


Vážení stomatologové,
dvacet čtyři let vybavujeme ordinace 
ověřenými a špičkovými značkami 
dentální a rentgenové techniky. Za 
dobu našeho působení jsme dodali 
zařízení do 1 200 ordinací po celé 
České republice. Naši certifikovaní 
technici provádí servis stomatologické 
techniky do 24 hodin. Velmi dobře 
víme, že pro svoji práci potřebujete 
důvěryhodného a spolehlivého par-
tnera. Pomáháme vám v každodenní 
praxi a stále přemýšlíme, jak naše 
služby pro vás ještě více zpříjemnit 
a zkvalitnit. 
Proto po pečlivém zvážení a výběru 
uvádíme na český trh novou značku 
kvalitního spotřebního materiálu 
Biodinamica. 
V oboru stomatologie působí od 
roku 1991 a její produkty vyráběné z 
přírodních materiálů používají stoma-
tologové po celém světě. Nyní je také 
v České republice a vy máte příležitost 
vybrat si ze široké nabídky kvalitního 
a cenově příjemného spotřebního 
materiálu.

Roman Stárek 
obchodní ředitel
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 • Vynikající plasticita
 • S chlorhexidinem
 • Bezprašný 

Indikace 
QUALITY GEL je určen pro celkové 
nebo částečné otisky tvrdé i měkké 
tkáně, při přípravě celkových nebo 
částečně snímacích náhrad, kdy se 
vyhotovují ortodontické modely, a 
také pro otisky při výrobě korunek, 
můstků, oprav.

Technické Informace
QUALITY GEL je alginátem typu II, 
s běžným tvrdnutím a střední konzis-
tencí. Dodává se ve formě prášku a po 
smíchání s vodou vytvoří gel, který se 
vloží do úst v plastové (nikoli pevné) 
formě pomocí otiskovací lžičky. Po 
ztvrdnutí se materiál vyjme a vyplní 
sádrou nebo jiným materiálem, aby 
vznikl požadovaný model. Je chroma-
tický, pak během fáze míchání zrůžoví 
a posléze po zgelovatění zbělá. 

Hliníkový balíček obsahuje: 454 g  
QUALITY GELU od Biodinamica

QUALITY GEL
Stomatologická otiskovací hmota



ESTETICKÁ A RESTORATIVNÍ STOMATOLOGIE
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Indikace 
BIOFORTY se používá na kompozitní, 
skloionomerní a amalgámové výplně, 
na zadní a přední zuby po ošetření 
a vyleštění k utěsnění okrajů výplní.

Technické Informace 
BIOFORTY je tmelicí systém pro 
výplně. Je to světlem tvrdnoucí 
materiál. BIOFORTY lze používat pro 
kompozitní, skloionomerní nebo 
amalgámové výplně. Jeho mírná 
vazkost umožňuje zakrytí rozhraní 
zubu a výplně, zakryje oblasti s mikro 
netěsnostmi a prodlužuje životnost 
těchto výplní. 
Lze jej také používat na již stávající 
výplně.

1 balení 5ml přípravku Bioforty

BIOFORTY
Světlem tvrdnoucí povrchový tmel na výplně
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Indikace
ATTAQUE GEL se používá pro leptá-
ní skloviny a dentinu, umožňuje tak 
lepší udržení kompozitu použitého 
při opravě, lepení, cementování a 
utěsnění.  

Technické Informace 
37% ortofosforečná kyselina 
použitá na dobu 15 až 30 sekund je 
nejúčinnějším a nejpoužívanějším 
způsobem leptání dentinu nebo 

skloviny. Použití na dentinu urychluje 
úplné odstranění sprašové vrstvy, 
otevírá okraje tubulů, umožňuje 
pryskyřici snadněji pronikat, a navíc, 
ionty vápníku a fosfátů, přítomné v 
dentinu a dentinové tekutině, umí 
reagovat s ortofosforečnou kyselinou, 
což neutralizuje její toxický účinek na 
dentin. 
Tak podporuje lepší mikro mecha-
nickou retenci a snižuje okrajové 
drobné netěsnosti. Zbarvení  ATTAQUE 
GELu umožňuje dokonalé zobrazení 
leptané oblasti a nehrozí tak nanese-
ní na nežádoucí místa. Jeho vazkost 
umožňuje přesné umístění gelu.

 • Vynikající konzistence

3 stříkačky s 3 g ATTAQUE GELU  
+ příslušenství

ATTAQUE GEL
37% ortofosforečná kyselina
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Indikace 
Použití pro odstranění nežádoucích 
zbarvení (zubní kámen, plak atd.), 
adheziv, pečetidel, EUGENOLU, he-
mostatických přípravků, fisur, leptací-
ch gelů a fluoridů.

MASTER BRUSH
Lak na dutiny

Indikace  
ARTIKULAČNÍ PAPÍR je určen pro regis-
traci skusu, po provedení výplně, protézy 
a okluzní úpravu po ortodontickém nebo 
protetickém zákroku.

ARTIKULAČNÍ PAPÍR

12 listů ARTIKULAČNÍHO PAPÍRU

Indikace 
VARNAL funguje jako ochrana 
proti chemickým látkám, které jsou 
přítomny ve výplňovém materiálu. 
Zamezuje drobnému úniku okolo 
většiny výplňových materiálů, zej-
ména u amalgámových výplní. Díky 
ochraně před únikem funguje jako 
redukce zánětlivé reakce a citlivosti po 
chirurgickém zákroku. Používá se při 
ošetření proti galvanickému šoku.

