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Profilaxis
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a terméket a 340. oldalon találja

Minden, amire szüksége van.
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prophy top
a terméket a 349. oldalon találja

fogkefe
a terméket a 316. oldalon találja

comfort fogközkefe
a terméket a 322. oldalon találja

gumcare
a terméket a 334. oldalon találja
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Fog- és nyelvtisztítás

        fogkefe
a fogkefével – a ferde sörtéknek köszönhetően - a nehezen elérhető helyek is alaposan tisztíthatóak.  
a fogkefe fej hátoldalán nyelvtisztító található. a puha, ergonómikus nyél kiváló fogást biztosít.
059 810 zöld 1 db 395
059 811 kék 1 db 395
059 812 rózsaszín 1 db 395
059 813 sárga 1 db 395
 5 darabtól darabonként 345
 10 darabtól darabonként 295

295 Ft-tólmár

        gyermekfogkefe
4-soros gyermekfogkefe nyelvtisztítóval a fej hátoldalán. a színezett sörték indikátorként szolgálnak, és 
megmutatják, hogy mikor esedékes a fogkefe cseréje. a sörték közepes keménységűek. a markolat ki-
alakítása speciálisan a 4-7 éves gyermekek kezéhez készült, biztos fogást biztosít. egyesével csomagolva.
200 870 kék 1 db             245
200 871 pink 1 db 245
 5 darabtól darabonként 225
 10 darabtól darabonként 195

195 Ft-tólmár

10

Humble Brush fogkefe (The Humble & Co.)

a hagyományos fogkefék környezetbarát alternatívája 100 % bambusz nyéllel műanyagmentes, kör-
nyezetkímélő karton csomagolásban. a lekerekített fogkefefej optimálisan illeszkedik a fogformához. 
különböző színű, lágy és közepes erősségű kefével rendelhető.
759 873 lágy, fehér 1 db 1.145
759 874 lágy, kék 1 db 1.145
759 875 lágy, sárga 1 db 1.145
759 876 lágy, lila 1 db 1.145
759 877 lágy, fekete 1 db 1.145
759 878 közepes, kék 1 db 1.145
759 879 közepes, sárga 1 db 1.145
759 863 közepes, lila 1 db 1.145ÚJDONSÁG

Humble Brush gyerekfogkefe (The Humble & Co.)

Bambuszból készült gyerekfogkefe a hagyományos kézi fogkefék alternatívájaként papír csomagolás-
ban. kicsi kefefej nagyon puha sörtékkel.
759 881 kék 1 db 1.145
759 883 lila 1 db 1.145
759 882 sárga 1 db 1.145
759 880 fehér 1 db 1.145

ÚJDONSÁG

Humble Brush fogkefe tartó (The Humble & Co.)

Bambuszból készült tartó a humble fogkefék tárolására utazások alkalmával.
859 801 fogkefetartó felnőtt fogkeféhez és nyelvtisztítóhoz 1 db 1.845
859 802 fogkefetartó gyermek fogkeféhez 1 db 1.845
 

859 800 bambuszból készült állvány 1 db 1.195

ÚJDONSÁG
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Pro-Expert CrossAction 8+ (Oral-B)

ergonómikus, életkornak megfelelő motívumokkal ellátott fogkefe 8 éves kortól maradandó és tej-
fogakhoz. a crisscross sörték hatékonyan eltávolítják a lepedéket, a ferde power-tip-sörték a nehezen 
elérhető fogközi lepedéket is elérik, a puha külső sörték az érzékeny fogínyt masszírozzák.
498 859 pro expert crossaction 8+ 1 db 875
 5 darabtól darabonként 795

Oral-B Stage fogkefe gyerekeknek (Oral-B)

a fogkefék feji részét az állkapocs fejlődéséhez igazodva alakították ki. a puha sörték kíméletesen, de 
alaposan tisztítanak. a négy, korcsoportonként változó formájú nyél megkönnyíti a fogmosást.
Stage 1 (4-24 hónap): tömör, speciálisan a szülő kezéhez kialakított, kanál alakú nyél, extra finom sörte
• széles fej a tökéletes tisztításhoz és a fogíny masszírozásához
• kisbabáknak alkalmas anyagok és motívumok, párnázott feji rész az érzékeny fogíny védelmére
Stage 2 (2-4 év): keskeny fej, extra finom, puha sörték
• kis Power-Tip sörték a molárisokhoz és a rágófelszínhez,  tömör nyél a „kezdő” fogmosóknak
• Disney motívumok,  párnázott feji rész az érzékeny fogíny védelmére
Stage 3 (5-7 év): keskeny fej, sörték az első maradó molárisokhoz
• konkáv sörte kialakítás minden egyes fog alapos tisztításához
• tömör, gyerekkézhez kialakított nyél
• kedvelt gyerekmotívumok, párnázott feji rész az érzékeny fogíny védelmére
498 812 Stage 1 (4–24 hónap) 1 db 675
498 813 Stage 2 (2–4 év) 1 db 675
498 814 Stage 3 (5–7 év) 1 db 675
  5 darabtól (azonos változat) darabonként 625

Prosonic micro 2 (Hager & Werken)

30.000 rezgés / perc rezgésszámú fogkefe, cserélhető fogkefe fejjel. megbízhatóan eltávolítja az elszíne-
ződéseket és lerakódásokat. a kefe hátsó oldala nyelvtisztítóként használható. (hagyományos aaa 1,5V 
mikroelemmel használható)
222 886 prosonic micro fogkefe 1db fejjel, elemmel  1 db 4.825
222 887 2 db pótfej (közepes keménységű) 1 csomag 2.995

Oral-B Indicator fogkefe (Oral-B)

fogkefe ovális fejjel, sík kefével és új, ergonómikus komfort-nyéllel. Jelzi, hogy mikor kell lecserélni.
198 882 Indicator fogkefe, méret 35 1 db 595
 10 darabtól  darabonként 545

Pro Expert CrossAction Anti-Plaque (Oral-B)

ergonómikus nyelű kézi fogkefe, amely több plakk eltávolítására képes, mint bármely más kézi oral-B 
fogkefe. a hosszabb- rövidebb zöld crisscross szálak mélyen bejutnak a fogközökbe és minden egyes 
tisztítómozdulattal eltávolítják a plakkot. a ferdén vágott rövid fehér crisscross szálak a fogfelszínt 
tisztítják. több mint 700 szál hatékonyan tisztítja a nehezen elérhető hátsó moláris területet. a fogkefe 
elhasználódását az indikátorszálak jelzik színük elhalványulásával.
359 810 anti-plaque 35, közepes 1 db 995
 5 darabtól darabonként 895

Pro-Expert Pulsar (Oral-B)

elemmel mûködõ fogkefe oral-B minõségben. flexibilis micropulse szálak és a nyomásra érzékeny fog-
kefefej pulzáló mozgásával alaposabb a lepedékeltávolítás. Napi kétszeri fogmosást figyelembe véve az 
elem 3 hónapig mûködik. Blister csomagolásban.
598 854 pulsar pro-expert 35 extra puha 1 db 1.395
 5 darabtól darabonként 1.325

Pro Expert CrossAction Rundum Sauber (Oral-B)

a pro expert crossaction anti-plaque fogkefére jellemzőkön felül a rundum Sauber fogkefe fogíny 
stimulátorai gyengéden masszírozzák a fogínyt. Négy hét használattal már hozzájárul fogínye egészségé-
nek megőrzéséhez. a fogkefe fej puha, lamellás felületével gyengéden és kíméletesen tisztíthatja a nyelv 
felületét.
359 811 rundum Sauber 35, közepes 1 db 995
 5 darabtól darabonként 895

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

10
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Thienelino baby fogmosó készlet (THIENEL)

fogkefe kifejezetten a 0-3 éves korosztály számára. a kefe sörtéi két területből állnak: hosszabb sörték 
a kefe fejénél (kék illetve rózsaszín), melyek adagolják a fogpasztát, illetve megtisztítják a fogközöket és 
a fogfelszínt az ételmaradékoktól, valamint az extra lágy fehér sörték, melyek ragyogóan tisztára polí-
rozzák a fogakat. az ergonómikusan kialakított markolat tökéletesen illik a gyermekkezekbe. a fogke-
fe nyaki részének rugózása rendkívül ellenálló. a markolat vége kiváló fogzási segítség a legkisebbek 
számára. a lágy gumi profil kíméletesen segíti az első tejfogak áttörését. a készlet a következőkből áll:  
1 fogkefe, 1 fogkefetartó, 1 homokóra.
359 886 macis motívummal, pink 1 készlet 925 
359 885 macis motívummal, kék 1 készlet  925
 5 csomagtól csomagonként 875

Vidám fogmosó készlet a legkisebb pácienseknek. kezelés után ajándékként is ideális. a készlet tar-
talma: 1 fogmosó óra, 1 tapadókorongos fogkefe, 1 3D-s matrica.
059 857 pink, rosalie fogtündér 1 csomag 675
059 858 kék, Sárkányfog lovag 1 csomag 675
 5 csomagtól csomagonként 625

Thienelino gyerek fogmosó készlet (THIENEL)

Thienelino gyermekfogkefe (THIENEL)

a helyes fogmosási technika bemutatására, vagy ajándéknak. Beleillik a thienelino fogkefetartóba.
 gyermekfogkefék (tartó nélkül), 10 db 
159 899 fogtündér (pink) 1 csomag 1.795
159 898 lovag (kék) 1 csomag 1.795
 3 csomagtól csomagonként 1.695

elmex fogkefék (0-12 éves korig) (CP GABA)

 elmex kezdõ fogkefe: (elsõ fogtól 3 éves korig),  
698 810 megfelelõ nyél és puha, kímélõ sörték 1 db 675
 5 darabtól darabonként 625
 elmex gyerek fogkefe: (3-6 év), vezetõvonalakkal  
698 811 ellátott nyél a fogápolás elsajátításához, puha sörték 1 db 675
 5 darabtól darabonként 625
 elmex junior fogkefe: (6-12 év) megkönnyíti a  
 fogmosást fogváltáskor, az x-sörték tisztítják 
798 818 a fogközöket is.  1 db 975
 5 darabtól darabonként 895

Curaprox sensitive CS (Curaden)

fogkefe kicsi és tömör fejjel. 5460 ultra finom illetve 3960 szuper finom sörték gondoskodnak a ha-
tékony és alapos tisztításról. a fognyakat nem sérti.
498 897 cS 5460 ultrasoft 1 db 1.375
498 898 cS 3960 supersoft 1 db 1.375
 5 darabtól  darabonként  1.295Kiváló minőség,

nagyszerű ár!
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hatékony és alapos fogmosást eredményező fogkefe. két típus: meridol puha - mikrofinom sörtevégek; 
meridol közepes - kívül mikrofinom sörtevégek, belül cilinderes sörték. csomagolása: celofán.
098 813 puha 1 db 1.255
298 879 közepes 1 db  1.255
 5 darabtól darabonként 1.095

meridol fogkefe (CP GABA)

extra lágy speciális fogkefe mikró finomságú sörtékkel, elsősorban időszakos használatra, parodontális 
kezelések időtartamára, operációk és implantátum beültetések után.
698 855 extra lágy 1 db 1.255
 5 darabtól darabonként 1.095

meridol speciális fogkefe (CP GABA)

GUM SensiVital fogkefe (SUNSTAR)

extra lágy fogkefe, hosszú, mikrofinomságú sörtehegyekkel. kíméletes a szabadon álló fognyakkal és a 
fogínnyel szemben. a kompakt kefe fej optimális tisztítást biztosít a nehezen elérhető helyeken is.
087 831 gum SensiVital fogkefe 1 db 975
 5 darabtól darabonként 875

Select fogkefék (TePe)

kellemes fogású, keskeny fejű fogkefe. a legömbölyített végű sörték kíméletesek a fogakhoz és a 
fogínyhez. két méretben és 3 keménységben szállítható. (a színek közti választás véletlenszerűen 
történik)
 normál méret:  
084 800 közepes 1 db 495
084 801 lágy 1 db 495
084 802 nagyon lágy 1 db 495
 kis méret:  
084 803 közepes 1 db 495
084 804 lágy 1 db 495
084 805 nagyon lágy 1 db 495

TePe GOOD fogkefe (TePe)

