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TWiNY 

Vysoko  estetický HD quality produkt, ktorý umožňuje zubným 
technikom preukázať svoje schopnosti v plnej miere  
 
 
 
 
 
 
 

Veľké až 6µm keramické Cluster (SiO2-Al2O3-ZrO2) plnivá sú pospájané 
monomérnou matrix a zostávajúci priestor je vyplnený sférickými 
keramickými nanoplnivami. Touto patentovanou technológiou sú 
zlepšené mechanické vlastnosti, vysoká odolnosť voči stresu 
a dosiahnutá realistická estetika minimálne na úrovni keramiky  
 
 
 

Základné vrstvenie TWiNY 
 

  ISO Požiadavka TWiNY 

Pevnosť v ohybe (MPa) Nie nižšia ako 50 (oklúzne plochy, nie nižšia ako 80) 239 

Tvrdosť (Hv0.2) Nesmie byť nižšia ako 18 105 

Voda absorpcia (µg / mm3) Nie viac ako 40 14 

Rozpustnosť (µg / mm3) Nie viac ako 7,5 0,1 

 

New Material and Technology for 
Quality Life 

Ceramics Cluster Filler for Innovation 
 

Nový materiál  a technológia pre kvalitný život 
Keramické plnivo pre inováciu 

 
 
TWiNY je svetlom a  teplom polymerizovaný, indirektný, 
sklokeramický nanohybridný kompozit, vyvinutý a založený na 
Nano-technológii. Nové špeciálne tvarované anorganické plnivo zo 
zhlukov kremičitých, hliníkových a zirkónových mikrokryštálov, 
doplnených sférickými keramickými nanokryštálmi. TWiNY vďaka 
tomu poskytuje excelentnú spracovateľnosť, vysokú pevnosť, 
vynikajúcu odolnosť  a  trvanlivosť  a  PRÉMIOVÚ ESTETIKU  
 
TWiNY      
 
neskutočne spoľahlivý materiál s mnohými benefitmi, ako nepriamy 
rekonštrukčný systém pre: 
 

 Fazetové Korunky, 

 Celoplášťové (Jacket) Korunky, 

 Korunky a Mostíky, 

 Implantologické Superštruktúry, 

 Inlaye a Onlaye, 

 Estetické Fazety, 

 Provizórne Korunky, ... 
 
 



LunaWing  -  zmení Váš spôsob uvažovania o kompozitných 

materiáloch 

                                                                 
                                                                                                                                           

 

Nanohybridný svetlom polymerizujúci materiál so sférickými 
kryštálikmi keramiky pospájaných kompozitným plnivom. Excelentná 
kvalita, vysoká tvrdosť, nízke zmrštenie iba 1,8%, ľahká modelácia, 
jednoduchá opracovateľnosť a leštenie, vysoká estetika. Farby A0-D4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väčšina našich užívateľov začala používať tento kompozit 
jednoduchým spôsobom skombinovania svojho pôvodného 
materiálu (všetky v SR a ČR používané svetlom tuhnúce kompozity 
ako napr. Signum™, Adoro™, Nexco™, ...) s LunaWing a ich postupným 
obmieňaním. Nie je preto potreba riešiť úvodné štartovacie sety. 
LunaWing je kompatibilný s týmito materiálmi. Môžete napr. použiť 
opaquer zo svojho pôvodného kompozitu, následne dentin 
z LunaWing a enamel opäť pôvodný. 
 
 Light curing LED machine 

 

 
 

 Dlhšia životnosť, nižšia spotreba energe (cca 1/5 ako pri 

halogénovej žiarovke a UVA svetle).  

 LED CURE Master nevyžaruje tepelné vlny, kompozity sa 

nedeformujú a z tohto dôvodu je primárnou voľbou pre presné 

práce, ako je napr. budovanie implantologických supraštruktúr.  

 Nízka hlučnosť – kvôli absencii tepla, nie je potrebná prílišná 

aktivita ventilátorov.  

 Kratšia doba vytvrdenia kompozitu. Celková doba vytvrdzovania je 

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

 Vďaka konštantnému svetelnému toku, vytvrdzovanie prebieha 

stabilne a rovnomerne, čoho výsledkom je homogénna štruktúra 

zpolymerovaného materiálu. 

 
 
 

 Jednoduchá Manipulácia -   dokonca i pre 

nových užívateľov 

 Extrémne Nízka Kontrakcia < 1,8% 

 Tvarová a Farebná Stálosť  

 Nano-Technológia  

 Biologická Bezpečnosť  

 Nízka Absorbcia Tekutín 

 Vysoká Tvrdosť  

 Najvyšší Štandard Estetiky  

 Výborná Cena  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednoduchý, pritom prémiový  keramický systém Vision, s rýchlym  
vypaľovaním a vysokou estetikou už v základných vrstvách. 
Kompatibilita so všetkými univerzálnymi zliatinami s WAK  13,8 – 
15,2 μm/mK (25–600 °C ). Špeciálnymi výrobnými procesmi 
Wohlwend vyvinul keramický systém s jemným zrnom a pigmentami 
s vysokou zhodou a konzistenciou farieb v škále Vita™ a s nízkou 
kontrakciou a minimalizovaním chiping-u. Vďaka zásadnému 
zmenšeniu rozmerov jeho častíc, keramický Vision má veľmi nízku 
abrazivitu. Spolu s jednoduchou manipuláciou, tak docielite vzhľad 
živého zubu s prirodzenou fluorescenciou.                   
 

Vynikajúca cena! 

Vision Bonding 

bonding agent spájajúci keramiku a oxidy kovov. Neutralizuje povrch 
kovov a pôsobí ako CTE nárazník. Má žltú farbu s jemným leskom po 
vypálení.  
• vynikajúca väzba kov-keramika 
• úžasná krycia schopnost, stačí iba jedna vrstva  opaqueru 
• žltá farba po vypálení – teplé tóny 
• okamžite pripravený k použitiu 
Tepelný štít, ktorý vytvára, je Vaša dodatočná istota /nie je potreba 
pomalé chladenie ani pri korekčných páleniach   

 Presné nastavenie CTE a vynikajúca adhézia vedú k optimálnemu 
výkonu na rôznych typoch oxidu zirkónia. To chráni korunky pred 
prasklinami,  chippingom a fraktúrami. Vysoká estetika, konštantná 
kvalita, kompaktnosť a jednoduchá spracovateľnosť - základné 
atribúty prémiového systému. Váš drahocenný čas šetríte jedinečným 
princípom fully contour - úplného obrysu a  tým pádom ho menej 
potrebujete na do/prepracovanie. Tým dosahujete vyššiu efektivitu s 
výsledkom vysokej kvality. 
 
•Presnosť farieb   •Vynikajúca prirodzená estetika   •Jednoduchá 
manipulácia   •Vynikajúca priľnavosť a vynikajúca pevnosť spoja   
•Presné nastavenie CTE 9,5 μm/mK (25-500 ° C)   •Jemné zrno   
•Minimálna kontrakcia   •Nízka abrázia   •Vzhľad živého zubu 
s prirodzenou fluorescenciou 

 
HeraCeram® Zirkonia 750 
 
Moderná keramika s vysokou pevnosťou a veľmi  sýtymi farbami 
 

 Stabilizovaná Leucitová štruktúra (SLS), zaisťuje, že HeraCeram 
keramiky sú obzvlášť odolné voči stresu  

 Jedna keramika pre všetky typy zirkónia a liithium disilikátu  

 Veľmi krátky páliaci cyklus, počiatočná teplota je 600 °C 

 Vysoká rýchlosť ohrevu (100 ° C / min) 

 Nízka konečná  teplota (880 ° C max.) 

 Nevyžadujú sa žiadne špeciálne chladiace fázy 

 Znížená kontrakcia, ultra hladký povrch vďaka jemným časticiam 

 Stabilizovaný koeficient tepelnej rozťažnosti, a to aj po niekoľkých 
páleniach 

 Ochrana pred chippingom a vznikom trhlín 
 
 
 
 

 
 

 

Premium Zirkon Ceramics 

Premium Metal Ceramics 



Multi Primer Series 
 
 

 
Ultimátny bond - adhezívum           
pre svetlom polymerizujúce 
kompozitné materiály 
 

 
Multi Primer Paste  -  absolútna väzba so všetkými dentálnymi zliatinami 

Multi Primer Liquid  -  absolútna väzba so všetkými dentálnymi zliatinami + zirkónom a keramikou   

MP Repair Liquid ONE  -  doplňovanie vrstiev, alebo opravy na už spolymerizovanej kompozitnej korunke 
 
 Gingiválna maska 

 

GumQuick                     -   60 ShoreA 
GumQuick Implant      -   75 ShoreA 
GumQuick Scan           -   65 ShoreA 
 
Adičný silikón. Optimálne flow vlastnosti. Žiadne zmršťovanie. 
Jednoduché finálne dokončenie skalpelom, alebo frézkou. Farba 
prispôsobená prirodzenej gingíve. Cartridge 50ml. U GQ scan 
optimálna scannabilita.  