1 lahvička o obsahu 10 ml VARNALU

VARNAL
Lak na dutiny
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Indikace 
MASTER FILL je mikro hybridní 
kompozit pro trvalé estetické opra-
vy předních i zadních zubů, lepení 
zubů s mobilitou, protetické opravy a 
nepřímé výplně

 • Široká škála barev
 • Stabilita odstínu
 • Fluorescenční 

MASTER FILL
Kompozit tvrzený světlem

Zaváděcí sada:
6 stříkaček s 4 g MASTER FILL
odstíny: A2 - A3 - A3,5 - B1 - C2 - 
OA2.
1 stříkačka s 3 g ATTAQUE GELU 
1 lahvička s 5 ml MASTER BOND  
+ příslušenství

Repozice:
1 stříkačka S 4 G MASTER FILL
Dostupné v odstínech: A1-A2-A3-A3, 
5-A4-B0,5-B1-B2-B3-C1-C2-C3-C4- 
D3-INCISAL-OA2-OA3-OB2

Technické Informace 
MASTER FILL je vysoce hustý kom-
pozit, pro opravy předních a zadních 
zubů. Výplň je tvrzená světlem.  
MASTER FILL má vynikající vlastnosti 
při konečné úpravě a leštění, stejně 
jako mechanické vlastnosti.
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Indikace  
MASTER FLOW je kompozit s nízkou 
vazkostí pro konečné estetické opravy 
jako první aplikace (počáteční vrstva) 
pod světlem tvrzeným kompozitem 
pro přední i zadní zuby; pro obnovu 
mikro kavit, pro cervikální opravy, pro 
preventivní opravy v premolárech a 
molárech, u keramických a kompozi-
tních oprav, pro lepení zubů s mobi-
litou.

Technické Informace 
MASTER FLOW je světlem tvrzený 
hybridní kompozit s nízkou vazkostí.
MASTER FLOW vykazuje vysokou 
tekutost, což umožňuje proniknutí i do 
mikro kavit. Je kompatibilní se všemi 
lepicími systémy a kompozity.

Zaváděcí sada:
3 stříkačky s 2 g MASTER FLOW, 
odstíny: A2 - A3,5 - OA2; 
+ příslušenství

Repozice: 
1 stříkačka s 2 g MASTER FLOW,  
dostupné odstíny: A1 - A2 - A3 - A3, 
5 - B1 - B2 - B3 - C3 - OA2;

MASTER FLOW
Kompozit s nízkou vazkostí tvrzený světlem

 • Vysoká mechanická odolnost
 • Snadná manipulace
 • Vysoký lesk
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Indikace 
MASTER BOND se používá v procesu 
výplně, aby byla lepší adheze kompo-
zitu na strukturu zubu (dentin nebo 
sklovinu), při procesu znecitlivění 
dentinu, při lepení fragmentů, jako 
doplněk cementových systémů, 
MASTER BOND se nadále používá při 
opravách porcelánu.

Technické Informace 
MASTER BOND je moderní lepicí sys-
tém, kde primer a adhesivum jsou do-
dávány v jedné lahvičce, což poskytuje 
snazší manipulaci pro lékaře. Jeho 
nanášení je snadné, i na vlhkém 
povrchu zubu díky jeho hydrofilním 
vlastnostem. 
MASTER BOND zajišťuje pev-
nou adhesi a chrání před mikro 
netěsnostmi.

 • Vysoká pevnost vazby
 • Technologie nanočástic
 • Rozpouštědlo na bázi etanolu 

MASTER BOND
Jednosložkové lepidlo tvrzené světlem pro sklovinu a dentin

Zaváděcí sada:
2 lahvičky s 5 ml MASTER BOND; 
1 stříkačka s 3 g ATTAQUE GEL  
+ příslušenství

Repozice: 
1 lahvička s 5 ml MASTER BOND; 
+ příslušenství
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Indikace
BIOCAL se používá pro ochranu dřeně 
a zakrytí pod restorativními materi-
ály, cementy a jinými podkladovými 
materiály a jako zmatňující činidlo na 
kov a dentin.

Technické informace
BIOCAL je sloučeninou hydroxidu 
vápenatého. Ošetřuje se světlem a 
vytváří matnou hmotu. BIOCAL neruší 
polymerizaci kompozitů. Biocal má po-
dobný odstín jako dentin, a díky tomu 
neruší konečný odstín výplně. 
BIOCAL byl vytvořen, aby měl vysokou 
odolnost proti rozpuštění kyselinou 
fosforečnou používanou při leptání 
dentální struktury. Tento přípravek 
také pomáhá zlepšit adhezi na kovové 
plochy, funguje jako zmatňující činidlo 
při protetických opravách.

