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Milí zubní lékaři, milí laboranti!
Dr. Ihde Dental je již 60 let spolehlivým partnerem pro široké spektrum spotřebního materiálu a implantačních systémů. Zubním lékařům a zubním technikům 
poskytujeme přesné schválené materiály a systémy, které jsou snadno a bezpečne použitelné. Navíc neustále dbáme na vysokou kvalitu a excelentní poměr ceny 
a výkonu, čímž Vám můžeme garantovat ekonomickou a vysoce efektivní celkovou péči pro Vaše pacienty.

Tento katalog Vám poskytne přehled a všechny potřebné informace o našich produktech. V případě dotazů jsme Vám kdykoli k dispozici - kontaktujte nás telefonicky 
nebo e-mailem. Další informace naleznete také na našich webových stránkách:

www.dentamechanik.cz
www.implant.com 

Společnost založil v roce 1954 v Berlíně zubní technik Klaus Ihde. V šedesátých letech se firma přemístila do Bavorska. Na konci osmdesátých let se z 
maloobchodu Klaus Ihde staly dvě společnosti Dr. Ihde Dental GmbH (Německo) a Dr. Ihde Dental AG (Švýcarsko). Ihde Dental má v současné době v Evropě tři 
sídla. Tato skupina společností patří - měřeno na základě nových vývojových trendů, vydaných nebo přihlášených patentů v posledních letech - k jedné z celosvětově 
nejinovativnějších společností, která se zabývá výrobou implantátů.

Mezi hlavní cíle zahrnuje Ihde Dental vývoj, nákup a prodej zdravotnických produktů. Využíváme velký počet dodavatelů v oblasti spotřebního materiálu a již 
mnoho let vyrábíme implantáty ve vlastním závodě.  Díky nejmodernější výrobní technologii a strojům můžeme všechny díly vyrobit rychle, precizně a cenově 
výhodně.

Naši partneři
Mnoho nových nápadů a dobrých myšlenek k nám přichází od našich uživatelů a zákazníků. Spolupráce s nimi je pro nás extrémně důležitá. Pokud máte něco k 
vylepšení nebo k reklamaci, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Vaše nápady a myšlenky pomáhají nám všem, každý den více a lépe uskutečňovat přání našich 
pacientů. Neboť pro nás je pacient vždy na prvním místě.

Naše tržní síla a naše pracovní etika 
Již od založení sází naše společnost na inovativní myšlenky a pokrokovou techniku, prémiovou kvalitu, na vztah cena/výkon, na optimální spokojenost pacientů a 
uživatelů a dlouhou životnost. Náš program sjednocuje nejmodernější poznatky z výzkumu a praxe v mnoha zemích světa.

Orientace na zákazníka pro nás znamená: Jsme tu stále pro Vás!

Dentamechanik, s.r.o,
U Pily 581
370 01 České Budějovice
Tel. +420 386 351 165
Fax +420 386 360 114
info@dentamechanik.cz
www.dentamechanik.cz

Využijte našich služeb: 
• Nabízíme školení, rekvalifikace a poradenství pro uživatele. 
• Našim zákazníkům radíme komplexně a odborně správně.
• Na přání Vás také rádi navštívíme ve Vaší praxi.   

Pro sjednání termínu se na nás obraťte telefonicky nebo nám zašlete e-mail. 

Dr. Ihde Dental AG
Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald / SG
Tel. +41 (0)55 293 23 23
Fax +41 (0)55 293 23 00
contact@implant.com
www.implant.com
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Balení: Injekční stříkačka 4.5 g Obj.č.

universal A 2 4060

hnědá A 3,5 4064

universal A 3 4065

Balení: 20 špiček á 0.3 g Obj.č.

universal A 2 4070

universal A 3 4075

Mikrohybridní kompozit

Ceramolar® je nově vyvinutý světlem tuhnoucí Nano-Mikrohybridní-Kompozit s vynikajícími fyzikálními vlastnostmi. Je vhodný pro výplně všech tříd v postranním 
i frontálním úseku. Jde o špičkový produkt pro splnění nejvyšších nároků. 

Výplně tříd I – V, estetické korektury, korektury estetických anomálií, opravy pryskyřičných a keramických fazet. Ceramolar® je doporučeno používat ve spojení s 
technikou leptání skloviny. 

Vlastnosti
• silná radioopacita pro postoperativní diagnózu
• částice o velikosti pouhých 0,05 – 0,6 μm pro dlouhodobé estetické obnovy
• zlepšená leštitelnost pro větší odolnost proti plaku
• vynikající estetika pro Vaše spokojené pacienty
• fluorescence pro přirozený vzhled při každém typu osvětlení (Chameleon-efekt)
• velmi dobrá modelovatelnost a s tím spojená zpracovatelnost

 CERAMOLAR®

Ceramolar® Flow světlem tuhnoucí snadno zatékavý Mikrohybridní kompozit na bázi Ceramolaru® s nanopartikulemi. Ceramolar® Flow je vhodný pro frontální 
a postranní úsek. Používá se u klínovitých defektů, lasur, mikropreparací, rozšířeném pečetění fisur. 

Balení: 
Stříkačka 5 g, 3 aplikační kanyly Obj.č.

universal A 2 4047

 CERAMOLAR® FLOW

VÝPLŇOVÉ MATERIÁLY

Aplikátor špiček Obj.č.

sterilizovatelný 4041

 APLIKÁTOR ŠPIČEK

Vysoce přesný plastový aplikátor pro aplikaci všech materiálů ve vyhovujících baleních nebo aplikačních 
špičkách. Upínací nástavec je bezpečný a flexibilně otočný.

Aplikátor špiček umožňuje výjimečně přesné dávkování a snadnou výměnu.

KOMPOZITA
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Hybridní-Kompozit

Experdent® APH je světlem tuhnoucí hybridní, rentgenopákní kompozit ve stříkačkách pro použití v postranním úseku, vyrobený na bázi vysoce kvalitního 
bariového skla. 

Experdent® APH se doporučuje používat společně s bondem Dentamed® P & B. Experdent® APH může být nanášen ve více vrstvách v různých barvách.Při 
použití techniky leptání skloviny se naleptává sklovina pomocí Dentamed® Etching-Gel (obj.č. 5138). Výplně vytvořené Experdent® APH se dají velmi dobře leštit. 

Vlastnosti
• rentgenopáknost
• objem plniva: 83 obj. %
• odolnost vůči abrazi
• průměrná velikost plniva 1μm
• stabilní na hranách
• smrštění: 0,13 % lineární
• velmi blízko nulovému smrštění

Oblast použití
• výplně v kavitách třídy I-V 
• estetické korektury ve viditelné oblasti
• korektury morfologických anomálií v oblasti skloviny
• opravy fazet z pryskyřice a keramiky
• nástavby pod korunky a můstky

Hybridní-Kompozit

Priginal® H je dvoukomponentní hybridní kompozit (pasta/pasta) pro zubní výplně na bázi chemicky vázaného plniva. Obsahuje jako plnivo kvalitní bariové sklo a je
možno jej nanášet ve více vrstvách bez úpravy mezivrstev. Priginal® H je leštitelný do vysokého lesku. 

Používá se společně s bondem Dentamed® Universal (obj.č. 5150).

Vlastnosti
• odolnost vůči abrazi · 
• stabilita v hranách
• prakticky bez smrštění
• kondenzovatelný 

Oblast použití
• výplně kavit třídy I - II 
• estetické korektury ve viditelné oblasti 
• korektury morfologických anomálií ve sklovině 
• opravy fazet z pryskyřice nebo keramiky 
• nástavby pod korunky a můstky

Mikrohybridní kompozit

Triomolar® je světlem tuhnoucí mikrohybridní kompozit s vynikající možností zpracování pro kavity všech tříd ve frontálním i postranním úseku. Je rentgenopákní 
a obsahuje nanopartikulární plnivo. 
 