FixTemp 

 
 
 
 
 
 
 
Vysokokvalitný kompozitný samopolymerizujúci materiál, v pomere 
4:1, na výrobu provizórnych koruniek a mostíkov, inlayí a onlayí 
priamou i nepriamou  metódou. Pevnosť je neuveriteľne vysoká a to 
aj napriek vývoju teplôt, ktorý nepoškodzuje zubnú dreň v priebehu 
tuhnutia v ústach.                                   Vo farbách A1, A2, A3, A3,5, B1 
 

Zirkon BioStar Polisher Set 

 
Vynikajúci leštiaci systém na diamantovej báze na opracovanie  a 
leštenie vysintrovaného zirkónia, keramiky a aluminy. Šetrné 
zaobchádzanie s konštrukciou,  s minimálnym vyvíjaním tepla do 
vysokého lesku  

LukaPattern      okamžitá, rýchla, čistá a presná modelácia       

 
Vynikajúce modelovacie vlastnosti, vysoká tvrdosť povrchu 
a rozmerová a polohová stabilita. Materiál je po polymerizácii 
neutrálny a absolútne rozmerovo stabilný, bez skreslenia a po 
vytvrdnutí môže byť kombinovaný s akýmikoľvek modelovacími 
voskami. Materiál je bez MMA, peroxidu, bez chuti a bez zápachu, 
úplne spaliteľný bez rezíduí i pri hrubých vrstvách. Ľahko sa brúsi 
a leští. 
LUKAPattern má variabilné využitie v zubnej technike, ako sú fixné 
náhrady, kombinované náhrady, prenos zhryzu, fixácia častí 
a zásuvných spojov, implantológia,... 



 
 
 
 
 
SuperPeg II 

 

Ultimátna keramická páliaca pasta Peg Putty 
 
• Pohodlne stabilizuje keramické korunky na páliacich čapoch.  
• Žiadne čistenie po pálení, stačí tlak stlačeného vzuchu.  
• Eliminuje opracovanie brúsením a pieskovaním.  
• Vhodný pre CAD kryštalizačné pálenia až do 1300°C. 
• Nie je potrebné žiadne sušenie. 

Opalescent 

 

Miska na vodu 
 
• Voda v najkrajšej opalescentnej forme. 
• Japonské sklárske remeslo v súlade s keramikou. 
• Vzácny šperk pre Váš pracovný stôl. 

FUSIONbrush 
 

Evolúcia štetca Kolinsky 
 
• Premium Kolinsky + zosilnenie syntetickými vláknami. Zvýšená 

stabilita špičky. 
• Ostrý špicatý hrot. 
• Ľahká, vyvážená hliníková rukoväť. 
• Rýchlo vymeniteľná, magnetická "quick-change" koncovka.  

• Koncovky sú nasaditeľné i na držiaky iných výrobcov 

 

 

 
 
 
 
 
CeraFirm No Limits 
Univerzálny miešací systém pre všetky typy keramiky 
 
• Extrémne pevné keramické zmesi a najnižšie možné zmrštenie.  
• Pre všetky HF a LF keramiky. Bez glykolu - bez farebného vplyvu.  
• Úspora času - nevyžaduje sa žiadne sušenie.  
• Zvyšuje viskozitu keramiky zmiešaním Fluid + Add .  
• Jednoduchá vrstvenie s rôznymi konzistenciami.  
• Štruktúry sa získajú pri "nadmernej vrstve".  
• Vytvárajte štruktúry a textúry ešte pred pálením.  
• ŽIADNE LIMITY - TERAZ ROZHODNETE, ČO JE MOŽNÉ ! 

 

FixGel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dočasný stabilizačný gel pre Keramiku, Zirkón a kovové 
konštrukcie 
 
• Pevne drží fazety, korunky, mostíky, konštrukcie na pahýľoch.  
• 100% organický - spaliteľný bez rezíduí.  
• Mierna biela farba umožňuje vizuálnu kontrolu.  
• Žiadna doba sušenia. 

 



InvexPin 

 

Zatmeľovacie piny z oxidu hliníka  
 
• Stabilizácia zatmeľovaných konštrukcií a koruniek.  
• Zabezpečenie správnych procesov presovania a zatmeľovania.  
• Zosilnenie kavity pre udržanie tvaru zatmeľovaného objektu.  
• Môže byť použitý s voskom i s pattern resinom. 

 

TruePrep 

 

Distančný systém prirodzených odtieňov zubov 
 
• Presné napodobenie odtieňa preparovaného zubu.  
• Podľa originálneho vzorníka IPS e.max® Natural Die Material Shade 

Guide®.  
• Rýchla 15 sekundová doba sušenia. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ContourCheck 

 

Vizualizuje povrchové štruktúry na prvý pohľad 
 
 Čistá aplikácia. 

 Super tenká 3 µm vrstva. 

 Jednoduché čistenie parou, alebo mokrou handričkou. 

 Rýchla 5 sekundová doba sušenia. 

 

Master Separator MS3 

 
 

Unikátny 3in1 Izolant 
 
 Izolant pre piliere /sádra-vosk/, Keramiku a Kompozity.  
 Bez oleja pre vitálne vyzerajúce keramické práce.  
 0 µm vrstva, rýchla doba sušenia - 10 sekúnd. 

YelloStone 

 

Nová generácia diamantových abrazívnych nástrojov 
pre Zirkón, Lithiumsilikát a všetky typy keramiky 
 
• Vysoko abrazívny.  
• Hladký vzhľad povrchu.  
• Vysoko odolný.   
• Najmenšia možná tvorba tepla. 
 

* max. 20.000 min−1 

 
 

Tip: Pre zvýšenie chladiaceho efektu, použite mokrú špongiu na zvlhčenie 
povrchu počas brúsenia. 

CLIP  by Hans-Jürgen Joit 

 

Inteligentná a ľahká 
manipulácia 
s hybridnými 
abutmentami 
 
 
 Konzistentný tlak počas 
vytvrdzovania. 

 Vhodný pre všetky typy 
implantátov. 

 Jednoduchá hands free 
/voľné ruky/ manipulácia. 

 Vyhnite sa skrúteniu 
a nesprávnej polohy počas 
procesu spájania. 



 
 

 

  

  

Nové v ponuke 



Siladent Premium 

 
fosfátová, rýchlo sa vypaľujúca tzv. „šoková“ zatmeľovacia hmota 
špičkovej kvality, s vynikajúcimi vlastnosťami bez obsahu uhlíka. Je 
vhodná pre použitie všetkých obvyklých dentálnych zliatin a pre 
teploty až 1100 °C. Je plne použiteľná pre všetky korunkové i 
mostíkové techniky, pre drahé i náhradné kovy, pre skelety, 
kombinované práce a i pre presovanú keramiku . 

 

Silavest Press 

 
fosfátová, bezgrafitová, precízna zatmeľovacia hmota vyvinutá 
špeciálne pre presovanie keramiky pri rýchlom vypaľovaní. 
So Silavest Press je tiež možné presovať priamo na kovové alebo 
zirkónové konštrukcie. Táto zatmeľovacia hmota je typická veľmi 
jemnou konzistenciou, zaručuje presnosť a veľmi jemný povrch. 

Hinristone® Saphir nová generácia supertvrdej sádry 

 
extrémne tvrdá syntetická sádra IV.triedy s „snap-set effect“ - dlhým 
pracovným časom. Po 30min môžete model vybrať z formy 
a pracovať na ňom. Krémové flow vlastnosti, vysoká thixotropia, 
nízka expanzia, skenovateľná. Vhodná pre modely pre korunky 
a mostíky, implantologické modely, master modely pre draho 
i nedrahokovové zliatiny, kontrolné modely... 

Hinrizit® Super 

 
prírodná sádra III. - IV.triedy. Odliatky majú hladký povrch, tvarovú 
stálosť a sú odolné voči tlaku. Vysoká tvrdosť a presnosť detailov. 
Vhodný pre všetky práce vyžadujúce vysokú presnosť. Pracovné 
modely, modely protizhryzu, skeletovú techniku, živicovú a flexi 
protetiku, opravy, rebazácie, situačné modely...   

Modellsystem  Profident 2010  

 
Umožňuje zhotovenie delených modelov vysokej kvality. Po príprave 
odtlačku sa jedným krokom zhotoví kompletný model vrátane 
podstavca. Profident 2010 obsahuje dimenzionálne stabilnú doštičku 
s pinmi Split-cast. Hladký povrch modelu bez bublín. 
 

 
 

ProMod  VKS 

 
Presovacia technika má špecifické požiadavky na vlastnosti 
modelovacích voskov. VKS vosky od fi. aldente neobsahujú žiadne 
opákne prísady, ktoré by vytvárali nežiadúce reakcie pri zatmeľovaní. 
Vzhľadom na vysokú stabilitu tvaru a nízku teplotu topenia sú VKS 
vosky aldente ideálnymi voskami na gnatologickú wax-up techniku. 
Modelácia hrbčekov, fisúr, okrajov, môže byť nakreslená 
a spracovaná absolútne  presne.  
Vhodné pre všetky najmodernejšie keramické systémy. 



