahuje 5 kusov.
008-018 19,20 € 
021-023 28,80 €
025 32,70 €

 19,20 €  19,20 €
 19,20 €

válec zaoblený

válec zaoblený

ISO 12, 14, 16

ISO 12, 14, 16
kónus špicatý 
ISO 14, 16, 18

torpédo 
ISO 14 occlusharper

ISO 30,35
vajíčko
ISO 23
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Horico 77

Rozrezávače koruniek

 53,70 €  53,70 €  53,70 €  53,70 €  53,70 € Pri kúpe 10 ks zľava 10 %
Pri kúpe 20 ks zľava 20 % 
Pri kúpe 30 ks zľava 30 % 

z uvedených cien 
 

Vrtáky je možné ľubovoľne kombinovať.  

V spolupráci s firmou Horico sme pre Vás  
pripravili zaujímavú akciu, ktorá je platná  

do konca doby platnosti nášho akciového katalógu.

* Balenie obsahuje 5 kusov.

Diamanty do kolienka

 4,00 €/ks
 13,20 €/ks

 4,00 €/ks
 9,00 €/ks

 4,00 €/ks  5,80 €/ks

 5,60 €/ks  7,60 €/ks  7,50 €/ks

 24,30 €

 28,20 €

 24,30 €
 28,20 €  37,80 €

Karbidové vrtáky do kolienka

* Balenie obsahuje 1 ks.

* Balenie obsahuje 5 ks.

025     4,00 €/ks
025     6,00 €/ks

033   6,80 €/ks

Diamand Strips

 46,00 €

 39,40 €

Autoklávovateľné diamantové separačné pásky s dlhou životnosťou. Dĺžka 150 mm.

Autoklávovateľné perforované separačné pásky v tvare včelieho plástu. Skvelá životnosť.

Možnosť zakúpiť aj so šírkou 2mm a 6mm. 

Možnosť zakúpiť aj so šírkou 6mm. 

Hrúbka

Hrúbka

10 ks/bal.

10ks/bal.

jednostranné

jednostranné

Šírka

Šírka

Steel Strips Serrated
Nerezové pásky s pílkou.

Hrúbka

12ks/bal.
Šírka

Steel Carbo Strips

 8,00 €
 9,60 €
 11,00 €

 11,60 €

 13,50 €

 17,20 €

Jednostranné alebo obojstranné nerezové separačné pásky s korundom.

Jednostranné Obojstranné

Hrúbka

12ks/bal.

Šírka

Mosadzná kefka
na čistenie vrtáčikov.

1 ks 4,50 €1 ks 9,80 €

Vrtáky žraloky na prerezávanie koruniek, 
vyberanie amalgámu a pod.

Nástroj na rýchle 
vyčistenie zanesených 
diamantových vrtákov.

SpeedsterDiaclean Diamantové vrtáky

1 ks 1,90 €
Pri kúpe 10 a viac ks cena 1,60 €.

Sterilne balené diamantové vrtáky 
so zeleným pásikom.

pero 19,10 €

nylonová 3,60 €
mosadzná 4,80 €

Kefka na vrtáky

 11,80 €
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Hygiena 

250 ml   7,30 €

Dezinfekčný prostriedok 
na ošetrovanie okuliarov 
s baktericídnymi, fungicídnymi 
a protivírusovými vlastnosťami. 
Nepoškodzuje protizahmlievací 
povrch okuliarov a nepoškodzuje 
UV filter.

Astro Clean

Plastové návleky na obuv, 
modrej farby s gumičkou. 

100 ks   5,80 €

Návleky na obuv 

78

Ochranný štít

Visor Comfort Light (1 x rám, 5 x fólie)  21,40 €

Smart Shield 2 ks  10,10 €

Kids Shield 2 ks   20,20 €

Fólie na okuliare 2 ks  11,60 €
Fólie (5ks tenké alebo 4 ks hrubé)  11,60 €

Vista-Tec laStoria  41,70 €

Visor Comfort (1 x rám, 5 x fólie)  16,10 €

Mouth Shield (S/M, L/XL) 2 ks  6,80 €

Face Shield 2 ks   13,20 €

Funny Shield 2 ks  10,30 €

Masky

3M FFP2 8810 bez ventilu  1,90 €

RespiPro White  3,30 € 2,50 €
Pri kúpe 25 ks cena 1,90 €.

KN95/FFP2 10 ks  7,90 €
FFP2 General Public 10 ks  3,90 €

3M FFP2 C112 s ventilom  2,90 €

Mesaverde 25 ks (české)   2,30 €
Euronda Flora masky 50 ks   11,00 €

Vista-Tec LupOn  41,70 €

Vista-tec ilGrande  65,60 €

Clinix na gumičku 50 ks (ružové, bordové, modré,
čierne)  6,90 €

Respirátory

Mouth Shield

Face ShieldFunny Shield

Kids Shield

Smart Shield Fólie na okuliare Visor Comfort Light

Protective Shield Visor Comfort

Veratex Aloe Vera latexové nepúdrované           15,30 €

Maxter Blue Cobalt 100 ks                  12,90 €
Pri kúpe 10 a viac bal cena 11,90 € s DPH.

3M FFP2 9320+ bez ventilu  3,00 €
3M FFP2 1862+ bez ventilu  3,30 €

Vista-tec 
ilGrande

Vista-Tec

Vista-Tec LupOn Vista-Tec laStoria

Profesionálne extra kvalitné 
štíty od švajčiarského 
výrobcu Polydentia.

latexové

nitrilové

sterilné

Okuliare 3M 2820 10,30 €

Okuliare 3M 2844 zrkadlové 14,90 €

Laservision Skyline Green 316,80 €

Okuliare 3M 2840 14,00 €

Okuliare 3M 2720 8,80 €
Okuliare 3M OX2000 11,20 €

H&W detské  11,20 €
Okuliare 3M 2800 11,00 €

Uvex AstroSpec 2.0 30,20 €Ochranné okuliare

Ampri nitrilové farebné 100 ks                            15,90 €

Medibase nitrilové nepúdrované 100 ks            13,20 €

Bbraun sterilné 1 pár                  1,30 €
Med-comfort sterilné 1 pár                  1,30 €
Semper sterilné 1 pár                   1,30 €

Semper NitrilSkin 2 200 ks                                 27,80 €

Protect Line latexové nepúdrované 100 ks         11,90 €
Medibase latexové nepúdrované 100 ks             10,20 €

Maxter latexové púdrované 100 ks                      11,90 €
Maxter latexové nepúdrované 100 ks                  11,90 €

Aurelia Refresh latexové nepúdrované mentolové 100 ks     
        13,90 €

Semper latexové nepúdrované             13,90 €

Medical Googles (zelené, modré, rúžové) 11,90 € 
Pri kúpe 2 a viac ks cena 9,90 €.

Uvex 
AstroSpec 2.0

H&W detskéokuliare 3M 
2720

okuliare 3M 
2840

Laservision 
Skyline Green Medical Googles

okuliare 3M 
2800

okuliare 3M 
2820

Okuliare 3M 
2844 zrkadlové

Okuliare 3M 
OX2000

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Rukavice



Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Papierové valčeky

250 g   2,90 €

100 ks, 5 x 5 cm   2,20 €

Gázové štvorce
Nesterilné vysokosavé gázové štvorce 
zo 100% bavlny. 8 vrstiev.

100 ks ,7,5 x 7,5 cm  2,80 €
100 ks, 10 x 10 cm  4,80 €

Gázové tampóny 

Rolovaná Batist 500 g v rolke  3,50 €

Nesterilné a sterilné 
stáčané gázové tampóny.

   18,30 €

Biely dvojitý plastový 
dispenzér na gázové štvorce 
5 x 5 cm. Autoklávovateľný.

Buničitá vata Hartmann 

Pehazell 500 g rolovaný  5,70 €
Pur-zellin 500 ks štvorce  2,10 €

Parotisroll 

100 ks, veľkosti 1,2,3,5  20,30 €

Vatové valčeky s rozpínacím drôtikom, ľahko drží 
vo vestibulárnom priestore.

Papierové valčeky z kvalitnej 
celulózy s vysokou sacou 
schopnosťou. Môžu sa 
sterilizovať.

Vatové valčeky  Luna/Luna Gold valčeky
Kvalitné vatové valčeky
s výbornou nasiakavosťou  
a extra jemné. Počas ošetrenia 
efektívne retrahujú líca.

Luna Gold 300 g, veľkosť 1, 2, 3  14,10 €
Luna 300 g, veľkosť 1, 2, 3  10,60 €

100 ks – 15/15   4,20 €

50 ks – 25/25   4,90 €

štvorce B-cellin 2 x 500 ks  2,50 €

Kvalitné vatové valčeky 
s vysokou sacou 
schopnosťou.

300 g, veľkosť 1, 2, 3 6,60 € 6,30 €
Pri kúpe 3 a viac bal cena 5,50 €. 

100 ks – 20/19   6,10 €

3 ks sterilné – 15/15  0,30 €
3 ks sterilné – 20/19  0,30 €

Utierky papierové

12 x 294 ks v rolke  32,00 €
3000 ks BioTowel  43,20 €

200 ks skladané   2,00 €
Celý kartón 20 x 200 ks spolu za 38,00 € (1,90 €/bal).

Dispenzér na gázové štvorce

Roeko Denta

Podbradníky Floral

  22,50 € 21,40 €

10 x 50 ks   26,20 €

Umývateľná plastová zástera s upínaním suchým zipsom 
a vreckom.

3-vrstvové podbradníky 
kombinované z 2 vrstiev 
pravej celulózy a 1 
vrstvy polyetylénovej 
fólie. Balené v opätovne 
zatvárateľnom balení 
po 50 ks - chránené 
pred prachom, vlhkom 
a pod.

Držiaky na podbradníky

nerezový 1 ks   4,80 €
plastový farebný s vôňou 4 ks  19,50 €

Návleky na opierku Návleky na kreslo

300 ks, 33 x 34 cm  39,70 € 25 x 3 ks   64,40 €

Kvalitné návleky na opierku zložené z 2 vrstiev buničiny 
a plastovej fólie. Dokonalá ochrana Vášho kresla pred 
znečistením. Farba – biela, modrá.

Jednorázové univerzálne návleky na kreslo z jemnej 
polypropylénovej vzdušnej a hypoalergénnej tkaniny. 
Balenie obsahuje návlek na sedadlo, návlek na operadlo 
a návleky na opierku hlavy. Farby: biele, fialové, modré, 
svetlomodré, oranžové, žlté, zelené.

Podbradníky

Detské s motívom (ružové, modré) 500 ks 20,90 €

Simplex Plus Maxi 80 ks 24,70 € 23,20 €

Plastové podbradníky v rolke 200 ks  20,90 €

Valafit 100 ks   19,50 €

Podbradníky v rolke 80 ks - 54 x 60 cm s pútkami. 
Plastové podbradníky v rolke 200 ks - 50 x 80 cm s pútkami.  
Podbradníky skladané 500 ks - 33 x 45 cm. 
Podbradníky skladané detské - s motívom: modré, rúžové.
Farby: biele, svetlomodré, tmavomodré, zelené, ružové, 
oranžové, limetkové, levanduľové, žlté, čierne, tyrkysové, 
bordové
Tena - Uväzovacie podbradníky so zberným vreckom. 
Vyrobené z kombinácie celulózy a polyetylénu. Absorbuje 
tekutiny a neprepúšťa na vnútornú stranu.
Valafit - Podbradníky na uväzovanie pre pacienta z 
materiálu s veľmi dobrou absorbčnou schopnosťou, 
zadnú stranu tvorí nepriepustná fólia. Na prednej strane 
je vrecko na uloženie osobných vecí.
Simplex Plus Maxi - Tenká polyetylénová fólia so silnou 
absorpčnou vrstvou. Pútka na viazanie. 
Rozmery: 57 x 60 cm.arby: modrá, zelená, biela. 

Podbradníky skladané 500 ks  22,50 €
Pri kúpe 2 a viac bal cena 19,90 €.

Tena 37 x 66 cm 150 ks  25,90 €

Podbradníky v rolke 80 ks  15,80 €

Tena 37 x 46 cm 150 ks  22,90 €

Hygiena 79
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Drevené špachtle

100 ks   2,20 €

Drevené lekárske špachtle
s dĺžkou 15 cm a šírkou 2 cm.

Liekovka 

Odsávačky
15 cm dlhé jednorázové odsávačky s odoberateľnou 
špičkou, zosilnené zvnútra medeným drôtikom.
Farby: biele, žlté, transparentné, ružové, oranžové, modré, 
lagúnovo modré, zelené, limetkové, fialové, fuchsia.

Sklenené banky s vrchnákom na priehľadné, úsporné
a hygienické dávkovanie tekutých liečiv.
Farby: sivá, hnedá, hnedožltá.

liekovka 1 ks   15,80 €
stojan na liekovky  32,40 €

100 ks  4,00 € 3,30 €

Mazacie prostriedky

Pana spray 500 ml  25,30 €
Lubricant spray 500 ml  19,40 €
Aqua Care 500 ml  27,90 €

Lubrifluid 500 ml   41,80 €
Spraynet 500 ml   41,80 €

3Tech Lubricant Spray trysky – M, P, Q  8,10 €
Lubrimed 6 ks   33,10 €

3Tech Lubricant Spray  18,40 €
Pri kúpe 2 a viac ks cena 14,70 €.

Smioil 500 ml   22,00 €

Tácky plastové/ nerezové

13 x 25 cm - ľadvinka  20,40 €

Nerezové tácky - Nerezová tácka na inštrumenty a iné. Plastové tácky - Jednorázové plastové tácky s 
predtvarovaním na ukladanie nástrojov. Farby: biela, oranžová, žltá, modrá, zelená. BioTray - Transparentné 
kompostovateľné tácky z bio plastu (z kukuričného škrobu). Vysoko stabilné.