Oblast použití
• výplně třídy I-V 
• estetické korektury ve viditelné i neviditelné oblasti, korektury morfologických anomálií v oblasti skloviny
• opravy fazet a výplní z plastu a keramiky
• nástavby pod korunky a můstky
 
Vlastnosti
• velmi estetické výplně 
• extrémní stabilita barvy 
• takřka bez smrštění 
• vysoce leštitelný 
• vynikající stabilita v hranách 
• velmi odolný vůči abrazi

Balení: Stříkačka 3.5 g Obj.č.

universal A 2 4003

hnědá A 3.5 4007

universal A 3 4008

Balení: 20 špiček á 0.3 g Obj.č.

universal A 2 4033

světlá B 1 4034

žlutá B 3 4035

šedá C 3 4036

hnědá A 3.5 4037

universal A 3 4038

 TRIOMOLAR®

Balení Obj.č.

14 g základní pasty, 14 g aktivační pasty a příslušenství 4021

 PRIGINAL® H

Tekutý mikrohybridní kompozit

Enamelite®  je světlem tuhnoucí, lehce zatékavý mikrohybridní kompozit pro frontální a postranní úsek s podílem plniva 61 %. Materiál má okouzlující adaptaci na 
hrany, vysokou stabilitu barvy a je silně rentgenopákní. Pevnost v tlaku 340 MPa zajišťuje vysokou zatížitelnost a garantuje dlouhou životnost výplní. 

Enamelite® je ideální pro klínovité defekty krčku, lasury kavit třídy V, mikropreparace, adhezivní cementování, vyblokování van podsekřivin kavity a rozšířeného 
pečetění fisur. Enamelite® je vysoce leštitelný. V parodontické ordinaci je Enamelite® vhodný pro dlahování parodontologicky poškozených zubů v kombinaci 
s plastovou nebo kovovou mřížkou.

Balení:
1 stříkačka 5 g, 3 aplikační kanyly Obj.č.

universal A 2 4050

universal A 3 4051

hnědá A 3.5 4054

Náhradní kanyly, sáček 3 kusů 4058

ENAMELITE®

Balení: Zelená stříkačka 3 g Obj.č.

universal A 2 4013

světlá B 1 4014

žlutá B 3 4015

hnědá A 3.5 4017

universal A 3 4018

 EXPERDENT® APH

KOMPOZITA KOMPOZITA
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Protiskluzové–foliové bločky

Neutrální, transparentní tvrdá folie, vhodná též pro cementy.
Nově vyvinutá protiskluzová spodní strana umožňuje lepší míchání na všech běžných površích 
pracovních ploch. 
Spojeny ve dvou hranách, dobré oddělení jednotlivých listů. 

Balení Obj.č.

Bloček fólií à 100 listů (7 x 8 cm) 2072

 MÍCHACÍ BLOČKY

Světlem tuhnoucí kompomer 

Ionomolar® je syntézou skloionomerního-cementu a světlem tuhnoucího kompozita. Uvolňuje fluoridy. Použití společně s jednokomponentním bondingem pro 
dentin a sklovinu Dentamed® P & B.

Oblast použití
• výplně v kavitách třídy III a V 
• výplně ve třídách I a II při stanovené indikaci 
• výplně mléčných zubů 
• estetické korektury ve viditelné oblasti 
• korektury morfologických anomálií v dentinu a sklovině

Balení: Stříkačka (žlutá) 3.5 g Obj.č.

universal A2 2821

universal A3 2826

Balení: 20 špiček à 0.3 g Obj.č.

universal A2 2828

universal A3 2833

 IONOMOLAR®

TAK® je lehce zatékavý světlem tuhnoucí jednokomponentní výplňový materiál na bázi kompomeru. TAK® se aplikuje přímo do kavity pomocí aplikační kanyly a adaptuje 
se díky své zatékavosti na stěny kavity. Pomocí aplikačních kanyl se dá aplikovat i do velmi těžce přístupných kavit.
Používá se společně s Dentamed® P&B světlem tuhnoucím bondem One-Bottle-Bond

Oblast použití
• obnova mléčných zubů
• přední výplně třídy III
• lasury kavity třídy V (kazy zubních krčků, eroze kanálků, klínové defekty)
• střední výplně

Balení: 
Stříkačka 5g , 3 aplikační kanyly Obj.č.

universal A3 2816

Náhradní kanyly, sáček 3 kusů 4058

 TAK®

Vlastnosti
• vysoká odolnost proti abrazi
• vynikající stabilita v hraně
• nastavená expanze
• rentgenopáknost
• uvolňování fluoridů

Prášek

Vodoumísitelný skloionomerní výplňový materiál pro výplně třídy III a V stejně jako pro protetické a ortodontické připevňování. Rychle tuhnoucí a postupně uvolňuje 
fluoridy. Použitelný v krčkové oblasti v kombinaci s kompozity a sendvičovou technikou.

Vlastnosti
Nejvyšší adheze k dentinu a sklovině, stabilní barva, rychle tuhnoucí, pevnost v tlaku více než 190 MPa. Díky míchání s vodou nemůže dojít k překyselení. Netvoří 
okrajové trhliny a je biokompatibilní.

Úvodní balení
po 10 g prášku barev universal, světlá, světle šedá, žlutá, hnědá, 30 ml Varnishe, barevný vzorník, 
lahvička na vodu, odměrka na prášek, míchací bločky

Balení Obj.č.

Úvodní balení 2010

Balení: 50 g prášku jedné barvy Obj.č.

universal A2 2051

universal A3 2053

hnědá A3.5 2057

Testovací balení Obj.č.

10 g universal A2 2011

 IHDENT® GIZ® FIL TYP II

Zatékavý liner pro uzavírání pulpy a podložky

Calciumhydroxid je dobře zatékavý, rentgenopákní liner na vodní bázi dodávaný ve stříkačkách připravených k použití.

• nepřímé překrytí pulpy stejně jako pro karies profunda
• přímé překrytí pulpy
• podložky v kavitách, aby se zabránilo kontaktu kyselých složek při použítí cementu
• dočasné výplně kořenových kanálků, tehdy když ještě není ukončen růst kořene
• dobře resorbovatelný
• pH-12

Součástí balení je skleněná nádobka, do které se po použití zastrčí kanyla, aby materiál
Calciumhydroxid ve stříkačce nevysychal. 

Balení Obj.č.

1 stříkačka 2 ml = cca 3.5 g, 3 aplikační kanyly 8768

Náhradní kanyly, sáček 3 kusů 4058

 CALCIUMHYDROXID-LINER

KOMPOMERY KOMPOMERY  & SKLOIONOMERNÍ CEMENTY
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Conditioner (kondicionér) je vhodný pro všechny skloionomerní cementy. Používá se k čištění a přípravě 
kavity. Nanáší se štětcem a po cca 15 sekundách se opláchne vodou. Před položením výplně je třeba 
kavitu vysušit. Použitím Conditioneru se zlepší chemická adheze skloionomeru o více než 100%.
Účinná látka: kyselina polyakrylová 

Varnish je vhodný pro všechny skloionomerní cementy. Varnish se nanese na hotovou výplň v tenké 
vrstvě a vzduchem vysuší. Vzniklá vrstva chrání výplň v prvních minutách až hodinách před nežádoucím
kontaktem s vodou.

Balení Obj.č.

Lahvička 30 ml 2330

Balení Obj.č.

Lahvička 30 ml 2440

 CONDITIONER (KONDICIONÉR)

 VARNISH

Kapsle

Skloionomerní výplňový cement pro zubní výplně kavit třídy III a V stejně tak i pro protetické a ortodontické připevňování. Rychle tuhnoucí a uvolňuje fluoridy.