95%-ban klímasemleges megújuló nyersanyagból készülő új fogkefe. a bioalapú polietilén markolat sta-
bil és felhasználóbarát. mindhárom méret sörtéi lágyak, lekerekítettek - kíméletes fogtisztítást tesznek 
lehetővé. a hajlékony, elvékonyodó nyaknak köszönhetően valamennyi fog könnyen elérhető. a "normál 
lágy" fogkeféket felnőtteknek és nagyobb gyerekeknek, a "kompakt lágy" fogkeféket gyerekeknek és 
a kisebb kefefejet kedvelő felnőtteknek, míg a "mini extra lágy" fogkeféket 3 év alatti gyermekeknek 
ajánljuk.
084 818 mini extra lágy 1 db 575
084 816 normál lágy 1 db 575
084 817 kompakt lágy 1 db 575

Supreme Compact fogkefe (TePe)

kettős sörtefelülettel, legömbölyített sörtékkel, lapos, keskenyedő fejjel, valamint egyénileg hajlítható 
nyakkal rendelkező fogkefe.
398 839 Supreme compact fogkefe 1 db 595
 5 darabtól darabonként 

Infant-O-Brush-Y fogkefe (Hager & Werken)

kisgyermek fogkefe rágókával.
122 858 sárga 1 db 995
122 859 piros 1 db 995

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG
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Happy Morning Xylitol (Hager & Werken)

egyszerhasználatos fogkefe xylitol-os fogkrémmel. a xylitol antikariogén hatású, csökkenti a plakk-és 
savképző baktériumokat. kisfejű fogkefe (2,5 cm), kellemes és friss íz.
022 814 50 db 1 csomag 4.495

GUM egycsomós fogkefe (SUNSTAR)

puha fogkefe fogpótlások, bracketek és nehezen elérhető helyek tisztításához.
087 809 nr. 308 egycsomós fogkefe 1 db 675
 10 darabtól darabonként 625

I-Prox P egycsomós fogkefe (Hager & Werken)

kúpos végű, egycsomós fogkefe a fogínyszegély és a fogínytasakok hatékony tisztítására. kiválóan 
használható fogszabályzó készülélkek, implantátumok és fogközök tisztítására is. a 14 cm hosszú 
nyél végére a fej 60° és 120°-os szögben egyaránt felhelyezhető. a 3 tartalék kefét a nyél belsejében 
tárolhatjuk.
122 850 készlet: 1 nyél, transzparens kék, 4 kefe 1 készlet 1.445
122 851 készlet: 1 nyél, transzparens pink, 4 kefe 1 készlet 1.445
122 897 utántöltő: fehér, 4 db 1 csomag 995

Curaprox „sensitive“ single & sulcular (Curaden)

egyköteges kefe lekerekített sörtékkel a fogíny peremének, az implantátumok nehezen hozzáférhető 
területeinek, molárisok, bracketek és csúsztatók tisztítására és ápolására.
498 895 curaprox cS 1006: 6 mm hosszú 1 db 1.555
498 896 curaprox cS 1009: 9 mm hosszú 1 db 1.555
 5 darabtól  darabonként 1.495
 10 darabtól  darabonként 1.395

Négysoros, fogkrémmel impregnált, egyesével csomagolt, egyenes nyelű fogkefe. 
100 890 100 db 1 csomag 5.225
 3 csomagtól csomagonként 4.995

Egyszerhasználatos fogkefe (UNIGLOVES)

        ultrafresh egyszerhasználatos fogkefe
fogkrémmel impregnált, 3-soros egyszerhasználatos fogkefe keskeny, ovális fejjel. egyesével csoma-
golt. 100 db/csomag.
400 820 sötétkék 1 csomag 4.775
400 821 zöld 1 csomag 4.775
400 822 narancs 1 csomag 4.775
400 823 rózsaszín 1 csomag 4.775
400 824 sárga 1 csomag 4.775
400 825 vegyesen: kék, narancs, sárga, zöld színekből 1 csomag 4.775
 3 csomagtól csomagonként 4.595

4.595 Ft-tólmár

10

3-soros, fogkrémmel impregnált transzparens egyszerhasználatos fogkefe, egyesével csomagolva.  
100 db / csomag.
156 800 transzparens 1 csomag 2.845

egyszerhasználatos fogkefe
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Implant Care (TePe)

Innovatív fogkefe kifejezetten implantátumok tisztítására. az egyedülálló hajlásszög és a keskeny fej 
elősegíti a nehéz palatinális és linguális tisztítást.
 398 836 Implant care 1 db 1.095

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

a nehezen elérhető helyek optimális ápolására kifejlesztett fogkefék: a Solo Soft és médium fogínyszé-
lekhez, nagy fogközökhöz, rendellenesen álló fogakhoz, hidakhoz, fogszabályzó készülékekhez, bölcses-
ségfogakhoz; a Solo ultrasoft különösen érzékeny fogínnyel rendelkező betegeknek, implantációt vagy 
fogműtétet követően; a Solo Long (hosszú és kíméletesen lágy sörtéinek köszönhetően) mély fogínyta-
sakokhoz.
159 815 Solo Soft (lágy) 1 db 895
159 816 Solo medium (közepes) 1 db 895
159 830 Solo ultra Soft (ultra lágy) 1 db 1.295
159 832 Solo Long (hosszú) 1 db 1.345

Solo fogkefék (Tandex)

Special care fogkefe (TePe)

Speciálisan kifejlesztett fogkefe ultra finom sörtékkel. alkalmazható vékony, érzékeny szövetek, feltárt 
gyökérfelszínek, ínygyulladások esetén és sebészeti beavatkozások, pa-kezelések, sugár- és rönt-
genterápiák után is.
398 852 Special care fogkefe 1 db 1.095
 5 darabtól darabonként 995

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Vitis implant sulcus fogkefe (Dentaid)

kifejezetten implantátumot, protézist, valamint fogszabályzó készüléket viselő, illeteve fogíny 
problémákkal bíró betegek számára fejlesztett fogkefék. a lágy, legömbölyített tynex sörték kétsoros 
elhelyezése elősegíti a foglepedék pontos és hatékony eltávolítását a fogínyszélekről.
017 800 Vitis implant sulcus fogkefe 1 db 1.595

Vitis gingival fogkefe (Dentaid)

 egyénileg hajlítható, speciális fejkialakítású fogkefe, fólia csomagolásban.
017 801 Vitis gingival fogkefe 1 db 995

Implantológiai és orthodonciai fogkefe (TePe)

keskeny, kétsoros puha fej, lekerekített sörtékkel. hatékonyan távolítja el a plakkot az implantátu-
mokról, brackettekről. 
398 851 implantológiai és orthodonciai fogkefe 1 db 975
 5 darabtól darabonként 825

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

        m+W select nyelvtisztító

professzionális nyelvtisztítás. az egyik oldalán kefe, a másik oldalán pedig nyelvlehúzó található.
005 861 m+W nyelvtisztító 1 db 675
 5 darabtól darabonként 595

595 Ft-tólmár



322

Cikkszám  Termékleírás Rendelési egység Ft

ha többet akar

Telefon: +36 1 436 9790 • Fax: +36 1 436 9799 • e-mail: dental@mwdental.hu • honlap: www.mwdental.hu

Szájhigiénia

TePe GOOD nyelvtisztító (TePe)

az új, fenntartható termékcsalád 95%-ban klímasemleges bioalapú műanyagból készült nyelvtisztítója. 
eltávolítja a baktériumtartalmú lepedéket a nyelvről, javítja a szájhigiéniát, megelőzi a szájszagot.
084 819 TePe GOOD nyelvtisztító 1 db 1.175

Tong-Clin gél (Hager & Werken)

Lágy, ápoló hatású nyelvtisztító gél. megszűnteti a lepedéket a nyelven, tartós friss érzést biztosít. 
alkoholmentes, kamillát, zsályát és körömvirágot tartalmaz.
022 877 tubus, 50 ml 1 db 1.345

Humble Brush nyelvtisztító (The Humble & Co.)

100 % bambusz nyél, extra puha lekerekített kefe. környezetbarát, műanyagmentes karton csomagolás.
759 885 kék 1 db 1.135
759 884 lila 1 db 1.135

10

Fogköztisztítás

        comfort fogközkefe
fogközkefe ergonómikus nyéllel. a nylon sörtéket tartó merev fémdrót műanyag bevonatot kapott, hogy 
ne sértse a fog felszínét vagy az implantátumot. a sörtéket egy műanyag kupak védi, így a kefét bárhová 
könnyen magunkkal vihetjük. a kupak használat közben a kefe nyelének meghosszabbítására szolgál.  
8 kefe/csomag.
 készlet: 
000 879 180 fogközkefe, méretenként 20 db védőkupakkal 1 csomag 25.995
 utántöltő, 8 db / csomag: 
000 881 pink, xxxx-finom - Ø 1,8 mm 1 csomag 1.645
000 882 narancs, xxx-finom - Ø 2,0 mm 1 csomag 1.645
000 883 piros xx-finom - Ø 2,5 mm 1 csomag 1.645
000 884 kék, x-finom - Ø 3,0 mm 1 csomag 1.645
000 885 sárga, finom - Ø 3,5 mm 1 csomag 1.645
000 886 zöld, közepes - Ø 5,0 mm 1 csomag 1.645
000 887 lila, nagy - Ø 6,0 mm 1 csomag 1.645
000 888 szürke, x-nagy - Ø 9,0 mm 1 csomag 1.645
000 889 fehér, szuperfinom - Ø 1,6 mm 1 csomag 1.645
 10 csomagtól csomagonként 1.495

1.495 Ft-tólmár

         fogközkefe
Nylon kefe, fogközök tisztítására. a kefék könnyen befoghatók a műanyag nyélbe.  
Nem  autoklávozható.  10 db/csomag.
 készlet:  
000 870 1 nyél, 1-1 db mind a négy fajta keféből 1 csomag 845
 utántöltő: 
000 865 hengeres, piros, Ø 2,2 mm 1 csomag 895
000 866 hengeres, kék, Ø  2,8 mm 1 csomag 895
000 867 kúpos, piros, Ø 2,2 - 4 mm 1 csomag 895
000 868 kúpos, kék, Ø  3 - 6 mm 1 csomag 895
 5 csomagtól csomagonként 795
000 869 m+W fogközkefe-nyél 1 darab 645
 5 csomagtól csomagonként 545795 Ft-tólmár
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Curaprox CPS fogközkefe (Curaden)

Színkódolt, műanyagnyelű fogköztisztító kefe. 
CPS prime: rendkívül finom, mégis erős fogköztisztító kefe, a fogselyem igazi alternatívája.  
optimálisan használható a szűk fogközökben. Szinte minden interdentális résbe befér, a tisztítás haté-
kony és biztonságos. 
CPS regular: nyitott fogközi területekhez (tömések, koronák, hidak és sebészeti beavatkozások után). a 
kefék a nagyobb igénybevétel során, valamint a tömések, koronák és szájsebészeti beavatkozások után 
keletkező szélesebb interdentális rések esetén történő használatkor is megtartják az eredeti formájukat. 
CPS strong & implant: meghosszabbított, megerősített és rugalmasabb kefék, speciális követelmé-
nyekre, bracketek, implantátumok és hidak tisztításához. a műanyag bevonat védi az érzékeny titán 
implantátumokat. a keféket meghajlítva lehetővé válik az implantátumok speciális tisztítása. 
 CPS prime, 5 db:
498 870 cpS 06 türkíz, ultra-ultrafinom >0,6 mm 1 csomag 2.675
498 871 cpS 07 piros, ultra-finom >0,7 mm 1 csomag 2.675
498 872 cpS 08 pink, xxxx-finom >0,8 mm 1 csomag 2.675
498 873 cpS 09 sárga, xxx-finom >0,9 mm 1 csomag 2.675
498 874 cpS 011 világos zöld, xx-finom >1,1 mm 1 csomag 2.675
 CPS regular, 6 db: 
498 875 cpS 10 fehér, xxx-finom >1,0 mm 1 csomag 2.675
498 876 cpS 11 zöld, xx-finom >1,1 mm 1 csomag 2.675
498 877 cpS 12 kék, x-finom >1,2 mm 1 csomag 2.675
498 878 cpS 14 narancs, finom >1,4 mm 1 csomag 2.675
498 879 cpS 14z narancs, cilinderes >1,4 mm 1 csomag 2.675
498 880 cpS 15 fekete, médium >1,5 mm 1 csomag 2.675
 CPS strong & implant, 5 db: 
498 866 cpS 22 kék, x-finom >1,3 mm 1 csomag 2.675
498 867 cpS 24 narancs, finom >3,0 mm 1 csomag 2.675
498 868 cpS 25 fekete, médium >3,0 mm 1 csomag 2.675
498 869 cpS 28 violakék, kemény >2,5 mm 1 csomag 2.675
 5 csomagtól  csomagonként 2.545

cpS 06 cpS 07 cpS 08

cpS 09 cpS 011 cpS 10

cpS 11 cpS 12 cpS 15

cpS 22 cpS 24 cpS 25

Curaprox UHS univerzális fogkefe nyél rendszer (Curaden)