 • Ihned k použití
 • Lepší estetický výsledek
 • Úspora času

BIOCAL

BIOCAL Dentin 
1 stříkačka s 2 g BIOCAL Dentin 
+ příslušenství

BIOCAL White 
1 stříkačka s 2 g BIOCAL White 
+ příslušenství

Světlem tvrzená pasta hydroxidu vápenatého
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BIOGLASS
Skloionomerní cement

BIOGLASS C - pro cementování 
1 lahvička s 15 g prášku BIOGLASS C  
Powder 
1 lahvička s 10 ml tekutiny BIOGLASS 
C Liquid 
+ příslušenství

BIOGLASS F - pro  překrytí 
1 lahvička s 10 g prášku BIOGLASS F 
Powder 
1 lahvička s 3 ml tekutiny BIOGLASS 
F Liquid 
+ příslušenství

BIOGLASS R - pro výplň 
1 lahvička s 10 g prášku BIOGLASS R  
Powder 
1 lahvička s 08 ml tekutiny BIOGLASS 
R Liquid 
+ příslušenství

Indikace
Samotuhnoucí skloionomerní cement 
pro cementaci, barva A3. Vynikající 
estetika a mechanické vlastnosti. 
Používá se při rekonstrukci v prote-
tice v prvcích s více než 50% zubní 
struktury. Uvolňování fluoru zaručuje 
antikariogenní akci. To umožňuje re-
mineralizaci přilehlých tkání a obnovu 
tuhosti hrbolků bez podpory dentinu. 
Vyšší přilnavost ke sklovině než dentin. 
Při tepelném roztahování a smršťování 
má podobné vlastnosti jako dentin, 
nezpůsobuje žádnou post-operační 
citlivost. Vysoce přilnavý materiál, 
bez potřeby dodatečné retence. 
Biokompatibilní a hydrofilní materiál. 
I přes počáteční kyselost cementu se 
doporučuje cement na bázi hydroxidu 
vápenatého do hlubokých dutin. Fluor 
přispívá ke snížení materiálového pH. 
Je nepropustný pro záření a vysoká 
přídržnost k zubní struktuře zabraňuje 
okrajové netěsnosti.
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RESIGLASS
Skloionomerní cement tvrzený světlem

 • Biokompatibilita
 • Vynikající chemická adheze  
a vynikající utěsnění okrajů

 • Uvolňování fluoru

RESIGLASS F - pro  překrytí 
1 lahvička s 10 g prášku RESIGLASS 
F Powder; 
1 lahvička s 08 ml tekutiny RESI-
GLASS F Liquid; 
+ příslušenství

RESIGLASS R - pro výplň 
1 lahvička s 10 g prášku RESIGLASS 
R Powder; 
1 lahvička s 08 ml tekutiny RESI-
GLASS R Liquid; 
+ příslušenství

Indikace
Světlem tuhnoucí skloionomerní 
cement pro lining, barva A3. Vynika-
jící estetika a mechanické vlastnosti. 
Používá se při rekonstrukci v prote-
tice v prvcích s více než 50% zubní 
struktury. Uvolňování fluoru zaručuje 
antikariogenní akci. To umožňuje re-
mineralizaci přilehlých tkání a obnovu 
tuhosti hrbolků bez podpory dentinu.  
Vyšší přilnavost ke sklovině než dentin. 
Při tepelném roztahování a smršťování 
má podobné vlastnosti jako dentin, 
nezpůsobuje žádnou post-operační 

citlivost. Vysoce přilnavý materiál, 
bez potřeby dodatečné retence. 
Biokompatibilní a hydrofilní materiál. 
I přes počáteční kyselost cementu se 
doporučuje cement na bázi hydroxidu 
vápenatého do hlubokých dutin. Fluor 
přispívá ke snížení materiálového pH. 
Je nepropustný pro záření a vysoká 
přídržnost k zubní struktuře zabraňuje 
okrajové netěsnosti.
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Indikace
Znecitlivující přípravek GHF je určen 
hlavně pro ošetření a prevenci hyper-
citlivosti dentinu, zejména v oblasti 
krčku; kdy snižuje cervikální progresi 
drolení způsobenou abrazí a erozí. 
GHF se také používá pod výplně, brání 
pooperační bolesti, před odběrem 
otisků, u pacientů s citlivostí na chlad, 
po drolení a vyrovnání kořenů.

Technické informace
Znecitlivující přípravek GHF je určen 
zejména pro ošetření citlivého den-
tinu, protože obnovuje a zahlazuje 
dentinové tubuly, vytváří bariéru, 
která brání bolestivé stimulaci dřeně. 
Tato ochrana je intenzivní prvních 6 
měsíců po aplikaci a pak je nutné ji 
znovu provést. 
Má nanometrický minerální obsah, 
který proniká a posiluje dentin a 
chrání jej před cervikální korozí. 
Výsledek je po nanesení trvalý a není 
zde omezení z hlediska příjmu pevné a 
tekuté stravy. Neošetřuje se světlem a 
nevytváří povlak na povrchu zubu. Je 
kompatibilní se všemi adhesivními sys-
témy nebo výplněmi. Lze jej používat 
jako primer u cementů nebo oprav, 
které to potřebují. Fluor přítomný 
v jeho složení je dalším činidlem při 
znecitlivění dentinu.

 • Okamžitý a dlouhotrvající 
účinek

 • Nevytváří povlak
 • Snadné a rychlé nanášení

GHF

1 lahvička s 3 ml GHF

Přípravek na znecitlivění dentinu



ORTODONCIE
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Indikace
BIOFIX, světlem tvrzený, je 
jednosložkový lepicí systém pro plas-
tové, kovové a keramické ortodontické 
spony.

Technické informace
BIOFIX, světlem tvrzený, je speciální 
lepicí přípravek pro plastové, kovové 
a keramické ortodontické spony lepe-
né na zubní sklovinu.
BIOFIX, světlem tvrzený, uvolňuje 
fluorid a brání dekalcifikaci oblasti 
s nalepenou sponou. 