Balení: 50 kapslí
Kapsle 306 mg prášku a 85 mg tekutiny Obj.č.

universal A2 2001

žlutá B3 2003

Aplikační kleště Obj.č.

pro všechny GIZ kapsle 2335

 IHDENT® GIZ® FIL

Kapsle

Ihdent® GIZ® silver je skloionomerní cement plněný stříbrnou slitinou s vynikajícími přídržnými a pevnostními vlastnostmi. Ihdent® GIZ® silver je použitelný 
pro nástavby pod můstky a korunky, stejně jako výplňový materiál pro mléčné moláry. Mimo to je Ihdent® GIZ® silver jako stabilní chemicky vázaný vhodný jako 
podložkový materiál a materiál na pečetění širokých fisur. Při mikro a tunelové preparaci může být Ihdent® GIZ® silver použitý také pro třídu I. Ihdent® GIZ® 
silver je velmi šetrný vůči pulpě a dlouhodobě uvolňuje fluoridy. Zahnutá špička kapsle umožňuje snadnou aplikaci i do těžko přístupných míst.

Balení 
Kapsle 476 mg prášku a 85 mg tekutiny Obj.č.

50 kapslí Ihdent® GIZ® silver 9825

Aplikační kleště Obj.č.

pro všechny GIZ® kapsle 2335

 IHDENT® GIZ® SILVER

SKLOIONOMERNÍ CEMENTY SKLOIONOMERNÍ CEMENTY

Ihdent® TempBase® v tubách je variantou pro ruční míchání k Ihdent® TempBase® Perfekt v kartuších. Ihdent® TempBase® je kompozit s míchacím poměrem  
12:1.

Vlastnosti
• malé smrštění při polymeraci, minimální vrstva šmíru
• dobře leštitelný
• nízká teplota tuhnutí, vysoká pevnost v ohybu a odolnost proti abrazi
• dobrá opravitelnost, spojuje se s původním materiálem dokud není odstraněna vrstvička šmíru
• vynikající barevná stabilita
• neobsahuje metylmetakryláty
• dobrá snášenlivost tělem
• vynikající adaptace a přesnost

Balení
2 tuby (106 g základního materiálu, 6 g katalyzátoru) & příslušenství Obj.č.

universal (A2) 7040

Tempbase samostatný katalyzátor 7042

 IHDENT® TEMPBASE®

Bis-Akrylový-kompozit v kartuších

Ihdent® TempBase® Perfekt je materiál pro provizorní korunky a můstky a provizorní překrytí pahýlů zubů. Je vhodný i pro dlouhodobá provizoria. Kartuše umožňují 
rychlé a precizní aplikování přímo do otisku. Ihdent® TempBase® Perfekt je dvoukomponentní kompozit, který se mísí v poměru 4:1 nebo 10:1. Teplota tuhnutí je 
nižší než 38 °C. 

Vlastnosti
• malé smrštění při polymeraci, tenká vrstvička šmíru
• nízká teplota tuhnutí, vysoká odolnost vůči ohybu a abrazi
• neobsahuje metylmetakryláty, je fluorescenční
• jednoduché použití, homogenní míchání bez bublin
• vhodný i pro vícečlenné můstky
• dlouhá životnost, ochrana pulpy
• vynikající přesnost, vysoká biokompatibilita
• přirozený vzhled za každého osvětlení 

 IHDENT® TEMPBASE® PERFEKT

Balení: 1 kartuše à 50 ml Obj.č.

barva universal (A2), 15 kanyl, míchací poměr 4:1 7045

Náhradní náplň: barva universal (A2)
3 kartuše à 50 ml, míchací poměr 4:1 7046

Příslušenství: 
míchací kanyly modré 25 kusů 7062

míchací pistole 4:1 7747
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Primer a bondingový materiál pro sklovinu a dentin

Světlem tuhnoucí jednokomponentní adheziv. Nejsilnější vazba na naleptanou sklovinu a dentin (přes 22 Mpa). Na acetonové bázi.

Pouze v jedné lahvičce
• šetří čas a je ekonomický 
• optimální penetrace
• perfektní vazba díky mikromechanickému zakotvení v tubulech v naleptané sklovině 
• nejlepší zatěsnění okrajů 
• pro všechny leptací techniky a světlem tuhnoucí kompozita i kompomery

Dentamed® P&B® se nanáší bez podložky přímo na připravenou plochu zubu a okamžitě se vytvrdí 
světlem. Dentamed® P&B® obsahuje, mimo silanů zesilujících vazbu, kombinaci vysoce afinních 
molekul s dobrou snášenlivostí tkáněmi pro dlouhodobou a hydrolýze odolnou vazbu. 

s acetonem

Balení Obj.č.

Lahvička 10 ml 5120

Lahvička  3 ml 5121

 DENTAMED® P&B®

 JETBOND II

Provizorní připevňovací cement

Provizorní cement bez obsahu eugenolu pro provizorní připevňování korunek, můstků, inlejí, onlejí a dalších provizorií. JetBond II je lehce zatékavý a snadno se zpra-
covává. Je odolný slinám a odolává kousacímu tlaku. Provizoria se dají snadno odstranit. Díky automatickému míchání v bezpečnostní kartuši je namíchaný materiál 
homogenní.

• aplikace přímo pomocí míchací kanyly 
• perfektně smíchaný, má skvělou přilnavost a pevně drží, přesto se dají provizoria snadno sejmout
• krátká doba intraorálního vytvrzení, při minimálním vývinu tepla 
• izolace proti tepelným vlivům 
• tvrdne rychle a spolehlivě

Balení Obj.č.

2 kartuše à 25 ml a 12 míchacích kanyl, modrých 2126

Příslušenství: Bezpečnostní míchací pistole (1:1 / 2:1) 7748

Příslušenství: Míchací kanyly, modré, sáček 36 kusů 7765

s H2O

Přímý kompozit
Světlem tuhnoucí jednokomponentní lepidlo podobné jako výše popsané avšak vyrobené na vodní 
bázi a tedy nedráždivé. Dentamed® P&B® II se nanáší dvakrát na připravenou kavitu bez podložky. 
Po každé aplikaci se lehce ofoukne, aby se tekutina zředila, a osvítí polymeračním světlem po dobu 
20 sekund. 

Dentamed® P&B® II je vhodný pro všechny světlem tuhnoucí kompozita a kompomery. Při použití 
techniky leptání má na sklovině a dentinu vynikající držení. Optimální kolagenová vazba. Dentamed® 
P&B® II naneste dvakrát po naleptání na dentin i sklovinu, osušte a pokaždé 20 sekund vytvrďte 
světlem. Dentamed® P&B® II může být použit také k znecitlivění krčků.

Balení Obj.č.

Lahvička 10 ml 5125

Lahvička 3 ml 5126

 DENTAMED® P&B® II

BONDINGOVÉ SYSTÉMY

Prášek Vodou mísitelný skloionomerní cement pro cementování korunek a můstků, inlejí a onlejí,   
 podložky a nástavby pod korunky, stejně jako pro protetickou, konzervační i ortodontickou praxi. 

 Rychle tuhnoucí, uvolňuje fluoridy. Optimální pro připevňování všech protetických prací, též při  
  složitých retenčních podmínkách. Jednoduché použití, nedochází k překyselení. 

Balení Obj.č.

50 g prášku, lahvička na vodu, odměrka, 
barva: slonová kost 8520

barva: modrá 8521

CEMBASE®

 ALLFIT® PROV

Dočasný připevňovací cement

Allfit® Prov je duálně-tuhnoucí semi-permanentní fixační cement na bázi multifunkčních metakrylátů. Vhodný pro všechny systémy implantátů. Slouží k upevnění 
implantáty podporovaných korunek a můstků. Materiál vykazuje dobré mechanické vlastnosti. 

Balení Obj.č.

5 ml stříkačka vč. 5 kusů dvoukomorových míchacích kanyl 2135

barva: universal A3

Míchací kanyly, sáček 25 kusů 2129

Provizorní uzavírací materiál, bílý Maxit® je provizorní uzavírací materiál s krátkou dobou vytvrzení v kavitě a vysokou lepivostí      
                     v dentinu. Nabízí vynikající okrajový uzávěr a vysokou odolnost proti žvýkacímu tlaku.