15 x 20 cm nerezová  10,30 €

BioTray 100 ks   57,60 €

10  x 20 cm nerezová  9,00 €

Kavo sprej 500 ml  50,00 € 33,90 €
Kavo QuattroCare Plus Spray 50,00 € 42,90 €

F1 Service Oil 400 ml  35,40 €

18 x 28 cm, 400 ks, farebná 63,60 € 47,90 €
18 x 28 cm, 400 ks, biela  44,70 €

Hygoformic BIO

100 ks BIO   10,60 €

Odsávačky zelenej farby v tvare slimáka. Vyrobené na 
biologickej báze z cukrovej trstiny. Biodegradovateľné, 
šetrné k životnému prostrediu. 
Balenie: 100 ks, 
2 adaptéry.

18 x 14 cm, 400 ks, farebná 47,00 € 39,90 €
18 x 14 cm, 400 ks, biela 44,60 € 39,80 €

80 Hygiena a sterilizácia

Sirona T1 spray 250 ml  42,70 €

Kavo Dry Spray 300 ml  39,00 €
Kavo Clean Spray 500 ml  25,00 €

Hygiena80

Poháre plastové

Poháre Floral

Plastové poháre biele 160ml, farebné 180ml (biele, zeleh-
né, svetlomodré, tmavomodré, žlté, oranžové, ružové, červe-
né, fialové, zlaté, fuchsia, transpa a strieborné, limetka).

Plastové poháre s objemom 200 ml s kvetinovým motívom.

100 ks   2,70 €

100 ks   4,10 €

Príslušenstvo na vatové valčeky

Dispenzér na vatové valčeky (biely, modrý, žltý) 14,40 €
Nádobka na vatové valčeky  37,90 €

Dispenzér na vatové valčeky otočný  24,00 €

Cotton Roll Holder

4 ks   41,70 €

Držiak na pridržanie vatových valčekov v požadovanej 
pozícii počas práce v ústach.

DryDent

50 ks Sublingual – malé, veľké  23,30 €

Superabsorbčné vankúšiky pohlcujúce sliny a vlhkosť 
v ústach. Nahrádzajú valčeky a odsávačky. 

Neo Drys

Poháre papierové

Scantube

Absorbčné vankúšiky pohlcujúce 
sliny a vlhkosť v ústach. Udržujú 
suché pole cca. 15-25 minút. 
Účinne nahradzujú odsávačky, 
vatové valčeky, neuvoľňujú 
vlákno. Flexibilný okraj 
nepoškodzuje sliznicu a zaisťuje 
maximálny komfort pacienta. 
Priľnutím na bukálnu sliznicu 
uľahčuje jej odtiahnutie a tým aj 
prácu v distálnom úseku.

Papierové poháre v 6 farbách. 180 ml.

50 ks   18,90 €

2000 ks   100,80 €
50 ks   2,60 €

100 ks s dierkou   3,80 €
100 ks   3,30 €

50 ks Parotid – malé, veľké  12,80 €

Tongue‘n Cheek
Novovyvinuté vatové vankúšiky ako náhrada 
vatových valčekov. Sajú až 8x viac ako bežný 
vatový valček. Skvelé 
aj pre používateľov CAD/CAM. 
Neobsahuje bieliace činidlá, 
nezamotá sa do vrtáčika.

200 ks   19,70 €

Jednorázové 
odsávačky. Vyrobené 
z enviromentálne 
neutrálneho PE a PP. 
Bez obsahu ftalátov a 
bez latexu. 11 rôznych 
farieb. Priemer 11 
mm. dĺžka 13,5 cm. 
Oba konce skosené 
do 45°.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Gigazyme Xtra

Zeta 1 Ultra Zeta 2 Enzyme

5 L   89,90 €

1 L   24,70 € 1200 g   38,90 €

2 L   39,00 €

Multi-enzymatický vysoko 
účinný čistič s dezinfekčným 
účinkom na čistenie a 
dezinfekciu nástrojov. Vhodný 
aj do ultrazvukovej čističky. 
Ideálna kombinácia proteázy, 
lipázy a amylázy. Účinné 
proti baktériám, hubám a 
zapúzdreným vírusom vrátane 
HIV, HBV, HCV.

Univerzálny bezaldehydový 
koncentrát na dezinfekciu 
chirurgických a rotačných 
inštrumentov. Umožňuje 
pripraviť 50-100 litrov 
roztoku (1%-2% riedenie). 
Baktericídna, virucídna, 
fungicídna a tuberkulocídna 
účinnosť. Vhodné aj do 
ultrazvukovej čističky.

Tri-enzymatický prostriedok 
v prášku na dezinfekciu 
a čistenie chirurgických a 
rotačných inštrumentov. 
2% riedenie.  Bez obsahu 
aldehydov a fenolov.

Sekusept Plus

6 L   145,70 €
2 L   52,40 €

Dezinfekčný a čistiaci 
bezladehydový prostriedek 
na báze glukoprotamínu 
na starostlivosť o nástroje 
z kovu, skla a plastov. 
Vhodný do ultrazvukových 
čističiek.

Dento-Viractis 54 EnzymaticDento-Viractis 52 Instru+

5 L   156,10 €
1 L   42,10 €

5 L   114,90 €
1 L   32,10 €

 Ultrakoncentrovaný dezinfekčný 
a čistiaci prostriedok na nástroje. 
Bez obsahu aldehydu a chlóru. 
Neutrálne pH, vhodné aj pre 
veľmi senzitívne materiály. Bez 
alergií, zápalov a pod. 
Doba vo vaničke – 3 dni.

Ultrakoncentrovaný dezinfekčný 
a čistiaci prostriedok s komplexom 
3 enzýmov – proteáza, amyláza, 
lipáza. Neutrálne pH, vhodné 
aj pre veľmi senzitívne materiály. 
Bez alergií, zápalov a pod. 
Doba vo vaničke - 7 dní.

Dento-Viractis 51 Instrugerm

Sekusept Activ

5 L   95,70 €
1 L   26,70 €

Ultrakoncentrovaný bezaldehydový prípravok 
na čistenie a dezinfekciu veľkých 
nástrojov. Ideálny do ultrazvukovej 
čističky. Baktercídne, 
fungiccídne i virucídne 
vrátane HIV, HBV a HCV. 
Doba vo vaničke – 1 deň.

1,5 kg   44,20 €

Sekudril

2 L   36,00 €

Dezinfekcia a čistenie endoskopov, 
nástrojov a pomôcok. Výborne rozpúšťa 
krv a bielkovinové nečistoty. Neobsahuje 
aldehydy. Spektrum : HBV, HIV, Adeno, 
Papova, Polio, Vaccinia. Vhodný aj do 
UZ-čističiek.

Roztok na čistenie 
a dezinfekciu rotačného 
inštrumentária. Účinný proti 
baktériám vrátane TBC, 
kvasinkovým i vláknitým 
hubám a vírusom vrátane 
HBV, HIV

ID 220

2,5 L  43,60 € 37,90 €

Bezaldehydový prípravok bez 
riedenia na dezinfekciu  
a čistenie rotačných  
inštrumentov. Baktericídne 
vrátane TBC, fungicídne, 
virucídne zapúzdrené  
vrátane HBV, HCV, HIV.

Rotasept
Bezaldehydový prípravok 
na dezinfekciu a čistenie 
rotačných inštrumentov, 
vhodný aj do UZ. Účinné 
proti TBC, HIV, HBV, HCV.

Dento-Viractis 57
Bezaldehydový prípravok
na rotačné inštrumenty
z akéhokoľvek materiálu. 
Účinné proti baktériám, 
fungi, vírusom vrátane 
HIV, HBV a HCV. Použite: 
Pripravené na použitie.

2 L   26,00 €
5 L   50,10 €

ID 213

Medicarine

2,5 L  71,50 € 63,90 €

300 ks   63,50 €

Bezaldehydový koncentrát 
na dezinfekciu všeobecných 
i chirurgických nástrojov. 
Spektrum účinnosti - 
baktericídne vrátane TBC, 
fungicídne, virucídne vrátane 
všetkých zapúzdrených aj 
nezapúzdrených vírusov vrátane 
HBV, HCV a HIV.

ID 212/ ID 212 Forte

ID 212 Forte 2,5 L 69,00 € 59,90 €
ID 212 2,5 L   66,60 €

Bezaldehydový koncentrát 
na dezinfekciu všeobecných 
i chirurgických nástrojov. 
Baktericídne vrátane TBC, 
fungicídne, virucídne vrátane 
HBV, HCV a HIV.

1 L   36,40 €

Enzyme 2,5 L   94,70 €
2,5 L   76,20 €

Najuniverzálnejší prostriedok 
na dezinfekciu na svete, 
bez aldehydov, vhodný na 
veľké nástroje, vrtáky i do 
ultrazvukovej čističky. Nariedený 
môže ostať počas 14 dní. 
Účinnosť na komplentné 
spektrum baktérií, fungi a 
vírusov. Kontaktný čas 15 minút.

Dento-Viractis 55
Najnovší prostriedok na dezinfekciu nástrojov
s technológiou enzýmov. Plné spektrum účinnosti vrátane 
HIV, HBV, HCV. Použitie: 0,5% koncentrácia
= 5 g na 1 l roztoku.
Doba vo vaničke - 7 dní.

2 kg   64,50 €
5 kg   121,30 €

Riedenie len 0,5%
(4 x ekonomickejší

ako bežný prostriedok)

Riedenie len 0,5%
(4 x ekonomickejší

ako bežný prostriedok)

Riedenie len 0,5%
(4 x ekonomickejší

ako bežný prostriedok)

Riedenie len 0,5%
(4 x ekonomickejší

ako bežný prostriedok)

2 L    35,80 €

Gigasept Instru AF

5 L   109,80 €

Bezaldehydový koncentrát na 
dezinfekciu a čistenie nástrojov. 
Účinné proti TBC, HIV, HBV, HCV.

2 L   48,80 €

6 kg   160,50 €

Micro 10+/Micro 10 Enzyme

Dezinfekčné tabletky na báze 
chlóru na dezinfekciu všetkých 
umývateľných plôch.

Dezinfekcia – nástroje, vrtáky 81
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Mikrozid AF Liquid

Mikrozid AF Wipes Mikrozid Sensitive/Wipes

Terralin Protect

1 L   11,20 €

Liquid 1 L   12,60 €Wipes - 150 ks doplnkové bal.  12,30 €

200 ks doplnkové bal.  15,70 €

5 L   75,10 €

Incidin
Pro 6 L   101,40 €

Oxydes 6 L   50,10 €

Wipes 90 ks dóza  10,70 €

Foam 5 L   57,30 €

Oxyfoam S 5 L   59,40 €

Bezaldehydový prípravok 
na rýchlu dezinfekciu plôch. 
Účinnosť - baktericídne vrátane 
TBC, fungicídne, virucídne 
vrátane HBV, HIV, adenovírusov, 
rotavírusov, SV 40 a poliovírusov.

Wipes - 150 ks dóza  15,40 €

Alkoholové dezinfekčné utierky. 
Účinnosť - baktericídne vrátane 
TBC, fungicídne, virucídne vrátane 
HBV, HIV, HCV, MRSA.

200 ks dóza   20,30 €

Sensitive liquid - Bezaldehydový 
a bezalkoholový prípravok na rýchlu dezinfekciu plôch. Účinnosť 
- baktericídne vrátane TBC, fungicídne, virucídne vrátane HBV, 
HIV, adenovírusov, rotavírusov, SV 40 
a poliovírusov.
Wipes - Bezalkoholové dezinfekčné utierky. Účinnosť - baktericídne 
vrátane TBC, fungicídne, virucídne vrátane HBV, HIV, HCV, MRSA.

Pro 2 L  47,00 €

Liquid 5 L   55,60 €

Oxywipe S 100 ks  13,10 €

Foam 750 ml   13,10 €

Oxyfoam S 750 ml  14,20 €

Wipes 90 ks doplnkové bal 9,10 €

Dento-Viractis 77 1 L 23,70 €

Dento-Viractis 77 Dento-Viractis 77 wipes Dento-Viractis 79 wipes

Dento-Viractis 75
Postreková dezinfekcia 
bez alkoholu, parfémov 
a alergénov. 100% 
kompatibilná so všetkými 
povrchmi. Najširšie 
spektrum aktivity na trhu– 
log 6 (99,9999%).

Dento-Viractis 77 5 L 58,50 €
Dento-Viractis 77 120 ks 10,20 € Dento-Viractis 79 100 ks 10,80 €

1 L    22,20 €
5 L    60,10 €

FD 322

10 L  163,50 € 143,90 €

Bezaldehydový postrekový 
dezinfekčný a čistiaci 
prípravok na malé plochy. 
Účinnosť - baktérie vrátane 
TBC, fungi, vírusy, zapúzdrené 
i nezapúzdrené, vrátane HBV, 
HCV a HIV. 

Bezaldehydový transparentný 
prípravok na čistenie 
a dezinfekciu malých plôch. 
Baktericídne, virucídne 
a fungicídne účinky vrátane 
HIV, HBV, HCV, TBC.

Napustené prípravkom 
Dento-Viractis 77. 

O 25% väčšie a 75% 
hrubšie 3-vrstvové 
dezinfekčné utierky 
napustené prípravkom 
Dento-Viractis 77.

5 L    46,10 €

Liquid 5 L   46,80 €

2,5 L  50,90 € 44,90 €

FD 350

110 ks doplnkové balene  7,40 €

Dezinfekčné utierky na 
čistenie malých plôch a 
objektov. Účinnosť - baktérie 
vrátane TBC, huby, vírusy, 
zapúzdrené i nezapúzdrené, 
vrátane HBV, HCV a HIV. Vône 
– klasik, citrónová, kvetinová.