KZR-CAD HR2  Hybrid Ceramics Block for CAD/CAM Use 
 

Yamakin vyvinul vlastnú keramickú klastrovú výplň do kompozitnej matrix, 
aby ešte viac rozšíril indikačný rozsah s novými funkciami. Uviedli na trh 
hybridný keramický blok KZR-CAD HR  a následne HR2, ktorý má vynikajúcu 
pevnosť a trvanlivosť. Súčasne má vynikajúce výsledky v spracovateľnosti,  
leštiteľnosti a trvalého uvoľňovania fluoridu. KZR-CAD HR2 pomáha 
zjednodušiť operácie nielen v laboratóriu, ale aj v ordinácii, aby sa leštenie 
vykonalo jednoducho a plynule po oklúznej úprave. Materiál je priateľský voči 
antagonistovi. KZR-CAD HR2 je CAD/CAM blok, ktorý dokonale vyhovuje 
potrebám užívateľov. Vo farbách A2, A3, A3,5. 

 
 
 
 
 
 
Od     IDS    2017    dostupná    i     verzia       GRADATION,                                                                                                                                                                                              
multi-vrstvový hybridný keramický blok s gradáciou 
prechodu farieb ako u prirodzeného  zubu 
 

 

 
Vyhlásenie spoločnosti Amann Girrbach™, Koblach, Austria 
 
„Dry milling hybrid ceramic blocks in HD quality Amann Girrbach 
extends the Ceramill CAD/CAM system to include dry milling of hybrid 
ceramic blocks. 
Amann Girrbach has approved Yamakin KZR-CAD HR2 block (with 
CEREC® holder) in a first stage for dry processing.“  

 
Preklad : 
 
„Amann Girrbach rozširuje 
ponuku suchého frézovania 
v HD kvalite o hybridné 
keramické bloky. 
Amann Girrbach schválil 
Yamakin KZR-CAD HR2 blok 
(s Cerec® držiakom) ako 
prvú voľbu pre suchý 
proces.“ 

 
 
 
 
 
Zloženie klastrovej výplne - zhluku anorganických častíc KZR-CAD HR2  

AUSTROMAT® 654 press-i-dent 

 
najúčinnejšia combi keramická a presovacia pec. Najmä v kombinácii 
s Trixpress systémom, ktorý stlačí 30 g keramiky a až 5 farieb v 
jednom cykle. To vedie k jedinečnej produktivite, ktorá neexistuje v 
žiadnej inej jednotke. S funkciou PTA (automatické časovanie tlaku) 
prispôsobenou na Lithium Disilicate, presuje E-max s  
minimalizovanou zreagovanou  vrstvou. 

AUSTROMAT 624  
 
Osvedčená koncepcia páliacej komory zaručí vynikajúce výsledky 
pálenia v rámci všetkých teplotných rozsahov. Keramická pec 
vybavená najkvalitnejšími riadiacimi prvkami s možnosťou ovládania 
cez internet. Jednoduchý na používanie Program manager pre  200 
programov, z ktorých si intuitívne vyberiete. V sete zahrnutá vákuová 
pumpa, autosušenie a USB interface. 

http://dentalaxess.com/wp-content/uploads/2015/05/produkte-dekema-654.png


Scanner DW7 Evo.. evolution powered by Dental Wings 

 

 komplexný fixný C&B modul, onlay, inlay, estetické fazety  

 implantologický modul s knihovňami abutmentov 

 modul na skelety, knihovňa zásuvných spojov     

 VMB modul na tvorbu virtuálnych modelov  

 ortho modul* , modul snímateľných náhrad*      

 virtuálny artikulátor + reálny artikulátor SAM®  

 skenovanie a design oboch čeľustí naraz 

 doštička pre skenovanie 30 pahýľov 

 3 vysokorýchlostné kamery  

 skenovanie odtlačkov       

 Č E Š T I N A  !    

 CPU core i7        
   * voliteľné        

Scanner DW3 Evo 

 

 software absolútne rovnaký s DW7  

 komplexný fixný C&B modul, onlay, inlay, estetické fazety   

 implantologický modul s knihovňami abutmentov 

 doštička pre individuálne skenovanie 12 pahýľov 

 skenovanie a design oboch čeľustí naraz 

 knihovňa originál zásuvných spojov 

 2 vysokorýchlostné kamery      

 virtuálny artikulátor   

 Č E Š T I N A  !    

 CPU core i5 

 výborná cena 
                                                 
 

SilaMill 5         5-osé wet & dry ultimátne frézovacie centrum  

 

  pre labor konštrukcie i pre ordinačné estetické materiály 

 automatická ponuka frézovacích stratégii 

 súčasťou frézy je laptop s  predinštalovaným 
softvérom, ktorý Vás prácou v pár krokoch 
intuitívne navedie - nie je potreba byť strojár   

Sintrovacie pece 

V sintrovacích peciach Mihm Vogt sú použité len vysokokvalitné 
MoSi2 žhaviace prvky. Najvyššia teplota je programovateľná na  
1.650 °C, ale výhrevné články sú vhodné pre rozsah teplôt dosahujúci   
až 1.800 °C. Vďaka tejto vôli v hornom rozmedzí teplôt, sú žhaviace 
prvky menej namáhané. To má pozitívny vplyv na ich životnosť. 
Modely sintrovacích pecí Mihm Vogt sú prispôsobené vašim 
potrebám vďaka  ich veľkosti a vybaveniu. 
  

Zváračka s mikroskopom 
Mikrojemné zváranie - pridávanie materiálu - retenčný a fixačný 
mód. Princíp fungovania je úžasne jednoduchý. Plyn Argón chráni 
zvárané miesto pred oxidáciou. Elektrický oblúk (energetický tok) 
vzniká od bodu, kde sa elektróda dotýka obrábaného predmetu, vo 
chvíli, kedy sa elektróda vertikálne vzdaľuje od predmetu nahor. 
Priemer zváraného bodu sa pohybuje v rozmedzí od  0,3  do  3,0 mm  

Kompresor 
Skupina kompresorov pozostáva z modelov, ktoré majú prietok 
vzduchu  80 a 160 litrov za minútu. Sú veľmi tiché (hladina zvuku pod 
59 dB), jednoduché na údržbu (suchý piest) a vysoko spoľahlivé. 
Pracovný tlak je 6-8 barov. Objem tankov 30l a 50l. Dodávajú sa s 
dvomi tlakomermi (tank a pracovný tlak), reguláciou výstupného 
tlaku a kompletnou sadu ventilov na odvzdušnenie. Modely sú k 
dispozícii aj so sušičkou s automatickým odvzdušňovaním. Vhodné 
pre bežné prístroje i pre CAM zariadenia. 

Veľmi priaznivá cena. 
 

Naša referencia - viac 

ako 50 spokojných 

užívateľov na Slovensku  



Dental Wings IntraOral Scanner  II. generation 
 
Intraorálny skener novej generácie je tu! Pri jeho vývoji sa v Dental Wings zamerali na 
všetky nedostatky, ktoré nás u súčasných modelov na trhu trápia a vyvinuli unikátny 
prístroj kombinujúci vysokú presnosť a pohodlné ovládanie v ultra kompaktnom balení.                
 

• Skenovacia sonda veľkosti bežného nástavca 
• Motion control technology – optimalizovaný systém na bezdotykové  hygienické 

a sterilné ovládanie gestami 
• Intuitívny software 
• Otvorený systém (STL výstup) 
• Kompatibilita s DWOS a riadenou implantológiou coDiagnostiX 
• Podpora a servis zaistené v SR 
• Nízke obstarávacie a prevádzkové náklady 

 
Full Digital Workflow DWIO II je prvou skutočnou alternatívou k tradičnému 
odtlačkovaniu. Po „zobratí“ odtlačku sú dáta ihneď odoslané do zubnej techniky Dental 
Wings, kde prebehne design virtuálneho modelu a zubnej náhrady. Oboje je potom 
prostredníctvom internetu odoslané do výrobného centra /napr. Microdent Lab/. Model 
zhotovený na 3D tlačiarni je v ďaľšom kroku, spolu s vyfrézovanou náhradou, odoslaný do 
zubnej techniky k fazetovaniu, resp. finálnym úpravám. Lekár následne obdrží precíznu a 
estetickú prácu v efektnom balení. 
 
 

Multiscan™ technology 
 
5x nezávislých skenerov na špičke sondy. 
Skenuje zub z rôznych uhlov naraz. 
Skenuje i ťažko prístupné miesta - hlboké preparácie, medzizubné priestory. 
Integrovaný systém zabraňujúci zamlženiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revolučný design sondy 
 
Dôverne známy design typického násadca. 
Kompaktná – nejmenšia sonda na trhu. 
Robustná – konštrukcia z kovu, bez pohyblivých častí. 
Zameraná na pacienta – skenujete, čo vidíte v ústach a nemusíte sledovať obrazovku. 
 
 
 

DWIO II   PORTABLE 

 
K dispozícii tiež stolová verzia, kompaktné zariadenie pre postavenie na stôl 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Powder Free  -  Bezpráškový ! 



