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Dezinfekce nástrojů

Subgingivální pískovačka

Kompresory pro CAD CAM v akci!

Intraorální kamera od 1.970 EUR
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ODLUČOVAČEAMALGÁMUOD 1.740 EUR!
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VistaVox S
■ Vysoce kvalitní 3D i 2D snímky s jedním přístrojem, made in Germany.

■ Nyní za zvýhodněnou cenu – 
    kontaktuje nás na info@duerr.cz nebo +420777477052 a vyžádejte si nabídku.

DOKONALE OSTRÉ OPG SNÍMKY

■ Anatomické FOV 130x85mm 
Vám na rozdíl od standardního
FOV 80 x 80 mm ukáže 
celou čelist. 

■ Kromě toho máte možnost 
pracovat lokálně s FOV 
50 x 50 mm.

* Po zaregistrování přístroje, získáte 
záruku 2+1 rok. Více informací a podmínky 
akce na www.duerrdental.com

Navštivte www.vistavox.cz

■ Intraorální snímky ■ Vizualizace plaku
a zubního kazu (PROOF)

■ Detekce
aproximálního
kazu (PROXI)

■ Komplexní řešení pro špičkovou intraorální diagnostiku 
■ Bez rentgenového záření

VistaCam iX

CENA OD 51.700 Kč

Intraorální kamera    2.990 EUR 1.970 EUR

Intraorální kamera s PROOF a PROXI funkcí 4.900 EUR 2.570 EUR

D
IA

G
N

O
ST

IK
A

* Po zaregistrování přístroje, získáte záruku 2+1 rok. 
Více informací a podmínky akce na www.duerrdental.com
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VECTOR PARO PRO
Nejšetrnější ošetření parodontu

■ Velmi jemný scaler

■ Nízké vibrace v rukou

■ Perfektní světelnost

■ Možnost použití s Vector Fluid Polish – hydroxylapatit zahladí dentinové tubuly 
a snižuje citlivost ošetřeného místa

Aneta Stryjová, Dis., dentální hygienistka, Praha

“Když srovnám Vector Scaler s ostatními scalery na 
trhu, tak je ještě šetrnější a příjemnější pro pacienta 
a koncovka mi také přijde ještě drobnější, ale přes-
to účinná. Určitě vhodný na recall, plně dokáže 
nahradit ruční čištění nástroji. Dostane se i do velmi 
těžko přístupných míst (pod bod kontaktu, jamky 
na povrchu kořene, mezikořenové prostory). Šetrný  
k dásním, pacienti i s citlivými krčky si ho pochvalují 
a nechají se s ním v klidu ošetřit. Skvěle se mi s ním 

pracuje také po ručním subgingiválním scalingu kyretami, vyplachuji  
s ním kapsy a dohlazuji povrch kořene.“

■ Slouží k dočištění kořene

■ Princip ultrazvukové čističky – bezdotykově čistí

■ Šetrný k ruce ošetřujícího I k pacientovi

■ Hydroxylapatit snižuje citlivost při ošetření I po něm

VECTOR SCALER nástavec

VECTOR PARO nástavec

MDDr. Helena Chocholáčková, zubní lékař, České Budějovice

“S přístrojem Vector pracuji v naší ordinaci již přes  
7 let, mám zkušenost jak s první generací přístroje, 
tak i s nejnovějším typem. Na druhé generaci Vec-
toru oceňuji snazší údržbu. Přístroj se již tolik neucpá-
vá a díky větší nádržce není třeba doplňovat vodu 
tak často. Příjemný je také násadec, který je oproti 
staršímu typu lehčí do ruky a lépe se drží.”