110 ks dóza   9,80 €

FD 312

2,5 L  54,80 € 47,50 €

Bezaldehydový koncentrát na čistenie 
umývateľných povrchov a objektov 
ako napr. dlážok a stien. Aplikačná 
koncentrácia 1%. Účinnosť - baktérie 
vrátane TBC, fungi, vírusy, zapúzdrené 
i nezapúzdrené, vrátane HBV, HCV 
a HIV.

Koncentrát na dezinfekciu 
a čištenie všetkých 
umývateľných plôch. Účinný 
proti bakteriám, hubám, 
vírusom vrátane hepatitídy 
B a adeno vírusom. Bez 
obsahu aldehydov a fenolov. 

Jumbo wipes - 200 ks - refill  15,80 €
Jumbo wipes - 200 ks - dóza  20,10 €

FD 333FD 300

FD 360

2,5 L  55,50 € 49,90 €2,5 L  72,60 € 64,90 €

0,5 L  40,60 €     35,50 €

Bezaldehydová dezinfekcia 
na malé i veľké plochy s 
citrónovou vôňou. Rýchle 
uschnutie bez stôp. Účinnosť 
- baktérie vrátane TBC, 
fungi, vírusy, zapúzdrené i 
nezapúzdrené, vrátane HBV, 
HCV a HIV. 

Bezaldehydový koncentrát 
na čistenie umývateľných 
povrchov a objektov ako napr. 
dlážok a stien. Aplikačná 
koncentrácia 0,5%. Účinnosť 
- baktérie vrátane TBC, 
fungi, vírusy, zapúzdrené i 
nezapúzdrené, vrátane HBV, 
HCV a HIV.

Prípravok na čistenie umelej 
kože

Dezinfekcia – plochy82
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Plantana krémy

Zeta 4 Wash

Zeta 6 Hydra

Koncentrovaný dezinfekčný 
a deodorizujúci prostriedok 
na všetky umývateľné plochy. 
Rýchle, hĺbkové čistenie, 
zanecháva čerstvú vôňu. 
Kompatibilita so všetkými 
materiálmi. Viac ako 90% 
biodegradovateľný.

Ultra jemné tekuté mydlo na 
frekventované umývanie rúk, 
špeciálne formulované pre 
jemnú pokožku. Zjemňuje, 
ochraňuje a zvlhčuje.

500 ml 17,30 €

Dento-Viractis 31
Jemná umývacia emulzia
s bakteriostatickými
a fungicídnymi vlastnosťami. 
Obsahuje glycerín, je vhodná 
na frekventované umývanie 
rúk. Veľmi príjemná kvetová 
vôňa. Vysoká umývacia sila.

1 L   18,80 €
5 L   43,90 €

Esemtan

Octenisan

5 L   41,60 €

1 L   15,50 €
500 ml   8,70 €

1 L   9,10 €
500 ml   5,90 €

Prostriedok na umývanie 
pokožky - bez mydla, na báze 
obzvlášť jemných tenzidov,
pH 5,5. Antimikrobiálne účinky. 
Obsahuje prírodnú ochrannú 
vrstvu proti kyselinám.

Antimikrobiálna umývacia 
emulzia, účinná aj proti MRSA. 
Vhodné na všetky typy pokožky 
vrátane hypersenzitívnych. 
Vhodné na antimikrobiálne 
umývanie celého tela, vlastov, 
umývanie pred operačnými 
zákrokmi, profylaxiu 
sekundárnych infekcií.

HD 435

2,5 L   33,80 €

Jemný, umývací, tekutý 
krém k častému umývaniu 
pokožky a rúk bez obsahu 
alkálií a mydiel. Obsahuje 
allantoin a látky šetriace, 
ztučňujúce a udržujúce 
vlhkosť pokožky. pH 5,4. 

Dezinfekčné utierky

Zeta 3

doplnkové balenie 100 ks  4,90 €

Soft 750 ml   14,40 €

Foam 3 L   53,10 €

Wipes 120 ks doplnkové bal  8,00 €

Dezinfekčné utierky Medibase s príjemnou neutrálnou 
vôňou.

dóza 100 ks    5,80 €

Soft 5 L    86,50 €

Foam 750 ml    16,70 €

Optim Blue Wipes
Celosvetovo patentovaná čistiacia
a dezinfekčná technológia s AHP 
(Accelerated Hydrogen Peroxide). 
Účinná zložka je peroxid vodíka
v koncentrácii iba 0,5%, po dezinfekcii 
sa rozloží na vodu a kyslík. Žiadne 
sušenie alebo praskanie povrchov, 
nedráždi pokožku. Bez zápachu. 
Nevytvára film na povrchu.
Účinok do 1 min.

Unisepta Plus

750 ml   16,70 €
5 L   57,10 €

Dezinfekčný postrekový 
prostriedok na malé plochy. 
Úplné spektrum účinnosti. 
Kontaktný čas 30 sekúnd.

160 ks   16,70 €

Wyritol

5 l   72,00 € 59,90 €

Biocídny hydroalkoholický gél na 
okamžitú dezinfekciu rúk. Bez obsahu 
parfémov, alergénov, parabénov a farbív. 
Obsahuje glycerín na ochranu pokožky a 
na jej zvláčnenie. pH: 6,5. Baktericídne 
(30 sekúnd), plesne (30 sekúnd) 
a virucídne vrátane prasacej chrípky (30 
sekúnd), H1N1, herpes, novovirus (60 
sekúnd), adenovirus (90 sekúnd) a pod. 
Hygienické ošetrenie rúk trením: EN1500 
- 60 sekúnd, 4 ml.

Lip Balsam Plantana
Balzam na pery intenzívne zvlhčujúci. 
Obsahuje vitamin E, aloe vera a xylitol. 
Vanilková príchuť. Zanecháva lesk.

1 ks  4,80 €

3 L    31,20 €

5 L    55,20 €
1 L    17,30 €

Wipes 120 ks dóza   11,90 €

Krémy na ruky a telo bez minerálnych olejov 
a silikónov, bez pridaných farbív a syntických 
vôní a bez ingrediencií živočíšneho pôvodu. 
Aloe Vera – pre normálnu a citlivú
Olivovový olej – pre poškodenú a suchú 
pokožku 
Bambucké maslo – pre poškodenú a suchú 
pokožku

Prodermadent

125 ml 19,60 €

Unikátny krém na ruky
z výťažkov z Mŕtveho 
mora. Nezávislé testy 
dokázali, že po 14 
dňoch používania 
nastal 83% zníženie 
suchosti, 80% zníženie 
olupovania pokožky, 49% 
zníženie svrbenia a 40% 
zvláčnenie pokožky.

Skinman Soft Protect

Manisoft

5 L   60,80 €

6 L   56,00 €

500 ml   7,60 €

HD 410

2,5 L   46,10 €
500 ml   13,80 €

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

Šetrný dezinfekčný prostriedok 
na ruky s obsahom panthenolu, 
glycerínu a vitamínu E.

Špeciálna umývacia emulzia 
s obsahom zvlhčujúcich a 
regeneračných prísad. Vhodná aj 
pre pokožku namáhanú častým 
umývaním a dezinfekciou. 
Priaznivá hodnota pH. Jemná 
parfumácia.

Soft - Bezaldehydový dezinfekčný a čistiaci prípravok na plochy s plným spektrom účinnosti so zníženým 
množstvom alkoholu pod 50%. Veľmi rýchle zaschnutie. Citrónová vôňa. Foam - Bezaldehydový 
a bezalkoholový prípravok na plochy s plným spektrom účinnosti. Vhodný na citlivejšie povrch. Citrónová 
vôňa. Wipes - Bezaldehydové dezinfekčné a čistiace utierky na plochy s plným spektrom účinnosti 
a zníženým obsahom alkoholu pod 50%. Bez obsahu fenolov. Rýchle uschnutie utretých plôch.
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400 ml 12,30 €

Pena na čistenie jemných 
povrchov z dreva, plastu, 
kovu a kože od povlakov 
a špiny. Zanecháva 
saténový lesk. Účinný proti 
všetkým grampozitívnym 
a gramnegatívnym 
baktériám, plesniam 
a vírusom.

Praxipolish Plus 
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Dento-Viractis 95 Aspigerm
Nepenivý bioodbúrateľný čistiaci 
a dezinfekčný prostriedok sacích 
systémov. Veľmi príjemná jablková 
vôňa. Vhodný aj pre separátory 
amalgámu. Použitie: 0,5% 
koncentrácia = 5ml na 1 l roztoku.

1 L   21,60 €
5 L   69,90 €

Riedenie len 0,5%
(4 x ekonomickejší

ako bežný prostriedok)

Orotol Plus

2,5 L 61,30 €    54,90 €
Basic kit 2 x 2,5 L + 750 ml + 1 ks 164,50 € 142,90 €

Bezaldehydový nepenivý 
koncentrát na intenzívnu 
dezinfekciu, deodorizáciu a čistenie 
zubolekárskych odsávacích zariadení
a separátorov amalgámu. 

Dezinfekčný prostriedok 
na sacie systémy, 
vhodný aj pre 
separátory amalgámu.

2 L  53,70 €

Dekaseptol

6 L 85,20 €

Gélový dezinfekčný a 
čistiaci prípravok na rýchle, 
bezpečné a jednoduché 
ošetrenie dentálnych 
sacích systémov.

Aspirmatic

Oxygenal 6 Dentosept S Antifoaming tablets

1 L 36,00 € 1 L 33,40 € 50 ks 57,60 €

Tabletky zabraňujúce peneniu odsávaného 
extraktu a slín. Umožňuje bezproblémovú 
funkciu separátora odsávania. Tabletky 
sa vkladajú do sieťky na zachytávanie 
hrubých nečistôt v odsávaní. 

Perform 

900 g 33,20 €

Prostriedok 
na čistenie 
povrchov, plôch 
a odtlačkov na 
báze aktívneho 
kyslíka. Plné 
spektrum 
účinosti.

5. Nádoba na nástroje plastová 51,60 €
4. Nádoba na vrtáky nerezová 28,40 €

3. Nádoba na vrtáky plastová - biela, ružová, tmavo-
modrá, zelená, žltá  9,70 €

1. nádoba na vrtáky  Dento-Viractis modrá          12,20 €

7. Hygobox                                  73,90 € 71,50 €

2. nádoba na nástroje 3l (modrá, ružová a sivá farba)                       
Dento-Viractis    41,00 €

6. Sitko 13,00 €

1 L + nádoba + časovač             75,80 € bezdotykový        164,70 €   129,90 €
1 L 64,30 € manuálny 62,80 €      49,60 €

Prostriedok na úpravu vody 
s dlhodobým účinkom na 
použitie v dezinfekčnom 
zariadení súprav Sirona.

Prípravok na báze peroxidu 
vodíka a strieborných 
iónov, ktorý zabraňuje 
usadzovaniu baktérií a 
tvorbe biofilmu
v rozvodoch vody.

MD 520 

2,5 L 48,30 €    43,90 €

Príslušenstvo

MD 550 
Roztok bez aldehydov 
na okamžité použitie,na 
čistenie a dezinfekciu 
pľuvadla - baktericídne 
a fungicídne účinky.

750 ml 18,20 €     16,50 €

Impresafe
Extrémne rýchly 
(3 min) a efektívny 
dezinfekčný 
prostriedok 
na odtlačky. 
Koncentrát na 
33 L roztoku. 
Bez aldehydov, s 
neutrálnou vôňou.

Dávkovač 
dezinfekcie pre 
500 ml fľaše 
napr. HD 410, 
HD 435 a HD 
440.

Zeta 7

750 ml Spray 13,30 €
1 L Solution 34,70 €

Bezaldehydový 
koncentrovaný 
dezinfekčný 
prostriedok na 
odtlačky zo siikónov, 
alginátov, polyéterov 
a polysulfidov. 1% 
riedenie, až na 100 
L roztoku. Citrónová 
vôňa.

MD 555 

2,5 L 46,90 €       40,90 €

Špeciálny nepenivý 
prípravok na čistenie 
sacích systémov. 
Vhodné najmä v 
prípade vysokej 
tvrdosti vody, pri 
používaní pieskovačiek 
a pod. Ideálny doplnok 
k Orotol Plus.
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Vacucid 2
Nepenivý, čistiaci
a dezinfekčný prostriedok  
na sacie systémy. 
Vhodný aj na separátory 
amalgámu. Úplné 
spektrum účinnosti.

5 L   85,90 €

Green&Clean M2

2 x 500 ml (červený + zelený) 132,00 €
4 x 500 ml (červený + zelený) 238,80 €

2 x 500 ml + dispenzér 159,60 €

Duálny aktívny odpeňovací 
koncentrát na dezinfekciu a 
deodorizáciu sacích systémov 
a odlučovačov amalgámu. 
Účinky virucídne (HBV, HCV, 
HIV...), baktericídne (TBC...), 
fungicídne (candida abicans). 
Balenie: 500 ml červená, 500 
ml zelená, 1 x dávkovač.

Automatický dávkovač dezinfekčného 
prostriedku prostredníctvom senzoru 
so stojanom. Uzamykateľná časť na 
dopĺňanie dezinfekcie. Cca. 30 000 
cyklov na 4 x 1,5V batérie. Vhodné 
do každej čakárne.
Vrátane UV svetla.

Bezkontaktný dávkovač 
dezinfekcie s UV svetlom

199,00 €
4 x 500 m Sunsept Skin & Hand 
Disinfectant Plus ZDARMA.