CoDiagnostiX    riešenie pre riadenú implantológiu 

 
• Kostná   morfológia   zo   všetkých   uhlov   v   detailnej   3D   vizualizácii 
• Virtuálne   plánovanie   implantácie   na   vopred   navrhnutú   protetiku 
• Vyrobená implantačná šablóna určuje smer i hĺbku vloženia implantátu 
• Prepojenie        s         laboratórnym      CAD   /   CAM                  software 
• Otvorený    systém    s     knižnicou     viac     než     2.000      implantátov 
• Návrh a výroba implantačnej šablóny zároveň s provizórnou protetikou 
• Už   žiadny  stres   pre  implantológa,  zubného technika   ani   pacienta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proces plánovania implantácie 
 
CoDiagnostiX spája dáta z CT/CBCT s dátami z intraorálneho alebo laboratórneho 
skenera pre predoperačné plánovanie a následný návrh protetiky. Výsledkom tohoto 
procesu   sú   dáta  potrebné  pre  výrobu  zubnej  náhrady  a  implantačná  šablóna 
 

 
 
 
 
 
 
 

ProfiCAD / SilaCAD 
 
Prvé ekonomické riešenie pre digitálnu výrobu modelov frézovaním s najvyššou presnosťou 
 

• Otvorený systém, kompatibilný so všetkými 5-osými frézovacími systémami 
použitím 98,5mm diskov  

• Jedinečný softvér SilaCAD pre digitálnu úpravu intraorálnych skenov 
• Dodatočný softvér SilaCAM na vykonanie frézovacieho procesu 
• Žiadne licenčné poplatky za softvér CAD alebo CAM 
• Plne frézované oblúky za 30-45 minút 
• Pripravený predtvarovaný sádrový blok na doštičke s pinmi s Orbix-artikulátorom 

alebo split-cast pre  plnohodnotnú artikuláciu 
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Okludory Keystone 

nerez 
 
 
 
 
 
 
bronz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Easy Locking  Magic  Art    
artikulátor                                  bez soklovania 

 
 
 
Okludor Magnetic deLuxe    

 

Balance value articulator 
 
 
 
 
LaboMate 100 articulator 

Artikulátory Artex®   

Hrúbkomer Iwanson 
 
na kov 
 
 
 
 
 
 
 
 
na vosk 

Fan Pins  
Odnímateľné piny na pálenie keramiky, 
špeciálne celokeramických inlayí,  onlayí a 
zirkónu. 4 ramená   /Ø 0,4mm/ sú 
individuálne adaptovateľné.                5ks / bal 

Spider Tray 

Podložka pre pálenie keramiky v dizajne 
medového plástu. Napevno zafixovaných 8 
„pavúčich nôh“ , z ktorých každá je 
individuálne ohýbateľná.  
Špeciálne vyvinuté pre zirkónovú 
a presovateľnú keramiku.  

Porcelain Firing trays SET  

2 podložky + 30 keramických pinov 
 
Určené pre pálenie bezkovovej keramiky 
a keramiky na zirkónovej konštrukcii 
 
 

Držiak koruniek 
Peán s ohnutými diamantovými koncovkami,  
Jacket-Grip Pinzeta 

 

Ceramic sculpturing SET 

set modelovacích nástrojov  

 

Crown & Bridge Holder 

Praktický držiak koruniek a mostíkov 
/namiesto peánu/. Bezpečne drží korunku 
a neomylne u umiestni na podložku.  
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Adičné LABOR silikóny 
 

 FORMASIL 22  2X1KG    
 

 FORMASIL 20 SPEED  2X1KG    
 

 ADISIL RAPID 24  2X1KG   
 
PACK : FORMASIL  5BAL + 1GRÁTIS  

Putty lab    A - silikón 
 

 Labosil   70-75 Shore A 
 

 Platinum   85/95 Shore A   
 

Putty lab    C - silikón 
 

 Novosil   95 Shore A         
      

 Zetalabor   85 Shore A                      

Hinristone 20 
Optimálne tekutá thixotropná supertvrdá 
prírodná sádra IV. triedy. Pevný, stabilný 
povrch modelov, s vysokou stabilitou hrán 
a odolnosťou proti vrypu 

Japan  

Syntetická supertvrdá sádra IV. triedy s veľmi 
nízkou rozpínavosťou, vysokou presnosťou 
hrán a enormnou tvrdosťou. Táto sádra 
vykazuje vysokú tekutosť, spojenú s obzvlášť 
hladkým povrchom 

MoldaStone CN 

Supertvrdá prírodná sádra IV. triedy určená 
pre zhotovenie presných modelov, s 
vynikajúcou tixotropiou, takmer nulovou 
expanziou, veľmi hladkým povrchom, bez 
lámavosti v procese opracovania, trvalo 
zachováva detaily a hranice preparácie 

Octa-Flow 

Špeciálna supertvrdá sádra IV. triedy je 
určená pre zhotovovanie báz modelov 
zubných oblúkov, pri použití foriem systémov 
Splitcast. Sádra výborne zateká, má 
extrémne nízku expanziu, hladký povrch a je 
velmi tvrdá  

Edelkorund 
99,8% čistý Aluminiumoxid (Al2O3) 
Ušľachtilý piesok - korund  má vysoký 
pieskovací účinok vďaka enormnej tvrdosti a 
ostrosti hrán. Bez nebezpečenstva silikózy. 
50  /  110  /  125  /  250  µm 
 
 
 
 

CROMCOR  

korund hnedý pre  CoCr -  500 µm 

Glass Microspheres  
sklenené perly  40/70 µm, 90/150 µm 
 

Debubblizer – PRO 

Odstraňovač povrchového napätia pre 
voskové objekty a silikónové odtlačky.  
 

Zaisťuje dobré 
zosieťovanie medzi 

voskom 
a zatmeľovacou  

hmotou, alebo medzi 
odtlačkom 

a sádrovým modelom.  
Sádrové modely 
a odliatky sú zreteľne 
hladšie, bez porozity 
a bublín. 
 

Neutralit  /  Neutrasil 
Prostriedky na zníženie povrchového napätia 
silikónu, vosku, kovu, PMMA /Neutralit/, 
alebo silikónu voči zatmeľovacej hmote 
/Neutrasil/.  
 

Pro-Die Hardener  
Vytvrdzovač sádry  20ml.   

Iso-Pro      Separating fluid sádra/vosk 

 
Úplne sa vsakuje do povrchu sádry a teda 
nezanecháva žiaden nežiadúci film. Je bez 
alkoholu, riediteľný s vodou, má neutrálne 
správanie voči voskom i zatmeľ.hmotám. 
Vynikajúce izolačné schopnosti už pri jednom 
nátere. 30ml a 250ml 

GipsEx 

Odstraňovač sádry  1L - zo živíc, nástrojov, 
misiek... Vhodný i pre použitie 
v ultrazvukových leštičkách.  

                                 Misky na sádru 
 
 
 

Silikónové kelímky 
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Vision Brushes      štetce 

 
Vynikajúci pomer vysoká kvalita / nízka cena  

Wet-Tex 

 
Doštička na miešanie keramiky 
 
Vďaka viacvrstvovej membránovej 
technológii si namiešaná keramická hmota 
udržiava konštantnú vlhkosť. Výsledkom je 
lepšia modelovacia schopnosť a vynikajúce 
výsledky pálenia 

Black-screen mixing plate  
Stain & opaque mixing plate 
Čierna miešacia doštička je špeciálne 
navrhnutá pre materiály vytvrdzované 
svetlom, alebo keramické stain 
farby. Svetluodolné veko a čierny povrch 
keramickej doštičky zabraňujú predčasnej 
polymerizácii. 
Biela porcelánová doštička je určená na 
miešanie stain farbičiek a opaquerov. 

Accu Waxer   el. voskový nôž 

Duálny elektrický voskový nôž, s digitálnou 
nezávislou reguláciou teploty 25 °C - 120 °C. 
V balení 8ks koncoviek. 

Esprit      modelovací vosk 

Je extrémne tvarovo stabilný a má nízku 
kontrakciu. Pre svoju vnútornú stabilitu má 
Esprit optimálne pracovné vlastnosti a 
hladký povrch, ktorý nepotrebuje žiadne 
opracovanie. Oklúzne plochy a kontaktné 
body sú pri zatmelovaní reprodukované 
presne podľa originálu, vďaka zníženej 
vnútornej elasticite.  

Voskový drôt   2,0 - 5,0mm 

medium / hard                v rolke, alebo rezaný 

CASTING  SPRUES 

Vtokové zásobníky v hruškovitom tvare, 
optimálne pre zabránenie kontrakcií pri liatí 
kovu. Špeciálne vyvinuté pre veľké odliatky 
objektov ako sú medzičleny, strmene, alebo 
implantologické superštruktúry. Sú vyrobené 
zo špeciálneho vypaľovacieho vosku, sú 
torzne odolné a sú k dispozícii v troch 
veľkostiach. 
 

 

 

Distančný lak  20ml 
Vyznačujú sa rýchlym schnutím, vysokou 
konečnou tvrdosťou, odolnosťou voči pare 
a vysokou krycou schopnosťou. Od 7µ do 
12µ. Strieborný, zlatý, červený, transpa, 
modrý, béžový  

Vyznačovač povrchovej 
štruktúry keramiky  
Pre presné zobrazenie povrchovej štruktúry, 
lesku a textúry fazetovaných zubov, kvôly 
harmonizácii so štruktúrou susedného 
prirodzeného zubu 

 

StoneBite® Scan  50ml  

Skenovateľný, stabilný, thixotropný materiál 
na registráciu zhryzu s vysokou tvrdosťou 
 

StoneBite®  50ml    

Materiál na registráciu zhryzu na báze             
A-silikónu   

RegoFix trasparent  50ml 
Transparentný A-silikón s vysokou finálnou 
tvrdosťou a krátkou dobou tuhnutia. 
Registrácia zhryzu, výroba formy pre 
dočasné korunky a mostíky z C&B akrylových, 
alebo svetlom tuhnúcich materiálov, rýchla 
a nekomplikovaná výroba RTG dlahy.  
Pozoruhodná úspora času a peňazí.   