Valamennyi nyél illeszkedik az összes cpS keféhez.
498 881 alumínium nyél, uhS 410, egyvégű, zöld 1 db 2.785
498 882 alumínium nyél, uhS 411, egyvégű, pink 1 db 2.785
498 883 alumínium nyél, uhS 413, egyvégű, kék 1 db 2.785
498 884 alumínium nyél, uhS 420, kétvégű, ezüst 1 db 4.995

Pocket Box Set (Curaden)

higiénikus pocket-Box 3 pótkefével. kis zsebben is elfér. méret: 10 x 3 cm. Nem autoklávozható.
 CPS 457 készlet:
 1 műanyag tároló, 1 UHS 450 „mini-Click“ nyél, 
498 891 1-1 db cpS 07, 09, 011 kefe 1 készlet 3.275

Bambusz fogközkefe (The Humble & Co.)

kónikus formájú fogközkefe bambusz nyéllel és bevont dróttal.
 6 db / csomag:  
859 805 gr. 0, Ø 0,40 mm pink 1 csomag 1.635
859 806 gr. 1, Ø 0,45 mm narancs 1 csomag 1.635
859 807 gr. 2, Ø 0,50 mm piros 1 csomag 1.635
859 808 gr. 3, Ø 0,60 mm kék 1 csomag 1.635
859 809 gr. 4, Ø 0,70 mm sárga 1 csomag 1.635
859 810 gr. 5, Ø 0,80 mm zöld 1 csomag 1.635
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Fogközkefe (TePe)

Színes, ergonómikus nyelű interdentális kefe. a levehető kefevédő tok a nyél meghosszabbításaként is 
funkcionál. a műanyaggal bevont drótvég védi a fogfelszínt és az implantátumot a karcolódástól.
 8 kefe / csomag, 1 védőkupak: 
398 853  pink, xxxx-finom, 0,4 mm 1 csomag 1.895
398 854 narancs, xxx-finom, 0,45 mm 1 csomag 1.895
398 855 piros, xx-finom, 0,5 mm 1 csomag 1.895
398 856 kék, x-finom, 0,6 mm 1 csomag 1.895
398 857 sárga, finom, 0,7 mm 1 csomag 1.895
398 858 zöld, közepes, 0,8 mm 1 csomag 1.895
398 859 lila, nagy, 1,1 mm 1 csomag 1.895
398 837 szürke, 1,3 mm (védőkupak nélkül) 1 csomag 1.895
398 838 fekete, 1,5 mm (védőkupak nélkül) 1 csomag 1.895
 10 csomagtól  csomagonként 1.795
 25 kefe / csomag, védőkupak: 
698 830 rózsaszín 0,4 mm 1 csomag 4.765
698 831 narancs, 0,45 mm 1 csomag 4.765
698 832 piros, 0,5 mm 1 csomag 4.765
698 833 kék, 0,6 mm 1 csomag 4.765
698 834 sárga, 0,7 mm 1 csomag 4.765
698 835 zöld, 0,8 mm 1 csomag 4.765
698 836 lila, 1,1 mm 1 csomag 4.765
698 837 szürke, 1,3 mm (védőkupak nélkül) 1 csomag 4.765

X-soft fogközkefék (TePe)

a gondosan kiválasztott hosszúságok és az extra lágy sörték kiváló térkitöltést biztosítanak és egyúttal 
kíméletesek a papillákhoz. különösen ajánlott érzékeny fogínyek, gingivitisz vagy nyálkahártya beteg-
ségek esetén, operációkat követően. a középső drót műanyag bevonattal rendelkezik. Színkódolása 
megegyezik a hagyományos tepe fogközkefékével.
 8 kefe / csomag, 1 védőkupak: 
698 843  világosnarancs, 0,45 mm, xxx-finom 1 csomag 1.895
698 838 világospiros, 0,5 mm, xx-finom 1 csomag 1.895
698 839 világoskék, 0,6 mm, x-finom 1 csomag 1.895
698 840 világossárga, 0,7 mm, finom 1 csomag 1.895
698 841 világoszöld, 0,8 mm, közepes 1 csomag 1.895
698 842 világoslila, 1,1 mm, nagy 1 csomag 1.895
 10 csomagtól  csomagonként 1.795
 25 kefe / csomag, védőkupak: 
798 810 világosnarancs, 0,45 mm, xxx-finom 1 csomag 4.765
798 811 világospiros, 0,5 mm, xx-finom 1 csomag 4.765
798 812 világoskék, 0,6 mm, x-finom 1 csomag 4.765
798 813 világossárga, 0,7 mm, finom 1 csomag 4.765
798 814 világoszöld, 0,8 mm, közepes 1 csomag 4.765
798 815 világoslila, 1,1 mm, nagy 1 csomag 4.765

I-Prox L (Hager & Werken)

Bevont drótból készült színkódolt fogközkefék, higiénikus védősapkával. az L-fogmájú markolat a 60°-
os szöget bezáró fejjel kiváló hozzáférést biztosít.
 6 darabos csomag: 
322 800 pink Ø kefe / drót (mm) 1,8/0,4  1 csomag 995
322 801 sárga Ø kefe / drót (mm) 2,0/0,5 1 csomag 995
322 802 fehér Ø kefe / drót (mm) 2,5/0,6 1 csomag 995
322 803 zöld Ø kefe / drót (mm) 3,5/0,7 1 csomag 995
322 804 narancs Ø kefe / drót (mm) 2,5-5,0/0,8 1 csomag 995
322 805 barna Ø kefe / drót (mm) 5,0/0,8 1 csomag 995
322 806 sorozat: 1-1 darab méretenként 1 csomag 995

10

Mara Expert fogközkefe (Hager & Werken)

fluorid, chX és menta aroma réteggel impregnált puha prémium fogközkefe. műanyaggal bevont, orvo-
si nemesfémdrót, higiénikus védőkupakkal, amely nyélmeghosszabbításként is funkcionál. puha nyél a 
könnyebb kezelés érdekében.
 12 db/csomag:  
322 810 ISo 0, extra finom Ø drót 0,4 mm, pink 1 csomag 1.695
322 811 ISo 1, finom Ø drót 0,45 mm, narancs 1 csomag 1.695
322 812 ISo 2, közepesen finom Ø drót 0,5 mm, piros 1 csomag 1.695
322 813 ISo 3, közepesen széles Ø drót 0,6 mm, kék 1 csomag 1.695

ÚJDONSÁG



325

Cikkszám  Termékleírás Rendelési egység Ft

ha többet akar

Fogselymek

TePe EasyPick (TePe)

Szilikon felületű fogköztisztító kefe. Lágy a fogínyhez, kellemes masszázsélményt biztosít. hajlé-
kony, élettartama hosszú. markolata csúszásbiztos. 36 db + tartó.
359 855 XS/S, narancs 1 csomag 1.525
359 856 m/L, türkizkék 1 csomag 1.525

Interprox fogközkefe (Dentaid)

a személyreszabott fogközkefe. a csúszásmentes nyél megkönnyíti a célzott és kényelmes tisztí-
tást. a rugalmas fej és nyél maradandó alakváltozás nélkül a kívánt formára hajlítható, egyszerűbbé 
téve a hozzáférést a fogközökhöz. a drót műanyag bevonata megvédi a fogakat és a fogínyt az 
esetleges sérülésektől. a fekete-fehér tynex sörték jól láthatóvá teszik plakkot és a vért.
 6 db / csomag: 
017 805 rózsaszín, 0,38 mm nano 1 csomag 1.695
017 806 narancs, 0,50 mm, super micro 1 csomag 1.695
017 807 zöld, 0,56 mm, micro 1 csomag 1.695
017 808 piros, 0,60 mm, mini, kúpos 1 csomag 1.695
017 809 sárga, 0,70 mm, mini 1 csomag 1.695
017 810 világoskék, 0,80 mm, hengeres 1 csomag 1.695
017 811 kék, 0,80 mm, kúpos 1 csomag 1.695
017 812 lila, 0,94 mm, maxi 1 csomag 1.695
 100 db egyesével cellofánba csomagolva: 
017 813 rózsaszín, 0,38 mm nano 1 csomag 24.995
017 814 narancs, 0,50 mm, super micro 1 csomag 24.995
017 815 zöld, 0,56 mm, micro 1 csomag 24.995
017 816 piros, 0,60 mm, mini, kúpos 1 csomag 24.995
017 817 sárga, 0,70 mm, mini 1 csomag 24.995
017 818 világoskék, 0,80 mm, hengeres 1 csomag 24.995
017 819 kék, 0,80 mm, kúpos 1 csomag 24.995
017 820 lila, 0,94 mm, maxi 1 csomag 24.995

Szájhigiénia

TePe Angle (TePe)

egyszerűen használható fogközkefe, amellyel alaposan megtisztíthatók a fogközök. a keskeny, sarkított 
fejjel és a hosszú lapos nyél segítségével a moláris területet palatinálisan, bukkálisan és linguálisan 
tisztíthatjuk. a tepe angle 6 méretben rendelhető. a megadott átmérő a dróterősségre vonatkozik. a 
műanyaggal bevont drót nem karcolja a fogak vagy az implantátumok felülelét. a nyél újrahasznosított 
műanyagból készült. 6 kefe / csomag.
798 825 rózsaszín, xxxx-finom 0,4 mm  1 csomag 1.655
798 826 narancs, xxx-finom 0,45 mm 1 csomag 1.655
798 827 piros, xx-finom 0,5 mm  1 csomag 1.655
798 828 kék, x-finom 0,6 mm  1 csomag 1.655
798 829 sárga, finom 0,7 mm  1 csomag 1.655
798 830 zöld, közepes 0,8 mm  1 csomag 1.655
 vegyesen:  
798 831 1-1db rózsaszín, narancs, piros, kék, sárga, zöld 1 csomag 1.655

         fogselyem
mentolos ízű fogselyem, adagolódobozba épített vágóéllel.
000 875 m+W fogselyem, viaszolt, 25 m 1 db 695
000 876 m+W fogselyem, viaszolatlan, 25 m 1 db 695
 M+W Riser fogselyem
 különösen érzékeny fogínyhez ajánlott. 
 alaposan tisztít, eltávolítja a lerakódásokat szélesebb 
000 877 fogközök esetén is. enyhén viaszolt, 15 m. 1 db 695
 10 darabtól  darabonként 625
 20 darabtól  darabonként 575

575 Ft-tólmár

10
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Humble Brush fogselyem (The Humble & Co.)