Roztok bez formaldehydu 
na okamžité použitie, 
na dezinfekciu a čistenie 
odtlačkov a protetických 
prác.

Durr RX 5

4.
5.

3.

1.

2.

7.6.
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Runyes Thermodesinfector
Nerezový 
termodezinfektor. 
Vnútorný objem 58L. 6 
štandardných čistiacich 
programov, najvyššia 
teplota čistenie 90°C. 
Špeciálne čistiace 
miesta na násadce. 
Možnosť archivovať 
dáta.

Meladest 65

Euronda E-cartEuronda

Melag

Aquadist
Destilátor vody.

Viacúčelový pojazdný 
stolík kompatibilný s 
autoklávmi Euronda. 
Veľké nastaviteľné police 
prístupné spredu na 
skladovanie materiálov 
na sterilizáciu a zadná 
časť môže obsahovať 
Aquafilter alebo 
Aquaosmo. Výsuvná 
polica.

Spoľahlivá rada autoklávov.

Spoľahlivá 
rada 
autoklávov.

Jednoduchý destilátor vody. 
Výroba 0,7 l/hod. Objem 
zásobníka 4 l. 

   308,00 €

  1696,00 € 1482,00 €E10 - 24 L  6408,00 € 5999,00 €
E9 - 24 L  5796,00 € 4749,00 €
E8 - 24 L  4575,00 € 4300,00 €

Vacuclav 23B+               informujte sa na cenovú ponuku

Vacuclav 24BL+             informujte sa na cenovú ponuku

Vacuclav 30B+               informujte sa na cenovú ponuku

Vacuclav 31B+               informujte sa na cenovú ponuku

Vacuclav 24B+               informujte sa na cenovú ponuku

   319,00 €Na 18 násadcov  4050,00 €

Sterilizácia 85

Scican Statim

2000 G4   4603,00 €

Celosvetovo najobľúbenejší autokláv na sterilizáciu 
stomatologického náradia. Predĺžte životnosť svojich 
násadcov minimálne 2–3 násobne oproti bežnému 
autoklávu vďaka podstatne kratšej expozícii
v presýtenej vodnej pare (len 4 minúty). 
Spĺňa normu EN13060.

G4 - Dotykový displej, ukládanie dát o sterilizácii, wifi, email.

5000 G4   5799,00 €

2000 S   3644,00 €

Runyes

Drink    195,00 €

SEAL 120
Výkonná a pritom 
kompaktná zváračka 
fólií, jednoduchá údržba 
a čistenie.

DRINK
Jednoduchý destilátor vody. 

Balík: Autokláv 22L + USB výstup + Seal 120
+ Drink + Clean 01   3599,00 €

Seal 120   270,00 €

Autokláv 22L + USB výstup  3420,00 €
Seal 120 a Drink ZDARMA.

Spoľahlivý, mikroprocesorom riadený autokláv typu B, 
spĺňa európsku normu EN13060. 3 x predvákuum, 
objem komory 22 L, farebný LCD displej, tlačiareň. 
Záručný a pozáručný servis. ISO a CE certifikáty. Rozmery 
690 mm hĺbka x 550 mm šírka x 520 mm výška, rozmer 
komory 250 mm priemer a 450 mm dĺžka.

Nový vylepšený dizajnový autokláv z obľúbenej 
a spoľahlivej rady sterilizátorov od firmy Runyes. 
Dotykový displej priamo na predných dvierkach.

22 L + USB výstup, USB kľúč ZDARMA  
  4320,00 € 3990,00 €

Hygoclave 40
Autokláv triedy B od firmy Durr Dental. Intuitívne 
rozhranie s 5 palcovým farebným displejom. 
Správa používateľov, programovateľné odloženie 
štartu, interná pamäť na protokoly o sterilizácii 
(možnosť stiahnuť cez USB kľúč). Výkonné 
sušenie a rýchly B-program (kompletne už do 
30 minút).

Runyes Sea

Autokláv 12L   2460,00 €

29 L + USB výstup, USB kľúč ZDARMA  4650,00 €
45 L + USB výstup, USB kľúč ZDARMA  5100,00 €

23 L  8503,00 € 4890,00 €
17 L  7879,00 € 4690,00 €

Memmert
Nová generácia horúcovzdušných sterilizátorov od nemeckej 
firmy Memmert so 65 ročnou tradíciou. Digitálny časovač, 
mikročipom monitorovaná teplota, kvalitné nerezové 
prevedenie, dlhá životnosť.

53 L (rozmery 59 x 79 x 51 cm, komora 40 x 40 x 33 cm)  
SN55   1585,00 €
108 L (rozmery 75 x 87 x 58 cm, komora 56 x 87 x 58 cm)  
SF110  2709,00 € 2589,00 €
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Extraorální vakuov ý systém do stomatologických ordinací

VacStation

Aerosól Krev Virusy Prach

Chrání před aerosolem, krví, viry, prachem, které vznikají nejen při brou-

šení zubů, ale i při použití laseru a elektrochirurgie.

Používá 3 výkonné filtry  – bavlněný, filtr ze skelných vláken a filtr z ak-

tivního uhlí a keramiky. Celý proces doplňuje výkonná vnitřní UV 

lampa s intenzitou 1210 uw/cm2  o vlnové délce 280 nm a bezuhlíkový 

motor. Celková filtrace 99,97  % částeček větších než 0,3  µm.

Nízká hlučnost 62 db, maximální výkon sání 220 m3/hodinu rozdělených 

do 10 výkonových stupňů. Nastavitelné rameno pro lepší ergonomii prá-

ce a dostupnost při výkonu. Rozměry zařízení 406×232×464 mm. 

Příslušenství: 7× bavlněný filtr, 2× filtr ze skelných vláken, 1x ceramsite �ltr

UV světlo  s intenzitou 1210  uw/cm 2, 
vlnovou délkou 280  nm, zabíjí viry 
a bakterie s vysokou účinností

Aktivní uhlí + KMnO4 + 
Ceramsite filtr s funkcí absorpce, 
sterilizace a filtrace

Filtr ze skelných vláken 
zachytává prach a částice 
s 99 % účinností

Bavlněný filtr s vysokým obsahem 
vláken zabezpečuje zachytávání 
aerosolu a odstraňuje vlhkost

Model: VacStation

Příkon: AC220V/50Hz

Výkon: 250  W Max

Maximální sací výkon: 3000  Pa  
(10 možností výkonu)

Maximální výkon: 3,5 m3/min

Hlučnost: 62 db

Váha: 14,2 kg

Rozměry: 406×232×464  mm

HEPA filtrační systém H13 level, 
ničící viry a bakterie od velikosti 
0,3 µm s 99,97% efektivitou

Bezuhlíkový motor s výkonem 
220 m3 /hod, delší životností 
a nižším hlukem jen 62 db

VacStation
Čistička vzduch do zubnej ambulancie na báze tlakovej 
elektrostatickej plazmovej sterilizácie vzduchu. Efektívne odstraňuje 
smog, prachové častice PM10 a PM2,5 (konkrétne až 100 x 
menšie ako PM2,5), vírusy, hub, prchavé častice z nábytku napr. 
toluén, pachy, druhotný smog z cigariet, zvieracie alergény (napr. 
efektivita 99,97% proti influenze, 99,99% proti staphylococcus 
albicans). Efektívne filtruje častice až do 0,0146 mikrónu. Senzor 
častíc PM2,5 na displeji indikuje kvalitu vzduch v ambulancii. 
Bez akéhokoľvek použitia spotrebného materiálu, umývateľná 
elektróda. Nízky hluk od 40 dB. Ovládanie jedným tlačidlom. 

Q7 (70 - 110 m2) 960,00 €      882,00 €

Plasma Air Purifier Q3 / Q7

Q3 (30 - 40 m2) 816,00 €

uzavretá  420,00 €
otvorená  265,00 €

Germicídna lampa

Germicídny žiarič s 30W UVC žiarovkou Philips 
s možnosťou montáže horizontálne na stenu.

Uzavretá germicídna lampa s výkonom 132 m3 za hodinu 
a 2 UVC žiarivkami Philips 30W. Montáž horizontálne na 
stenu.

Extraorálny dentálny vákuový systém. Chráni pred 
aerosólom, krvou, vírusmi a prachom, ktoré vznikajú 
napr. pri vŕtaní zuba, použití lasera a elektrochirugie. 
Používa 3 výkonné filtre - bavlnený, filter zo sklených 
vlákien a filter z aktívneho uhlíka a keramiky. Celé 
to dopĺňa výkonná UV lampa a bezuhlíkový motor. 
Celková filtrácia 99,97 % čiastočiek väčších ako 99,97 
mikróna. Nízky hluk len 62 dB, maximálny objem sania 
220 m3/hod (10 výkonových stupňov). Nastaviteľné 
rameno so zväčšenou odsávacou plochou. Kompaktné 
rozmery základného zariadenia 406 x 232 x 464 mm.

Sterilizačné vrecká Sterilizačné fólie

3TECH Thermosealer TS-12 Melaseal 100+

14 x 28 cm 200 ks  19,10 €
18 x 33 cm 200 ks  23,90 €

Sterilizačné vrecká 
s indikátormi sterilizácie.

Sterilizačné rolky s indikátormi 
sterilizácie.

Zatavovačka sterilizačných 
fólií. Nahrievací čas 2-3 
minúty. Indikácia nahrievania 
pomocou LED diódy a zvukovým 
signálom pri dosiahnutí 
teploty. Bežná šírka zatavenia 
12 mm (maximum 30 mm). 
Automatické vypnutie po 
30 minútach bez použitia. 
Rozmery: 442 x 305 x 125 mm, 
hmotnosť 3,3 kg.

Tavička sterilizačných fólií.

9 x 25,5 cm 200 ks  11,00 €
7 x 25,5 cm 200 ks  9,90 €
9 x 13 cm 200 ks   7,40 €
5,7 x 13 cm 200 ks  5,20 €

25 cm x 200 m   69,20 €

  474,00 € 378,00 €    537,00 €

20 cm x 200 m   59,30 €

7,5 cm x 200 m   19,70 €
5 cm x 200 m   12,80 €

15 cm x 200 m   43,70 €
10 cm x 200 m   25,70 €

25,5 x 38 cm 200 ks  31,40 €

Comply Steam Chemical

Filtračný papier
Paropriepustné podložkové papiere  
na tácky, príp. ako podložka pri sterili-zácii. Netrhá sa, 
výborne absorbuje. Rozmery: 18 x 28 cm. Oranžový, 
ružový, modrý, zelený, žltý, biely levanduľový a limetkový.

Indikátory sterilizácie triedy 
4 na sterilizáciu v horúcovzdušnom 
sterilizátore.

Chemický multiparametrický indikátor 
sterilizácie do parných autoklávov.

100 ks  31,80 €

250 ks 8,90 €    7,40 €

Comply pásky
Indikátorová sterilizačná pásky od firmy 3M.

 10,50 €200 ks 49,80 €

DHI indikátory
Teliesko spolu so 100 ks indikátorov 
na dennú kontrolu sterilizácie.

Test + 100 indikátorov 79,50 €
Test + 250 indikátorov 108,00 €

Helix Test

Sterilizácia 86

Assistina 301 Plus

QUATTROcare Plus

Čistiaci a mazací prístroj 
pre správnu starostlivosť 
o nástroje. Prístroj za 
35 sekúnd prefúkne 
a prečisti kanáliky 
a premaže ložiská 
a prevody turbín 
a kolienok. Vrátane 
sady tekutín a 
základného adaptéra 
Midwest.

   1563,00 €1 x kolienko, 2 x turbína          792,00 €

Čistiaci a mazací prístroj, 
ktorý výrazne predlžuje 
životnosť Vašich násadcov. 
Vylepšená účinnosť 
oproti prístroju Assistina. 
Prístroj obsahuje 1 miesto 
na kolienko resp. rovný 
násadec a 2 miesta na 
turbínu.

iCare+
Prístroj pre plne automatické 
čistenie, dezinfekcia a mazanie. 
Štyri nástroje sú vyčistené (zvonku 
aj zvnútra), vydezinfikované a 
namazané behom
13 minút. Kombinácia roztokov 
n.clean (pre čistenie) a n.cid (pre 
dezinfekciu) zaručuje elimináciu 
vírusov a baktérií s účinnosťou až 
99.999% 

 5421,00 €

Runyes Clean

Clean 02 - komora 6L  540,00 €

Výkonná digitálna 400W 
ultrazvuková čistička s 
ohrevom. Vrátane košíka
a veka. Veľký 8 cm HD 
displej a smart touch 
dotykové ovládanie. 
Automatické vypnutie 
pri nedostatku tekutiny. 
Ochrana pred prehriatím.

Clean 01 - komora 1 L  315,00 €

Plnoautomatický 
prístroj na 
ošetrenie 4 
nástrojov za 
1 minútu. 
Jednoduché 
použitie. 

Runyes LUB-90

Informujte sa na aktuálnu akciu. Platí do 30.6.2022. Potom informujte sa.

2927,00 €   2034,00 €

   252,00 €

USC-2.5L
Kompaktná ultrazvuková 
čistička s nahrievaním. 
Výber 5 programov, 
nahrievanie 65°C, 
kapacita 2,5L. Vrátane 
vrchnáka a nádobky 
na nástroje.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Indikátorová sterilizačná pásky od firmy 3M.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Násadce s keramickými ložiskami 
potiahnutými špeciálnym karbónovým 
povrchom DLC. Titánové telo
s úpravou DURAGRIP proti poškriabaniu. 
Samočiastiaci systém hlavičky, 
antiretrakčný ventil, tlačidlové upínanie.
3 roky záruka.