Contact spray 75ml / 200ml 
Suchý, veľmi jemný okluzálny spray, 
umývateľný vodou, presná prezentácia 
kontaktných miest, použitie na modely 
i v ústach pacienta.  Ekonomické balenie. 
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Keralloy N    
 NiCr zliatina  na napaľovanie keramiky 

 Znížená tvrdosť 185 HV10  

 Vysoká pevnosť 

 Vysoký modul elasticity  -  dôležité pre 
zaťažiteľnosť kovu na fixné konštrukcie 

 Vynikajúca väzba kov - keramika 

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

Lukachrom N        NiCr pod keramiku 

Lukachrom C      CoCr pod keramiku 

Výborný „zrkadlo efekt“ umožňuje ľahkú 
detekciu a prípadnú korekciu správneho 
momentu liatia. Vysokokvalitná produkcia s 
využitím kontinuálneho liatia. Veľmi krátky 
proces chladenia, bezproblémové 
opracovanie a leštiteľnosť. 
Zvárateľné laserom, bez 
obsahu kadmia a berília. 
Vynikajúci pomer kvality 
a ceny. 
 

Pájky 

Heraenium NA    NiCr pod keramiku 

Heraenium PW  CoCr pod keramiku 

Wiron 99                    NiCr pod keramiku 

Remanium CS       NiCr pod keramiku 
Brealloy C+B 270     CoCr pod  keramiku  

Duropont 

Klasický za tepla polymerizujúci kompozitný 
materiál na C&B, odolný proti abrázii ako 
keramika, pastovité hmoty, farebná škála 
Vita™ 

Chromasit 

Tlakom a teplom tuhnúci kompozitný 
fazetovací materiál s  mikroplnivami. 
K dispozícii v odtieňoch Chromascop. Rokmi 
osvedčený úsporný materiál, pri ktorom je 
možné vrstviť dentin, incíziu a ďaľšie hmoty 
v jednom pracovnom kroku bez okamžitej 
polymerizácie.  

Nexco 

Svetlom tuhnúci laboratórny kompozitný 
materiál. 

IPS InLine 

Leucitová, farebne stála metalokeramika.  

IPS InLine One 

1-vrstvová ekonomická metalokeramika. 
Umožňuje jednoduché vrstvenie len jedného 
materiálu.  

IPS e.max Ceram 

Celokeramický systém. Vhodný na Press aj 
CAD/CAM technológiu. Nano-fluorapatitová 
keramika. Vhodný na fazetovanie 
zirkónových aj líthium disilikátových 
konštrukcií. 

IPS Style Ceram 

Metalokeramický systém na báze leucitov, 
fluroapatitu a oxyapatitu. Vysoká stabilita pri 
vypálení, minimálne zmrštenie, vysoká 
estetika.  

IPS e.max CAD 

Lítium disilikátové bloky, ktoré sa vyznačujú 
bezkonkurenčnou pevnosťou sklokeramiky v 
CAD / CAM . To umožňuje zhotovenie plne 
anatomických náhrad. 2 úrovne 
translucencie.  

IPS e.max Press 

Lítium disilikátové keramické ingoty na 
presovaciu techniku. 2 veľkosti a 5 úrovní 
translucencie.  
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Silikónová manžeta 
s podstavcom 
 
 
 
 

Liace krúžky kovové nerez  

Keramická páska do liacich 
krúžkov 50mm 

Keramické kelímky do 
liacich aparátov a centrifúg 

 

 

Leštiace   a   rezacie   kotúče 

Pin drilling unit       TOP SPIN 

Navŕtavacia jednotka pre zavádzanie pinov 
do modelov.  

Piny a  bi-piny  Giroform                    Pin drill 

LukaCast S 

Vákuovo liaci aparát. Proces liatia pod 
vákuom spôsobí, že prúd roztaveného kovu je 
rovnomerný – so stálou silou a stálym 
objemom vteká do vtokovej sústavy. 
Jemnejšia kovová konštrukcia, bez oxidov, 
vyššia hustota a pružnosť, minimalizovanie 
pórovitosti.  

CUT          Separátor modelov 

Cut umožňuje vytvoriť dokonalé vertikálne 
rezy modelov všetkých druhov sádry s 
maximálnou presnosťou.  

Pneumatické dláto  

Pneumatické dláto (kladivo) pre ťažké 
laboratórne dekyvetovacie práce. 
Kompaktná štruktúra tela dláta z nerezovej 
ocele, znižuje vibrácie do ruky.Dodávané s 3 
násadcami. 
 



VÝBER ZO ŠTANDARDNEJ PONUKY PRE FIXNÚ PROTETIKU 
 

3D Laser scanning spray 

Univerzálne použiteľný pre všetky CAD/CAM 
systémy v laboratóriu. Jednoduchá 
a ekonomická aplikácia, jemná štruktúra 
zaručuje pravdivý detail a presné optické 
snímanie 

Bloky materiálov do 
všetkých CAM systémov  

Vysokorýchlostná turbína 
s chladením  
Pre precízne brúsenie, opracovanie a leštenie 
keramiky a zirkónových prác. Vodná sprcha 
ochladzuje teplo vznikajúce brúsením, 
redukuje prašnosť a tým zabraňuje vzniku 
trhlín. Nízka hlučnosť a vibrácie.            
320.000 - 350.000 rpm  /  2,8 - 3,5 bar   

DIGITAL ACCU-DIP 
digitálna tavička vosku                      
 
presne nastaviteľná teplota 25°C - 127°C 

 

Flexi-Dip  /   Duro-Dip 

Elastický vosk ( duro-dip – tvrdý ) do tavičky 
pre vytvorenie presných čiapočiek 
s vynikajúcimi škrábajúcimi a orezávajúcimi 
vlastnosťami. Vysoká presnosť, uchovanie 
tvaru pri snímaní z pahýľa, ľahké 
nasadzovanie. Ideálna teplota pre hrúbku 
čiapky 0,35-0,4mm v tavičke : Flexi-Dip 87°C 
a Duro-Dip 84°C. Oranžový, žltý, fialový, 
šedý, zelený 

Voskové predtvary 
medzičlenov 

Indukčný ohrievač 
nástrojov   

Už žiadne nebezpečenstvo požiaru, výpary..., 
bez predĺženia doby ohrevu. Stačí vložiť 
nástroj medzi 2 senzory do otvoru, tie 
spustia ohrev a po pár sekundách môžete 
pracovať. 
            

MicroTorch HOT blower 
type 3 in 1 

3  v  1  =  plameň,  horúci  vzduch,  pájka 

Vypaľovacia pec Furn DE   
umožňuje naprogramovať  1 cyklus a fixovať 
2 pozície.  Na každej pozícii je možné nastaviť 
teplotu, čas udržiavanej teploty, rýchlosť 
nahrievania. Možnosť odloženého štartu.  
Maximálna teplota 1100°C. Vnútorné 
rozmery  -  DE1  -  2krúžky,   DE2 – 4krúžky x9 
 

 

Elektrolytická /galvanická/ 
leštička compact digital   1L 
  

Parná tlaková čistička       
VAP 6A          priamy prívod vody  

Static Steam Jet cleaner 
110°C            statická VAP-ka 

S.Y.I

. 



Dreve Castdon  
Farebne stabilná, samo polymerizujúca živica na báze 
metylmetakrylátu vo forme prášku a tekutiny. Bez kadmia, bez 
terciárneho amínu. Vysoko estetická, ružová transparentná, 
ružová opákna, transparentná. Možnosť individuálneho dofarbenia 
farbičkami Lightpaint On. 

 

 pre totálne a parciálne náhrady 

 pre zhotovenie protéz liacou metódou, pre úplnú, alebo 
čiastočnú rebazáciu, pre imediátne náhrady, opravy 

 
Zbytkový    obsah    monoméru  po  28  dňoch  <  0,6%  ! 

Pala Mix & Match 

kompozitné zuby    Premium / Mondial 

 
v súčasnosti najvyšší štandard pre splnenie nárokov na estetiku, 
funkčnosť a prirodzený vzhľad.  

 Materiálové zloženie - NanoPearls® technológia, 
s unikátnymi hybridnými anorganickými plnivami 
a elastickou kompozitnou matrix spôsobí, že zuby sú 
extrémne tvrdé a zároveň odolné voči abrázii a zlomeniu 

 Výrobná technológia InComp® - vstrekovanie do foriem, bez 
lisovania, žiadne kontrakcie a vnútorné pnutie, žiadna 
porozita a skryté vady 

 CAD/CAM technológiou vyrobené formy - bez zmeny tvaru, 
žiadny priestor ani pre drobné odchýlky 

 

PalaXpress  
Bezkadmiová živica polymerujúca za studena na čiastočné aj celkové 
náhrady. Vhodná pre liaci postup, liacie kyvety aj na vstrekovaciu 
metódu. Doba liatia 3 minúty, doba spracovateľnosti do 7 minút. 6 
farebných odtieňov. Výborná tolerancia mukózy vzhľadom k nízkemu 
obsahu reziduálneho monoméru. 