 • Fluorescenční 
 • Snadné použití
 • Vhodná síla přilnavosti
 • Vynikající konzistence

BIOFIX

1 stříkačka s 4 g světlem tvrzeného 
BIOFIX 
1 stříkačka s 3g ATTAQUE GELU 
+ příslušenství

Světlem tvrzené lepidlo na lepení spon



CEMENTAČNÍ MATERIÁLY
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Indikace
ATTAQUE F se používá pro leptání 
zubního porcelánu, jako jsou: fazety, 
inleje/onleje, kdy poskytuje lepší odol-
nost spojů v rozhraní mezi porcelá-
nem/pryskyřičným cementem nebo 
porcelánem/kompozitem.

Indikace
Výrobek je určen pro zlepšení adheze 
při procesu lepení porcelánu nebo 
pryskyřice, ceromerů a čepů ze 
skleněného vlákna.

SILANO

1 lahvička s 5 ml SILANO

Podpůrný přípravek pro stomatologické systémy lepení

1 stříkačka s 2,5 g ATTAQUE F  
+ 3 APLIKAČNÍ HROTY

10% hydrogen fluoridová kyselina – kondicionér porcelánu

ATTAQUE F
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Indikace
MASTER CEMENT DUAL je pryskyřičný 
cement, určený pro adhesní lepe-
ní nepřímých keramických výplní, 
kompozit nebo ceromerů, inlejí, onlejí, 
fazet, korunek a můstků s nebo bez 
kovu, předem vyrobeného nebo tave-
ného endodontického jádra a adhesiv-
ních protetických výrobků.

MASTER CEMENT DUAL
Dvojitý pryskyřičný cement

1 x 5 g stříkačka MASTER CEMENT 
DUAL v odstínech: průhledný - A1 - A2 
- A3 + příslušenství.
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Indikace
MASTER CEMENT LC je adhesivní ce-
mentový systém s tvrzením světlem, 
určen pro cementaci nepřímých výplní 
z keramiky, kompozit nebo ceromerů, 
inlejí, onlejí, korunek až do 2,0 mm.

Indikace
Je určen pro dokonalou barevnou 
simulaci pryskyřičného cementu 
MASTER CEMENT LC a MASTER 
DUAL CEMENT pro kontrolu konečné 
úpravy nepřímé výplně a pro ochranu 
keramického povrchu, již leptaného 
v laboratoři, během zkoušení výplně.

MASTER CEMENT LC

MASTER CEMENT TRY IN

Dvojitý pryskyřičný cement

Zkušební materiál pro cementaci

Repozice
1 x 2,5 g stříkačka s MASTER 
CEMENT LC v odstínech: průhledný 
- A1 - A2 - A3 + příslušenství

Sada
6 x 2,5 stříkačka s MASTER CEMENT 
TRY IN v odstínech: průhledný - A1 - 
A2 - A3  
+ příslušenství

Repozice
1 x 2,5 stříkačka MASTER CEMENT 
TRY IN v odstínech: průhledný - A1 - 
A2 - A3  
+ příslušenství



DOČASNÉ MATERIÁLY
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BIOPLIC
Světlem tvrzená dočasná výplň

Technické informace
BIOPLIC je světlem tvrzená dočasná 
výplň. Bioplic si uchovává svou va-
zkost a elasticitu, což umožňuje jeho 
odstranění bez použití vrtání. BIOPLIC 
šetří čas a urychluje práci. Estetický 
materiál: dodává se pouze v jednom 
odstínu (podobném zubu).
BIOPLIC poskytuje pohodlí pacien-
tovi díky rychlému a jednoduchému 
postupu.  
Po nanesení Bioplic pohltí vodu ze slin 
a projde mírnou expanzí, které zajistí 
dokonalé utěsnění. BIOPLIC je kompa-
tibilní se všemi restorativními systémy 
a neobsahuje eugenol. Není nutné 
žádné leptání. BIOPLIC se nelepí na 
nástroje.

 • Zajišťuje hermetické utěsnění
 • Ihned k použití
 • Ošetření světlem

2 stříkačky s 2 g BIOPLIC

Indikace
BIOPLIC se používá pro dočasné 
utěsnění kavit ve stomatologii, proteti-
ce a endodoncii.
BIOPLIC se také používá pro dočasné 
utěsnění šroubu implantátu a jako ma-
trice při okluzní tvorbě zadních zubů 
opravovaných z kompozitu.



1 lahvička s 25 g FILLTEMP
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Indikace
PROVITEMP je dočasný cement pro 
korunky, můstky, inleje a onleje.

Technické informace
PROVITEMP je dočasný cement, bez 
obsahu eugenolu. PROVITEMP je 
průhledný a nemění barvu konečného 
lepení. PROVITEMP vykazuje 
dostatečnou tvrdost a odolnost 
při žvýkání. Nicméně, snadno se 
odstraňuje, pokud to je potřeba. Po 
odstranění je nutné provést vyčištění 
protetiky a zubu. Použití PROVITEMP 
jako dočasného cementu se 
doporučuje maximálně na 15 dnů.

Indikace
Pasta pro dočasnou výplň při stoma-
tologickém ošetření. Výrobek je ihned 
připraven k použití v ústní dutině, 
náležitě připravené. Rychle chemicky 
tvrdne po reakci se slinami a teplo-
tou v ústech, které spustí expanzi a 
náležité utěsnění okrajů. Doba tuhnutí 
se liší mezi 10 až 20 minutami. 
Složení: Oxid zinečnatý, tuhá vazelína,  
oxid křemičitý, kalcium sulfát a 
příchuť. 