Prevod 1:5. Veľkosť hlavičky 8,9 mm
x 13,4 mm (Z95L) a 8,9 x 11,8 mm (Z85L). 
4-bodový sprej (Z95L) a 1-bodový spred (Z85L)

Prevod 1:1. Veľkosť hlavičky 8,9 x 13,4 mm, 
1-bodový sprej.

Prevod 4:1. Veľkosť hlavičky 8,9 x 13,4 mm, 
1-bodový sprej

Veľkosť hlavičky 12,5 x 13,1 mm (Z900L) 
a 10,8 x 12,1 (Z800L). 4-bodový sprej.

PTL-CL-LED - LED rýchlospojka
PTL-CL-LED III - LED rýchlospojka s reguláciou vody
KCL-LED - LED rýchlospojka s reguláciou vody. Pripojenie Kavo
SCL-LED - LED rýchlospojka s reguláciou vody. Pripojenie Sirona

Výkonný (3,4 Ncm) a kompaktný motor
s LED 32 000 lux. Otáčky 100 - 200 000/min. 
Titánové telo s úpravou proti poškriabaniu 
Duracoat.

Svetelný ultrakompaktný elektrický motor 
s LED svetlom. Titánové telo, minimálne 
teplo a nízke vibrácie, otáčky od 60 - 40 
000/min. O 33 mm kratší a 15 g ľahší ako 
motor TIM40.

Nesvetelný vzduchový motor s vysokým 
krútiacim momentom a nízkymi vibráciami. 
Max. 20 000 otáčok/min.

Vzduchový motor s generátorom svetla. 
Pripojenie na nesvetelnú hadicu. Generuje 
svetlo 25 000 lux.

Ti-Max Z

Z95L/Z85L

Z25L

Z15L

Z900L/Z800L

Motor + hadica + riadiaca jednotka  
   2412,00 €   736,00 €

NBX LED

 399,00 €

M205NLX Nano

svetelné    1 ks              2 a viac ks
1206,00 € 1072,00 € 965,00 €

svetelné  1 ks              2 a viac ks
772,00 € 715,00 € 644,00 €

svetelné  1 ks              2 a viac ks
893,00 € 817,00 € 735,00 €

svetelné  1 ks              2 a viac ks
841,00 € 765,00 € 689,00 €

Násadce s keramickými ložiskami 
potiahnutými špeciálnym karbónovým 
povrchom DLC. Titánové telo s úpravou 
DURAGRIP proti poškriabaniu. Dĺžka 
násadca o 9,5 mm kratšia ako bežné 
násadce. Samočiastiaci systém hlavičky, 
antiretrakčný ventil, tlačidlové upínanie.
3 roky záruka.

Prevod 1:5. 4-bodový sprej

Prevod 1:1. 1-bodový sprej

Prevod 4:1. 1-bodový sprej

Prevod 1:1. 1-bodový sprej

Ti-Max Nano

Nano 95LS

Nano 25LS

Nano 15LS

Nano 65 L

svetelné  1 ks              2 a viac ks
1104,00 € 1072,00 € 965,00 €

svetelné  1 ks              2 a viac ks
754,00 € 715,00 € 644,00 €

svetelné  1 ks              2 a viac ks
863,00 € 817,00 € 735,00 €

svetelné  1 ks              2 a viac ks
831,00 € 715,00 € 644,00 €

Násadce s keramickými ložiskami. 
Titánové telo s úpravou DURACOAT proti 
poškriabaniu.Samočiastiaci systém 
hlavičky, antiretrakčný ventil, tlačidlové 
upínanie. 2 roky záruka.

Prevod 1:5. 4-bodový sprej

Prevod 1:1. 1-bodový sprej

Prevod 4:1. 1-bodový sprej

Prevod 1:1. 1-bodový sprej

Ti-Max X

X95L

X25L

X15L

X65L

nesvetelné 1 ks             
  763,00 €          687,00 € 

nesvetelné 1 ks               
 525,00 € 473,00 €

nesvetelné 1 ks               
 578,00 € 520,00 €

nesvetelné 1 ks               
 491,00 € 442,00 €

svetelné  1 ks              2 a viac ks
999,00 € 817,00 € 735,00 €

svetelné 1 ks              2 a viac ks
736,00 € 599,00 € 539,00 €

svetelné 1 ks              2 a viac ks
828,00 € 681,00 € 613,00 €

svetelné 1 ks              2 a viac ks
811,00 € 715,00 € 644,00 €

Násadce s nerezovým telom a keramickými 
ložiskami. Samočiastiaci systém hlavičky, 
antiretrakčný ventil, tlačidlové upínanie. 1 
rok záruka.

Prevod 1:5. 4-bodový sprej

Prevod 1:1. 1-bodový sprej

Prevod 4:1. 1-bodový sprej

Prevod 1:1. 1-bodový sprej

S-Max

M95L

M25L

M15L

M65

nesvetelné 1 ks               
 613,00 € 552,00 €

nesvetelné 1 ks               
 448,00 € 403,00 €

nesvetelné 1 ks 
 496,00 € 447,00 €

nesvetelné 1 ks              2 a viac ks
 433,00 € 390,00 €

svetelné 1 ks              2 a viac ks
789,00 € 715,00 € 644,00 €

svetelné 1 ks              2 a viac ks
594,00 € 510,00 € 459,00 €

svetelné 1 ks              2 a viac ks
705,00 € 568,00 € 511,00 €

M900/M800

nesvetelné 1 ks 
 522,00 € 470,00 €

svetelné 1 ks              2 a viac ks
631,00 € 570,00 € 513,00 €

SCL-LED  329,00 €

Rýchlospojky

  974,00 €

DynaLED M205 LG

KCL-LED  329,00 €

PTL-CL-LED  232,00 €
PTL-CL-LED III  262,00 €

motor  1018,00 €

NSK 87

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



88 NSK, Bien-Air, Chirana

Bien-Air

Bien-Air MC2
Rodina mikromotorov MC2 sú najčastejšie 
používané dentálne motory na svete. 
Skvelá spoľahlivosť a výkon.

Bien-Air CA 1:1L
Modré svetelné kolienko 1:1

Black Pearl Eco
Nesvetelná turbína s 1-bodovým sprejom, 
tlačidlovou hlavičkou strednej veľkosti,
s pripojením priamo na hadicu.
Tlak 2,5 bar, max. otáčky 310 000/min.

Bien-Air Bora
Turbína s 3-itým sprejom. Tlačidlová 
hlavička, antiretrakčný ventil.

Bien-Air Tornado X
LED svetelná turbína s 4-itým sprejom, 
mimoriadne tichá len 55 dBA.
Max. 410 000 otáčok, hmotnosť len 
59 g. Hlavička so zvýšeným krútiacim 
momentom, výkon 30 W.
5 - ročná záruka

LED svetelné 813,00 €    847,00 €    689,00 € 
svetelné 738,00 €
nesvetelné 604,00 €

   273,00 € svetelné                  955,00 €

Bien-Air PM 1:1
Rovný násadec 1:1 s interným 
chladením.

nesvetelný 393,00 €

nesvetelné 647,00 €
svetelná 653,00 €

Unifix
Rýchlospojka na Bien-Air na 4-dierovú 
hadicu. 

nesvetelná 179,00 €
svetelné 245,00 €

  12 081,00 € 10 859,00 €
S-Max M95L a S-Max M65 (str. 87) ZDARMA.

Dentalone VivaMate G5 Bravo Portable II

Ultimate XL Viva Ace

štandardný krútiaci moment  1359,00 €
zvýšený krútiaci moment  1623,00 €

Kompletná dentálna ošetrovacia jednotka 
v kompaktnom prevedení. Vhodná na prenos 
k pacientom napr. charity a domovy 
dôchodcov, školy, humanitárne misie a pod. 
Výbava: bezuhlíkový mikromotor NLX Nano 
s LED svetlom, multifunkčný odstraňovač 
zubného kameňa Varios 170 LED, 3-cestná 
striekačka, odsávačka, veľký podsvietený 
displej, panel s inštrumentami s automatickým 
výberom nástroja, nožný spínač.

Prenosný mikromotorý set. 
Otáčky 3000 – 30 000/
min. Krútiaci moment 3 
Ncm. Práca na batérie cca. 
2 hodiny.

Silný prenosný mikromotor s hmotnosťou 
len 300 g. Variabilný - otáčky 0 -25 
000 dopredu aj dozadu. Vhodný na 
extraorálne práce. Nabíjateľná batéria s 
výdržou 8 hodín 
práce. Umožňuje 
pracovať aj zo 
zásuvky.

Bezuhlíkový mikromotor s rozsahom otáčok 
od 1000 - 50 000 za min, ľahký ergonomický 
násadec s patentovaným mechanizmom 
ochrany pred prachom, automatická kontrola 
rýchlosti. Minimálne vibrácie a hluk. 4 verzie 
- nožná, stolová, kolenná, vežová. 2 verzie
násadca - Torque 8,7 Ncm alebo Compact 
6,0 Ncm.

 1515,00 €  660,00 €

  10 601,00 € 9 379,00 €
S-Max M95L a S-Max M65 (str. 87) ZDARMA.

Prenosná dentálna ošetrovacia jednotka. Vhodná 
na prenos k pacientom napr. charity a domovy 
dôchodcov, školy, humanitárne misie a pod. 
Výbava: bezuhlíkový mikromotor NLX Nano s 
LED svetlom a endo funkciou, multifunkčný 
odstraňovač zubného kameňa Varios 170 LED, 
3-cestná striekačka, odsávačka, veľký podsvietený 
displej, nožný spínač. Len 8,5 kg.

Bien-Air CA 1:5L
Červené svetelné kolienko 1:5

Kolienka a turbínky Chirana

TG656HF
Turbína s mini hlavičkou a s novým druhom 
rotora, ktorý nie je potrebné mazať.

TGL637A
Nerezová turbína s keramickými ložiskami
a 3-bodovým sprejom.

TG656 Easy
Nerezová turbína s keramickými 
ložiskami a sprejom.

120LB
Svetelný modrý 1:1 kolienkový násadec  
s vnútorným chladením. Telo z vysokolego-
vanej ocele. Ergonomický dizajn, moderná 
konštrukcia prevodových častí, hladký 
povrch pre dokonalú hygienu.

120LR
Svetelný červený 1:5 kolienkový násadec 
s vnútorným chladením. Telo z vysokole-
govanej ocele. Ergonomický dizajn, moderná 
konštrukcia prevodových častí, hladký povrch 
pre dokonalú hygienu.

CH660
Mikromotor s vnútorným chladením.

nesvetelné 326,00 € Svetelná mini hlavička              541,00 € svetelné 357,00 €
nesvetelné 214,00 €

svetelné 566,00 € LED svetelný bezkomutátorový   530,00 €
nesvetelné 428,00 €

Svetelná štandard hlavička      541,00 €

svetelné 398,00 €

110D
Nesvetelný rovný násadec 
s vnútorným chladením.

svetelné 291,00 €

120 + 168D/T
Modrý kolienkový násadec s vnútorným 
chladením zložený zo spodného dielu 
a hlavičky.

svetelné telo 306,00 €

Možnosť kúpiť hlavičku alebo telo samostatne

nesvetelné telo 286,00 €

hlavička 184,00 €

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

EXPERTmatic LUX E20L

EXPERTtorque E680L MASTERtorque M8700L MASTERtorque M9000L

MASTERmatic LUX M29L

MASTERmatic LUX M20L

MASTERmatic LUX M25LMASTERmatic LUX M07L Kavo Intra L67/68

EXPERTmatic LUX E25L

SonicFlex 2003L/2008L Rondoflex Plus 360

EXPERTmatic LUX E15L EXPERTmatic E10 C
Modré kolienko 1:1 s vynikajúcim pomerom 
cena/kvalita a efektivita, dlhá záruka, 
keramické ložiská, antiretrakčný ventil, telo 
z ušľachtilej ocele, LED optika, 1-itý sprej, 
vysoký výkon.

Svetelná turbína 25 000 lux s 4-cestným 
sprejom a keramickými ložiskami. 
Retrakčný ventil na zabránenie vniknutia 
špiny a aerosólu do vnútra hlavičky. 

Svetelná turbína 25 000 lux s mini 
hlavičkou, 4-cestným sprejom a 
keramickými ložiskami. Retrakčný ventil na 
zabránenie vniknutia špiny a aerosólu do 
vnútra hlavičky. Výkon 19W, extrémne tichá 
len 57 dBA. Povrch Plasmatec. Funkcia 
Direct Stop - okamžité zastavenie vrtáku.

Svetelná turbína 25 000 lux s 4-cestným 
sprejom a keramickými ložiskami. 
Retrakčný ventil na zabránenie vniknutia 
špiny a aerosólu do vnútra hlavičky. 
Vysoký výkon 23W, extrémne tichá len 57 
dBA. Povrch Plasmatec. Funkcia Direct 
Stop - okamžité zastavenie vrtáku.

Zelený LED svetelný spodný diel kolienka 
7,4:1. Dlhá záruka 24 mesiacov, svetlo 25 
000 lux. Maximálne 25 000 otáčok/min. 
Povrch Plasmatec. Kombinujte s hlavičkou 
Kavo Intra L67.

Modrý LED svetelný spodný diel kolienka 
1:1. Dlhá záruka 24 mesiacov, svetlo 25 
000 lux. Povrch Plasmatec. Kombinujte s 
hlavičkou Kavo Intra L68.

Zelený LED svetelný spodný diel kolienka 
2,7:1. Dlhá záruka 24 mesiacov, svetlo 
25 000 lux. Maximálne otáčky 25 000/
min. Povrch Plasmatec. Kombinujte s 
hlavičkou Kavo Intra L67.