 

PalaDon 65  
Teplom polymerujúca metylmetakrylátová živica bez kadmia. 
Celkové aj čiastočné snímateľné náhrady. Doba spracovateľnosti 
cesta je až 60 minút, čo je veľká výhoda pri výrobe väčšieho množstva 
náhrad. Živica je mechanicky veľmi odolná, farebne stabilná a s 
minimálnym obsahom zvyškového monomeru. Dodává sa v štyroch 
farebných odtieňoch. Je možné použiť aj tlakovú vstrekovaciu 
metódu. 

Pala cre-active  

pre prirodzený vzhľad protéz 
 

 svetlom tuhnúci 
colourfluid systém na 
individualizáciu bázi 
protéz, prispôsobenie 
implantátov a  výrobu 
gingiválnych masiek 

 jednozložkový systém, 
rýchla, čistá aplikácia 

 6 intezívnych odtieňov 

 6 gingiválnych odtieňov  
 

LukaFix 

Svetlom polymerizujúci kompozit, bez nutnosti vytvárania 
silikónových foriem a dlhých pracovných časov. Tekutý pri aplikácii, 
ale okamžite polohovo stabilný - rýchle a presné použitie bez 
miešania a dlhej doby tuhnutia. Bez metylmetakrylátu – vysoká 
biokompatibilita bez zbytkového monoméru ! 
 
Korekcia bublín, pórov a trhlín v bázach protéz. Rýchle  opravy 
uvoľnených zubov v úplných, alebo parciálnych náhradách, uzavretie 
implantologických skrutiek, fixácia drobných detailov, gingiválna 
maska, nadstavby sediel v parciálnych náhradách, rebazácia 
čiastočných náhrad, dokončenie malých sediel  parciálnych náhrad,  
medzerníky ... Ružová farba 



POLYMAX 1    
 
Robustná  jednotka pre tlakovú polymerizáciu za tepla i za studena. 
Strieborné a červené prevedenie.             
 

Priemer nádoby   Ø160mm 
Teplota : 95°C alebo 120°C 
Tlak : 3/5bar 
 
Pre 1 normálnu mosadznú 
kyvetu, alebo      2 Castdon 
kyvety !!! 
 

Siliform A+B silikón 
 
Špeciálny hydrofilný silikón pre liacu techniku. Významne znižuje čas 
a energiu vložené do opracovania a leštenia protézy. 

 
 
 
Vynikajúca reprodukcia 
detailov a takmer žiadne 
zmrštenie, umožňuje 
perfektnú reprodukciu set-
up vosku.  Mierne olejovitý 
film na povrchu zaručuje 
vynikajúce zatečenie liacej 
živice. Finálna tvrdosť 14 
ShoreA. 

 
 
 
 
 
 
Vyrobte 
transparentnú 
sponu za menej 
ako 30min. 
Spony sa 
vyrábajú priamo 
na modely, 
eliminuje sa 
kyvetovanie  

Vertex™ ThermoJect  Ø 22mm  

Inovatívny, nealergický, biokompatibilný, pre svoju pevnosť ľahko 
leštiteľný materiál ThermoSens rigid - vo forme granulátu, ale i kapslí 
s Ø 22mm a 25mm, s malým zmrštením < 1% a širokou farebnou 
škálou. Vhodný pre čiastočné i úplné snímateľné náhrady a vďaka 
svojim vlastnostiam je ideálny pre implantátmi podporované protézy. 

 

Drufomat scan 
Zariadenie pre termoformovanie fólii TLAKOM pre všetky súčasné 
aplikácie. Jednoduché ovládanie vďaka automatickému rozpoznaniu 
materiálu cez čítačku bar kódu a indikácií všetkých parametrov 
materiálu na veľkom displeji. Vynikajúce výsledky najmä kvôli 
nastaviteľnému operačnému tlaku od 2 do 6 barov a vertikálnej 
fóliovej adaptácii. 

 Vhodný pre všetky fólie s 
materiálovou hrúbkou od 
0.1mm do 5 mm  

 Integrovaný snímač čiarových 
kódov dokáže identifikovať 
kódy z fólií  
 

MegaBase®  
Permanentne mäkký 
rebazovací silikónový 
materiál s optimálnou 
finálnou tvrdosťou 33 
ShoreA. Vhodný pre priamu  
i nepriamu rebazáciu. 
Mechanicky  veľmi odolný 
materiál. Povrch  je lesklý 
a dokonale utesnený.  



 

4 - vrstvové  

 

zuby OPTOSTAR z produktovej rady PALA 

 

 

 

 

 

Jediné zuby dostupné na Slovensku vyrábané metódou INjection COMPression   

 

Na rozdiel od štandardných zubov, ktoré sa iba presujú, 

pri výrobe zubov PALA Optostar metódou INCOMP, 

nedochádza k vzniku pórov, bublín, alebo skrytých 

defektov. Flow acryl sa injekčne vstrekuje a až potom sa 

presuje. Touto metódou sa dosiahne optimálne 

vykreslenie detailu a eliminuje sa zmršťovanie a  vady , 

ktoré  vznikajú  zo  šoku   pri  lisovaní. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Štandardná metóda - s defektami, plynovými bublinami 
a pórmi, ako dôsledku presovania tuhého ,  pastovitého  
acrylu    vysokým    tlakom  

Pala Optostar - konzistentná kvalita -  farebná a tvarová 
stálosť - bez porozity - bez oslabených miest   -   bez   
bublín  -   nízka   afinita   k   plaku 

POSÚVAME  KVALITU VAŠEJ     PRÁCE 
DO   BUDÚCNOSTI

 

PALA Optostar vyrobené 

injekčnou metódou  INCOMP  

...bez bublín, bez pórov, bez 

defektov a skrytých vád! 

Standard method: compression  

INjection/COMPression: (INCOMP) 

4-vrstvové zuby s dvojitým sieťovaním, ktorých výnimočná translucencia, opaleskujúci modrastobiely tón incizálnej 

hrany na lingválnom i labiálnom povrchu a individuálne charakteristiky vytvárajú vzhľad na nerozoznanie od 

naturálneho zubu v akomkoľvek svetle. 4 vrstvy kvalitného polyméru s vysokou molekulovou hmotnosťou zaručia 

stálosť farieb a stabilitu tvaru. 

 



AJ VY MÁTE PACIENTOV S ALERGIOU A NEKOMPATIBILITOU ? 

 

PURAN  HC    35g  / 500g  

nealergická, teplom polymerizujúca bazálna pasta pre výrobu zubnej protézy. Vyvinutá špeciálne pre 
alergických pacientov a pacientov s nekompatibilitou. Jednozložková pasta bez pridania methylmethacrylatu 
a benzoylperoxidu. Jednoduchá technológia. Použiteľné u 95% alergikov. Farba ružová, ružová s vláknami 
a transparentná.  
 

 

PURAN HC set   

1 x 10g Puran HC for testplate  
1 x 35g Puran HC  
1 x 10ml Seperator HC ( universal )  
1 x 10ml Aceton  

 
 
 
 
 
 
 

Vhodný pre úplne snímateľné náhrady, čiastočne snímateľné náhrady, imediátne náhrady, opravy. Vhodné pre pacientov citlivých na methyl 
methacrylate a benzoyl peroxid. Produkt, je kvalifikovaný ako zdravotnícka pomôcka podľa Európskej smernice 93/42 / EHS.                              
Materiálové  zloženie  :  plexiglas , benzoyl peroxide - no phtalathaltigen commodities, oligomer , polyurethane dimethacrylate. 
 

 

Modiral S      
 

 Špičková kobalt-chróm-molybdénová zliatina určená na modelové liatie a kombinované práce  

 Modiral S može byť spracovávaný všetkými liacimi technikami, jeho jemná štruktúra umožňuje dosiahnutie hladkého, hutného povrchu a 
leštenie do vysokého lesku 

 Ideálna zliatina na čiastočné protézy - vďaka veľmi priaznivým fyzikálnym vlastnostiam dochádza k minimálnym deformáciam bázy a 
retenčných spon  

 Vysoká medza pevnosti  609 MPa spolu s ostatnými vlastnosťami spôsobuje ideálnu využiteľnosť pre kombinované techniky  

 Pre svoj vyvážený pomer Cr/Co/Mo je vysoko odolná proti korózii 

 Modiral S je biokompatibilná zliatina, odolná voči ústnemu prostrediu, jej povrchové vlastnosti zabezpečujú minimálne ukladanie zubného 
plaku 

 Po jemnom odliatí je možné liať starý materiál spolu s novým v pomere 1:1  

 Liace kelímky používajte vždy iba na jeden druh kovu 

 Co - 62,0%,  Cr - 31,0%,  Mo - 5,0%,  Si, C, Mn < 2,0%  podľa DIN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Merná hmotnosť  ( hustota )   g/cm3 8,3 

Vickersova tvrdosť ( HV10 ) po odliatí 390 

Koeficient rozťažnosti  WAK 25-600° 14,1 

Interval tavenia  °C 1340-1400 

Medza pevnosti  ( Rp 0,2 ) MPa 609 

Modul elasticity  GPa 200 

Medzné predĺženie  ( A5 )  % 6,2 
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Alamo S  25kg          
Alabastrová sádra, ohraničená expanzia, 
s prísadou 20% tvrdej sádry. Dlhá doba 
spracovateľnosti a tuhnutia. Prírodná biela.         