 MAXIT®

Balení Obj.č.

2 dózy á 30 g, bílá 2090

Leptací gel na sklovinu

Dentamed® Etching Gel (leptací gel) je gel kyseliny fosforečné, 37 %, k okamžitému 
použití. Gel je stabilní, má dlouhou trvanlivost.
Balení vhodné k přesné aplikaci na sklovinu.

Balení Obj.č.

2 ml stříkačka vč. 3 aplikačních kanyl 5138

 DENTAMED® ETCHING GEL (LEPTACÍ GEL)

SKLOIONOMERNÍ CEMENT, UZAVÍRACÍ MATERIÁL & CEMENT
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Chcete-li použít  Dentamed® P&B® III:

Inhibitionsschicht Ätzen Bonden

Inhibiční vrstvička pro preparaci. Příprava skloviny a dentinu, sklovinu je 
potřeba vždy naleptat.

P&B® III nanést v silnější vrstvě 
na sklovinu a dentin a po 10 sekund 

vmasírovávat.

Verteilen Alkohol verdampft Lichthärten

Dbejte na plné překrytí stěn kavity a poté 
odstraňte přebytky.

Lesklý povrch pomůže zkontrolovat plné 
překrytí.

20 sekund vytvrdit pomocí 
polymeračního světla  

nebo 10 sekund vysoce výkonným 
zařízením.

Světlem tuhnoucí, jednokomponentní lepidlo

Pro výplňovou terapii spolu s kompozity a kompomery je nejdůležitější pevné spojení bez trhlin.

Tento základní požadavek splňuje nový Dentamed® P&B® III – světlem tuhnoucí výplňový „One-Bottle-Bond“ na alkoholové bázi, s primerem a bondem v jedné 
pracovní fázi. 

Po leptání skloviny pomocí kyseliny fosforečné (např. Dentamed® Etching Gel, obj.č. 5138) se nanese 
Dentamed® P&B® III na sklovinu a dentin. Díky v Dentamed® P&B® III obsaženým kyselým 
složkám není potřeba dentin leptat. Proto může být použit i při hypersenzitibilitě krčku, nebo pro 
pečetění pahýlů pro korunky.

Dentamed® P&B® III je velmi dobře skladovatelný, vykazuje dobrou zatékavost a tělo jej velmi 
dobře snáší. Díky vysoké adhezivní síle více než 30 Mpa dochází při správném použití k vynikajícímu, 
dlouhodobému spojení s výplňovým materiálem.

Balení Obj.č.

Lahvička  3 ml 5123

 DENTAMED® P&B® III

s ethanolem

Samoleptací duálně tuhnoucí adhesiv v lahvičce

Dentamed® E & B 2® se používá pro světlem i chemicky tuhnoucí kompozita, kompomery a pryskyřicí plněné skloionomerní cementy.  

Přednosti
• není potřeba leptat kyselinou fosforečnou
• velmi silná vazba k dentinu i sklovině
• vysoká přídržná síla
• leptání, příprava, bond v jednom pracovním kroku
• podporuje dlouhou životnost oprav
• velmi dobrý okrajový uzávěr, žádná mikrospára
• úspora času
• vytvrzuje se dobře i na těžko přístupných místech

Balení Obj.č.

2 lahvičky á 5 ml, 16 míchacích podložek, 
1 držák a 50 aplikačních štětečků 5143

 DENTAMED® E&B® 2

Samoleptací světlem tuhnoucí adheziv v lahvičce

E&B® 1 je zprostředkovatel pro dlouhodobé bezpečné spojení mezi zubem a výplňovým materiálem. 
Jedná se o adhezivní systém 6. generace, patřící k samoleptacím a samopřipravujícím bondům. 

Zaručuje vysokou úroveň užitnosti a hospodárnosti, znamená časovou úsporu a zároveň bezpečné 
použití. Navíc minimalizuje riziko postoperativní senzibility.

E&B® 1 je vhodný pro přímé opravy světlem tuhnoucích kompozit a kompomerů, nepřímé celokera-
mické a kompozitní opravy (inleje,onleje, pečetění). 

Balení Obj.č.

Lahvička 5 ml 5140

 DENTAMED® E&B® 1

Jednorázové držáky štětečků a štětečky 
pro bondingové systémy najdete na straně 49

Samoleptací

Samoleptací 
Duálně 

tuhnoucí!
&

BONDINGOVÉ SYSTÉMYBONDINGOVÉ SYSTÉMY
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OTISKOVACÍ MATERIÁLY

•  rychle tuhnoucí jemný alginát s barevnou indikací tuhnutí
• je bezprašný a netrhá se
• otisk je po ztuhnutí pevný
• otisk lze odlít vícenásobně
• vhodný pro použití se všemi běžnými sádrami
• možnost míchání v míchači alginátu
• s vůní jahod

Použití
Směs se dobře promíchá v kelímku na algináty po dobu asi 30 sekund – červená fáze. Jakmile se barva změní na oranžovou, nanese se alginát do otiskovací lžíce. 
Po asi 40 sekundách se změní na žlutou barvu. Nyní se provádí otiskování po dobu 1:20 minuty. Celková doba tuhnutí (při teplotě v místnosti a teplotě vody 23 °C a 
při použití deionizované vody) je od počátku míchání asi 2 minuty.

Otisky z Chromat® se dají dezinfikovat vhodnými dezinfekčními prostředky. Doba míchání a tuhnutí se při použití vyšší teploty vody zkracuje, používejte vodu
střední tvrdosti.

Balení Obj.č.

Hliníkový sáček 450 g vč. dávkovací lžičky

1 sáček 7600

Balení Obj.č.

Prázdná dóza pro 1 sáček alginátu Chromat® 7603

ALGINÁT 

 Precizní alginát Chromat®

Oblíbené krabičky na rovnátka
najdete na straně 47.
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Jemný korekční materiál střední viskozity pro techniky korekční a dvojího míchání. Vhodný pro kombinování s Ihdent® Exakt KN 700.

Doba míchání:  30 sekund
Doba zpracování:  1.5-1.75 minut
Doba tuhnutí v ústech:  3.5-4 minut
Barva:   modrá

Balení Obj.č.

Tuba 150 ml 7200

 IHDENT® EXAKT S 1000

 SILIKONY, KONDENZAČNÍ HMOTY

Měkká otiskovací hmota

Měkká precizní otiskovací hmota středně viskózní, pro otiskování plně nebo částečně ozubené čelisti, stejně jako i pro funkční otisky. 

Vhodná též pro hluboké otisky sulku v technice korekční nebo dvojího míchání. Zvláště vhodná pro otisky mukózy.

Doba míchání:  30 sekund
Doba zpracování:  1.5-1.75 minut
Doba tuhnutí v ústech:  3.5-4 minut
Barva:   zelená
V souladu s DIN 13913 B 2. typu, ISO 4823, Typ 2 kat. 2, specifikace ADA č. 19, Typ 1.

Pastenhärter (pastové tvrdidlo) pro kondenzační silikonové hmoty

 Pastenhärter (pastové tvrdidlo) pro kondenzační silikony, max. teplota skladování 25 °C.

Balení Obj.č.

Tuba 150 ml 7300

Balení Obj.č.

Pastenhärter, modrá tuba 35 ml 7400

Pastenhärter, červená     tuba 60 ml 7410

 IHDENT® GENAU 2000

 PASTENHÄRTER (PASTOVÉ TVRDIDLO)

SILIKONY, ADITIVNÍ

Nízká viskozita

Jemně tekoucí korekturní otiskovací materiál nízké viskozity (s polyvinyl siloxanem). Základní pasta modrá, katalyzátor bílý.

Balení Obj.č.

2 kartuše à 50 ml, 12 míchacích kanyl žluté barvy 7725

Příslušenství Obj.č.