Viaszolt fogselyem xylitollal környezetbarát karton csomagolásban, amely egyidejűleg praktikus 
adagolóként is szolgál. különböző ízekben, 50 m/tekercs.
759 887 citrom 1 csomag 1.135
759 886 menta 1 csomag 1.135
759 888 fahéj 1 csomag 1.135

GUM Expanding Floss fogselyem (SUNSTAR)

Innovatív fogselyem. használat előtt a gum expanding floss vékony, keskeny, így könnyen és 
finoman a szűkebb fogközökbe is bevezethető. használat alatt a fogselyem, akár egy vattacsomó, 
megduzzad. Ily módon kíméletesen, de alaposan tisztítja a fogközi területeket.
087 841 nr. 2030p, 10 m 1 csomag 645
 087 842 nr. 2030m, 30 m 1 csomag 995

GUM Easy Floss (SUNSTAR)

a teflonnal (ptfe) bevont vékony fogselyem a szorosan lévő fogak közé is könnyen bevezethető és 
hatékonyan eltávolítja a lerakódást.
087 853 nr. 2000, 30 m 1 csomag 1.495

TePe Dental Tape (TePe)

Széles, menta ízű szalag a hatékony fogköztisztításra, plakk eltávolításra. Viaszolt, különösen lapos, 
könnyen csúszik a fogak között. rendkívül ellenálló, szakadásbiztos.
159 889 TePe Dental Tape, 40 m 1 db 1.745

10 Humble Brush fogselyem villa (The Humble & Co.)

kukoricakeményítőből készült fogselyem villa duplán bevont, kellemes menta ízű fogselyemmel, 
környezetbarát papír csomagolásban. 50 db / csomag.
759 889 krémszínű 1 csomag 1.135
759 890 fekete 1 csomag 1.135
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GUM Flosbrush Automatic (SUNSTAR)

a nyélben található forgatómechanizmus a fogselymet továbbtekeri és az elhasznált selymet egy külön 
kamrában gyűjti. egy felhasználás ("forgatás") 4-5 fogra elegendő, a nyélben kb. 250 felhasználásnak 
megfelelő selyem található.
087 856 Nr. 847 gum flosbrush automatic fogselyemmel 1 db 1.545

Oral-B SATINtape mint fogselyem (Oral-B)

Speciális bevonatú, egyszálas fogselyem. ovális kialakításának és lapos felszínének köszönhetõen prob-
lémamentesen behelyezhetõ. kellemes mentolos ízû.
498 822 adagoló, 25 m 1 csomag 995
 10 csomagtól csomagonként 945

Super Floss (Oral-B)

Speciális, háromrészes fogselyem: 10 cm erősített tűrész, 12 cm fonalrész, 40 cm viaszmentes  
fogselyem. 50 db/csomag.
098 890 Super floss 1 csomag 1.175
 10 csomagtól csomagonként 1.045

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

10

Mara Expert fogselyem pálcák (Hager & Werken)

extra erős, szakadásbiztos fogselyem speciális - xylitol, klórhexamed, menta - bevonattal, fogpiszkáló 
funkcióval. 
322 815 40 db 1 csomag 695

Mini Flosser (TePe)

a tepe kis fogselyemtartója, különösen azoknak, akik a hagyományos fogselyemmel nem boldo-
gulnak, egyszerű, kényelmes és kíméletes fogselymezést biztosít. a vékony, viaszolatlan selyem 
könnyen beférkőzik a szoros kontakpontokon is. a fogselyem felső részét úgy alakították ki, hogy 
könnyen bevezethető a fogközökbe anélkül, hogy megsértené a fogínyt.
398 827 mini flosser, 36 db 1 csomag 1.295
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Essential floss (Oral-B)

fogselyem. Nem rojtosodik, könnyen bevezethető a fogközökbe és az íny széleihez és segíti a 
makacs lerakódásokat eltávolítani. friss mentol íz.
498 857 nem viaszolt, 50 m 1 csomag 1.075
498 856 viaszolt, 50 m 1 csomag 1.075
 10 csomagtól csomagonként 975

Mirafloss Big (Hager & Werken)

fogselyem falra szerelhető adagolóban. Ideális és gazdaságos megoldás a praxisokban. fém 
vágóélének köszönhetően egy kézzel használható.
 mirafloss Big Box adagoló 2 tekercs fogselyemmel: 
122 830 1 db adagoló, 200 m fehér, 200 m fekete viaszolt 1 csomag 9.495
 fogselyem utántöltő, 200 m:  
122 831 fekete, viaszolt, mentolos 1 db 1.375
122 832 fehér, viaszolt 1 db 1.375
122 833 fehér, nem viaszolt 1 db 1.375

Mirafloss Tape (Hager & Werken)

ptfe-bevonatú szalag fogköztisztításhoz. enyhén viaszolt.
122 836 20 m szalag 1 db 1.195

miradent Mirafloss Implant chx (Hager & Werken)

a merev végek megkönnyítik az adagolóból egyesével kihúzható 15 cm hosszú szálak bevezetését 
a fogközökbe.. a bolyhos, gyapjúszerű középső rész 0,2%-os klórhexidinnel átitatott. kiválóan 
alkalmas implantátumok és hidak tisztításra.
222 837 rózsaszín, finom, Ø 1,5 mm, 50 db 1 csomag 1.945
222 838 kék, közepes, Ø 2,2 mm, 50 db 1 csomag 1.945
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Mirafloss® Big
fali adagolóval

• Ideális megoldás a rendelőben

• Éles vágóperemének köszönhetően egy kézzel használható

• Utántölthető

Rendelési szám:
Mirafloss Big Box adagoló, 200-200 méter
fehér, illetve fekete viaszolt fogselyemmel 122 830
fekete viaszolt mentol ízű fogselyem, 200 méter  122 831
fehér viaszolt fogselyem, 200 méter 122 832
fehér nem viaszolt fogselyem, 200 méter 122 833

Mara Expert fogközkefe
•  Fluorid, CHX és menta aroma réteggel impregnált puha  

prémium fogközkefe

• Műanyaggal bevont, orvosi nemesacél drót

• A higiénikus védőkupak a nyél meghosszabbítására is használható

• A puha nyél a biztosabb fogást eredményez

• Visszazárható tasakjának köszönhetően ideális utazáshoz

• ISO színkódolt

Rendelési szám:
Mara Expert fogközkefe, 12 db
ISO 0, extra finom Ø drót 0,4 mm, pink 322 810
ISO 1, finom Ø drót 0,45 mm, narancs 322 811
ISO 2, közepesen finom Ø drót 0,5 mm, piros 322 812
ISO 3, közepesen széles Ø drót 0,6 mm, kék 322 813

Rendelési szám:
mirasensitive hap+, 50 ml            222 815

Miradont®-Gél
mikro tápanyagzselé

•  A szájflóra fizikai megváltoztatásával kedvezően befolyásolja a  

gyógyulási környezetet

•  Különösen jól használható műtéti beavatkozásokat követően, 

parodontális kezelések során, afta, sömör, gyorsan terjedő herpeszes 

elváltozás, protézis feltörés esetén

• Meggyorsítja a szövetek regenerációját

• Alkohol, szaharin, mentol és tartósítószerek hozzáadása nélkül készül

• Ízsemleges 

Rendelési szám:
Miradont-Gél, 15 ml  022 668 

mirasensitive hap+®
Fájdalomra érzékeny fogak intenzív ápolására 

• Lezárja a nyitott dentincsatornákat

•  30% hidroxilapatit tartalmának köszönhetően természetazonos  

fogzománcot képez

• Kálium ion tartalma megnyugtatja a fogideget

• Napi használata véd a fájdalmas ingerekkel szemben

•  Fluorid és xylitol tartalma védelmet nyújt a káriesz és a fognyaki 

 káriesz ellen

• Lágy és friss ízű

• RDA értéke 30

• Nátriumfluoridot tartalmaz (fluorid: 1.450 ppm)

Védőkupak minden egyes keféhez !
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Fogkrémek, rágógumik

Szájhigiénia

Opalescence / Opalescence Sensitivity fogkrém (Ultradent)

fehérítő hatású fogkrém. különleges összetétele lehetővé teszi a fluorid gyors beépülését a fogakba. 
egyedülálló védelem a zománc és a dentin számára. Lehetővé teszi a zománc maximális fluorid 
felvételét. megelőzi a fehérítést követően az újabb elszíneződések kialakulását. Ideális kiegészítője a 
fogfehérítő kezelésnek és segít megőrizni az új fogszínt. az opalescence Sensitivity fogkrém csekély-
ebb szemcsenagysága maximális védelmet nyújtja a zománc, a dentin és a restaurációk számára. Segít 
megőrizni a fogfehérítés eredményét. kellemes hűs mentol ízű.
 Opalescence: 
938 850 100 ml / 133 g 1 tubus 2.995
076 823 24 x 30 ml tubus 1 csomag 23.995
 Opalescence Sensitivity: 
076 847 100 ml / 133 g 1 tubus 3.145
076 846 24 x 30 ml tubus 1 csomag 24.495

WHITEsmile paszta (WHITEsmile)

30% xylitol tartalmú, fehérítő hatású paszta. Ideális fogfehérítés előtti és utáni, vagy akár napi használat-
ra, érzékeny fogak tisztítására. fluorid tartalma védi a fogakat.
398 118 75 ml 1 tubus 1.495

Nátriumszulfát- és triclosanmentes nátriumfluorid (200 ppm fluorid) fogkrém implantátummal 
rendelkező betegek számára. a paszta aktív oxigén tartalma gátolja a gyulladáskeltő baktériumok 
keletkezését.
222 890 100 ml 1 csomag 3.595

Miraclin Implant (Hager & Werken)

Intenzíven tisztít, azonnali ragyogást eredményez, xylitol a fluorid tartalma (1.450 ppm) véd a fogszuva-
sodástól.
122 898 100 ml tubus 1.895

Mirawhite gelée (Hager & Werken)

10

Humble fogkrém  (The Humble & Co.)

Nátriumfluorid tartalmú (1.000ppm/ 500ppm gyerkeknek) habképző anyag- (SLS), tartósítószer-, 
színezőanyag- és mikroműanyagmentes, fogorvosok által kifejlesztett fogkrém különböző ízekben 
és szabadalmaztatott környezetbarát csomagolásban. az aktív szén tartalmú kivitel a csillogóan 
fehér mosoly elérésében segít. a tubus fala rendkívül vékony, előállítása a szokásosnál jóval keve-
sebb anyagot igényel. Így amellett, hogy ugyanolyan stabil, kíméli a környezetet. az optimalizált és 
szabadalmaztatott gyártási folyamatnak köszönhetően a termék előállítása gyors és erőforrásokat 
kímélő.
759 895 aktív szénnel, 75 ml 1 tubus 1.245
759 896 gyerek, 75 ml 1 tubus 1.245
759 894 fahéj, 75 ml 1 tubus 1.245
759 891 menta, 75 ml 1 tubus 1.245
759 892 gyömbér, 75 ml 1 tubus 1.245
759 893 eper, 75 ml 1 tubus 1.245

ÚJDONSÁG
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Enamelon (Premier)

a gél használata segit megelőzni a fogérzékenységet, támogatja a remineralizációt és gátolja a 
demineralizációt. fluorid tartalma csupán 970 ppm. egyedülálló összetétele egyesíti a stabilizált cin-
fluoridot az acp (amorphen calciumphosphat-technologie) technológiával. ennek a kombinációnak 
köszönhetően az enamelon használatával - csekély fluorid tartalom mellett - egyértelműen jobb fluorid 
felvétel érhető el, mint más, magas flourtartalmú készítményekkel, így gyermekek és fiatalok kezelésére 
is alkalmas. a paszta triclosan-, glutén- és színezőanyagmentes, nem bír koptató hatással. Napi egyszeri, 
fogmosás utáni használata optimális megelőző hatást fejt ki. Jelentősen erősíti a fogzománcot, serkenti 
a nyálképződést, így kiváló segítség szájszárazságban szenvedő betegek számára is.
259 878 tubus, 113 g 1 tubus 5.995

fogkrém érzékeny fogínyek, fogszabályozó készülékek napi ápolására, valamint a parodontális kezelé-
seket követően a megtartási fázisban. 0,06% klorhexidin-diglukonátot, 0,05% cetylpyridinium-kloridot, 
fluoridot (1.450 ppm) tartalmaz. Nem tartalmaz anionos tenzideket. hatékonyan megelőzi a plakk 
képződést. friss ánizs menta ízű.
459 872 tubus, 75 ml 1 tubus 1.195

Ondrohexidin fogkrém (One Drop Only)

Prevent Gel (Tandex)

rugalmas fogközkefével felhordható, 0,2% klórhexidin-glukonátot és 0,2% nátrium-fluoridot tar-
talmazó fogköz ápoló gél. kettős hatása gondoskodik az antibakteriális tisztításról és a fogzománc 
védelméről.
059 819 prevent gel, 15 ml 1 csomag 1.645

Vitis gingival fogkrém (Dentaid)

friss ízű, 0,05% cetilpiridinium-kloridot, B5 vitamint és cink-laktátot tartalmazó fogkém. Védi a fogínyt, 
csökkenti a fogínyérzékenységet, gátolja plakk-képződést, megelőzi a fogszuvasodást.
017 822 100 ml 1 tubus 1.495

Interprox gél (Dentaid)

cetilpiridinium-klorid (0,3%), cink-laktát (0,14%) és nátrium-fluorid (1.450 ppm) tartalmú interdentális 
gél. csökkenti a plakk képződését, friss leheletet kölcsönöz. a nátrium-fluorid elősegíti a fogzománc 
remineralizációját, védelmet nyújva a fogszuvasodás ellen. Nem tartalmaz vegyi tisztító anyagokat, így 
kiválóan alkalmas az érzékeny approximális felszínek és protetikai munkák kíméletes ápolására.
017 821 20 ml 1 tubus 1.625

Perio Aid Intensiv Care gél (Dentaid)

0,12% klórhexidin tartalmú nem abrazív gél különösen nagy plakk mennyiséggel rendelkező betegek 
számára. klórhexidin tartalmú szájöblítővel együtt is alkalmazható.
017 830 75 ml 1 tubus 1.625

Vitis Whitening fogkrém (Dentaid)

1,10% fluoridot és 0,45% hidroxiapatit nanorészecskét tartalmazó fogkrém. már 10 napos használat 
után fehéríti a fogakat. természetes fehérséget és fényt ad a fogzománc károsítása nélkül. eltávolítja a 
foltokat a fog felszínéről. megakadályozza a bakteriális plakk kikristályodását (a fogkő kialakulását) és 
támogatja a remineralizációt, simábbá teszi a fogfelszínt.