Hinridur  25kg 

Tvrdá prírodná sádra III.triedy. Má vysokú 
tvrdosť a stabilitu hrán pri dobrej tekutosti a 
nízkej expanzii.  

Hinridur S  25kg 

Syntetická tvrdá sádra III.triedy pre čeľustnú 
ortodonciu a ortopédiu. Superbiela pre 
archiváciu modelov.  

Dr. Kühns  25kg          
Ružová prírodná sádra s vôňou mentolu.  

Sockelgips  25kg 
Sockelgips FL  -  flow  25kg   

Extra zatekavá FL soklovacia sádra pre bázu 
modelu. 

 
 

Leštiaca pemza 5kg  /  25kg  

Bims-Sep  1L 

Spoľahlivá dezinfekcia práškovej pemzy. Má 
vysoký účinok proti baktériam, pliesňam, 
vzniku tuberkulózy a je bez formaldehydov. 
Obsahuje prímesi, které chránia pokožku. 
Namiešaná pemzová zmes by mala byť po 
troch týždňoch vymenená. 
 

Vákuová miešačka MIX 

kompaktné, silné a 
výkonné zariadenie 
vhodné na miešanie 
všetkého - sádry, 
zatmelky, algináty, 
silikóny, s bezolejovou 
vákuovou pumpou a 
elektronickým 
časovačom s alarmom 
na konci cyklu, súčasťou 
balenia je 500ml nádoba 
i s miešadlom 

Karborundové nástroje na 
rýchle opracovanie 

Neporovnateľne rýchlejšie a efektívnejšie 
brúsenie sádry a akrylov, ako s frézkou  
 

PLAQUIT  20ml    /   50ml 
Svetlom tuhnúci lak, 
utesňuje povrch protézy 
veľmi jemnou vrstvou 
odolnou proti abrázii. 
Hypoalergénne 
vlastnosti. Neuveriteľne 
lesklá protéza s väčšou 
ochranou za pár 
sekúnd.  
Protézu stačí iba 
predleštiť,   nalakovať  
a  3-5min polymerovať 
svetlom. Garancia 1,5 roka bez zmeny 
vzhľadu protézy pri štandardnom ošetrovaní  

 
 

TOP natur Glaze 

Vytvára ochranný povlak. Samoschnúci do 
20sek. Pečatí povrch, tým zabraňuje vplyvu 
plaku a vytvára vysoký lesk. 

Ecosil  /  Protho clean  75ml 
Špeciálny spray na zvýšenie konečného lesku 
protézy a potlačenie nepríjemnej chuti 
reziduálneho monoméru. Mentolová príchuť. 
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Meliodent HC         
Plv. 1000g  /   500ml liq 
Bazálna teplom polymerizujúca živica na 
výrobu snímateľných náhrad. Vysoká 
estetika. Klasická i rýchla polymerizácia. 
Vysoká mechanická odolnosť. Zaisťuje 
dokonalú väzbu so živicovými zubami.   

Meliodent RR           
1000g plv  /   500ml liq 

Živica na výrobu snímateľných náhrad za 
studena liacou metódou, hlavne parciálnych 
náhrad.. Opravy Meliodent HC.  

Spofa Superacryl Plus 
500g plv  /   250ml liq 

Spofa Duracryl Plus  500g 
Spofa Premacryl Plus  500g 

Triplex HOT   pink / pink V 
1000g plv + 500ml liq  

Triplex COLD   pink / pink V  
1000g plv + 500ml liq  

Lightpaint by  
Klaus Müterthies 

Svetlom polymerizujúce farby pre autentickú 
a individuálnu charakterizáciu zubov 
a gingívy a tým vytvorenie prirodzeného 
vzhľadu protézy. 12 rôznych 2g farieb.  

Spevňovacie mriežky 
strieborné / zlaté 
horné / dolné 

Castdon kyveta 
transparentná         
Profesionálna kyveta s transparentnou 
hornou časťou, z nerezovej ocele, spodná 
doska s integrovanými komorami na 
odvoskovanie zubov /nahrádza sitko na 
čistenie zubov s individuálnou pozíciou 
každého zubu/. V cene kyvety je piercing 
nástroj na vytvorenie otvorov v silikóne Ø 8 
mm. 

Isolat film  1L      
Izolant. Tepelne odolný film, vytvorený 
izolačným prostriedkom s vynikajúcou 
separačnou účinnosťou na báze alginátu pre 
hladké a bezpórové povrchy. 

Vertex Divosep  1L 

Univerzálny izolant na báze alginátu. 
 

            Separating Fluid 

Spofa Isodent  250ml 
Izolant. 
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Vertex™   ThermoSens rigid     
Ø22mm / Ø25mm  / granulát na dávkovanie 
 

Inovatívny, nealergický, biokompatibilný, pre 
svoju pevnosť ľahko leštiteľný materiál 
ThermoSens rigid, s malým zmrštením ˂ 1% 
a širokou farebnou škálou. Vhodný pre 
čiastočné i úplné snímateľné náhrady 
a vďaka svojim vlastnostiam je ideálny pre 
implantátmi podporované protézy. 
ThermoSens nemusí byť balený vo vákuu 
kvôly výnimočnej odolnosti proti vlhkosti.  
 

Duraflex 
Estetický a hygienický,  vylepšený state-of-
the-art termoplastický materiál. Veľmi tenké 
a translucentné náhrady, strácajúce sa 
v ústach pacienta  Nekomplikovaná výroba 
a ešte jednoduchšie leštenie, má za dôsledok 
odolnosť voči plaku, usadzovaniu vodného 
kameňa, zápachu  a škvrnám. Klinicky 
nerozbitný.  
Nasiakavosť tekutín  ˂ 0,05%             

Deflex 

Tradičný flexi materiál.  

VivaFlex Partials 

Flexibilný polyamid na výrobu protéz. 

TCS koncentrovaný čistič 
zubných acryl i flexi protéz  
Extra silný prostriedok, ktorý bezpečne a 
efektívne odstraňuje kávu, čaj, tabak, plak, 
vápnik, .... Balenie na cca 10 mesiacov 

TCS Fusing liquid 30ml 

Používa sa na opravy a doplnenie existujúcich 
flexi náhrad. Kvapalinu je nevyhnutné použiť 
pri opravách kyvetovaním a injektážou. 

Vertex Thermoflow 

Excelentný a špeciálny izolant pre sádru 
verzus flexi materiály pri vysokých teplotách. 

Myerson Thermoplastic 
Model Separator 

Izolant pre sádru verzus flexi materiály pri 
vysokých teplotách.  

Príslušenstvo ku flexi 
technológii 

Silikónové leštiace 
bezpastové nástroje 

Kenda leštiaca pasta 

Vysoký lesk pre FLEXI náhrady, akrylové 
náhrady, zlato a CoCr. Vynikajúce výsledky. 
Modrá farba.  

UltraTrimm   /   Scotch brite 

Flexibilné brúsne kotúče pre opracovanie 

mäkkých materiálov a živíc. Sú alternatívou k 

brúsnym papierom na živicu protéz a  

tvarovacie fólie. Tri rôzne konečné tvrdosti 

pre hrubé až jemné dokončovacie 

práce.             Maximálne otáčky : 15.000 rpm 

 



Cross linked akrylátové zuby Goldent Classic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• cross linked /zosieťované/ 

• 16 farebných odtieňov podľa štandardov Vita™ 

• použitím kvalitnej suroviny a výrobnej technológie sú zaručené adekvátne mechanické vlastnosti 

• stálosť farieb s použitou technológiou proti vyblednutiu 

• vysoká tvrdosť oklúznej plochy 

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

vzhľad 

• vynikajúci pomer kvalita / cena 
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Vosk platničkový 

Špičková nemecká kvalita, ekonomické 
balenie 2500g, medium, tvrdý a extra tvrdý. 
Hrúbka 1,5 mm, veľkosť 18, 6 mm x 8,9 mm 

Zhryzové valy tvarované  
Vďaka bazálnej drážke sa optimálne 
„posadia“ na alveolárny hrebeň. Rýchlo sa 
prispôsobia každej situácii v ústach. Sú rýchlo 
a ľahko tvarovateľné v zohriatom stave. Po 
ochladení zaručujú, svojou stabilitou formy, 
presný registračný zhryz.  

Ceradent     vosk platničkový 
1kg 

Spony - voskové predtvary 
Anatomicky tvarované voskové profily spôn, 
ktoré nevykazujú žiadne spätné pnutie. 
Tyrkysová farba  

Podjazykový strmeň 4x2mm  Voskové retenčné mriežky 
Sedlové retencie 

 

Marmogel  6kg 
Vysoko kvalitný duplikačný gél na báze agar-
agar, vhodný najmä pre dublovanie modelov 
a výrobu protéz liacou technikou. Tvrdý, 
stabilný, s malým zmrštením. Recyklovateľný  

Hydrokol  6kg 
Špeciálny gél na báze agar-agar pre 
duplikáciu sádra/sádra modelov. Béžová 
farba. Recyklovateľný. Rýchly a ekonomický 

Dublovací systém 

Veľká  úspora  silikónu a zatmelovacej hmoty 

Micro  

Veľmi jemná, fosfátová, bezgrafitová, presná 
zatmeľovacia hmota, vhodná nielen na 
skelety, ale i na zhotovovanie koruniek 
a mostíkov. Má exaktne presnú reprodukciu 
detailov a hodvábne hladký povrch, vďaka 
veľmi jemnej zrnitosti. Vynikajúca schopnost 
zatekania. 