Dočasná výplň

FILLTEMP

PROVITEMP

 • Průhledný a estetický výsledek

Dočasný cement

1 stříkačka s 2,5 g  základu  
PROVITEMP Base;
1 stříkačka s 2,5 g katalyzátoru  
PROVITEMP;
+ příslušenství



Dočasný výplňový materiál
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Indikace
Dočasný výplňový materiál. INTERIM 
je dočasný výplňový materiál, používá 
se pro terapeutické řešení dočasných 
výplní a výplní kavit.

INTERIM KIT

Indikace
PROVIPLAST je chemicky ošetřený ma-
teriál, určený pro přípravu dočasných 
výrobků, jako jsou korunky, můstky, 
onleje a fazety, je samo-míchací, 
snadno se s ním manipuluje a snadno 
se nanáší. Vytváří homogenní směs. 
Má nízkou teplotu při polymerizaci, 
malé smršťování, snadno se leští a je 
biokompatibilní. Je fluorescenční, 
což umožňuje estetické a přirozené 
dočasné výplně.

 • Samo-míchací, nemusíte 
míchat špachtlí

 • Biokompatibilní
 • Fluorescenční
 • Bez zápachu a chuti
 • Vysoká kvalita opracování

Balení:
1 x 50 g PROVIPLAST dvojitá 
stříkačka  
v poměru 1:1 
Dostupné odstíny: B0,5 (běloba bílá) - 
A1 - A2 - A3 - A3,5;
+ 10 míchacích hrotů (poměr náplně 
1:1)

1 lahvička s 15 ml kapaliny INTERIM 
Liquid; 
1 lahvička s 38 g prášku INTERIM; 
+ příslušenství

PROVIPLAST
Dočasný materiál pro korunky, můstky, inleje a onleje
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Indikace
EUGENOL se používá v reakci s práškem 
oxidu zinečnatého, při různých sto-
matologických úkonech, jako jsou: 
Úplná ochrana zubní dřeně (překrytí), 
pomocný tišící prostředek při obnově 
zánětu dřeně, dočasné výplně, výplně 
kořenových kanálků, dočasné nebo 
trvalé pojivo pro inleje, korunky nebo 
můstky a chirurgický cement. 

Technické informace
EUGENOL se získává z oleje hřebíčku. 
Je bezbarvou nebo světle žlutou kapa-
linou. Je-li vystaven vzduchu, tmavne 
a houstne. Výrobek je prakticky ve 
vodě nerozpustný. Je rozpustný v alko-
holu, chloroformu, éteru a olejích.  Má 
tišící účinek (uklidňující) na dřeň, a je 
tak velmi doporučován pro dočasné 
výplně. Má hojivý, antiseptický, 
protizánětlivý a léčivý účinek.

1 lahvička s 20 ml EUGENOLU

EUGENOL
Dočasný výplňový materiál

OXID ZINEČNATÝ - PRÁŠEK
Dočasný výplňový materiál

Indikace
OXID ZINEČNATÝ se používá jako 
dočasný výplňový materiál, pro 
vyplnění kavit a jako dočasný nebo 
trvalý cementační přípravek a chirurgi-
cký cement.

1 lahvička s 50 g OXIDU 
ZINEČNATÉHO



ENDODONCIE
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E.D.T.A. GEL
Chelační činidlo

2 stříkačky s 3 g E.D.T.A. GEL  
+ příslušenství

Indikace
E.D.T.A. GEL je určen pro snadnější 
endodontické ošetření, při chemickém 
ošetření kořene při periodontálním zá-
sahu a jako pomůcka při čištění zubního 
kamene z kořene a při čištění vedení 
cementačních čepů.

Technické informace
Trisodný E.D.T.A. je široce používaný 
přípravek na přípravu stěn kořenového 
kanálku před vyplněním. Demineralizuje 
dentinové částice chelací iontů vápníku 
a hořčíku, usnadňuje jejich rozpouštění 
a absorpci, zůstává sám jako účinný 
chelační a mazací činidlo. Je také účinný 
u odstranění dentinových zbytků během 
periodontální léčby, obsahuje kolagen 
a usnadňuje přilnutí tkáně na povrch 
kořene. 

Toto složení dekalcifikuje dentin do 
hloubky 10 až 30 pm do 5 minut. Jeho 
výjimečná forma gelu a vysoká kon-
centrace (24%) vedou k větší účinnosti 
výrobku. 24% koncentrace nevyvolává 
nepříjemný pocit na dentinu ani okolo 
hrotu, ale poskytuje výrobku rychlejší 
a větší účinek. Výrobek je účinný od 2 
až 3 minut, a za 5 až 6 minut reaguje s 
dentinem, a je saturován ionty vápníku, 
ztrácí účinek a sám se neutralizuje. pH 
výrobku je asi 8,5 až 9,0. Vazkost gelu 
byla vytvořena s ohledem na stékání 
výrobku po celé stěně kořenového ka-
nálku. Gel je rozpustný ve vodě, zcela jej 
lze vypláchnout z kořenového kanálku 
pomocí vyplachovacích roztoků. 

E.D.T.A. TRISSODICO
Chelační činidlo

1 lahvička s 20 ml E.D.T.A.
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CITROL
Gutaperčové rozpouštědlo

 • Příjemná vůně
 • Netoxické
 • Rychlejší účinek

Indikace
CITROL se používá při endodon-
tickém ošetření jako gutaperča 
a rozpouštědlo plnicího cementu 
a jako pomůcka při čištění kořenového 
kanálku, pokud je nutné jej ošetřit. 
Výkonné rozpouštědlo, rychlý účinek, 
příjemná vůně, netoxický, snadná 
manipulace. Účinek při rozpouštění 
cementu na bázi kalafuny a oxidu 
zinečnatého a čistého eugenolu. 