017 823 100 ml 1 tubus 2.995

10
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Szájhigiénia

Xylitol rágógumi (Hager & Werken)

a xylitol egy természetes cukor helyettesítõ anyag, melyet xylitolban gazdag növényekbõl nyernek. 
a xylitol nem lép anyagcsere kapcsolatba a legtöbb potenciálisan kariogen baktériummal, így a 
savképzõdés a lepedékben elhanyagolható. Növeli a ph értéket, így elõsegíti a remineralizációt. a xylitol 
édesítõ hatása megfelel a cukorénak, de 40%-kal kevesebb kalóriát tartalmaz, cukorbetegek is fogyaszt-
hatják. Növeli a nyáltermelést, csökkenti a plakk képzõdést illetve a sav- és plakk képzõdésért felelõs 
baktériumok számát. Napi 5-6 rágógumi 40-100%-kal csökkenti a káriesz kockázatát.
 30 db/csomag: 
222 800 fodormenta 1 csomag 1.125
222 805 zöld tea 1 csomag 1.125
222 804 áfonya 1 csomag 1.125
222 801 menta 1 csomag 1.125
222 802 fahéj 1 csomag 1.125
222 803 gyümölcs 1 csomag 1.125
 adagoló doboz, 200 x2 db: 
222 812 a fenti ízekben vegyesen 1 csomag 9.295
 30 db/csomag: 
222 813 alma (speciálisan gyermekeknek)  1 csomag 1.125
222 814 eper (speciálisan gyermekeknek)  1 csomag 1.125
 zacskó, 200 x 2db: 
222 895 alma és eper (speciálisan gyermekeknek) 1 csomag 9.295

a 2-6 éveseknek ajánlott gyerek fogkrémnek friss, lágy eperíze van és 500 ppm nátriumfluoridot 
tartalmaz. remineralizáló hatása a hozzáadott cukorpótló izomaltnak köszönhetően sokkal jobb, mint 
csak a fluoridé. habosító anyagot nem tartalmaz. a 7-12 éveseknek ajánlott junior fogkrémnek hűsítő 
narancsíze van és 1.000 ppm nátriumfluoridot és izomaltot tartalmaz. utóbbi az új, maradandó fogakat 
remineralizálja és erősíti.
187 802 eperízű gyerek fogkrém, 50 ml 1 tubus 895

GUM gyerek fogkrém (SUNSTAR)

GUM Paroex Gel 0,12 % (SUNSTAR)

klórhexidin tartalmú fogkrém. különösen ajánlott a fogínybetegségben szenvedőknek.  
klórhexidin tartalmú szájöblítővel kombinálva is alkalmazható. kellemes, friss ízű.  
0,12% klórhexidin-diglukonát.
087 874 gum paroex gel, 75 ml 1 tubus 1.495

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

10

aktív fluorid tartalmával megelőzi a kárieszt, tiszta és egészséges fogakat biztosít.
096 873 classic, mentol ízű, 75 ml 1 tubus 525
096 881 gyógynövény, 75 ml 1 tubus 525

blend-a-med classic

GUM SensiVital+ fogkrém (SUNSTAR)

parabén-, SLS-, limonén- valamint nanorészecskementes fogkrém. a hidroxilapatit valamint egy további 
kopolimer védőréteg hatékonyan lezárja a dentincsatornákat. a kálium-nitrát gyorsan és tartósan (akár 
12 órán át) enyhíti a dentin-hiperérzékenységet. a hesperidin megelőzi a gyökér kárieszt.
187 878 tubus, 75 ml 1 tubus 1.495

GUM Original White fogkrém (SUNSTAR)

Speciális, elszíneződést eltávolító formulával. a legfinomabb tisztítógyöngyök gyengéden polírozzák 
a fogakat. a magas fluoridtartalom (1.490 ppm) hatékony védelmet nyújt a káriesz kialakulása ellen és 
remineralizálja a fogzomácot. hosszantartó friss leheletet biztosít.
087 840 gum original White fogkrém, 75 ml 1 tubus 1.895

ÚJDONSÁG
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Szájöblítők

         hexagum 0,12%
alkoholmentes, kellemes rágógumi ízû, 0,12% klórhexidin-glükonát tartalmú szájöblítõ  
oldat, professzionális száj- és garatápolásra. Ideálisan használható preventív intézkedésként  
minden fogászati beavatkozás elõtt. friss leheletet biztosít, elpusztítja a káros mikroorganizmu-
sokat, megakadályozza a plakk újraképzõdését. Segít megelõzni a szuvasodást, ínygyulladást és a 
parodontózist. használható gyulladt fogíny esetén is.
100 880 flakon, 500 ml 1 flakon 2.995
 3 flakontól flakononként 2.795
100 881 kanna, 5 l 1 kanna 8.835
100 884 adagolópumpa 5 literes kannához 1 db 2.295

2.795 Ft-tólmár

         hexagum forte 0,2%
alkoholmentes, kellemes rágógumi ízû, 0,2% klórhexidin-glükonát tartalmú szájöblítõ ol-
dat,  professzionális száj- és garatápolásra. friss leheletet biztosít, elpusztítja a káros mikro- 
organizmusokat, megakadályozza a plakk újraképzõdését. Segít megelõzni a szuvasodást, ínygyulladást 
és a parodontózist. használható gyulladt fogíny esetén is.
100 882 flakon, 100 ml 1 flakon 1.045
100 883 flakon, 500 ml 1 flakon 3.375
 3 flakontól flakononként 3.245

1.045 Ft-tólmár

10

Xylitol Functional Drops (Hager & Werken)

fogkímélő cukor hűsítő-frissítő ízekben. cukormentes, 100%ban xylitollal édesítve. Serkenti a 
nyáltermelődést és ezáltal kárieszmegelőző, plakkgátló és remineralizáló hatással bír. Nem tartalmaz 
aszpartamot, sorbitolt, laktózt és glutént . cukorbetegeknek is ajánlott.
 26 db/ csomag (60 g):  
222 816 sárgadinnye 1 csomag 1.445
222 817 cseresznye 1 csomag 1.445
222 818 mentol 1 csomag 1.445
 adagoló doboz (100 db cukorka): 
222 819 dinnye, cseresznye, mentol 1 csomag 4.975

cukormentes xylitollal édesített fogápoló nyalóka. megakadályozza a plakk képződést, véd a káriesztől. 
aspartam-, sorbitol-, laktóz- és gluténmentes. fogbarát kálciumlaktátot és természetes alapanyagokat 
tartalmaz. málna ízű, vegán.
222 834 Xylipop nyalóka, 6 g 1 db 285
222 833 Xylipop nyalóka, 25 x 6 g 1 csomag 5.725

XyliPOP (Hager & Werken)
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Szájhigiénia

Listerine (Johnson & Johnson)

Szájöblítő. csökkenti a plakkokat, megelőzi az ínygyulladást, helyreállítja a szájflóra egyensúlyát. 
 1 liter adagolópumpás flakonban: 
798 837 zero 1 flakon 2.595
 600 ml: 
798 890 coolmint 1 flakon 2.475
798 891 lágy ízű 1 flakon 2.475
798 892  fog- és fogínyvédelem 1 flakon  2.475
798 893 fogkővédelem 1 flakon 2.475
 Advanced White: az illóolajokat és fluoridot tartalmazó  
 szájöblítő oldat a Listerinek hagyományos előnyei mellett  
 csökkenti a fogak elszínzeződését.  
798 838 mentol ízű / 500 ml 1 flakon 2.475

Vitis gingival szájöblítő (Dentaid)

alkoholmentes, friss ízű, 0,05% cetilpiridinium-kloridot, B5 vitamint és cink-laktátot tartalmazó 
fogkém. Védi a fogínyt, csökkenti a fogínyérzékenységet, gátolja plakk-képződést, megelőzi a 
fogszuvasodást.
017 828 500 ml 1 flakon 2.495

10

        gumcare
Új szájöblítő oldat a szájüreg és a garat tisztítására és ápolására. antibakteriális hatású, friss leheletet 
biztosít. kiválóan alkalmas a kezelést megelőző szájöblítésre. hatóanyaga 0,1% benzalkonium-klorid. 
alkohol- és fluoridmentes, így gyermekek is használhatják.
100 875 flakon, 300 ml 1 flakon 2.495
100 876 pet-flakon, 5 l (pumpa nélkül) 1 flakon 9.995

2.495 Ft-tólmár

alkohol- és cukormentes, xylitol tartalmú szájöblítő oldat. megelőzi a szájnyálkahártya és a fogíny 
bakteriális gyulladásait. meggátolja a plakképző, patogén és szagokat okozó csírák fejlődését. kellemes 
friss illatú.
013 810 400 ml 1 flakon 3.595
013 811 2,5 l 1 flakon 11.495

Lunos szájöblítő (Dürr Dental)

Listerine Smart Kidz (Johnson & Johnson)

kifejezetten 6 éven felüli gyerekeknek kifejlesztett szájöblítő oldat. az ételmaradékot megszínezi, 
így az öblítéskor látható a mosdóban. megismerteti a gyerekekkel a szájöblítés fontosságát. fluo-
ridtartalmával erősíti a fogakat. alkohol- és cukormentes.
 Listerine Smart Kidz, 500 ml: 
798 835 erdei gyümölcs 1 flakon 2.475
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GUM Junior Monster szájöblítő (SUNSTAR)

eperízű szájöblítő. Szabadalmaztatott fluorid és isomalt kombinációja remineralizálja a fogzománcot. 
cpc tartalma véd a plakk képződés ellen. Nem tartalmaz alkoholt, barabéneket és szulfátokat. fluorid 
tartalma csupán 226 ppm, így gyermekeknek már 6 éves kortól adható.
187 867 300 ml 1 flakon 1.275

GUM SensiVital+ szájöblítő (SUNSTAR)

Szájöblítő oldat a dentin-hiperérzékenység tartós (akár 12 órán át tartó) enyhítésére és kíméletes 
szájápolásra. fluorid, izomalt és kalcium glicerofoszfát tartalma erősíti a fogzománcot valamint a szaba-
don maradt dentint, a kálium-nitrát csökkenti az érzékenységet.
187 877 flakon, 300 ml 1 flakon 1.875

Mira Clean (Hager & Werken)

mentaízű, enyhén antiszeptikus és hűsítő hatású szájöblítő tabletták. 3 perc alatt tökéletesen feloldód-
nak.
022 851 1.000 tabletta 1 csomag 7.545

Prevent Fresh szájöblítő oldat (Tandex)

háromszoros aktivitás, háromszoros hatékonyság. fluoridot, klórhexidint és cinket tartalmaz. a 
fluorid erősíti a fogzománcot, a klórhexidin csökkenti akárieszt és a plakkot, a cink megakadályozza a 
szájszagot. a kellemes menta illat kellemes leheletet kölcsönöz. antibakteriális hatású, alkoholmentes.
159 845 250 ml 1 flakon 3.495

Perio Aid Active Control szájöblítő (Dentaid)

klórhexidin-diglukonát (0,05%) és cetilpiridinium-klorid (0,05%) tartalmú alkoholmentes használatra 
kész szájöblítő oldat. a szokásosnál több lerakódás esetén is "aktív kontrol" alatt tartja a biofilmet (plak-
kot). tartós használatra is alkalmas.
017 825 150 ml 1 flakon 1.595
017 826 500 ml 1 flakon 3.295
017 827 5 l 1 kanna 15.295

Vitis Whitening szájöblítő (Dentaid)

alkoholmentes szájöblítő 0,172% fluorid- és 0,0125% hidroxiapatit nanorészecske tartalommal. már 
10 napos használat után fehéríti a fogakat. természetes fehérséget és fényt ad a fogzománc károsítása 
nélkül. eltávolítja a foltokat a fog felszínéről. megakadályozza a bakteriális plakk kikristályodását (a 
fogkő kialakulását) és támogatja a remineralizációt, simábbá teszi a fogfelszínt.
017 829 500 ml 1 flakon 3.495

10
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GUM protézistisztító kefe nr. 201 (SUNSTAR)