Bezpečnostní míchací pistole (1:1) 7746

24 míchacích kanyl žluté barvy 7767

50 intraorálních špiček žluté barvy 7770

 IHDENT® SAFEPRINT® LV

Střední viskozita

Korekturní otiskovací materiál střední viskozity (s polyvinyl siloxanem). Špičkový materiál pro techniku dvojího míchání, k otisku bezzubé čelisti a pro rebaze protéz. 
Základní pasta modrá, katalyzátor bílý.

Balení Obj.č.

2 kartuše à 50 ml, 12 míchacích kanyl žluté barvy 7735

Příslušenství Obj.č.

Bezpečnostní míchací pistole (1:1) 7746

24 míchacích kanyl žluté barvy 7767

50 intraorálních špiček žluté barvy 7770

 IHDENT® SAFEPRINT® MV

Safeprint® je precizní otiskovací systém na bázi aditivního silikonu. Všechny součásti systému jsou navzájem sladěné. 
Safeprint® je povrchově aktivován a připraven pro optimální kontakt s vlhkou tkání dutiny úst v okamžiku otisku.

Safeprint® se dodává ve 3 konzistencích - P (putty), LV (nízká viskozita) a MV (střední viskozita) - použitelný pro všechny běžné 
otiskovací techniky. Díky míchacímu poměru (1:1) je možné bezpečné a bezchybné dávkování. Rozdílné zbarvení základní 
hmoty a katalyzátoru umožňuje dobrou kontrolu při míchání.

Putty (tmel)

Precizní otiskovací systém na bázi aditivního silikonu.
Pro ruční míchání hnětením, vhodný pro techniku dvojitého otisku nebo techniku dvojího míchání.

Balení Obj.č.

1 dóza základní pasty (zelená), 
1 dóza katalyzátoru (bílá) 
každá po 450 ml = cca. každá 710 g, Shore-A-tvrdost: 70

7710

 SAFEPRINT®

 IHDENT® SAFEPRINT®PBalení Obj.č.

Dóza 900 ml = 1.6 kg 7100

Kbelík 10 kg 7110

 IHDENT® EXAKT KN 700

Tmel 

Jemná hnětací hmota pro precizní otiskování na bázi polysiloxanu. Vhodná jako první otisk v korekční otiskovací technice, pro techniku dvojího míchání a jako situační 
otisk nebo předvaly v zubní laboratoři. Shore-A-tvrdost 60.

Doba míchání:   30 sekund
Doba zpracování:   1.45 minut
Doba tuhnutí v ústech:  4 minut
Barva:    bílá, s příchutí máty/peprmintu
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 SILIKONY, ADITIVNÍ

Registrace skusu

Velmi tvrdý aditivní silikon pro registraci skusu. Shore-D-tvrdost 45; barva tyrkysová. Materiál pro registraci skusu a skusový zámek, pro skusovou lžíci při registraci
skusu nebo jako uzavírací materiál při intraorální registraci opěrných čepů. Materiál je možno po vytvrzení díky vysoké tvrdosti frézovat.

Doba zpracování:  30 sekund
Doba tuhnutí v ústech:  pouze 30 sekund

Balení Obj.č.

2 kartuše à 50 ml, 12 míchacích kanyl tyrkysové barvy 7780

Příslušenství Obj.č.

Bezpečnostní míchací pistole (1:1) 7746

24 míchacích kanyl tyrkysové barvy 7749

 RELATION D

BEZPEČNOSTNÍ MÍCHACÍ PISTOLE

Aplikátor pro automatické míchání a přímé použití otiskovacích materiálů v bezpečnostních kartuších. Pro vytlačení hmoty není potřeba použití velké síly.

Popis Obj.č.

Bezpečnostní míchací pistole (1:1, 2:1 // 50 ml) 7746

pro materiál Relation D 7780

pro materiál Ihdent® Safeprint® LV 7725

pro materiál Ihdent® Safeprint® MV 7735

Bezpečnostní míchací pistole (4:1) 7747

pro materiál Ihdent® TempBase® Perfekt 7045

Kartuše

Jednorázový otiskovací materiál s nejvyšší přesností získaného otisku. Safeprint® IM má střední viskozitu. Jeho vynikající hydrofilní vlastnosti zlepšují 
zesíťování a zobrazení detailů, zvláště v subgingivální oblasti. Jako všechny A-silikony je thixotropní a dobře drží v otiskovací lžíci. Teprve pod tlakem se v ústech
stává dobře zatékavým. Otiskování pomocí Safeprint® IM je jednoduché, šetří čas a otisky dosahují nejvyšší přesnosti. Vůně i chuť je neutrální. 
Shore-A-tvrdost: 60 

     Oblast použití
• pro korunky, můstky, inleje
• funkční otisky, otisky rebazí, 
• použitelný také v korekční technice a technice dvojího otiskování
• tvrdne rychle a spolehlivě

Balení Obj.č.

2 kartuše à 50 ml, základní pasta a katalyzátor,
12 míchacích kanyl růžové barvy
pro bezpečnostní míchací pistoli (1:1)

7755

 IHDENT® SAFEPRINT® IM

&DEZINFEKCE
HYGIENA
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Gel na bázi alkoholu k okamžitému použití k chirurgické a hygienické dezinfekci rukou. Pro zneškodnění škodlivých organizmů.

Použití
K hygienické dezinfekci rukou se vetře do rukou gel a nechá 30 sekund působit.
K chirurgické desinfekci se navíc vetře do předloktí.
Pro dezinfekci suché kůže se tato pečlivě natře a udržuje se po 10 minut vlhká.
Pro chladivé zábaly se gel smíchá se stejným dílem vody.

Balení Obj.č.

500ml láhev s dávkovačem D0101

1 L láhev D0101-1

DENTATREND® dezinfekce rukou-gel*

DENTATREND® dezinfekce rukou*

Dezinfekce na bázi alkoholu k okamžitému použití k chirurgické a hygienické dezinfekci rukou podle VAH / DGHM, v souladu s EN 1500 a EN 12791. Pro zneškodnění 
škodlivých organizmů.

Použití
K hygienické dezinfekci rukou se vetře do rukou a nechá se uvedenou dobu působit. Chirurgická 
dezinfekce se navíc vetře do předloktí.
Pro chladivé zábaly se gel smíchá se stejným dílem vody.

Balení Obj.č.

5 L kanystr D0071

*Dbejte na bezpečnost při používání biocidů. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktech.! !

DENTATREND® postřiková dezinfekce

 DENTATREND® dezinfekční ubrousky

Alkoholem vlhčené ubrousky pro rychlou dezinfekci neinvazivních zdravotních nástrojů a malých 
povrchů.

Použití
Navlhčenými ubrousky důkladně otřete ošetřovaný povrch. Ubrousky mohou být použity pouze na mate-
riály odolné vůči alkoholu (nepoužívejte pro akrylová skla).

Balení Obj.č.

Dóza - 100 ubrousků, 190 g dezinfekce D0032

Náhradní balení - 100 ubrousků, 190 g dezinfekce D0033

Láhev se sprejem pro postřikovou dezinfekci - obsah 1 litr

Balení Obj.č.

1 L láhev na postřikovou dezinfekci D0040

 LÁHEV NA POSTŘIKOVOU DEZINFEKCI

Rychlá dezinfekce k okamžitému použití pro lékařské a zubolékařské oblasti použití k dezinfekci neinvazivních medicínských výrobků a malých ploch. 

Použití
Rychlá dezinfekce se nastříká ze vzdálenosti cca 30 cm na infikovanou plochu nebo zbytky, případně 
na jednorázový ubrousek, kterým se tato plocha otře. Plochy zcela pokryté postřikem ponechte po dobu 
působení působit a poté zbytky přípravku setřete ubrouskem. Používejte jen na plochy snášející alkohol 
(nevhodné pro akryláty).  