VECTOR – vyměňte starý za nový, 
a ušetřete až 1.150 EUR

Vector Paro Pro
(scaler a paro násadec v jednom)  4.500 EUR

Vector Paro
(bez scaleru)     3.590 EUR
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* Po zaregistrování přístroje, získáte záruku 2+1 rok. 
Více informací a podmínky akce na www.duerrdental.com
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NOVÁ SUBGINGIVÁLNÍ TRYSKA

■ 11,7 mm dlouhá
■ značení hloubky podle WHO
■ příjemně ohebná
■ dokonale čistí parodont

MyLunos Pro 
set pro supra- a subgingivální pískování

 1.990 EUR
MyLunos Extension Set Perio
Upgrade pro stávajíci supra-set pískovačky

 670 EUR

MyLunos
set pro supragingivální pískování

 1.656 EUR

Alena Tihanová, Dis., Dentální hygienistka, Kladno
„Používám MyLunos přes rok, rozpustné písky jsou 
velmi jemné pro pacienty a přitom dostatečně 
efektivní na odstranění pigmentací. Mým každo-
denním cílem je dovést své klienty k metě CPITN 0. 
K tomu je třeba trpělivost a preciznost, dobrá moti-
vace a názorná instruktáž - na to vše je treba čas. 
Díky přístroji a materiálům Lunos ho mám. Bezpečí 
a komfort klienta je pro mne nedílnou součástí kon-

ceptu „mé“ dentální hygieny. Při množství klientů, které mám, vítám 
časovou úsporu vlastního ošetření při dodržení kvalitativního stan-
dardu. Diky biokompatibilitě písků je velmi rozšířena indikační skupi-
na pacientů. Pružná a adaptabilní subgingivální koncovka mi výraz-
ně usnadňuje například recall parodontologických, ortodontických 
nebo protetickych klientů včetně pacientů s implantáty. Výborná je 
při ošetření furkací nebo distálních ploch molárů. Snadná manipulace 
při změně indikace, čištění a možnost přístroj kompletně autoklávovat 
je bonusem.“

MyLunos
Šetrné, ale efektivní pískování

LUNOS Gentle Clean
      
      
      4 x 180g 95,5 EUR 76 EUR

LUNOS Perio Combi
      
      4 x 100g 71,5 EUR 57 EUR

Polštářek LUNOS
       
       95 EUR

Wellness ručníčky LUNOS
            50 ks 72 EUR (1,44 EUR za kus)

Ústní voda LUNOS
      

      2,5l 32,5 EUR

Leštící a depurační pasty LUNOS
LUNOS Two in One

      100 g 28,5 EUR

LUNOS Super Soft
      
      50 g 17,9 EUR

Fluoridace
Fluoridační gel LUNOS
      250 ml 19 EUR

Fluoridační lak LUNOS
      
      10 ml 25 EUR

Balení 180 g = cca 20 pacientů
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Profylaktický prášek pro 
supragingivální ošetření, 
rozpustný ve vodě

Profylaktický prášek pro 
subgingivální ošetření, 
rozpustný ve vodě

Omyvatelný, dezinfikovatelný, 
chrání krční páteř pacienta

Pro otření obličeje po profylaxi, 
dárek pro pacienta

Skvělá svěží chuť

RDA 28 
Čistí a leští během 10 vteřin

RDA 5
Pro děti, implantáty,
protetiku

12.300 ppm
skvělá svěží chuť

22.600 ppm
rychlá pomoc pro citlivé 
krčky

NOVINKA!



ID 212
■ Koncentrát k čištění a dezinfekci nástrojů s nejlepší 

snášenlivostí s materiály. 

■ Skvělá snášenlivost s materiálem u nástrojů s pryžovými/
silikonovými součástmi. 

■ Baktericidní včetně Tb, fungicidní, omezeně virucidní 
& nezapouzdřené viry (adenoviry, noroviry).

Účinné látky: Kvartérní amonné sloučeniny

    2,5 l 57,5 EUR

ID 213
■ Uznávaná alternativa pro střídání s ID 212

■ Koncentrát k čištění a dezinfekci nástrojů při krátké 
době působení v ultrazvukové lázni

■ Baktericidní včetně Tb, levurocidní, omezeně 
virucidní & nezapouzdřené viry (adenoviry, noroviry). 

Účinné látky: alkylaminy, kvartérní amonné sloučeniny

    2,5 l 61,8 EUR

Hygobox
■ Vyberte si barvu víka. 

■ Hygobox s obsahem 3 litry je oblíbená nádoba 
na dezinfekci nástrojů díky ergonomickému 
odkapávači a samolepkám pro aktuální 
informaci o připraveném roztoku. 