Ideális ajándék olyan páciensek számára, akiknek még nincs tapasztalatuk a protézistisztításban.
087 835 protézistisztító kefe nr. 201 1db 1.145

        prothesenfinish plus
eltávolítja a monomer maradványokat a protézisről, miközben további fertőtlenítő hatást fejt ki.  
a spray-vel kezelt fogsor magas fényt és kellemes mentolos ízt kap, növelve a beteg komfortérzetét. 
felhasználás: 4-5 cm távolságról fújjuk be a felületet, rövid ideig hagyjuk hatni, majd egy puha ronggyal 
töröljük le és polírozzuk.
000 923 75 ml 1 flakon 4.145
 5 flakontól flakononként 3.995

3.995 Ft-tólmár

Protézistároló doboz
121°c-ig autoklávozható tárolódoboz fedéllel és szűrőbetéttel protézisek vagy fogszabályozó készülé-
kek tárolására és fertőtlenítésére. kiválóan alkalmas a protetikai munkák átadására. 
198 020 kék 1 db 1.145
198 021 fehér 1 db 1.145
198 022 pink 1 db 1.145
 10 darabtól  darabonként 1.045
 20 darabtól  darabonként 995

Protézis ápolás

         ortho box
Ütésálló műanyag tárolódoboz fogszabályzó készülékek, protetikai munkák stb. tárolására. perforált. 
méret (Sz x h x ma): 80 x 80 x 43 mm.
198 015 fehér 1 db 595
198 016 pink 1 db 595
198 017 kék 1 db 595
198 018 piros 1 db 595
198 096 neonsárga 1 db 595
198 097 neonzöld 1 db 595
 10 darabtól  darabonként 545
 20 darabtól  darabonként 495

495 Ft-tólmár

         fogsín doboz
Ütésálló műanyag dobozok. méret: Sz: 7,8 x h: 7,3 x m: 3 cm. 
998 015 fehér 1 db 395
998 016 rózsaszín 1 db 395
998 017 kék  1 db 395
998 018 zöld 1 db 395
998 019 neonsárga-zöld 1 db 395
 10 darabtól darabonként 345

345 Ft-tólmár
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Hygienic Spezial protézistisztító fogkrém
a protézis fogkrém speciális tisztító részecskéket tartalmaz, melyek eltávolítják a lerakódásokat, políroz-
zák a fogakat és megnehezítik a lepedék ismételt megjelenését. a fogsor így higiénikusan friss és tiszta 
marad.
096 821 tubus, 75 ml 1 tubus 895

blend-a-dent Super - extra erős protézis ragasztó
Növeli a tapadást és komfortot még az egyébként jól illeszkedő protézisek esetében is. Védi az érzékeny 
szájnyálkahártyát a feltörésektől, segít megakadályozni, hogy ételmaradék kerüljön a protézis alá.
 tubus 47 g, 1 adagoló csőr:  
096 860 orIgINaL – enyhe menta íz 1 tubus 1.475
096 861 frISS – extra friss menta íz 1 tubus 1.475
096 862 NeutraL – színtelen, íztelen 1 tubus 1.475

tisztító tabletta fogsínek és sport fogvédők külső tisztítására, ápolására. a napi ápolás meghosszabbítja 
az eszközök élettartamát és növeli a higiéniát. csökkenti az elszíneződéseket, anyagkímélő.
115 925 induló készlet: 24 maxifresh tabletta, 1 tisztító doboz  1 csomag 5.195
115 926 utántöltő: 24 maxifresh tabletta 1 csomag 3.495

MaxiFresh (DREVE-DENTAMID)

a kiváló autopolimerizátumokból és fóliákból készített, higiéniai és esztétikai okokból gondosan políro-
zott fogszabályozó készülékek, horkolásgátlók, protézisek használatuk során rendszeresen élelmisz-
erekkel, folyadékokkal, gyógyszerekkel érintkeznek, ami pedig elkerülhetetlenül lerakódásokhoz, 
elszíneződésekhez, kellemetlen ízekhez és szagokhoz vezet. a cetroN egy optimális tisztítószer, mely 
a protetikai munkákat tartósan tisztítja és ápolja. a fém és műanyag részeket egyaránt megszabadítja 
a lerakódásoktól, tartós komfortot biztosítva ezzel viselőjének. a 15 g zacskó tartalmát a tisztító doboz-
ban feloldjuk, majd 30 perc behatási idő után a tisztított darabot vízzel leöblítjük. (a bekevert oldat 1 
hétig használható.) a külön rendelhető spray további ápolást és kellemes citrom ízt biztosít.
066 984 készlet: 1 tisztító doboz, 5 x 15 g tisztító szer 1 készlet 7.495
066 987 5 x 15 g zacskó 1 csomag 3.495
066 992 25 x 15 g zacskó 1 csomag 6.795
066 990 ápoló spray, 75 ml 1 flakon 12.995

Cetron (Scheu)

Jól záródó prozézistartó-doboz, protézisek egyidejű tisztítására és tárolására. a tárolórekesz 1-1 felső 
illetve alsó protézis, valamint 80 ml tisztítóoldat számára elegendő. a két oldalú kefe fehér sörtéivel a 
protézis felszínét, a feketékkel a mélyedéseket tisztíthatjuk. a protézistisztító tablettákat a kefe mellett 
tárolhatjuk. a doboz tetejében tükör található.
022 897 protho-Box kefével 1 csomag 3.495
022 898 protézistisztító kefe 1 db 1.345

Protho-Box (Hager & Werken)

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG
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piros színindikátort tartalmaz (savpiros), amely megfesti a fertőzött kárieszes dentint.  
az egészséges, nem fertőzött, remineralizált dentin nem színeződik el. különösen alkalmas a káriesz-
maradványok felismerésére, a szemmel látható szuvas részek eltávolítása után. 
075 349 2 x 3 ml 1 csomag 19.995

Caries Marker (VOCO)

A GC Tri Plaque ID Gel alkalmazása egyszerű, nem csak az új és a régi plakkot különbözteti meg, hanem 
elszínezi a savas ph-értékű területeket is, ahol a baktériumok a legaktívabbak. ez a plusz információ nagy 
segítségére lesz mindennapjai során a páciensek motiválásában, hogy jobban ügyeljenek a szájhigiéni-
ára. a plakkot három színárnyalatban jelzi: kék / lila -régi plakk (több mint 48 óra), piros / pink – új plakk, 
világoskék – nagy koczkázat plakk képződésére.
059 899 tubus, 40 g 1 tubus  16.795

GC Tri Plaque ID Gel (GC)

See-it Caries Detector (Rønvig)

káriesz és gyökércsatorna diagnosztizálására szolgáló folyadék piros és zöld színben.  
a folyadék polimerrel sûrített (thixotrop), könnyen applikálható egy mûszerrel. felvitel során a gél 
folyékonyabb lesz, így könnyen eloszlik a kavitásban. antimikrobikus hatóanyagot és benzalkoni-
umkloridot tartalmaz, ezért az épen maradt dentinre antibakteriális hatással bír.
198 108 zöld, 10 ml 1 csomag 10.395
198 109 piros, 10 ml 1 csomag 10.395

Plaque Pellets Blue (DENTORAMA)

Átitatott tabletták a plakk egyszerű felismerésére. a 3 napnál frissebb lerakódásokat pirosra, a régebbi-
eket kékre színezi. könnyen eltávolítható.
298 890 adagló doboz 100 tablettával: kék 1 csomag 5.995

Káriesz és plakk diagnosztika

kétszínű plakk színező tabletta. az új plakkot pirosra, a régebbit kékre festi. 
159 883 tabletta, 10 db 1 csomag 1.395
159 884 tabletta, 250 db 1 csomag 13.195

TePe PlaqueSearch (TePe)

a Seek caries indikátor anyag ételszínezéket tartalmaz glykol bázisban, amely a szuvas dentint pirosra 
festi. alkalmazásával a beszűkült, kalcifikálódott gyökércsatorna bemenet könnyebben felismerhetővé 
válik. a hasonló összetételű Sable Seek a dentint zöld színűre festi.
 UP-1021 Sable Seek:  
917 583 mini készlet, zöld, 2 x 1,2 ml, 10 db vég 1 csomag 7.995
917 584 UP210 Seek utántöltő: 4 x 1,2 ml Seek piros  1 csomag 9.875
917 585 UP234 Sable Seek utántöltő: 4 x 1,2 ml Seek zöld  1 csomag 9.875
338 137 up190 Black mini Brush tips, 20 db 1 csomag 6.995
338 138 up1169 Black mini Brush tips, 100 db 1 csomag 24.495

SEEK és SABLE SEEK (Ultradent)

ÚJDONSÁG
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Fluoridálószerek
GC Tooth Mousse (GC)

Vízbázisú, cukormentes recaldent cpp-acp (casein phosphopeptide - amorphous calcium phosphate) 
tartalmú krém helyi alkalmazásra. 
Jellemzői és előnyei:  
• recaldent™ (cpp-acp) tartalmával helyreállítja a szájüreg ásványi anyag egyensúlyát 
• extra védelmet biztosít a fogaknak 
• segítségével a plakkban lévő savképző baktériumok által termelt, illetve más belső vagy külső forrásból 
származó savak közömbösíthetők 
• kellemes ízű, a fogak simább, tisztább érzetűek 
Alkalmazási területek: 
• helyreállítja az ásványi egyensúlyt a nyáltermelési gondokkal küzdő pácienseknél (pl. szájszárazság), 
valamint azokban az esetekben, amikor a megfelelő szájhigiénia fenntartása gondot jelent 
• helyreállítja az ásványi egyensúlyt fogfehérítés, tisztítás, gyökérsimítás és kürett után, valamint csökkenti 
a dentin túlérzékenységét  
• a kutatások azt is alátámasztják, hogy a recaldent™ alkalmazásával a fehér foltok látható  
opacitása visszafordítható egy természetes, fogszerűen áttetsző megjelenésűre
 készlet: 10 x 40 g 5 ízesítésben (ízesítésenkét 2 tubus)  
198 848 sárgadinnye, eper, tutti-frutti, menta és vanília  1 készlet 50.995
 40 g / tubus:  
598 880 eper 1 tubus 5.795
598 881 sárgadinnye 1 tubus 5.795
598 882 mentol 1 tubus 5.795
598 883 tutti frutti 1 tubus 5.795
598 884 vanília 1 tubus 5.795

10

Plaque Check (Hager & Werken)

foglepedék ellenőrzésére szolgáló készlet. a rágótabletta a régi foglepedéket kékre festi, az újabbakat 
rózsaszínűre. a tükör a nem látható fogfelszínek ellenőrzéséhez nyújt segítséget.
 1 fogtükör, 3 tabletta: 
122 870 kék nyél 1 készlet 1.125

Mira-2-Ton (Hager & Werken)

kellemes ízû, könnyen eltávolítható indikátor folyadék. a régi lerakódásokat kékre, az újabbakat pirosra 
színezi.
 flakon: 
122 821 10 ml 1 csomag 1.785
022 852 60 ml 1 csomag 4.995
 Mira-2-Ton indikátor tabletta: 
022 853 250 db 1 csomag 10.995
022 865 50 db blister csomagolásban 1 csomag 4.245
022 879 6 db 1 csomag 1.575

Plaque Agent (Hager & Werken)

foglepedék ellenőrzésére alkalmas szájöblítő kellemes bubble-gum ízzel. a lepedéket kékre festi és 
fogmosással könnyen eltávolítható. otthoni használatra is ajánlott, naponta egyszer-kétszer fogmosás 
előtt 10ml-el minimum 30 másodpercig kell öblögetni.
022 890 500 ml flakon 1 csomag 2.745
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Fluor Protector (ivoclar vivadent)

hosszú távú védelmet biztosító, átlátszó fluorsilan készítmény a fogzománc megerősítésére.
 kis csomag ampulla:  25 x 1 ml, 1 ecsetnyél, 50 Vivabrush,  
238 368 1 gumi ampullatartó, 1 ampullatörő 1 csomag 39.995
 normál csomag ampulla: 50 x 1 ml, 2 ecsetnyél, 100 Vivabrush,  
238 369 2 gumi ampullatartó, 2 ampullatörő 1 csomag 65.995
 készlet 0,4 ml Vivampoule: 
238 370 20 Vivampoule à 0,4 ml, 50 VivaBrush g, tartozékok 1 csomag 32.495
 utántöltő 0,4 ml Vivampoule: 
238 371 40 Vivampoule à 0,4 ml, 50 VivaBrush g, tartozékok 1 csomag 58.235