Hlavička k zelenému spodnému dielu 
1:1 a 2:1. Maximálne otáčky 20 000/min. 

Červené kolienko 1:5 s vynikajúcim 
pomerom cena/kvalita a efektivita, dlhá 
záruka, keramické ložiská, antiretrakčný 
ventil, telo z ušľachtilej ocele, LED optika, 
3-itý sprej, vysoký výkon.

Vzduchový odstraňovač zubného kameňa. 
Indikácie: profylaxia, endodoncia, perio, 
minimálne invazívna terapia, chirurgia, 
preparácia. Jemné ošetrenie, zachováva zubné 
tkanivo, vhodné pre senzitívnych pacientov, nízka 
tvorba tepla. 3 intenzity výkonu. Svetlo 25 000 
lux, až o 15 dB tichší ako konkurenčné prístroje. 
Balenie 2003 L: prístroj, momentový kľúč, 3 
koncovky (5, 6, 7).
Balenie 2008 L: prístroj, momentový kľúč, 3 
koncovky (5A, 6A, 7A).  

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

Zelené kolienko 5,4:1 s vynikajúcim 
pomerom cena/kvalita a efektivita, dlhá 
záruka, keramické ložiská, antiretrakčný 
ventil, telo z ušľachtilej ocele, LED optika, 
3-itý sprej, vysoký výkon.

Nesvetelný rovný násadec 1:1. Interný 
rozvod vzduchu a vody. Sprej s jedným 
otvorom.

917,00 €    670,00 €
Pri kúpe 2 a viac ks cena 573,00 €.

1135,00 €   845,00 €
Pri kúpe 2 a viac ks cena 722,00 €. 1514,00 €   1179,00 € 1514,00 €   1179,00 €

 1084,00 €

 751,00 €   532,00 €

1711,00 €  1061,00 € 876,00 €   613,00 €  396,00 €  277,00 €

1256,00 €    977,00 €
Pri kúpe 2 a viac ks cena 835,00 €.

 1825,00 €   1387,00 €

1021,00 €   790,00 €  583,00 €   499,00 €

2003 L

Kavo Protar Evo

Kavo laboratórne motory
3 rady najlepších 
laboratórnych 
motorov.

Celosvetovo obľúbené artikulátory v rôznych konfiguráciách s rôznymi možnosťami nastavenia. Možnosť doplniť tvárovým oblúkom Arcus. 

Kavo K-ErgoGrip 1883,00 €
Kavo K-PowerGrip 1769,00 €
Kavo K5 Plus 1357,00 €

Arcus Evo 846,00 €

Evo7 1512,00 €

Evo3 610,00 €

Evo9 1750,00 €

Evo5 834,00 €

Evo2 473,00 €

89

Červené LED svetelné kolienko 1:5 
a hlavičkou menšou o 20% ako 
predchádzajúci model. Dlhá záruka 24 
mesiacov, keramické ložiská, antiretrakčný 
ventil, 3-itý sprej, vysoký výkon. Povrch 
Plasmatec. Mimoriadne tiché len 55 dBA.

1 kg – 27 um, 50 um           61,20 €
  1782,00 €  1659,00 €

Kavo 89

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk
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Kavo Uniqa

Estetika E50 Life

90 Kavo

1. Moderný, inšpiratívny, kompaktný dizajn pre maximálnu ergonómiu
2. Maximálna poloha 830 mm a minimálna poloha 350 mm
3. Integrovaný Trendelenburgov pohyb pre komfort vašich pacientov
4. Jasné línie cez zakrivený segment s lakťovými opierkami na boku  
    pre ľahké nastupovanie a vystupovanie.
5. Hmotnosť pacienta do 185 kg
6. Intuitívny koncept obsluhy s rýchlym a priamym prístupom ku 
     všetkým dôležitým funkciám pre časovo úsporné a bezproblémové  
     procesy ošetrenia
7. Štyri verzie stolíka lekára - pre pravákov, ľavákov, horné alebo dolné 
    vedenie resp. samostatný vozík na kolieskach
8. KaVo DIAGNOcam Vision Full HD: intraorálna kamera 3 v 1 pre     
    dokonalú diagnostiku kazu vo full HD
9. Obrazovky s vysokým rozlíšením: KaVo Screen HD s uhlopriečkou 
    22 palcov a KaVo Screen One s uhlopriečkou 19 palcov
10. CONEXIO: Dátové rozhranie pre prístup k údajom pacienta priamo 
    na ošetrovacej jednotke
11. Jednoduchá a na sieti nezávislá komunikácia pacienta so 
    sebestačnou verziou KaVo CONNECTbase
12. Pohodlná a efektívna hygiena: integrované oplachovacie 
    programy, DEKAmat a OXYmat, ako aj hygienická jednotka 
    s integrovaným odnímateľným adaptérom pre turbínové a 
    mikromotorové hadice pre časovo úsporné automatické čistenie a 
    dezinfekciu
13. Endodontické funkcie s tromi rôznymi režimami a rozšíriteľnou 
    databázou nástrojov s takmer 200 prednastavenými 
    endodontickými nástrojmi
14. Chirurgická funkcia: malý a pohodlný chirurgický motor a 
    integrovaná pumpa fyziologického roztoku
15. Maximálny komfort ošetrenia s KaVoLUX 540 LED vďaka 
    prirodzenému svetlu a rovnomernému svetelnému poľu a 
    bezdotykovému ovládaniu svetla
16. Bezdrôtový nožný ovládač
17. Možnosť integrovať intraorálny RTG

31 600 € s DPH

Vaše najlepšie rozhodnutie
Nadštandardná výbava v cene:
- Špičkové svetlo Kavo Lux 540 LED s bezdotykovým 
ovládaním
- Bezdrôtový nožný spínač
- Komfortné prešívané čalúnenie RELAXline
- 2 svetelné bezuhlíkové motory Kavo KL 730 LED, 
svetelný PiezoLED OZK, 2 x svetelná hadica na turbíny
- Durr CAS separátor amalgámu alebo príprava na mokré 
sanie
- horné alebo dolné vedenie hadíc
Navštívte nás v Poprade a príďte si kreslo pozrieť

22 500 € s DPH



Kavo, Durr, Ekom 91

Kavo Primus 1058 Life

CAS1

Kompresory Ekom

Kompresory Durr

Metasys Excom

Aspina

Power Tower View

Prístroj na separáciu 
amalgámu. Dvojstupňová 
separácia umožňuje skvelú 
účinnosť separácie až 97,9%.

Mobilné zariadenie vhodné ku 
stomatologickým súpravám, 
ktoré nie sú vybavené 
odsávacím zariadením 
a odlučovačom. Odsáva, 
odlúčuje a zachytáva odpad 
do vstavanej separačnej 
nádoby. Jednoduchý transport 
medzi dvomi pracovnými 
miestami.

Odsávací agregát 
s mokrým saním 
pre maximálne 
3 zubné súpravy.

Externé stacionárne zariadenie 
vhodné ku stomatologickým 
súpravám na vytváranie 
podtlaku. Je vybavená 
modulom ovládania, ktorý 
zapína odsávačk po privedení 
signálu od súpravy. Vrátane 
skrinky.

Kompaktná veža s podstavou len 0,4 m2 s kompletnou 
vzduchotechnikou pre 2 kreslá. Obsahuje stabilnú 
odhlučnenú vežu (53 dB), bezolejový kompresor Duo, 
mebránový sušič vzduchu a veľkú odsávačku. Farebný 
dotykový displej navrchu s kompletnou diagnostikou 
zariadenia. Možnosť rozšíriť o separátor amalgámu resp. 
možnosť rozšíriť na 3 alebo 4 kreslá.

 2505,00 €      2036,00 €  1962,00 €  3999,00 €

 1102,00 €informujte sa na cenovú ponuku

informujte sa na cenovú ponuku

informujte sa na cenovú ponuku

informujte sa na cenovú ponuku

Durr Tyscor VS2

Ekom odsávačka DO 2.1

Nadštandardná výbava v cene
- LED svietidlo Kavo Maia LED
- maximálna záťaž až 185 kg
- Durr CAS separátor amalgámu alebo príprava na 
mokré sanie
- 2 svetelné bezuhlíkové motory Kavo KL 701 LED, 
svetelný PiezoLED OZK, 1 x svetelná hadica na 
turbíny, 3-funkčná striekačka
- dvojkĺbová opierka hlavy

Kavo, Durr, Ekom, Metasys 91

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

20 990 € s DPH



45.2 ± 17.1 μm

16.2 ± 4.0 μm

za príplatok

-

TRIOS OMNICAM

Najmenšia odchýlka merania:
(Trueness)

Presnosť:
(Accuracy)

STL:
Scan: 
(horná + dolná čeľusť + zhryz)

6.9 ± 0.9 μm

4.5 ± 0.9 μm

áno

41 sekúnd

 

 

Drôtový

Úchop

AI Scan (Umelá inteligencia)

3Shape presnosť

Funkcie 
skenera

Vyberte si formu

Vyberte Farbu

Pripojenie

Vyberte si funkčnosť 
(iba skener 
alebo komplexný 
diagnostický nástroj)

Trios 3 Basic  - Rýchly a presný skener

drôtové bezdrôtové

Farebné zobrazovanie 
Trios3, Trios3 Basic

TRIOS Pod 
Prenosný, ľahký podstavec a skener sa 
k Vášmu notebooku pripája cez USB.

TRIOS Move

Trios 3 – komplexný nástroj – skenovanie, 
monitorovanie pacienta, simulácia ošetrenia, 
digital smile design a pod.

Rozdiely medzi TRIOS 3 a TRIOS 3 Basic

Generácia skenera

Bezdrôtový

Perové/Pištolové

3. gen 3. gen

Perové

Meranie skutočných farieb a odtieňov 

Softvér 
a aplikácie

TRIOS Patient Monitoring

TRIOS Treatment Simulator

TRIOS Smile Design

TRIOS Patient Specific Motion 

Cena

Porovnanie s konkurencou

Upgrade na TRIOS 3

Individuálne ponuky
komplexný nástroj 

(jedinečný produkt oproti konkurencii)
iba skener (podobne ako konkurencia

s viacerými výhodami)

Stabilne nízka cena

Upgrade na TRIOS 3

Upgrade na TRIOS 3

Upgrade na TRIOS 3

Opcia OpciaIné aplikácie: TRIOS Design Studio,
Implant Studio, Clear Align Studio, atd.

TRIOS 3 TRIOS 3 Basic

$

Čiernobiele zobrazovanie
 Trios3 Basic Mono

Najvýkonnejší intraorálny 
skener na svete

Vizualizácia povrchových a interproximálnych 
kazov – fluorescenčná a transiluminačná 
technológia

Softvér na prevenciu - monitorovanie pacienta, 
Smile Design a simulátor ošetrenia

3Shape TRIOS 4

+

Skenovanie92

TriosCARE

3Shape E-scanner Vozíky

Najrýchlejši a najpresnejší 
skener na trhu

Objednajte si  
prezentáciu 

skenera u Vás 
v ambulancii 
na vlastnom 
pacientovi.

052/77 22 029 
0917 585 710

Nová originálna služba pri kúpe skeneru Trios. V cene poplatku:
- 5 – ročná plná záručná doba vrátane zahrnutia nehôd
- okamžitá expresná výmena nefungujúceho skeneru
- najnovšie aktualizácie a funkcionality
- 25% zľava na akýkoľvek ďalší skener do Vašej praxe
- neobmedzená technická podpora
- 100 bodov ročne do 3Shape Academy na vzdelávanie

V prípade, že túto službu nepožadujete, tak pri kúpe nového skeneru od 1.6.2021 nie je potrebné platiť akékoľvek poplatky.

Jolie   289,00 €

3D Cart (pre počítač, pre laptop)  1428,00 €
Intraoral Scanner Trolley  545,00 €

Kompletná rada laboratórnych skenerov v prípade, 
že plánujete zriadiť stomatologické laboratórium 
popri vlastnej ambulancii. 

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

VHF Z4

VHF S5VHF K5/K5+ VHF R5VHF N4+

Na hrane perfekcionizmu
Fréza vyvinutá na produkciu protetických prác v jednom sedení. Krásny externý dizajn, 
jednoduchá a intuitívna práca, vysoko precízne frézovanie a brúsenie (porovnateľné 
s najlepšími laboratórnymi prístrojmi). Viac ako 30 rokov skúseností s vývojom a 
výrobou CNC frézovacích prístrojov. Robustná industriálna kvalita.

Nový kvalitatívny štandard
Nová kvalita frézovanie bločkov. Okrem rekonštrukciií z keramiky, PMMA, zirkónu 
a kompozitov, je možné frézovať aj individuálne abutmenty s tou najvyššou 
precíznosťou. Presnosť 3 mikróny. Výmenník na 6 vrtákov.

Najrýchlejšia produkcia
- Motor s rýchlosťou až 100 000 otáčok za minútu
- Upevnenie bločka za 2 sekundy
- Čas frézovania do 10 minút

Mimoriadne ekonomická
- Na frézovanie stačí čistá voda – žiadne dodatočné kvapaliny
- Jednoduché učenie, jednoduchá obsluha
- Vrtáky s dlhou industriálnou živostnosťou

Spoľahlivosť bez kompromisov
- 100% Made in Germany
- Všetky vitálne funkcie prístroja monitorované 
  senzormi
- Webkamera na diaľkové monitorovanie

Vyvinutá do zubnej 
ambulancie 
na použitie 
s intraorálnym 
skenerom

informujte sa na cenovú ponuku

informujte sa na cenovú ponukuinformujte sa na cenovú ponuku informujte sa na cenovú ponukuinformujte sa na cenovú ponuku

Úplná otvorenosť
- Knižnice na 30 rôznych blokov od 12 svetových   
  výrobcov (neustále dopĺňané)
- Knižnice na viac ako 140 titánových a CoCr      
  abutmentov od 11 výrobcov (neustále dopĺňané)
- 100% fungujúci pracovný postup so skenermi    
  3Shape Trios
- Integrované PC s dotykovou obrazovkou a WiFi
- Integrovaný zdroj tlakového vzduchu

Frézovanie

Univerzálna 5-osová fréza, vhodná na 
suché aj mokré frézovanie (možnosť 
frézovať akýkoľvek materiál dostupný 
na trhu). Výmenník na 8 diskov, 24 
bločkov alebo 48 predtvarov na 
individuálne abutmenty.Výmenník na 8 
vrtákov. Presnosť frézovania 3 mikróny, 
rýchlosť vretena 60 000 otáčok za 
minútu. Robustná industriálna kvalita. 3 
integrované ionizéry vzduchu (čistejšia 
komora). Záruka 24 mesiacov.