Balení Obj.č.

1 L láhev Neutral D0015

1 L láhev Citrus D0015C

5 L kanystr Neutral D0102

5 L kanystr Citrus D0102C

10 L kanystr Neutral D0042

10 L kanystr Citrus D0038

 DENTATREND® dezinfekce ploch

Dezinfekční koncentrát k dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků.

Použití
Koncentrát by měl být před použitím nejprve ředěný vodou (z vodovodu). Nemíchejte s čistícími 
prostředky. Pro velké plochy citlivých materiálů, jako jsou umělé kůže, se doporučuje nejdříve 
vyzkoušet přípravek na malé ploše pro kontrolu kompatibility. Abyste zabránili tvoření pruhů na 
ošetřovaném povrchu, doporučujeme otření ošetřované plochy v pravidelných intervalech vlhkým 
hadříkem (vodní báze) na jedno použití..

Balení Obj.č.

5 L kanystr D0044

DEZINFEKCE & HYGIENA DEZINFEKCE & HYGIENA

Balení Obj.č.

Zásobník na  1 L euroláhev D0202

 ZÁSOBNÍK pro dávkování dezinfekce rukou



26

D
E

ZI
N

FE
K

C
E

 &
 H

YG
IE

N
A

27

Suché flísové ubrousky pro impregnaci dezinfekcí pro rychlou a snadnou dezinfekci/čištění ploch zdravotnických prostředků. Extrémně odolné vůči roztržení. Jeden 
ubrousek nahrazuje asi 15 malých dezinfekční ubrousků, a proto jsou tyto ubrousky velmi cenově dostupné a šetrné k životnímu prostředí.

Univerzální fleecové ubrousky s 1.1 L odměrkou, v rolích - formát 28x28 cm pro smáčení postřikovou 
dezinfekcí Dentatrend.

Balení Obj.č.

Box se 75 flísovými ubrousky D0104

Náhradní náplň  2 balení ubrousků po 75 kusech D0113

 DENTATREND® multiwipes - ubrousky nejvyšší kvality

DEZINFEKCE & HYGIENA

Balení Obj.č.

1 L odměřovací láhev D0062

 ODMĚŘOVACÍ LÁHEV pro použití se všemi 5 L a 10 L kanystry

Balení Obj.č.

Pumpička pro 5 L a 10 L kanystry D0057

 PUMPIČKA pro použití se všemi 5 L a 10 L kanystry

Balení Obj.č.

Kohoutek pro 5 L a 10 L kanystry D0055

 KOHOUTEK pro použití se všemi 5 L a 10 L kanystry

Balení Obj.č.

Otvírák pro 5 L a 10 L kanystry D0063

 OTVÍRÁK pro použití se všemi 5 L a 10 L kanystry

Dodané množství 
dezinfekčního prostředku 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 10,0 %

1 litr 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 30 ml 40 ml 50 ml 60 ml 100 ml

2 litry 10 ml 15 ml 30 ml 40 ml 60 ml 80 ml 100 ml 120 ml 200 ml

3 litry 15 ml 30 ml 45 ml 60 ml 90 ml 120 ml 150 ml 180 ml 300 ml

4 litry 15 ml 40 ml 60 ml 80 ml 120 ml 160 ml 200 ml 240 ml 400 ml

5 litrů 25 ml 50 ml 75 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml 300 ml 500 ml

10 litrů 50 ml 100 ml 150 ml 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml 600 ml 1,0 L

30 litrů 150 ml 300 ml 450 ml 600 ml 900 ml 1,2 L 1,5 L 1,8 L 3,0 L

DÁVKOVÁNÍ

HYGIENICKÝ PLÁN
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JEDNORÁZOVÝ MATERIÁL

• nesterilní
• bezprašné
• zesílená manžeta
• dle normy EN 455, T. 1-3, EN 374
• AQL 1,5
• schváleno pro potraviny

Balení (100 ks) Obj.č.

velikost XS 300020

velikost S 300021

velikost M 300022

velikost L 300023

velikost XL 300024

 DENTATREND® LATEXOVÉ RUKAVICE       

 DENTATREND® NITRILOVÉ RUKAVICE      

Balení (100 ks) Obj.č.

velikost S 300010

velikost M 300011

velikost L 300012

• měkké
• kulaté pokožce příjemné gumičky
• neobsahují latex
• 99 % bakteriální filtrační účinnost
• vestavěný nosní klip

 DENTATREND® OPERAČNÍ ÚSTNÍ ROUŠKY      

Balení (100 ks) Obj.č.

barva bílá 300001

barva zelená 300002

barva modrá 300003

• nesterilní
• bezprašné
• neobsahují latex
• zesílená manžeta
• zdrsněná dlaň
• dle normy EN 455, T. 1-3
• AQL 1,5
• schváleno pro potraviny

 oneway® JEDNORÁZOVÝ FILTR PRO ODSÁVÁNÍ

Pro odsávání, automatické oddělovače a separátory.

Balení (12 kusů) Obj.č.

Jednorázový filtr, červený OW1010

LABORATOŘ
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 IHDENT® EXAKT KN 700

Tmel 

Jemná hnětací hmota pro precizní otiskování na bázi polysiloxanu. Vhodná jako první otisk v korekční otiskovací technice, pro techniku dvojího míchání a jako situační 
otisk nebo předvaly v zubní laboratoři. Shore-A-tvrdost 60.

Doba míchání:   30 sekund
Doba zpracování:   1.45 minut
Doba tuhnutí v ústech:  4 minut
Barva:    bílá, s příchutí máty/peprmintu

Balení Obj.č.

Dóza 940 ml = 1.6 kg 7100

Kbelík 10 kg 7110

 PASTENHÄRTER (PASTOVÉ TVRDIDLO)

Světlem tuhnoucí materiál na individuální lžičky

Mastertray® je světlem tuhnoucí kompozit pro výrobu stabilních individuálních otiskovacích lžiček. Díky náročné výrobní technologii vykazuje Mastertray® velmi 
dobré mechanické vlastnosti. Homogenní struktura světlem tuhnoucího kompozita zajišťuje stejnoměrné vytvrzení při polymeraci. Materiál je elastický v tahu, povrch 
hedvábně matný, opákní zbarvení. Tloušťka desek 2,2mm.

Balení Obj.č.

50 šablon OK transparentních 7010

50 šablon OK růžových 7015

50 šablon OK modrých 7005

 MASTERTRAY®

Pastenhärter (pastové tvrdidlo) pro kondenzační silikonové hmoty
 
 Pastenhärter (pastové tvrdidlo) pro kondenzační silikony, max. teplota skladování 25 °C.

Balení Obj.č.

Pastenhärter, modrá    tuba 35 ml 7400

Pastenhärter, červená tuba 60 ml 7410

Aditivní přesná-dublovací silikonová hmota

2-komponentní dublovací silikon s míchacím poměrem 1:1, Shore-A-tvrdost cca. 18

Přednosti
• vysoká zatékavost
• vynikající zobrazení detailů
• skvělé mechanické vlastnosti
• velmi dobré časy narovnání 
• neuvolňuje toxické látky

Balení Obj.č.

2 x 1 kg 7630

2 x 5 kg 7631

 SIL 18 DUBLOVACÍ HMOTA

Technické údaje
• komponent A: bílá, komponent B: zelená
• doba míchání 30 sekund ve vakuu
• doba zpracování při 23 °C cca 6 minut
• vulkanizace při 23 °C cca. 20 minut
• doba pro sejmutí cca. 25 minut

OTISKOVACÍ & LŽIČKOVÝ MATERIÁL, DUBLOVACÍ HMOTY

95mm blank- PRO ZIRKONZAHN®, superprůsvitný

Výška Obj.č.

12 mm 7689
12 mm/A2* 7689A2
12 mm/A3* 7689A3
14 mm 7690
14 mm/A2* 7690A2
14 mm/A3* 7690A3
18 mm 7691
18 mm 7691A2
22 mm 7692
25 mm 7693

* předbarveno Vita® barvami

Výška Obj.č.