Fluor Protector S (ivoclar vivadent)

fluorid tartalmú (7700 ppm) védőlakk érzékenység csökkentésre, káriesz megelőzésre valamint erózió 
elleni védelemre. kellemes illatú és ízű, nem hagy foltot a fogon. Nedvességtűrő, kiváló folyási és fedési 
tulajdonságokkal rendelkezik.
891 156 utántöltő, tubus: 7 g adagoló tubus, tartozékok 1 csomag 25.995
891 157 utántöltő, tubus: 3 x 7 g adagoló tubus, tartozékok 1 csomag 66.425
891 158 utántöltő, Single Dose: 20 x 0,26 g Single Dose, tartozékok 1 csomag 25.995
091 138 VivaBrush g applikátor, 50 db 1 csomag 5.795

Fluor Protector Gel (ivoclar vivadent)

Intenzív és egyben kíméletes gél, mint napi speciális fogápolás káriesz, parodontális megbetegedések 
ellen valamint fogfehérítő kezelés kiegészítéseként. a kálcium és 1450 ppm fluorid valamint a foszfát 
védelmet nyújt a savas támadások ellen. a xylit megakadályozza a kariogén baktériumok gyarapodását. 
A D-panteol pro vitamin erősti a fogínyt és a periimplantáris szövetet. Konzissztenciájának köszönhetően 
eljut a nehezen elérhető veszélyeztetett helyekre is. Nem abrazív – kíméletes restaurációkhoz és érzékeny 
lágyszövethez egyaránt.
091 137 20 g 1 csomag 4.495
091 136 50 g 1 csomag 7.275

mirasensitive hap+  (Hager & Werken)

fájdalomra érzékeny fogak védelmére szolgáló intenzív ápolás. elzárja a nyílt dentintubulusokat. a 
30 % hidroxilapatit = hap –nak köszönhetően természetessel azonos fogzománcot képez. kálium ion 
tartalmával megnyugtatja a fogideget. fluorid és xylitol tartalmával védelmet nyújt káriesz és fognyaki 
káriesz ellen. Nátriumfluorid 1450 ppm.
222 815 tubus, 50 ml 1 tubus 1.995

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Cervitec F (ivoclar vivadent)

Védőlakk a fogak gyors, többszörös védelmére. a folyékony lakk könnyen bejut a komplex felületi struk-
túrákba, így kiválóan alkalmas nyitott dentincsatornák, szabadon maradt gyökérfelszínek, áttörő fogak, 
fisszurák és approximális részek kezelésére, a bracketek, ívek valamint korona peremek körüli területek 
lezárására. az innovatív hatóanyag kombináció (fluorid, klórhexidin, cpc) fluoridálást és csíra kontrollt 
tesz lehetővé egy lépésben. Nedvességtűrő képessége megkönnyíti az applikálást.
091 340 7 g tubus, 50 VivaBrush g 1 csomag 47.995
091 341 2 x 7 g tubus, 2 x 50 VivaBrush g  1 csomag 69.995
091 342 Single Dose: 20 x 0,26 g Single Dose, 50 VivaBrush G  1 csomag 47.995
091 138 VivaBrush g applikátor, 50 db 1 csomag 5.795

Cervitec Gel (ivoclar vivadent)

Klórhexidin, fluorid, provitamin D-Panthenol és xylit tartalmú gél, a fogak, a fogíny, az implantátum 
körüli szövetek, valamint a nyálkahártya intenzív kezelésére. az alacsony viszkozitású gél könnyen 
applikálható, tökéletesen befedi a nehezen elérhető területeket is.
091 351 tubus, 20 g 1 tubus 3.495
091 350 tubus, 50 g 1 tubus 4.925

10
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Profluorid Varnish (VOCO)

fluorid tartalmú, fogszínű lakk (5%) hyperszenzibilis fogak érzékenységének csökkentésére, illetve a 
dentincsatornák lezárására kavitáspreparáció során. használata gazdaságos, csupán vékony rétegen 
hordandó fel. Használható nedves felületen is. A Single Dose 40 ml kiszerelés elegendő egy teljes áll-
kapocsra. Gyermekek számára - a túladagolás veszélyének minimalizálására - a 0,25 ml-es Single Dose 
kiszerelést javasoljuk.
 tubus, 10 ml:  
075 840 Nr. 2232, karamell 1 csomag 10.795
075 841 Nr. 2233, cseresznye 1 csomag 10.795
075 842 Nr. 2234, mentol 1 csomag 10.795
075 815 nr. 1267, dinnye 1 csomag 10.795
 tubus, 50 ml:  
075 844 Nr. 1272 dinnye 1 csomag 36.495
 cilinderampulla, 5 x 1,7 ml:  
075 845 Nr. 2235 dinnye  1 csomag 9.425
 SingleDose, 48 x 0,40 ml: 
175 805 Nr. 2225 karamell, cseresznye, mentol, dinnye vegyesen 1 csomag 37.995
 SingleDose, 50 x 0,40 ml: 
175 807 Nr. 2226 karamell 1 csomag 37.995
175 808 Nr. 2227 cseresznye 1 csomag 37.995
175 809 Nr. 2228 mentol 1 csomag 37.995
075 816 nr. 1269, dinnye 1 csomag 37.995
175 806 Nr. 2238 rágógumi 1 csomag 37.995
 SingleDose, 200 x 0,40 ml: 
175 801 Nr. 2229 karamell 1 csomag 114.995
175 802 Nr. 2230 cseresznye 1 csomag 114.995
175 804 Nr. 2231 mentol 1 csomag 114.995
175 803 Nr. 1271 dinnye 1 csomag 114.995
175 800 Nr. 2239 rágógumi  1 csomag 114.995
 SingleDose, 50 x 0,25 ml: 
075 817 nr. 1268, dinnye - kifejezetten gyermekek számára 1 csomag 39.995

Bifluorid 10 (VOCO)

 fluoridálásra és kárieszmegelőzésre, átlátszó. 1 g Bifluorid 10 tartalma: 50 mg nátrium-fluorid és 50 mg 
kálcium-fluorid.
238 385 készlet: 4 g Bifluorid 10, 10 ml oldószer, pele tim 1 készlet 26.795
238 386 flakon 10 g 1 üveg 39.995

Remin Pro forte (VOCO)

fluorid, hydroxylapatit és Xylitol tartalmú paszta. Ápolja a fogat és a fogínyt. helyreállítja az ásványi anyag 
egyensúlyt, semlegesíti a plakkban található savakat. a gyömbér és kurkuma kivonat antibakteriális és 
gyulladáscsökkentő hatású. teljeskörű segítséget nyújt a száj egészségének megőrzésében, a túlérzé-
kenység megelőzésében és kezelésében. elősegíti az irritált nyálkahártya gyógyulását és regenerációját.
075 860 Nr. 2008, 40 g: gyömbéres 1 csomag 6.875

Profilaxis készlet (VOCO)

tisztít, lezár, fluoridál és védi a fogakat: a Voco új profilaxis készlete először tartalmazza együtt a pro-
fesszionális fogászati ellátáshoz szükséges összes terméket.
 1 × cleanJoy tubus 100 g közepes,  
 1 × cleanJoy tubus 100 g finom,  
 1 × remin pro tubus 40 g dinnye,  
 1 × remin pro forte tubus 40 g gyömbér,  
 3 - 3 Profluorid Varnish SingleDose 0,4 ml,  
 dinnye,karamell, menta, cseresznye (összesen 12 db),  
075 859 2 × grandio Seal fecskendő 2 g  1 csomag 29.495

Lunos fluorid lakk (Dürr Dental)

 fogszínű nátrium-fluorid (22600 ppm) és xylitol tartalmú lakk. csökkenti az érzékenységet és védi a fog 
felszínét. könnyen felhordható, használata gazdaságos.
013 825 tubus, 10 ml 1 tubus 8.295

10
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Barázdazárók

fluoreszkáló és hidrofil tulajdonsággal rendelkező barázdazáró anyag. az ultraSeal Xt hydro a 
barázdazárásnak most tökéletes biztonságot kölcsönöz. hidrofil tulajdonságának és az Inspiral Brush 
vég használatának köszönhetően biztosítja a legmélyebb barázdák és gödröcskék buborékmentes és 
tökéletes lezárását. az anyag fluoreszcenciája által bármikor gyorsan és egyszerűen ellenőrizhető. 
Az új hidrofil formulának köszönhetően a Prima Dry szárítóanyag használata többé nem szükséges. 
1,2 ml.
917 549 natural 1 db 7.695
917 551 opaque fehér 1 db 7.695

Ultraseal® XT Hydro (Ultradent)

Mirafluor-Tray (Hager & Werken)

egyszerhasználatos dupla applikációs kanál fluor gélhez. Sárga színű. 50 db/csomag.
036 501 kicsi 1 csomag 7.995
036 502 közepes 1 csomag 7.995
036 503 nagy 1 csomag 7.995

töltésszint jelölés

Lunos fluorid gél (Dürr Dental)

Nátrium-fluorid tartalmú intenzív káriesz profilaxis paszta. (12.300ppm fluorid) kiválóan használható 
professzionális fogtisztításra. elősegíti a remineralizációt, gátolja a plakk képződést.
013 827 flakon, 250 ml 1 csomag 6.425

Mirafluor-Gel / Mirafluor K-Gel (Hager & Werken)

Mirafluor-Gel: fluorid gél (1,23% f). kellemes ízű és illatú. két változatban kapható. Átlátszó.
122 880 menta, 250 ml-es adagoló flakon 1 flakon 6.125
122 881 eper, 250 ml-es adagoló flakon 1 flakon 6.125
 
Mirafluor K-Gel: kisebb koncentrátumú fluorid gél (0,615% f). kimondottan gyerekek részére.  
kellemes illatú és ízű. két változatban kapható. Átlátszó.
122 885 cola, 250 ml-es adagoló flakon 1 flakon 6.125
122 886 eper, 250 ml-es adagoló flakon 1 flakon 6.125

Mirafluorid (Hager & Werken)

oldószermentes 0,15% fluoridtartalmú lakk. Nedves környezetben is felvihető és ugyanaz a hatás, amit 
más fluoridlakkok is eredményeznek, már alacsonyabb koncentrációval is elérhető.
222 828 készlet: 5 ml flakon, 20 ecset 1 csomag 12.245

10
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a clinpro Sealant egy fényrekötő, alacsony viszkozitású, fluorid-leadó, barázdazáró szer, egyedülálló szín-
váltó tulajdonsággal. a clinpro Sealant alkalmazáskor rózsaszínű, majd opálos fehérre változik, amikor 
polimerizálófénnyel megvilágítja. a pinkes árnyalat jól látható, így az anyag mennyisége és eloszlása 
(vagyis a barázdazárás fedőképessége) ellenőrizhető használat közben. a leadott fluorid támogatja a 
remineralizációt. kiválóan tapad a zománcra, így megbízható barázdazárást biztosít.
020 818 1 x 1,2 ml, 10 applikációs kanül 1 csomag 6.995

Clinpro Sealant (3M)

Lunos barázdazáró (Dürr Dental)

kiváló folyási tulajdonsággal bíró fényrekötő barázdazáró. hidrofil, nagyszerűen köt a zománchoz, 
kopásálló. fluoridot leadó illetve fluorid leadás nélküli változatban egyaránt szállítható.
013 828 2 x 1,5 g, clear, fluorid leadás nélkül 1 csomag 9.995
013 829 2 x 1,5 g, opak, fluorid leadással 1 csomag 9.995

Fissurit F (VOCO)

fényrekötő, flourid tartalmú barázdazáró.
075 198 2 x 2 ml fecskendő, 20 applikációs csúcs, fehér 1 készlet 15.495
075 134 2 x 3 ml flakon, fehér 1 csomag 17.995
175 101 applikációs csúcs typ. 40, 100 db 1 csomag 11.995

Fissurit FX  (VOCO)

magasan töltött (kb. 50 súly%), fluorid tartalmú, fényrekötő barázdazáró. hajlítószilárdsága és 
kopásállósága kiváló. az új, hajlítható direkt applikációs csúcsok megkönnyítik a használatot és közel 
100%-os anyagfelhasználást tesznek lehetővé.
 nr. 1181: 2 x 2,5 g fecskendő, 
175 196 20 applikációs csúcs, typ. 40 1 csomag 18.495
175 101 applikációs csúcs typ. 40, 100 db 1 csomag 11.995