Novovyvinutá 5-osová fréza, vhodná 
na suché frézovanie. Držiak na 1 disk, 
výmenník na 16 vrtákov. Vhodná na 
frézovanie zirkónu, PMMA a CoCR. 
Presnosť frézovania 3 mikróny, 
rýchlosť vretena 60 000 otáčok 
za minútu. Maximálna nezávislosť 
frézovania s rozsahom 5. osi plus 
mínus 35 stupňov, možnosť frézovať 
disky až do výšky 40 mm. Robustná 
industriálna kvalita. Záruka 24 
mesiacov.

High-tech riešenie pre zubnú ambulanciu 
a zubné laboratórium. Možnosť frézovať 
akýkoľvek dostupný materiál na trhu 
v akomkoľvek tvare (bločky, disky, 
predtvary a pod.). Možnosť frězovať všetky 
zubolekárske riešenia – korunky, mostíky, 
fazety, teleskopy, suprakonštrukcie, 
implantologické či ortodontické riešenia, 
protézy, zuby a pod. 

- automatizované čistenie
- presnosť frézovania až na 3 mikróny
- odskúšaná industriálna kvalita už viac 
ako 30 rokov

Kompaktná 4-osová fréza s vodnou 
jednotkou na frézovanie a brúsenie 
keramiky, zirkónu, kompozitov a 
titánových predtvarov na individuálne 
abutmenty. Držiak na 3 bločky a menič 
na 8 vrtákov. Presnosť frézovania 3 
mikróny, výkon vretena 800W, rýchlosť 
vretena 80 000 otáčok za minútu. 
Robustná industriálna kvalita. Nová 
vodná pumpa s predĺženou životnosťou, 
webkamera na odsledovanie práce, 
pripojenie na internet pre rýchlu 
podporu. Knižnice na 30 rôznych blokov 
od 12 svetových výrobcov (neustále 
dopĺňané), knižnice na viac ako 140 
titánových a CoCr abutmentov od 11 
výrobcov (neustále dopĺňané). Záruka 
24 mesiacov.

Integrovaný výmmenník na 10 
diskov, 60 bločkov alebo 60 
implantologických predtvarov.

93Frézovanie 93

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



3D Pro Zir Biomic - tekutá keramika

Cameo Elegant 3 Cameo frézy

Aidite Cameo 
CSF-200

informujte sa na cenovú ponuku informujte sa na cenovú ponuku

informujte sa na cenovú ponuku CMD-500  informujte sa na cenovú ponuku
CMW-400  informujte sa na cenovú ponuku

informujte sa na cenovú ponukuinformujte sa na cenovú ponuku

Supertranslucentné superestetické 
multivrstvové zirkónoxidové disky 
- translucencia až 57%. Vhodné na 
anteriórne i posteriórne korunky, 
fazety, inleje a onleje a mostíky až 
do 14 členov. Pevnosť 1050 MPa.

Nový intraorálny skener pre živé digitálne odtlačky. 
Malý, ľahký (240 g) a ergonomický. Rýchly (25s 
na 1 čeľusť) a presný. Hĺbka skenu až 20 mm. 
Automatické odhmlievanie špičky, koncovky 
autoklávovateľné 100x. Výstup STL, OBJ, PLY. Nový 
používateľské rozhranie, umelá inteligencia na 
identifikovanie a odstránenie skenu nepotrebného 
mäkkého tkaniva. Ovládanie funkcií pohybom 
skenera. Funkcia Scan-to-Print pre jednoduchú 
tlač modelu. Efektívna komunikácia medzi 
lekárom a zubným technikom pomocu dentálneho 
cloudu.

Aidite CMW – 400 – kvalitná fréza určená do zubnej ambulancie na frézovanie bločkov z 
keramiky a kompozitných materiálov a implantologických predtvarov. Kvalitné spracovanie, 
bezpečnostná zámka, inteligentná výmena vrtákov počas práce.
 
Aidite CMD-500 – kvalitná 5-osová fréza určená do zubnej ambulancie na frézovanie 
zirkónu a dočasných živíc. Kompaktný rozmer. Možnosť frézovať z bločkov aj z diskov. 
Inteligentná výmena nástrojov počas práce, farebne odlíšené fázy práce.

Rýchla sintrovacia pec s menšou 
komorou. Vyhrievacie telesá zo 
silikón karbidu. Sintrovanie už 
od 90 minút (30 členov do 2,5 
hodiny). Rýchla a jednoduchá 
výmena výhrevných telies. 20 
programov.

Keramická pec. Veľký dotykový 
7" displej, 120 programov. 
Režim spánku jedným 
tlačidlom. Zabudovaná zásuvka 
na odloženie nástrojov. 
Elektronická inteligentná 
kontrola teploty, automatický 
ochladzovací a sušiaci systém. 
Inteligentné oznamy pomocou 
svetelných efektov.

Kvalitná 3D tlačiareň s výborným 
pomerom cena a výkon. Vhodné na 
tlač chirurgických šablón, modelov, 
dočasných koruniek a mostíkov a 
pod. Veľkosť tlačovej kazety: 144 
x 81 mm. Pripojenie pomocou 
počítačovej siete alebo transfer dát 
cez USB disk. Dáta v otvorenom 
formáte STL. Rýchla tlač: 26 mm/h 
(5 µm vrstva). Rozmery: 333 x 377 x 
726 mm, hmotnosť 30 kg.

Aidite94

Indikácie

Systém

Set farbičiek na dofarbenie CAD/CAM prác zo zirkónu a keramiky. Krásna translucencia, 
imituje prirodzené zuby.2D farby - stredná viskozita, jednoduchá homogénna aplikácia, 
farba nekolabuje a nerozteká sa 3D farby - vysoká plasticita, možnosť upraviť tvar 
výslednej práce alebo upraviť kontaktný bod Farbičky 2D a 3D je možné miešať. Balenie 
obsahuje: 2D farby (Shade A, Shade B, Shade C, Shade D, Blue 1, Blue 2, White, White-C, 
Brown, Terracotta, Orange 1, Orange 2, Mauve, Yellow, Pink -R), 3D farby (3DN, 3DV), 
Coloring liquid 1, Coloring liquid 2, Glaze-F, 2D štetec, 3D štetec a 16-farebnú paletku.

Aidite94

CMW-400 CMD-500

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Aidite Cameo CFP-200 Aidite Cameo CPD-100

informujte sa na cenovú ponuku



Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Frézovanie 953D tlač, vypaľovanie 95

M
AX

 U
V

3D Tlačiarne Asiga

informujte sa na cenovú ponuku

Aplikácie: tlač modelov, alignerov, dláh, chirurgických 
šablón, spáliteľných koruniek a mostíkov, dočasných 
koruniek a mostíkov a pod.

- Najkomplexnejší výrobca 3D tlačiarní na svete – od základných až 
po najvyššie  rady s rozlíšením 4K a pod.
- Vlastná technológia SPS DLP, ktorá monitoruje formovanie každej 
jednej vrstvy a teda garantuje presnosť každej jednej vrstvy 
- Zabudovaný interný merač výkonu upraví čas polymerizácie 
  podľa aktuálneho výkonu LED 
- Úplne otvorený systém, používateľ môže použiť akýkoľvek materiál. 
  Kompatibilita s viac ako 350 materiálmi.
- LED s vlnovou dĺžkou 385 nm, tlačiť je možné aj živice, ktoré
  sú kryštáľovo transparentné
- Skvelé ceny na spotrebný materiál – tácky a tlačový materiál
- V úvodnej cene je zahrnutá aj svetelná piecka
- Garantovaná kompatibilita s 3Shape

PR
O 

4K

Mihm-Vogt MV-R
Sintrovacia pec. Optimálna kombinácia osvedčených 
technológií a inovácií orientovaných na budúcnosť. 
Rýchlosť ohrevu až 200°C/min. Na 200 programových 
pozíciách je možné zobraziť akýkoľvek sintrovací
program, každý s 10 možnými úrovňami programovania.

Programat CS6Programat S2

Programat CS3Programat CS2

Kombinovaná piecka pre superrýchlu 
kryštalizáciu lítiumdisilikátových bločkov 
e.max CAD a estetické sintrovanie 
zirkónu v jednom.

Sintrovacia pec na zirkónové konštrukcie novej 
generácie. Teplota až 1600 stupňov. Kompaktná 
a mimoriadne ľahká, len 29 kg. Korunky je možné 
sintrovať za 75 minút. Možnosť sintrovať až 40 
členov naraz. Množstvo možností programovania. 
Optická signalizácia aktálneho stavu.

Kompaktná keramická pec vyvinutá 
špeciálne na spracovanie IPS e.max CAD 
- ideálna na kryštalizáciu a glazovanie, 
možnosť naprogramovať 30 programov. 
Efektívna a spoľahlivá. Veľký farebný 7” 
dotykový displej. Technológia Digital Tooth 
Color Assistant na výber farby zuba. Nová 
QTK2 mufla pre homogénnu distribúciu tepla. 
Porty USB, WiFi, LAN a slot na SD kartu.

Kompaktná keramická pec vyvinutá 
špeciálne na spracovanie IPS e.max CAD 
- ideálna na kryštalizáciu a glazovanie, 
možnosť naprogramovať 20 programov. 
Efektívna a spoľahlivá. Nová QTK2 mufla pre 
homogénnu distribúciu tepla. Porty USB, LAN.

informujte sa na cenovú ponuku informujte sa na cenovú ponuku

informujte sa na cenovú ponuku

informujte sa na cenovú ponukuinformujte sa na cenovú ponuku

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Extra rýchla vypaľovacia pec na zirkón s max. teplotou 1600 
stupňov Celzia. Mimoriadne vhodné na produkciu zirkónu v am-
bulancii. Špeciálne nahrievacie elementy z molybdén disilikátu 
ponúkajú najlepšiu ochranu proti chemickej interakcii v peci. 
Elegantný dizajn. Rýchly systém ochladzovania a sušenia. Pr-
votriedne vyvložkovanie spevnené sklenými vláknami. Nerezový 
vonkajší povrch, pohyblivá tácka, precízna kontrola teploty. 
Možnosť vysintrovať 3 jednotlivé korunky do 1 hodiny. 
informujte sa na cenovú ponuku

Nabertherm 
LHT01/16 TurboFire



CAD/CAM

Cerasmart 270 Katana Avencia

Celtra duoTelio CADIPS Empress CAD/Multi
Keramické bločky pre CAD/CAM. Multi bločky sú 
inovatívne polychromatické bločky, ktoré slúžia 
k zhotoveniu náhrad význačných prirodzeným 
odtieňom a fluorescenčným prechodom z dentínu 
na incíziu.

IPS e.max CAD

IPS e.max Crystall

IPS Ceramic Etching Gel

5 ml 37,40 €

Leptací gél na keramiku. Zvyšuje pevnosť 
väzby medzi kompozitným cementom a 
povrchom keramiky. 

Hybridný keramicko-kompozitný bloček 
s nano plnivom. Skvelá leštiteľnosť, 
výborná odolnosť voči abrázii a menšie 
opotrebovanie skloviny oproti stojaceho 
zuba. Pevnosť v ohybe 230 MPa, 
pevnosť v tlaku takmer 700 MPa.

Bločky z predsintrovaného 
zirkónoxidového prášku 
stabilizované ytriom. 
Skvelá pevnosť až 1200 
MPa, názka translucencia.

Disilikátová keramika s 10% podielom 
zirkónoxidu. Vynikajúca estetika 
s chameleón 
efektom a 
prirodzenou 
opalescenciou, 
vysoká pevnosť a 
dlhodobá stabilita. 
Rýchla práca bez 
potreby sintrovania.

Živicové bločky na dočasné riešenia.

14 L, 5 ks   137,90 €

Nové keramicko-kompozitné bločky od firmy GC. 
Kombinujú vysokú odolnosť a flexibilitu. Rýchle 
frézovanie pri zachovaní ostrých a presných 
okrajov. Obsahujú ultrajemné homogénne 
rozptýlené plnivo pre dlhodobý lesk a menšiu 
abráziu antagonistu. Vyvážené optické vlastnosti. 

14, 5 ks   127,20 €
12, 5 ks   116,50 €

3 ks B32       275,50 €

5 ks A14L       261,60 €
3 ks B40       282,10 €

5 ks A16L      313,80 €

1 g Stain  29,90 €
3 g Glaze Paste  62,10 €

Bločky z lítium–disilikátovej keramiky, ktorá sa vyznačuje bezkonkurenčnou pevnosťou. Umožňuje zhotovenie 
plne keramických anatomických náhrad, ako sú fazety, inleje, onleje, čiastkové korunky a mostíky s flexibilnou 
ponukou cementovania v závislosti od indikácie. Prevedenie LT (low traslucency), MT (medium translucency)
a HT (high translucency). 