■ Odkapávací poloha pro integrovaný nástavec 
bezpečná proti překlopení. 

■ Nástroje se nezachytávají díky speciálně 
tvarované štěrbině.

     67,8 EUR

Dezinfekce nástrojů

ID 220
■ Dezinfekce vrtáčků

■ Plně virucidní, roztok připravený k použití, 
k čištění a dezinfekci rotačních nástrojů.  

■ Baktericidní včetně Tb, fungicidní, virucidní 
(testované podle DVV/RKI a EN 14476).

■ Vysoký čisticí účinek zvláště pro jemné struktury vrtáčků 
a frézek, vysoká ochrana proti korozi.

Účinné látky: Alkoholy v alkalickém prostředí

    2,5 l 37,2 EUR
Frezátor (Bur box)

■ Robustní dezinfekční nádoba 
pro rotační nástroje.

■ Obsahuje vnitřní sítko a víčko.

■ Autoklávovatelné do 121 °C.

■ Vysoký 8 cm, průměr 8,8 cm, objem 200 ml.

     
     11,9 EUR

Hygosonic

■ Vyhřívaný ultrazvukový přístroj pro řádné
vyčištění nástrojů, pomůcek, protéz atd. 

■ Navíc mohou být nástroje bezpečně 
dezinfikovány použitím výrobků ID/MD.

Rozměry (VxŠxH): 21,4 x 30 x 17,9 cm

Objem vaničky: 2,75 litru

     1.143 EUR 
(včetně plastového krytu, ponorného sítka, 
ponorného košíku a skleněného pohárku)

Alternace ID 212 s ID 213 je možná, nemají shodné složení  
a obsahují vždy jinou převažující účinnou látku. Vyžádejte si  
kompletní dezinfekční plán Dürr Dental pro Vaši ordinaci.
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Šetrná péče pro Vaše ruce!
HD 410 Dezinfekce rukou

■ Nevysušuje ruce díky zpětnému 
promaštění, zanechává příjemnou vůni.

■ Maximálně rychlá: hygienická 
dezinfekce rukou 15 vteřin / chirurgická
dezinfekce rukou 90 vteřin.

Účinné látky: Alkoholy

     500 ml 12 EUR

HD 435 mycí emulze
■ Jemná mycí emulze s pH faktorem vlastním 

pokožce pro uchování přirozené kožní mikroflóry.

■ Nealkalická a bez obsahu mýdla – uchovává 
ochranný kyselý plášť pokožky. 

■ Intenzivně čisticí díky vybraným aktivním mycím 
složkám.

■ Obsahuje promašťující látky pečující o pokožku 
a složky pro zvlhčení pokožky.

Účinné látky: Aktivní čisticí tenzidy, 
antimikrobiální látky a alantoin.

     500 ml 12,2 EUR

HD 440 pečující krém
■ Chrání, pečuje a zamezuje zánětům, zamezuje 

vysychání pokožky.

Obsažené látky: Ošetřující oleje, výtažek z vilínu, 
alantoin

     500 ml 14,9 EUR

Doporučujeme použití 
s dávkovací pumpičkou 
11,8 EUR

Orotol Basic SET

TIP: Pro správné použití OROTOL a MD 555 hledejte na Youtube 
„Durr Dental Cesko“ anebo vyfoťte QR kód:

Standardní cena za jednotlivé výrobky: 163 EUR   Akční cena: 126 EUR
Ušetříte: 37 EUR

Orotol® Basic-Set
1 x 2,5 l lahev Orotol Plus
1 x 2,5 l lahev MD 555 cleaner
1 x 800 ml lahev MD 550
1 x OroCup
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Proškolený Technik, Vaše jistota
V roce 2018 jsme vyškolili přes 80 techniků z Česka a Slovenska v našem školícím 

centru v Německu. To je naše garance pro Vás, že Váš kompresor, odsávací 

zařízení nebo odlučovač amalgamu Dürr Dental Vám bude sloužit spolehlivě, 

a co nejdéle.

KOMPRESORY ODSÁVACÍ SYSTÉMY

Řešení separace amalgámu

Akční nabídka - odlučovače 
amalgámu do Vaší ordinace!