Granisit 

Precízna fosfátová bezgrafitová 
zatmeľovacia hmota na skelety 
a kombinované práce.  

Shera CAST 
Shera Fina 
 

Dentaurum Castorit 

 

Spofa Silikan 
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Lukachrom FH 

CoCr na skelety. Výborný „zrkadlo efekt“ 
umožňuje ľahkú detekciu a prípadnú korekciu 
správneho momentu liatia. Vysokokvalitná 
produkcia s využitím kontinuálneho liatia. 
Veľmi krátky proces chladenia, 
bezproblémové opracovanie a leštiteľnosť. 
Zvárateľné laserom, bez obsahu kadmia 
a berília.  

CoCr  na skelety 
 
Remanium GM 800+ 
Remanium GM 380+ 
Heraenium EH  
Heraenium CE 
 

Rotojet 

Kompaktná stolová centrifúga, ľahko 
použiteľná, zaisťujúca dokonalú stabilitu 
počas prevádzky, vyvinutá pre akúkoľvek 
roztavenú dentálnu zliatinu.   

Bazálne šelakové dosky 
60ks 

Tessex orig,  Tessex Al 
Šelakové doštičky  12ks 

NovoTRAY BLUE 

samopolymerizujúca živica na výrobu 
individuálnych lyžíc. Farba modrá. 

Silatray  /  Phototray    50ks 

Svetlom tuhnúce bazálne doštičky na 
individuálne lyžice. Ružová, modrá, 
naturálna farba.  

Light curing zariadenia 

rôzne vlnové dĺžky, LED i UVA žiarivky 

Ultrazvukové čističky 

rôzne objemy nádob, pre laboratórne 
i domáce použitie 

Leštička  PL 160 
500W, 1.400 a 2.800 rpm, silný motor, 
kompaktná, bez vibrácii 
 
 
 
 

Elektroleštička new 
1-rýchlostná 2.750rpm     
2-rýchlostná 1.500 / 3.000rpm   

Leštiaci box   
kovové šasi,  odsávanie, osvetlenie, 650W, 
1.400 / 2.800 rpm   

Špičkový laboratórny 
bezuhlíkový mikromotor    
Forte                                                                                                                                                                                                                                               

Mohutný krútiaci moment 7,8Ncm aj pri 
minimálnych otáčkach. Vysoký výkon 
s plynulou reguláciou otáčok do 50.000 rpm.  
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Lis hydraulický P400     

kapacita 3 kyvety, max.tlak 400bar  

Lis mechanický hliníkový    
 
 
 
 
 
Kyvety a strmene 

Vibrátor 

kompaktné zariadenia, rôzne veľkosti 
pracovnej plochy, rôzne výkony. 
Odnímateľné gumové dosky pre umytie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkty pre ortodonciu Ortopoli, Premacryl Plus, 
Orthocryl - samopolymerizujúce 

bazálne živice na zhotovovanie 
ortodontických aparátov, imediátnych 
náhrad a opravy snímateľných náhrad 

Plynový horák 

1.300°C, naplnený vydrží 2hod, 
piezoelektrické zapaľovanie, regulácia 
plameňa 
 
 
 
 
 

Kahany na alkohol 

 
Zásuvné spoje 
Preci Sagix 
 
 
 
 
 
Zásuvné spoje 
Preci Vertix P 

Paralelometer Surveyor  II 
Frézovací prístroj na obrábanie dentálnych 
materiálov, vybavený jedným ramenom, 
otočným v dvoch bodoch. Rotácia stolčeka 
360° 

Bunsen burner  

propán bután/ zemný plyn 
Otočný ventil pre nastavenie plameňa.             
11/16" zapaľovací  krúžok  stabilizuje plameň 

Sonicare AirFloss Ultra 
Ústna sprcha pre medzizubné prietory. 

Airfloss využíva prúd zmesy vzduchu a mikro 
kvapiek vody k čisteniu medzizubných 
priestorov a ťažko dostupných miest v ústach 

  

 

 

Zubné pasty  

Zubné pasty Ecodenta sú vyrobené z 
prírodných a pre životné prostredie 
priateľských látok, bez škodlivých penivých 
a abrazívnych súčastí. Obsahujú až do 98% 
EKO zložiek prírodného pôvodu 

Sonicare FlexCare Platinum 
Sónická elektrická zubná kefka. 

Vrátane UV sanitizéru, 3 režimy - clean, 
white, deepclean a 3 intenzity: nízka, 
stredná, vysoká.                          Tlakový senzor 

  

 



VÝBER ZO ŠTANDARDNEJ PONUKY PRE SNÍMATEĽNÚ PROTETIKU 
 

Drufosmart pressure former   

Vhodné pre všetky typy fólií o hrúbke 0,1mm-
5mm. Poloautomat, jednoduchá prevádzka 
vďaka časovému nastaveniu. S 
prevádzkovým tlakom 2,5 bar Drufosmart 
ponúka stabilné 
tvarovanie, 3 krát 
vyššia sila stlačenia 
než pri vákuových 
prístrojoch. Červené 
alebo strieborné 
prevedenie.  

TriForm pressure former                      
Kompaktná termoformovacia jednotka. Čistý 
design. Formovanie je uskutočnené tlakom 
5bar.  Výkonný infračervený žiarič 
zabezpečuje rýchly ohrev fólie. Nehlučný 
(vhodný i do ordinácii) a jednoducho 
ovládateľný, vďaka eliminácii zložitej 
elektroniky.  Vynikajúca cena.  
 
 

Vacuum forming machine
Vákuový termoformovací prístroj. Rozmer 
fólii 125x125mm, Výkon 600W, jednoduchá 
obsluha. Ekonomicky výhodný. 

 

Termoplastické fólie  Ø120mm, Ø125mm, 125x125mm 
 

BioBleach® soft  -  mäkká 1,0mm fólia na bielenie 
 

Drufosoft®  -  mäkká fólia – bielenie, chrániče zubov, pozicionéry, retainery, 1mm až 5mm 
 

Drufoplast  -  fólia 3mm na výrobu individuálnych lyžíc, bazálne dosky na registráciu zhryzu 
 

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

aparáty, formy pre dočasné mostíky, spánková terapia, pozicionéry, retainery, 0,5mm až 
3mm. Spája sa s akrylátom napr. pre zvýšenie zhryzu 
 

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

dlahy, bruxizmus. Vysoká schopnosť zotavenia po deformácii. Spája sa s akrylátom 
 

Kombiplast  -  komfortná soft/hard fólia 2-4mm pre okluzálne dlahy, spája sa s akrylátom 

 

 OSA - Obštrukčné spánkové apnoe je 
vysiľujúce ochorenie súvisiace so spánkom, 
kde porucha dýchania je definovaná, ako 
zastavenie dýchania počas 10 sekúnd alebo 
dlhšie (apnoe je z gréčtiny vo význame "bez 
vzduchu"). Počas spánku sa telo a svaly 
uvoľnia, čo spôsobuje prirodzené klesnutie 
mäkkých tkanív  a tým upchatie dýchacích 
ciest. Telo reaguje na uzavretie dýchacích 
ciest prebudením a „lapaním“ po vzduchu, čo 
narúša hlboký spánok  a odpočinok. 
Obštrukčné spánkové apnoe (OSA) postihuje 
napr. viac ako 40 miliónov Američanov. 
Neliečené OSA môže viesť k srdcovým 
ochoreniam, mozgovej príhode a nadmernej 
dennej ospalosti. 

DocSnoreNix®      /      EMA® 

Maximálne zníženie zaťaženia čelustného 
kĺbu v REM spánku.  Super-elastické 
upevňovacie a spojovacie prvky. 
Neovplyvňuje reflex prehĺtania. Klinicky 
testované. Veľmi jednoduché riešenia. 

 
 
 
 
 
 

Vysvetlíme, poradíme. Naši idenťáci Vám     
vo svojich tabletoch ochotne ukážu na 
krátkom, 5 min videu, jednoduchosť  systému 
 Dezinfekcia,  rukavice 

Bezaldehydová, okamžitá dezinfekcia 
kontaktných miest. Antibakteriálny, 
antifungicídny, antimycobakteriálny, 
antitubercolicidálny, antivirucidný účinok 
vrátane HIV a H1N1. 

Odtlačkové hmoty     alginát 

Tropicalgin, Phase Plus - chromatický systém 
Hydrogum 5      -          až 5 dní stabilný odtlačok 
  
 
 
 
 
 
 

Odtlačkové hmoty       silikón 

Odkaľovače, dekantéry 

Extrémne tichý  



     Najširší výber prístrojov, nástrojov a zariadení - vyžiadajte si od nás ponuku 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 
  

     

 
 

   

 

 

  

 

 

  
 

 

   

 

 