Empress CAD 5 ks C14, I12               81,80 €    79,50 €
Empress CAD Multi 5 ks C14, I12   105,80 €  103,90 €

3 ks, B45   174,10 €
Pri kúpe 3 ks 1 ks ZirCAD Cement (str. 31) ZDARMA*

5 ks, C17   138,80 €

Panavia SA cement Universal A2 Trial (str. 32) 
v hodnote ZDARMA.

5 ks C14, I12    156,10 € 149,50 €
Informujte sa na aktuálnu ponuku pri väčšom odbere.

3 g Shade   62,10 €

Grandio Blocs / Disc
Nanohybridný kompozitný CAD/CAM bloček 
s obsahom plnív až 86% hmotnosti. Skvelé vlast-
nosti v ohybe a abrázii. Nie je potrebné vypaľovať.

5 ks veľk. 14L   139,90 €
Grandio disc - priemer 98 mm hrúbka 15 mm 488,10 €

5 ks veľk. 12   130,50 €

Brilliant Crios
Moderný high-tech spevnený kompozitný bloček. Modulus 
elasticity rovnaký ako zub, vysoká pevnosť v ohybe, odolný 
voči abrázii, jemný k antagonistovi (podľa nezávislej štúdie 
výhodnejšie parametre ako napr. Cerasmart, Vita Enamic, 
Shofu Block a pod.). Excelentné mechanické vlastnosti 
umožňujú frézovať bez chippingu hrany 
s hrúbkou len 0,1 mm.

98/18 mm disk  456,40 €

Disk 98/22 mm  265,00 €

Disk 98/14 mm  189,00 €

5 ks  110,10 €
98/14 mm disk  396,30 €

Disk 98/18 mm  227,00 €

Block veľ. 14 Single 5 ks  175,50 €
Block veľ. 14 Bridge 3 ks  287,60 €

AKCIA 4 + 1 ZDARMA . Cena za 1 bal v akcii 93,20 € (12), 
101,80 € (14) resp. 110,30 € (14L).

4 ks                         127,70 €    99,90 €3 ks B55                             110,90 €
9 ks B40L                           286,60 €
3 ks B40L                           105,70 €

Katana zirkónové disky/bločky

5 ks, veľ. I12     132,80 €
5 ks, veľ. C14    138,60 €

YML – Superestetický supertranslucentný vysokopevnostný multivrstvový zirkónový disk. Translucencia 45 % od krčku 
po 49% na incízii. Vysoká pevnosť až 1100 MPa. Vhodný na všetky protetické práce od faziet, cez inleje, onleje, korunky 
a mostíky (najmä tých v plnej anatómii) v anteriórnom i posteriórnom úseku, až do 14 členov. Vrátane plastového 
rámčeka, ktorý zabraňuje poškodeniu disku.
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Univerzálna rada farbičiek 
na presovacie, CAD-CAM 
a fazetovacie keramiky. 
Efektívna a ekonomická 
práca, individualizácia 
rekonštrukcií. Shade 
- farbenie do odtieňov 
Vita A-D, Essence - 
individuálne dofarbovanie.

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

IPS e.max Zircad



Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

RTG, RVG a svietidlá

LED svietidlo
Moderné LED svietidlo s bielym rámom 
a rozmermi 120 x 60 x 1,4 cm. Mimoriadne vysoký výkon, 
svetlo je vďaka difúzoru rovnomerne rozložené 
po celej ploche. Výkon až 6000 lumenov. 

 399,00 €
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Woodpecker I - Scan

Osstem N1

Woodpecker I-Sensor DIAGNOCam

 3599,00 €

 2684,00 €

 1560,00 € 5167,00 €    3718,00 €

Skener fluorescenčných platničiek. 7" kapacitný 
dotykový displej. Chairside mode - nie je 
potrebné mať zapnutý alebo pripojený počítač. 
5G bezdrôtový prenos. Teoretické rozlíšenie 
20 lp/mm, 16 bit odtieňov šedej. 4 veľkosti 
platničiek (1, 2, 3, 4). Plne automatický proces 
skenovania a mazania platničky.

Prenosný vysokofrekvenčný RTG prístroj. Kvalitný 
obraz. Obsluha jednou rukou. Hmotnosť len 1,5 
kg. Intuitívna LCD obrazovka zobrazuje všetky 
podstatné informácie pre kompletný prehľad pri 
snímaní. Až 300 snímkov na 1 nabitie batérie.

Digitálny RVG Senzor. Tenký len 4,4 mm. Teoretické 
rozlíšenie 25 lp/m. Priateľský softvér. Ochrana proti 
vode a prachu IP68.

Prístroj na diagnostiku a monitoring zubného kazu. 
Zub je presvietený svetlom o špecifickej vlnovej dĺžke a 
kamera zároveň vykonáva záznam, ktorý je možné vidieť 
na obrazovke počítača. Snímky je možné uložiť. Zubné 
kazy sú zobrazené ako tmavé tiene. Vysoká diagnostická 
hodnota, v mnohých prípadoch zrovnateľná alebo lepšia 
ako RTG. Zásadná výhoda je možnosť detekovať zubné 
kazy už v počiatočnom štádiu a tiež zhodnotiť ako ďaleko 
už postúpil. Okrem toho je možné zobraziť aj niektoré 
druhy sekundárnych kazov a praskliny.

VistaCam IX

VistaScan
Prístroj na digitálne intraorálne snímky pomocou pružných 
platničiek zhodných s veľkosťou klasických intraorálnych 
filmov. Výborná kvalita a vysoká rýchlosť spracovania. 
Maximálne rozlíšenie až 40 Lp/mm. Efektívne rozlišenie 22 
LP/mm. Kompatibilné so všetkými typmi intraorálnych RTG 
prístrojov. 

VistaCam iX Cam + Proof + Proxi 5516,00 €   2842,00 €

100 ks VistaScan fólie č. 4  51,80 €

100 ks VistaScan fólie č. 1  30,70 €

VistaCam iX Cam + Proof 4410,00 € 2254,00 €

1000 ks VistaScan fólie č. 2   199,90 €

Vistascan Mini View 11490,00 € 7890,00 €
2 ks platničky č. 3 a 100 ks ochranné fólie č. 3 v hodnote 
spolu 261,70 € ZDARMA.

VistaCam iX Cam + Proxi 4389,00 € 2254,00 €

100 ks VistaScan fólie č. 3  40,60 €

100 ks VistaScan fólie č. 0  28,20 €

VistaCam iX Cam  3363,00 €   2107,00 €

300 ks VistaScan fólie č. 2 68,90 €

Vistascan Mini Plus 10255,00 € 6990,00 €
2 ks platničky č. 3 a 100 ks ochranné fólie č. 3 v hodnote 
spolu 261,70 € ZDARMA.

Zubolekárska kamera s možnosťou 
vymeniteľných snímacích nástavcov: 
Cam - snímanie zubov a ústnej dutiny 
vrátane makro so zväčšením až 120x 
Proof - snímkovanie pomocou 
fluorescencie - rozpoznanie 
zubného kazu na okluzálnej strane, 
povrchového kazu, plaku a zubného 
kameňa Proxi - snímkovanie pomocou 
transiluminácie - rozpoznanie 
aproximálnych kazov

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk



Ergonom-X Agfa Dentus E-speed  

RTG pomôcky

Obaly na platničkyPeriomat Intra/C+

8 x 500 ml 101,00 €

Vývojka a ustaľovač 
ako koncentráty. 
Použitie vo všetkých 
typoch vyvolávacích 
automatov. 

50 ks 57,70 €

Hygienické jednorázové návleky na senzor, univerzálna 
veľkosť 4,5 x 20 cm a 3,5 x 20 cm.

Púzdra na filmy 
v praktickej rolke 
aj s dispenzérom.

Obaly na 
fluorescenčné 
platničky č. 0,1,2.

Značkovač RTG snímkov bielej farby. 
Nezmyteľný vodou.

Intraorálne snímky 3 x 4cm s citlivosťou 
E od firmy Agfa.

Panoramatická zástera pre dospelého pacienta 0,5 
mm Pb                 333,20 €

Zástera pre dospelého pacienta 0,5 Pb  254,80 €

Emmenix Flap

X-ray viewer

500 ml 48,30 €

A4 218,00 €

Mäkké penové 
vankúšiky na presné 
pozicionovanie všetkých 
intraorálnych filmov 
najmä periapikálnych 
a bitewingových.

Elegantný plochý prístroj s možnosťou umiestenia na 
stenu i na stôl. Klipsy na pripnutie snímkov. Sieťová 
šnúra s adaptérom na 220 V.

150 ks 45,20 €     37,90 €

Príklady cien:

Röntgomarker

1 ks  7,90 €

RTG obaly RVG obaly 

504 ks  28,10 €500 ks 22,90 €

300 ks, č. 2 40,70 €

100 ks, č. 0 13,50 €
100 ks, č. 1 13,10 €

Samovyvolávacie 
filmy citlivosti E. 
Snímok 
za 50 sekúnd.

Držiaky filmov a senzorov Hawe

Test set na senzory 241,60 € 236,60 €
Endo-bite Senso 4 ks 225,60 € 205,50 €
Kwik-Bite Senso 4 ks 221,70 € 202,50 €
Super-Bite Senso 4 ks 225,60 € 205,50 €

Test set na filmy a fosforové platničky
  115,80 € 117,50 €

Endo-bite 4 ks  125,90 € 114,80 €
Kwik-bite s indikátorom 15 ks 71,90 € 65,90 €
Kwik-bite s krúžkom 5 ks 60,90 € 55,90 €
Super-Bite 4 ks  91,60 € 83,90 €

Aidite98 RTG, RVG a svietidlá98

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

Servis 30 - 50% zľava na servisné práce na prístroje zakúpené u nás

kompletná technická 
podpora veľkých 
technologických celkov 
(CAD/CAM, 3D technológie, 
OPG) 

pravidelné revízie 
elektrických prístrojov v 
ambulancii (technicko – 
bezpečnostná kontrola)

zabezpečenie záručného servisu 
stomatologických zariadení pre 
prístroje zakúpené od nás

pozáručný servis (diagnostika 
poruchy, oprava, prevoz a 
nainštalovanie priamo v 
ambulancii, odborné zaškolenie)

servis mikromotorov, 
kolienok, turbínok a iných 
malých prístrojov

návrh stomatologickej 
ambulancie (dispozičný 
a technický)

Chránič štítnej žľazy L 0,5 mm Pb   41,90 €



Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

CS1200
Intraorálna kamera s najvyšším rozlišením
vo svojej triede.

3238 €

1989 €

CS1500

5038 € 3759 €

CS2100
Vysokofrekvenčné intraorálne RTG

4078 €

2999 €
CS2200

Vysokofrekvenčné intraorálne RTG

4556 €

3599 €
RVG5200RVG 142 RVG6200

Vyspelý intraorálny digitálny senzor
s inovatívnou technológiou.

CS7200
Najmenšie 
platničkové RVG 
na trhu. Vysoké 
rozlíšenie.

5439 €

CS7600
Celosvetovo prvé inteligentné
platničkové RVG. Vysoké rozlíšenie.

7359 €

bezdrôtová

2625 €3838 €
drôtová

Kamera najvyššej triedy
s technológiou tekutých šošoviek.

4499 € 4799 €
3899 € 4319 €
7558 € 9358 €

6358 € 8158 €

2 x Scan&Go ZDARMA8158 €

9958 €

Komplexný cenovo dostupný RVG senzor 
bez kompromisov v oblasti obrazu. 
Tenší ale silnejší kábel pre ešte lepšiu 
spolahlivosť. Plne vodoodolný. 
Od najväčšieho výrobcu senzorov 
na svete, firmy Kodak Carestream. 
Pripojenie USB 2. 

,.

3959 €

3085 €

99Kodak Carestream 99

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk

č. 2

č. 1 č. 1

č. 2 č. 2

Cenovo dostupný, vysoko kvalitný 
intraorálny senzor.



CS9600

CS8100 SC
OPG vo verzii CS8100 2D+ 
s cefalo ramenom.

CS8200 3D
Nová generácia  CBCT s FOV 12 x 10 
cm a rozlišením 75 um. Nový algoritmus 
TomoSharp pre ultra ostré snímky a 
algoritmus ANR pre odstránenie šumu. 
Funkcia MAR (odstraňovanie artefaktov). 
Možnosť doplniť cefalo rameno.

CS8100 3D 
Nová generácia CBCT s FOV 8 x 9 cm 
a rozlíšením 75 µm. Možnosť skenovania 
odtlačkov do STL súboru.

CS8100 2D+
Najlepšie OPG na svete 
podľa Dental Advisor
za rok 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 
a 2021.
S funkciou 2D+ (rezy 
pozdĺž čeľuste)

Informujte sa na ďalšie 
výhody prístroja.

Informujte sa o cene
/akciovej ponuke

Informujte sa o cene
/akciovej ponuke

Najvýkonnejšie dentálne CBCT riešenie 5v1a generátorom 120 
kV. Kryštálovo čisté snímky, patentovaný systém odstránenia 
artefaktov, interaktívne pozicionovanie pacienta pomocou 
kamier (nie laserových čiar), Face Scan, najširšia knižnica 
implantátov. 3 verzie prístroja s max. FOV 12 x 10 cm, 16 x 10 
cm a 16 x 17 cm. Špecializovaný Ortho program s automatickým 
tracingom. Možnosť skenovať sádrové modely.

Informujte sa o cene
/akciovej ponuke

Informujte sa o cene
/akciovej ponuke

Informujte sa o cene
/akciovej ponuke

Kodak Carestream100

Informujte sa vždy na najaktuálnejšie akcie alebo sledujte náš eshop www.jarident.sk