1 lahvička s 10 ml CITROLU
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HYDROPAST
Dočasný výplňový materiál kořenových kanálků

1 stříkačka s 2,5 g HYDROPASTY  
+ příslušenství

Indikace
HYDROPAST je určen jako dočasný 
výplňový materiál kořenových 
kanálků, jako vodič při procesu apexifi-
kace, při pulpotomii.

Indikace
Jako gutaperčové bodové rozpouštědlo, 
které pomáhá při odstranění výplně 
kořenového kanálku.

EUCALIPTOL
Gutaperčové rozpouštědlo

1 lahvička s 10 ml EUCALIPTOLU

N-RICKERT KIT
Endodontický cement

1 lahvička s 10 g prášku N-RICKERT
1 lahvička s 10 ml tekutiny N-RICKERT
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Indikace
PULP FILL je endodontický cement, 
používaný jako vnitřní výplňový ma-
teriál pro kanálky. Tekutina a prášek 
vytvoří vazkou a konzistentní směs, 
která se používá jako gutaperča. K 
tuhnutí tohoto cementu dochází 
díky reakci mezi oxidem zinečnatým 
a engenolem, který za přítomnosti 
vody vytváří eugenolát zinečnatý. 
Pryskyřice vylepšuje vlastnosti směsi a 
prodlužuje dobu tuhnutí. Radiopacita 
je optimalizována pomocí bismutu 

PULP FILL
Endodontický cement

1 lahvička s 10 g prášku PULP FILL
1 lahvička s 10 ml tekutiny PULP FILL

CALCIUM HYDROXIDE POWDER
Přímé překrytí pulpy

1 lahvička s 10 g prášku CALCIUM  
HYDROXIDE

Indikace
Léčebná látka do kořenových kanálků. Má 
vynikající využití při stimulaci regenerace 
dentinu (zesiluje jeho tloušťku a poskytuje 
větší ochranu dřeňové tkáně).

a barnatých solí. Preparát PULP FILL 
je podobný typu Grossman. PULP FILL 
byl vyvinut s cílem dosáhnout stejných 
výsledků, jaké jsou u typu Grossman, 
tedy dokonalého endodontického 
cementu.



RETRAKČNÍ MATERIÁLY



Retrakční vlákno

1 lahvička 250 cm RETRAFLEXU
0 – Tenká
00 – Extra tenká
000 - Ultra Extra tenká
1 - Střední
2 - Silná
3 - Extra silná
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Indikace
RETRAFLEX se používá pro zatažení 
dásně při některých stomatologických 
postupech, optimalizuje výsledky při 
provádění otisků, usnadňuje přístup 
a viditelnost tkáně při zákroku, 
pomáhá prevenci poškození dásní 
během konfekce kavit.

Technické informace
RETRAFLEX je bavlněné vlákno pro re-
trakci dásně u některých stomatologi-
ckých postupů, obecně pro tvarování 
a pokud je nutné odstranit tkán dásně 
při konfekci opravy.  Účinek výrobku 
funguje tak, že se položí mezi volný 
okraj dásně a dentální povrch. Vlhkost 
tkání, voda nebo roztoky způsobují, že 
se vlákno zatáhne ke tkáni dásně.

RETRAFLEX



1 lahvička 10 ml HEMOSTANK
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RETRACTIVE

HEMOSTANK

Hemostatikum pro topikální použití  - gel

Hemostatikum pro topikální použití - tekutina

Indikace
RETRACTIVE se používá jako pomoc 
v případech, kde je nutné provést 
přesné tvarování okraje dásně, za 
použití retrakčního vlákna; pomáhá 
kontrolovat gingivální tekutinu, zame-

zuje kontaminaci, poskytuje vynika-
jící adhesi a snižuje mikro infiltraci. 
Přípravek funguje jako kontrola krvá-
cení kapilárního povrchu při stomato-
logických chirurgických zákrocích.

Indikace
HEMOSTANK se používá jako pomoc 
v případech, kde je nutné provést 
přesné tvarování okraje dásně, za 
použití retrakčního vlákna; pomáhá 
kontrolovat gingivální tekutinu, zame-
zuje kontaminaci, poskytuje vynika-
jící adhesi a snižuje mikro infiltraci. 
Přípravek funguje jako kontrola krvá-
cení kapilárního povrchu při stomato-
logických chirurgických zákrocích.

1 stříkačka s 2,5 g RETRACTIVU 
+ příslušenství



CHIRURGIE 
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ALVEOLEX
Alveolární pasta na bázi propolisu

2 stříkačky s 3 g ALVEOLOEXU
+ příslušenství
1 lahvička s 10 gl ALVEOLEXU

Indikace
Účinná jako prevence alveolitidy; sti-
muluje hojení jizev po jakékoli extrakci 
zubu; snižuje pooperační bolest; při 
léčbě alveolitidy; pomocník při léčbě 
jizev u diabetických pacientů.