CA 4 - centrální odlučovač
amalgámu až pro 4 soupravy

3.264 EUR 2.196 EUR
Vaše úspora 1.068 EUR

Akce platí výhradně na Slovensku, platnost je omezená do 31.  12.  2019. Změny jsou vyhrazené.  
Pro bližší informace kontaktujte Vaše dentální depo nebo napište na info@duerr.cz

pro mokré sání

pro suché sání

CA 2 - centrální odlučovač
amalgámu až pro 2 soupravy

2.568 EUR 1.968 EUR
Vaše úspora 600 EUR

CAS 1 Combi - 
odlučovač amalgámu 
pro instalaci do soupravy

2.160 EUR 1.740 EUR
Vaše úspora 420 EUR

pro mokré sání
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Speciální nabídka – 
legendární německé kompresory 
pro zubní ordinace, 
nyní za dostupnou cenu!

5280-01 Tornado 2, 
  výkon 125 l/min., 
  bez sušiče vzduchu
  
2.570 EUR 2.155 EUR*
Vaše úspora 415 EUR

5282-01 Tornado 2, 
  výkon 110 l/min., 
  s membr. sušičem vzduchu

3.830 EUR 3.012 EUR*
Vaše úspora 818 EUR

5180-01 Tornado 1, 
  výkon 67 l/min., 
  bez sušiče vzduchu

1.510 EUR 1.210 EUR*
Vaše úspora 300 EUR

5182-01 Tornado 1, 
  výkon 60 l/min., 
  s membr. sušičem vzduchu 

2.616 EUR 2.100 EUR*
Vaše úspora 516 EUR

* Po zaregistrování přístroje, získáte záruku 2+1 rok. 
Více informací a podmínky akce na www.duerrdental.com

pro spolehlivou práci Vašeho CAD CAM systému 
díky elektronickému nastavení rozsahu tlaku

Kompresory pro CAD CAM systémy

Duo     230 V

5.200 EUR 4.270 EUR

Duo Tandem, s 1 agregátem  400 V

5.990 EUR 4.920 EUR

Quattro    400 V

7.100 EUR 5.840 EUR

Duo Tandem, s 2 agregáty  400 V

7.960 EUR 6.540 EUR

Quattro Tandem, s 2 agregáty 400 V nebo 230 V

11.400 EUR 9.370 EUR

Určeny pro: KaVo ARCTICA engine, KaVo
Everest engine, AmannGirrbach ceramill® motion 2,  
AmannGirrbach ceramill ® mikro, vhf camfacture N4,  
vhf camfacture K5, Planmeca PlanMill 40, Zubler DC1, DC5,  
Roland DWX-4, DWX-50, DWX-51D, imes-icore CORiTEC 140i,  
240i, 250i, 340i, 350i, 440i, 450i

Určeny pro: Sirona inLab MC X5, Wieland
ZENOTEC select, Wieland ZENOTEC mini,eramill® motion,  
AmannGirrbach ceramill® argotherm, Planmeca PlanMill 50,  
vhf camfacture, vhf camfacture-S2, vhf camfacture-K4, 
Datron D1, Zirkonzahn (M1, M3, M4, M5, M6), Roland DWX-4W

Určen pro: Ivoclar Vivadent PrograMill (PM3, PM5, PM7), 
Datron D5, imes-icore CORiTEC 550i, 750i
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UŠETŘÍTE:930 EUR

UŠETŘÍTE:1.070 EUR

UŠETŘÍTE:1.260 EUR

UŠETŘÍTE:1.420 EUR

UŠETŘÍTE:2.030 EUR



JSME TU PRO VÁS

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Hledejte „Durr Dental Cesko“ anebo vyfotografujte mobilem QR kód níže.

Všechny ceny jsou vč. DPH a platí do 31. 12. 2019.
Změny jsou vyhrazeny.

Ing. Jan Černý
Area Sales Manager 

pro ČR a SR
+420 777 477 052

Beáta Szabová
Product Consultant

+420 733 547 096
Bc. Martin Beroušek

Technical Product Specialist 
pro ČR a SR

+420 777 333 414

YOUTUBEFACEBOOK