14 mm 7820

18 mm 7821

22 mm 7822

25 mm 7823

IHDENT® ZIRKONBRIDGE ST 98.5 mm polotovar se standartními drážkami,
superprůsvitný

SLITINY & ZIRKONOVÉ BLOČKY

CoCrMo-slitina (keramické dýhování, bez obsahu niklu)

Složení
Co 64 % · Cr 21 % · W 6 % · Mo 6 % · zbytek: Si, Fe, Mn
Fyzikální vlastnosti
Rozmezí bodu tavení:   1309 ÷ 1417 °C 
Koeficient tepelné roztažnosti:  (25 ÷ 500 °C) 14,1 x 10-6 K-1

Hustota:    8,8 g / cm3

Tažnost:    10 % 
Mez kluzu:    570 MPa 
Tvrdost podle Vickerse:  286 HV 10

Balení Obj.č.

Balení (100 g) 7620

 IHDENTALLOY® K

Modelovací slitina na konstrukce

Kvalitní Kobalt-Chrom-Molybdenová slitina pro techniku odlévání konstrukcí. Neobsahuje nikl. Ideální pro přesné odlitky. Vysoká pevnost a zatékavost umožňují 
tenkostěnné odlitky až 2/10 mm. Hladký povrch a minimální oxidace.

Složení
Co 62 % · Cr 29 % · Mo 8,5 % · zbytek: C, Si, Fe, Mn
Fyzikální vlastnosti
Rozmezí bodu tavení:   1177 ÷ 1391 °C 
Koeficient tepelné roztažnosti:  14,1 x 10-6 K-1

Hustota:    8,3 g / cm3

Tažnost:    4,7 % 
Mez kluzu:    645 MPa 
Tvrdost podle Vickerse:  396 HV 10

 IHDENTALLOY® MG

Balení Obj.č.

Balení (1000 g) 7625
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POZNÁMKY

REGENERAČNÍ
MATERIÁLY
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Tvarově stabilní kolagenová houba pro optimální hemostázu a hojení ran z lyofilizovaného, hydrolyzovaného kolagenu. Hemospon je určen pro použití v průběhu 
a po operaci pro lokální hemostázu, a to zejména v případě, že krvácení nelze účině kontrolovat běžnými konvenčními metodami. Podporuje hojení ran. Resorpce 
vepřového materiálu je přibližně 15 dnů. Hemospon také zabraňuje pooperačnímu krvácení a komplikacím.
 

Podrobnosti o produktu: jednotlivě balená sterilní kolagenová houba 1x1x1cm.

Možné oblasti použití:
• extrakce zubů
• transplantace kostí
• slizniční klapky
• augmentace

Příklady použití: zubní lékař Alexander Shevchenko, Königstr. 63-65, 47051 Duisburg, www.zahnarzt-shevchenko.de

HEMOSPON

Popis Obj.č.

Hemospon 40 kusů 58050

Hemospon 10 kusů 58055

Výhody dvojvrstvých kolagenových membrán (dodáváno sterilní)
• Vláknitá struktura odolná proti roztržení pro optimální zpracování (nutno nastříhat a fixovat). 

Perfektní přizpůsobení defektům. 
Vysoce čištěné bovinní kolagenové vlákno typu -1.

• Hladká strana, která působí jako bariéra pro měkké tkáně. 
Hrubá porézní strana, která umožňuje integraci kostní tkáně.

• Plně bio-resorbovatelné (resorpce po 6 měsících). Podporuje hojení měkkých tkání.

Indikace Hypro-Sorb® F se používá v ústní chirurgii a implantologii pro léčbu kostních defektů: 
• cystektomie 
• segmentální růst alveolárního výběžku 
• sinus floor výšky 
• apicoectomy 
• vyplňování alveol po resekcích v chirurgické praxi
• peri-implantát vady 
• plastická operace oroantral systému

hladká strana

hrubá strana

Indikationen

Hypro-Sorb® F  wird  in der Kieferchirurgie und Implantologie zur Behandlung von Knochendefekten eingesetzt:

 Zystektomie

 Segmentales Anwachsen des alveolaren Ansatzes 

 Sinusboden-Elevation

 Wurzelspitzenresektion

 Ausfüllen der Alveolen nach dem Entfernen in vorprothetischer chirurgischer Praxis 

 Periimplantäre Defekte

 Plastik des oroantralen Systems 

Hersteller
Hypro Otrokovice, s.r.o., Pristavni 568, 765 02 Otrokovice, Czech Republic, Europe
Hypro- Sorb®-F ist ein Medizinprodukt der Klasse III. EG-Zertifikat Nr. 04 0648 OS/NB. EG-Prüfzertifikat 04 0649 T/NB

Vertrieb
DOT GmbH
Charles- Darwin- Ring 1a
18059 Rostock
Germany

Fax: +49(0)381 40 335 99

Email: Info@dot-coating.de
www.dot-coating.de

glatte Seite raue, poröse Seite

Vorteile der Zweischicht-Kollagenmembran

 Reißfeste Faserstruktur für optimales Verarbeitung (Schneiden & Fixieren notwendig)

 Vollkommene Adaptation an Defekte

 Hochreines bovines Faserkollagen Typ -1

 Glatte Seite, die als Barriere gegenüber dem Weichgewebe wirkt

 Raue, poröse Seite, welche die Integration des Knochengewebes ermöglicht

 Vollständig bioresorbierbar (Resorptionszeit ca. 6 Monate)

 Unterstützt die Heilung des Weichgewebes

   
   

   

   

Artikel- und Packungsgrößen

Die Zweischicht-Kollagenmembran wird steril geliefert. 

Sie ist in folgenden Größen verfügbar:

Preise zzgl. MwSt.

F-
H

S
-0

1
1
0
0
7

Infohotline: +49(0)381 40 335 533

Infoflyer Hypro- Sorb® F

1023
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Popis Obj.č.    

Hypro-Sorb® F 15 x 20 mm, 2-vrstvá membrána pro GTR / GBR  58040

Hypro-Sorb® F 20 x 30 mm, 2-vrstvá membrána pro GTR / GBR  58041

Hypro-Sorb® F 30 x 40 mm, 2-vrstvá membrána pro GTR / GBR  58042

 HYPRO-SORB® F     

REGENERACE

NOVINKA

SKALPELOVÉ ČEPELKY

Čepelka č. 15

Čepelka č. 15C

Čepelka č. SM69

SKALPELOVÉ ČEPELKY OD SWANN-MORTON

• makro a mikro chirurgie
• minimálně invazivní
• nejvyšší kvalita
• přesné
• z uhlíkové oceli
• perfektní řezný tvar

Popis Obsah Obj.č.

Čepelka č. 15, jednotlivě sterilně balená. 
Makrochirurgická skalpelová čepelka z uhlíkové 
oceli. Standardní pro každodenní použití!

100 Kusů 25070

Čepelka č. 15 C, jednotlivě sterilně balená. 
Poskytuje ostří s delší a vynikající kvalitou řezu 
na rozdíl od konvenční čepelky č. 15. Materiál: 
uhlíková ocel.

100 Kusů 25071

Čepelka č. SM69, jednotlivě sterilně balená. 
Nabízí použití pro celou řadu oborů (např. plastická 
a rekonstrukční chirurgie, implantologie, parodonto-
logie). Materiál: uhlíková ocel.