Technické informace
Díky složení, které neobsahuje eu-
genol, nezpůsobuje podráždění při 
kontaktu s alveolární tkání. Obsahuje 
propolis, který podporuje hojení jizev, 
snižuje dobu hojení o 50%. ALVEO-
LEX je zejména určen pro prevenci 
alveolitidy a pro ošetření po extrakci 
zubu, způsobené zejména streptokoky 
či stafylokoky. Vysoký baktericidní 
účinek propolisu zaručuje absenci 
místní kontaminace, což usnadňuje 
hojení ran. Má analgetický účinek, 
což zaručuje pooperační tišení pro 
pacienta.

 • Snadno se používá
 • Podporuje hojení ran
 • Menší pooperační bolestivost



BĚLENÍ



Bělicí činidlo

Světlem tvrzená ochrana dásně

1 x 2 g stříkačky BIODAM
+ příslušenství
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BIODAM

Indikace
CLARIDEX ENDO by měl být použit uvnitř 
dřeňové dutiny u neživého zubu, a měl 
by zůstat po dobu oxidace stávajících 
pigmentů.

Technické informace
CLARIDEX ENDO je bělidlo na bázi perbo-
rátu sodného a 10% perodixu vodíku pro 
profesionální použití. Přípravek byl vyvi-
nut výhradně pro bělení neživých zubů. 
Snadno se používá a má ideální vazkost. 

Indikace
BIODAM je určen pro ochranu dásní 
v případě použití výrobků, z kterých 
hrozí riziko podráždění (např. bělicí 
činidla na bázi peroxidu vodíku), brání 
kontaktu dráždivého činidla s tkání 
dásně.

CLARIDEX ENDO

1 lahvička s 10 g prášku CLARIDEX 
ENDO
1 lahvička s 10 ml tekutiny CLARIDEX 
ENDO



PREVENCE
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Indikace
EVICÁRIE je určen pro zjišťování 
kazu dentinu. Červeně zabarvený 
dentin označuje zasažená místa, 
a pomáhá směřovat stomatologa při 
odstraňování zasažené tkáně a při ma-
ximálním zachování zdravého dentinu.

EVICÁRIE
Indikátor kazů dentinu

1 lahvička s 10 ml EVICÁRIE

EVIPLAC
Indikátor plaku

1 lahvička 10 ml ROZTOKU EVIPLAC
TABLETY EVIPLAC  
(60 tablet)
TABLETY EVIPLAC 
 (120 tablet)
TABLETY EVIPLAC 
 (20 blistrů s 6 tabletami každý)
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Indikace
Sada BIOSEAL - tmel na díry a praskliny 
tvrzený světlem. BIOSEAL byl vyvinut 
pro použití na okluzní povrch zubu. Po 
polymerizaci vytvoří světlem tvrzený 
BIOSEAL odolný a souvislý film, využitý 
jako těsnění děr a prasklin, aby v nich 
nevznikal kaz.

Indikace
BIOSEAL je samotuhnoucí tmel pro tme-
lení děr a prasklin, účinkuje jako prevence 
kazu. Používá se jako doplněk prevence 
a léčby kazu, funguje jako mechanické 
a chemické činidlo uvolňující fluorid.

BIOSEAL SELF CURING

BIOSEAL LC

Samotuhnoucí tmel na díry a praskliny

Tmel na díry a praskliny

Sada BIOSEAL samo tvrdnoucí
1 lahvička s 2,5 g BIOSEAL tvrzeného 
světlem 
1 lahvička s 2,5 g samo tvrdnoucího  
katalyzátoru BIOSEAL 
1 lahvička s 3 g Attaque Gelu
(37% ortofosforečné kyseliny)

Sada BIOSEAL samo tvrdnoucí
1 lahvička s 2,5 g BIOSEAL tvrzeného 
světlem 
1 lahvička s 2,5 g samo tvrdnoucího  
katalyzátoru BIOSEAL 
1 lahvička s 3 g Attaque Gelu
(37% ortofosforečné kyseliny)

Sada BIOSEAL tvrzený světlem 
2 stříkačky s 2,5 g BIOSEAL tvrze-
ného světlem 
1 stříkačka s 3 g Attaque Gelu
(37% ortofosforečné kyseliny)



ŠICÍ MATERIÁL
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NYLON

BLACK SILK

Šicí vlákno

Šicí vlákno z krouceného hedvábí

BLACK SILK
typ 3.0, černé, kruhová jehla 17 mm, 
12 ks
BLACK SILK
typ 4.0, černé, kruhová jehla 17 mm, 
12 ks 

NYLON 
typ 5.0, zahnutá jehla 20 mm, 12 ks
NYLON 
typ 3.0, zahnutá jehla 20 mm, 12 ks
NYLON 
typ 4.0, zahnutá jehla 20 mm, 12 ks



PŘÍSLUŠENSTVÍ
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FLUORIDAČNÍ LŽIČKY

Indikace
Polystyren s polyuretanovou pěnou, 
která kryje lžíci, pro nanášení gelu. 
Pružnost materiálu umožňuje snadné 
přizpůsobení se zubnímu oblouku.

Krabička s 50 nebo 100 kusy.
Velikost malá, střední nebo velká,  
nebo tříděné

APLIKAČNÍ HROTY
Šikmé aplikační hroty

Indikace
APLIKAČNÍ HROTY jsou určeny pro 
snadnější nanášení stomatologických 
výrobků v jednorázových stříkačkách 
v obtížně dostupných místech. Tvoří 
je kanyla a nádobka, které jsou ve 
chvíli použití chráněné, aby nedošlo ke 
kontaminaci výrobku.