25 Kusů 25072

Násadka pro 15 & 15C 25075

Násadka pro SM69 25076

NOVINKA
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HEDVÁBÍ (12 ks v krabičce)                 

POLYESTER (12 ks v krabičce)                

Vlákno Tvar jehly Délka jehly Obj.č.
3.0

1/2
14 SK23014B4

3.0 16 SK23016B4
3.0 21 SK23021B4
3.0

3/8

16 SK23016F4
3.0 18 SK23018F4
3.0 21 SK23021F4
3.0 26 SK23026F4
4.0

1/2
14 SK24014B4

4.0 16 SK24016B4
4.0 21 SK24021B4
4.0

3/8

16 SK24016F4
4.0 18 SK24018F4
4.0 21 SK24021F4
4.0 26 SK24026F4
5.0

1/2
14 SK25014B4

5.0 16 SK25016B4
5.0 21 SK25021B4
5.0

3/8

16 SK25016F4
5.0 18 SK25018F4
5.0 21 SK25021F4
5.0 26 SK25026F4

ŠITÍ

Vlákno Tvar jehly Délka jehly Obj.č.
4.0

1/2
14 PB24014B4

4.0 16 PB24016B4
4.0 21 PB24021B4
4.0

3/8
16 PB24016F4

4.0 18 PB24018F4
4.0 21 PB24021F4
5.0

1/2
14 PB25014B4

5.0 16 PB25016B4
5.0 21 PB25021B4
5.0

3/8
16 PB25016F4

5.0 18 PB25018F4
5.0 21 PB25021F4

Vlákno Tvar jehly Délka jehly Obj.č.
4.0

3/8
16 PGAR21640F4

4.0 18 PGAR21840F4
5.0

3/8
16 PGAR21650F4

5.0 18 PGAR21850F4

ODBOURATELNÉ / VSTŘEBATELNÉ (12 ks v krabičce)                       

Délka vlákna: 75 cm
Sterilizace: hedvábí a polyester jsou Gamma-sterilizované, vstřebatelný materiál: EO-sterilizovaný, 
pro použití v oblasti ústní chirurgie

na implant.com nebo 
dentamechanik.cz

POMŮCKY 
PRO 

ZUBNÍ ORDINACE

Atraumatická kombinace jehly a vlákna.
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LogiBloc - Úhlový blokátor úst pro každou aplikaci: každodenní chirurgie, dětské výkony, bezzubá čelist i dlouhé přípravné práce.  
LogiBloc je vítězem mezi úhlovými blokátory, který neblokoje Vaši úspěšnou práci! Díky svému unikátnímu tvaru stabilizuje a poskytuje podporu při každé  operaci 
a nabízí stále jasný přehled v oblasti ošetření.

• optimální stabilizace
• opora čelisti
• snížená únava čelisti
• bez latexu

LOGIBLOC ÚHLOVÝ BLOKÁTOR ÚST

Popis barva Obj.č.

LogiBloc XS žlutá 25061

LogiBloc S lila 25065

LogiBloc M zelená 25067

LogiBloc L modrá 25068

Karton 100 kusů (různé barvy) Obj.č.

červená, žlutá, zelená, modrá, fialová, černá (lesklé) 700-0001

Šňůrky 100 kusů Obj.č.

odpovídající šňůrky pro krabičky na rovnátka 700-0005

 KRABIČKY NA ROVNÁTKA

Krabičky na rovnátka pro skladování ortodontických aparátů nebo zařízení proti bruxismu.

• různé barvy
• jednoduché zavírání

Při objednání 3 krabic (smíšených) dostanete 100 kusů krabiček na rovnátka 
ZDARMA!

PŘÍSLUŠENSTVÍ

2 pracovní pláště (modré), velikost M + L, sterilní balení
1 krytí pacienta 100 x 180 cm

JEDNORÁZOVÝ OP SET

Balení Obj.č.

Set 1002

 CHIRURGICKÉ SAVKY          

Sterilní jednotlivě balené savky pro chirurgické účely. Pouze k jednorázovému použití. Balení obsahuje 1 opakovaně použitelný univerzální adaptér na hadici.Adaptér 
je vhodný pro savky s průměrem 6,5 až 6,8 mm a pro hadice s průměrem 11 až 16 mm. Adaptér je sterilizovatelný při max. 135 °C.

Ø 1,3 mm

Ø 2,5 mm

Ø 3,2 mm Balení Obj.č.

20 kusů / sterilně balené v krabičce 300310

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio

Praxisstempel

Name des behandelnden Arzt

Telefon-Nr. des behandelnden Arzt

IMPLANTAT-PASS

Vorname	 Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Geburtsdatum

Dr. Ihde Dental AG
Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald
+41 (0)55 293 23 23
contact@implant.com
www.implant.com

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio

Etikett

Datum Regio Ih
de
D
en
ta
l_
11
-0
00
3-
11
_D
E_
V0
04

IMPLANTAČNÍ PRŮKAZ

Balení Obj.č.

Set (10 kusů/balení) 59952

Jasná dokumentace osobních údajů, data zákroku a používaných implantátů a kontrol.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVINKA
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Míchací bločky Obj.č.

Míchací bločky - protiskluzové foliové bločky 100 listů (7 x 8 cm) 2072

pro kompozita a cementy (5 x 4 cm) 2070

Míchací platíčka (10 kusů) 2075

Popis Obj.č.

Jednorázové štětečky 2 sáčky à 50 kusů 5210

Držák pro jednorázové štětečky 5212

 MÍCHÁNÍ

 ŠTĚTEČKY

Neutrální, transparentní tvrzená fólie, vhodné zejména pro cementy. Nově vyvinuté pro lepší manipulaci při míchání. Oboustranné, přesné oddělení jednotlivých listů.

Kartáčkové jemné špičky jehlového tvaru. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

IMPLANTATSYSTEM SSO® / STO®  / STW®

Einteilige Implantate

IMMEDIATE LOADING DENTAL IMPLANT SYSTEM

KOS®, BCS® und BOI® sind 3 von 10  
erfolgreichen Allfit® Implantat Systemen

Zweiteilige Implantate

Hexacone® ist eines von 10 erfolgreichen  
Allfit® Implantat Systemen

SYSTEMANWENDUNG - IMPLANTATSYSTEM HEXACONE®

IMPLANTATSYSTEM BONE LEVEL PLUS®

SYSTEMANWENDUNG - IMPLANTATSYSTEM XIGN®

Place® ist eines von 10 erfolgreichen  
Allfit® Implantat Systemen

SYSTEMANWENDUNG - IMPLANTATSYSTEM PLACE®

MAXILLO-FACIALE IMPLANTATSYSTEME - TOI® / SMART2 / ZSI

PALATUM 
MASTOID

ORBITA

ZYGOMA

Pro všechny naše systémy jsou k dispozici brožury „Použití systémů“, které zobrazují dostupné 
implantační systémy / komponenty / nástroje a jejich použití.
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Jsme certifikováni podle DIN EN ISO 13485 a přílohy II směrnice 93/42 EHS.
Rozměry výrobku uvedené v tomto katalogu se mohou z technických důvodů lišit od skutečnosti.

11-0013-05 CZ_GmbH_VerbrauchDesinfektion_No15_V004_02/15

Číslo
šarže

Sterilizováno
gama-zářením

Steriizováno
ethylenoxidem

Jednorá-
zové 

použití

Dodržujte
návod

k použití

Datum
expirace

Skladovat
v suchu

Teplota skladování 
od -5 °C do 35 °C

Skladujte
dobře

uzavřené

Nepoužívejte
pokud je obal

poškozený

Nelze 
opětovně

sterilizovat

Výrobce

-5 °C

35 °C
Seznam a vysvětlení možných symbolů na obalu:

Rx ONLY
Nesterilní Pouze pro použití

zubním lékařem
Datum
výroby

Kontakt

CH Dr. Ihde Dental AG
Dorfplatz 11 CH-8737 Gommiswald / SG Tel. +41 (0)55 293 23 23 Fax +41 (0)55 293 23 00 contact@implant.com www.implant.com

CZ Dentamechanik, s.r.o. 
U Pily 581 370 01 České Budějovice Tel. +420 386 351 165 Fax +420 386 360 114 info@dentamechanik.cz www.dentamechanik.cz

www.implant.com                    www.dentamechanik.cz