Šikmé APLIKAČNÍ HROTY 25 x 06 mm, 
modré (baleno v plastových sáčcích po 
20 kusech)

Šikmé APLIKAČNÍ HROTY 25 x 08 mm, 
černé (baleno v plastových sáčcích po  
20 kusech)

Šikmé APLIKAČNÍ HROTY 25 x 12 mm, 
růžové (baleno v plastových sáčcích po  
20 kusech)



Pro použití s míchacími hroty
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Balení po 12 kusech.
MÍCHACÍ HROTY – zkosený okraj 
1:1/2:1,4.1/10:1 
MÍCHACÍ HROTY – rovný okraj  
1:1/2:1, 4:1/10:1
MÍCHACÍ HROTY – Luerův kužel  
1:1/2:1 
Aplikační hroty - intraorální 
1:1/2:1, 4:1/10:1
Aplikační hroty – pro registraci skusu 
1:1/2:1, 4:1/10:1

Indikace
MÍCHACÍ HROTY jsou určeny pro 
použití se zásobníky nebo dvojitými 
stříkačkami, pro dvousložkové stoma-
tologické materiály, které se samy mí-
chají. Intraorální hroty jsou určeny pro 
použití s rovnou hranou míchacího hro-
tu, což poskytuje přesnost v nanášení 
stomatologického materiálu.

MÍCHACÍ HROTY

INTRA ORAL TIP YELLOW
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Indikace
Pružné tipy jsou navrženy pro snadnou přípravu kompozitů, při práci v kavitě 
umožňují lepší pohled do operačního pole.

Indikace
Pemzový prášek je určen pro čištění  
a leštění zubní skloviny, zlata, amalgá-
mu a akrylové pryskyřice.

 • Hruškovitý tvar usnadňuje  
kondenzaci v kavitě

Špachtle pro kondenzaci kompozitní pryskyřice

Jednorázové roušky

Pemzový prášek k čištění a leštění pryskyře

MÍCHACÍ ŠPACHTLE

ŠPACHTLE PRO KONDENZACI

DISPOSABLE MASK

PUMICE
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Sterilizace

 • Umožňují sterilizaci a údržbu 
až do chvíle použití

 • Systém balení umožňuje 
průchod sterilizačního 
přípravku a vytváří antimikro-
biální ochranu

 • Netoxický přípravek
 • Pomáhá při odstranění vzdu-
chu uvnitř balíčku

 • Pomáhá při aseptickém 
otevření

 • Chrání před manipulací, 
přepravou a skladováním

Indikace
Jednorázové sterilizační role jsou 
určeny pro lékařský a stomatologický 
materiál, který je určen ke sterilizaci. 
STERILIZAČNÍ ROLE se vyrábějí z chi-
rurgického papíru a polyesterového 
a propylenového povlaku.

STERILIZAČNÍ ROLE

STERILIZAČNÍ ROLE
Dostupné rozměry: 
50 mm x 200 m; 75 mm x 100 m; 
75 mm x 200 m; 100 mm x 100 m; 
100 mm x 200 m; 150 mm x 100 m;
150 mm x 200 m; 200 mm x 100 m;
200 mm x 200 m 
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Indikace
Naše stomatologické bryndáky jsou 
s plastovým povrchem, aby nedo-
cházelo k protečení a pacient byl 
ochráněn. Mají vynikající absorpční 
schopnost. Jsou určeny pro použití při 
stomatologických, lékařských nebo 
nemocničních ošetřeních.
Naše stomatologické bryndáky mají 
dvě vrstvy, což umožňuje jejich vynika-
jící absorpční schopnost.
Jsou vyrobeny z čistých vláken bez 
kontaminace a bez toxického polyety-
lenového potahu.

 • Praktické
 • Bezpečné
 • Ne sterilní
 • Pevné
 • Voděodolné

100 ks
Dostupné barvy: žlutá, modrá, růžová, 
zelená a smíšené barvy

DENTAL BIBS
Stomatologické bryndáky



51

ABRAZIVNÍ OCELOVÉ PÁSKY
Abrazivní ocelové pásky zoubkované

Indikace
Používají se pro leštění a konečnou úpra-
vu oblastí blízko výplně, jsou určeny pro 
všechny typy výplňových materiálů, jako 
jsou kompozity, akryláty, skloionomery 
a amalgám. Dodávají se ve dvou různých 
velikostech pro snadnější použití.

12 kusů ABRAZIVNÍCH OCELOVÝCH 
PÁSKŮ 4 mm nebo 6 mm

UNIVERZÁLNÍ  
APLIKAČNÍ PISTOLE

Poměry míchání:  1:1;  2:1;  4:1 a 10:1



Věříme, že vás katalog spotřebního materiálu  
Biodinamica oslovil a že jste si v něm našli  

produkty do svých ordinací. 

Objednávky můžete velmi pohodlně provést  
přes e-shop www.shop.dentunit.cz. 

Vaše požadavky obratem zpracujeme a do několika 
dní můžete s Biodinamicou pracovat.  Budete-li 

chtít navštívit pobočky firmy Dent Unit, která má 
exkluzivní zastoupení v České republice na tento 
spotřební materiál, velmi rádi si na vás uděláme 

čas. Jsme v Hradci Králové, Praze a Brně. 

tým Dent Unit

DENT UNIT, s.r.o.
Obvodní 23/39

503 32  Hradec Králové 

HRADEC KRÁLOVÉ - tel. 495 454 394 
PRAHA - tel. +420 733 175 174 
BRNO - tel. +420 733 175 174

www.dentunit.cz