Helioseal F Plus (ivoclar vivadent)

fényrekötő, fehéren pigmentált fluoridot leadó barázdazáró. a kedvelt helioseal f továbbfejlesztett 
változata: új összetétel, optimalizált konzisztencia. már cavifil kiszerelésben is szállítható.
 készlet:  5 x 1,25 g fecskendő helioseal f plus, 20 applikációs kanül,  
791 140 2 g total etch, 5 kanül 1 csomag 35.575
791 141 utántöltő: 1,25 g fecskendő, 5 applikációs kanül 1 csomag 6.665
791 142 utántöltő: 50 x 0,1 g cavifil 1 csomag 37.995
691 154 fém, 30°-ban hajlított applikációs kanül, Ø 0,6 mm, 20 db 1 csomag 5.325

Dyract Seal (Dentsply Sirona)

fényrekötő, kompomer alapú barázdazáró. fluoridot bocsát ki.
 3 x 1 ml (=1,5 g), 25 applikációs csúcs:  
288 142 színtelen 1 csomag 28.495
288 143 fehér/opak 1 csomag 28.495
288 144 applikációs csúcs, 25 db 1 csomag 2.995

10
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Gépi fogtisztítás

        miniatűr fogtisztító kefék
könyökdarabba fogható miniatűr fogtisztító kefék.
 10 db/csomag: 
000 861 nylon, pink - lágy 1csomag 3.275
000 862 nylon, lila - közepes 1csomag 3.275
000 863 nylon, kék - kemény 1csomag 3.275
 12 db/csomag: 
000 854 natúr, fehér - közepes 1 csomag 3.275
000 855 nylon, fehér - közepes 1 csomag 3.275
000 856 nylon, fehér - extra puha 1 csomag 3.275
 100 db/csomag: 
000 857 natúr, fehér - közepes 1 csomag 22.875
000 858 nylon, fehér - közepes 1 csomag 22.875
000 859 nylon, fehér - extra puha 1 csomag 22.875

3.275 Ft-tólmár

ezzel az innovatív egylépéses polírozórendszerrel gyorsan és hatékonyan lehet a természetes fogakat 
és bármely restaurációs anyagot - beleértve a cirkont, kerámiát és fémötvözeteket is - polírozni. 
a kefékhez nem szükséges külön polírozópaszta használata, a gyémánt szemcsékkel anélkül is 
magasfényű polírozást érhet el. a polírozó kefék többször használhatók és autoklávban sterilizálhatók. 
 készlet, 9 db: 
144 805 3 db hegyes, 3 db kehely, 3 db egyenes kefe 1 csomag 16.995 
144 808 egyenes kefe,10 db / csomag 1 csomag 16.995
144 807 kehely, 10 db / csomag 1 csomag 16.995
144 806 hegyes, 10 db / csomag 1 csomag 16.995

A.M. Edelingh gyémánt kefék

a prémIum mÁrka
Kizárólag az M+W Dental Magyarország Kft-től.

Miniatur ZR fogtisztító kefék (Kerr)

Nem sterilizálható, nem termodezinficiálható. könyökdarabba.
 normál csomag, 10 db:  
025 857 nr. 835 nylon 1 csomag 4.675
 nagy csomag, 100 db:  
025 876 nr. 835 nylon 1 csomag 34.845

Polírozó gumik (PD)

könyökdarabba fogható polírozó gumik. a befogón található korongocskák megvédik a könyök-
darabot a szennyezõdéstõl. piros = lágy, fehér = közepes. 12 db/csomag. 
398 863 bordázott, fehér 1 csomag 4.175
398 864 bordázott, piros 1 csomag 4.175
398 861 lamellás, fehér 1 csomag 4.175
398 862 lamellás, piros 1 csomag 4.175

bordázott                                lamellás

10

könyökdarabba fogható nylon fogtisztító kefék két keménységi fokozatban. Lágy (pink), közepes 
(fehér).
156 805 lágy (pink), 100 db 1 csomag 8.995
156 806 fehér (közepes), 100 db 1 csomag 8.995

fogtisztító kefék
ÚJDONSÁG
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        prophy polírozó
Latexmentes lamellás polírozó alapos tiszításhoz és polírozáshoz 3 különböző keménységben.  
 szerelt polírozó, 10db: 
100 896 pink, lágy 1 csomag  1.495
100 897 lila, közepes 1 csomag 1.495
100 898 kék, kemény 1 csomag 1.495
 szereletlen polírozók, 10 db: 
200 830 pink, lágy 1 csomag 595
200 831 lila, közepes 1 csomag 595
200 832 kék, kemény 1 csomag 595
200 833 mandrellek könyökdarabhoz, 10 db 1 csomag 1.995

595 Ft-tólmár

perforált, rugalmas fémszalag a lerakódások és plakk eltávolítására a fogközökből. tisztít és políroz a 
fogszövet károsítása nélkül. Durva: erős lerakódások tisztítására. A lerakódás erősségétől függően 3 féle 
durvaságú szalag közül választhatunk. 5 mm széles / 2 méter hosszú.
144 640 finom 1 tekercs 4.995
144 641 közepes 1 tekercs 4.995
144 642 durva 1 tekercs 4.995

A.M. Edelingh rugalmas scaler 

a prémIum mÁrka
Kizárólag az M+W Dental Magyarország Kft-től.

ProphyCups Snow & Fire (PD)

kiválóan políroz, eltávolítja a plakkot és az elszíneződéseket anélkül, hogy megkarcolná a fogzománcot, 
a kompozitot vagy a dentint. a szára üvegszálllal (fehér) erősített thermoplastból, a kehely pedig ther-
moplasztikus, latexmentes elasztomerből készül. Snow: lágy (49 Sha), kíméletes, normál polírozásra, 
tisztításra, plakk eltávolításra. fire: (piros) közepes keménységű (59 Sha) közepes és makacs foltok és 
plakk eltávolítására.
359 860 prophycups Snow (lágy): 8 db 1 csomag 3.275
359 861 prophycups Snow (lágy): 48 db 1 csomag 15.595
359 862 prophycups fire (közepes): 8 db 1 csomag 3.275
359 863 prophycups fire (közepes): 48 db 1 csomag 15.595

10

Latexmentes egyszerhasználatos polírozók könyökdarabba, két különböző keménységben.
156 810 kék, lágy, 24 db 1 csomag 2.145
156 811 sárga, kemény, 24 db 1 csomag 2.145

prophy polírozó ÚJDONSÁG
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         profilaxis paszta
tisztító-és polírozópaszta fluoridos professzionális fogtisztításhoz kellemes mentol ízesítéssel. tixotróp 
tulajdonságával könnyen és pontosan applikálható, nem fröccsen szét. a következő 4 szemcseméretben 
választható: RDA 250: durva szennyeződések esetén. RDA 170: közepes elszíneződések és lepedék ese-
tén. RDA 120: csekély lepedék és elszíneződés esetén. RDA 40: extra finom, végpolírozáshoz.
 60 ml/ 100 g:  
200 860 RDA 250 kék 1 tubus 3.295
200 861 RDA 170 zöld 1 tubus 3.295
200 862 RDA 120 rózsaszín 1 tubus 3.295
200 863 RDA 40 sárga 1 tubus 3.295

3.295 Ftcsak

kétféle formájú és keménységű szemcsékből álló, így egyszerre tisztító és polírozó paszta. a kemény 
szemcsék eltávolítják a foglepedéket és az elszíneződéseket, a lágy szemcsék érezhetően sima fogfelszínt 
adnak, megakadályozva ezzel a lepedék újra képződését. fluorid tartalma gátolja a demineralizációt és 
támogatja a reminaralizációs folyamatokat. tixotróp tulajdonságának köszönhetően könnyen használ-
ható, az egy pasztával elvégezhető két lépés jelentősen lerövidíti a munkavégzés idejét. két kellemes 
ízben szállítható. 100 g.
 tubus, 100 g:  
144 810 mentol ízű, zöld 1 tubus 4.995
144 811 rágógumi ízű, rózsaszín 1 tubus 4.995

A.M. Edelingh profilaxis paszta

a prémIum mÁrka
Kizárólag az M+W Dental Magyarország Kft-től.

Détartrine (septodont)

Détartrine 100ZF közepes (RDA 100): bármely tisztítási eljáráshoz, ha magasfényre polírozás és a 
fogfelület remineralizálása a cél.  
Détartrine 150Z durva (RDA 150): polírozás első lépéseként, illetve erős elszíneződések esetén.
 65 ml tubus: 
056 818 100zf közepes 1 tubus 10.395 
056 816 150z durva 1 tubus 10.395

Zircate Prophy paszta (Dentsply Sirona)

fluormentes.
098 898 zircate prophy paszta, 170 g 1 csomag 14.495

Mira-Clin P (Hager & Werken)

fluoridmentes, nem spriccel, rózsaszín, gyümölcs ízű.
022 825 tégely, 250 g 1 csomag 6.745
022 882 miniadag, 200 x 2 g 1 csomag 12.995
022 881 ujjklipsz 1 db 5.495

10

Fogtisztítás, polírozó paszták, tisztító porok
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Mira-Clin hap (Hager & Werken)

fluoridmentes, hyroxylapatit és xylitol tartalmú paszta professzionális fogtisztításra, polírozásra, vala-
mint az érzékeny fognyakak kezelésére. eltávolítja a lerakódásokat és elszíneződéseket, védőréteget 
képez a fogon és a fognyakon. a tisztító részecskék a használat során a tisztításra alkalmas durváról a 
polírozáshoz szükséges finomra változnak. RDA 36, kék, menta ízű.
222 891 tubus, 75 ml 1 csomag 3.995

Lunos Super Soft polírozó paszta (Dürr Dental)

polírozó paszta különösen kényes felületek tartós és kíméletes polírozására. használható implantátu-
mokhoz és fogszabályozó készülékekhez is. Sima és fényes felületet ad .hydroxilapatit tartalma elősegíti 
a remineralizációt. RDA < 5. 50 g/ tubus.
013 819 narancs ízű 1 csomag 6.245
013 818 semleges ízű 1 csomag 6.245

Lunos kettő az egyben polírozó paszta (Dürr Dental)

eltávolítja az elszíneződéseket és - köszönhetően a saját méretüket redukáló polírozó szemcséknek - 
egyúttal políroz. hydroxilapatit tartalma elősegíti a remineralizációt. háromféle ízben szállítható. a men-
ta ízű változat nátriumfluoridot tartalmaz. 100 g tubus.
013 815 semleges ízű 1 csomag 9.975
013 816 narancs ízű 1 csomag 9.975
013 817 menta ízű 1 csomag 9.975

CleanJoy (VOCO)

fogtisztító és polírozó paszta lágy és kemény foglepedék valamint elszíneződések eltávolítására és 
a fogfelszín polírozására. 700 ppm fluoridot tartalmaz, ezzel hozzájárul a fog remineralizációjához.  
3000 fordulat / percig nem képez spray-t, nem fröcsköl. 100 g / tubus.
075 855 Nr. 2090 finom/zöld - polírozás 1 tubus 8.945 
075 856 Nr. 2091 közepes / sárga - közepes erősségű tisztítás 1 tubus  8.945
075 857 Nr. 2092 durva / piros - erős tisztítás 1 tubus  8.945

Prophy-Paste CCS (Directa )

fluorid tartalmú polírpaszta, 4 különböző szemcseméret. Nagyon jó minőség kedvező áron.  
RDA 250 kék, erőteljes plakk és elszíneződés esetén. RDA 170 zöld, közepes plakk és elszíneződés 
esetén. RDA 120 piros, minimális plakk és elszíneződés esetén. RDA 40 sárga, végpolírozáshoz.
 tubus, 60 ml: 
298 880 RDA 250 kék (125 micron) 1 db 5.475
298 881 RDA 170 zöld (70 micron) 1 db 5.475
298 882 RDA 120 piros (40 micron) 1 db 5.475
298 883 RDA 40 sárga (2 micron) 1 db 5.475

10
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ProphyCare PRO univerzális profilaxis paszta (Directa )

egyetlen paszta elegendő a plakk eltávolítására és az azt követő polírozásra. a prophy care pro 2 az 
1-ben paszta alapos tisztítást és kiváló polírozást tesz lehetővé a legrövidebb idő alatt. érzékenységcsök-
kentő anyagot tartalmaz, mely lezárja a dentincsatornákat és megelőzi a túlérzékenységet. fluorid tar-
talma segíti a fogzománc remineralizációját polírozás után, káriesz megelőző hatással bír. Nem spriccel, 
nem folyik el. mentol ízű.
135 054 60 ml  1 tubus 8.725

Proxyt (ivoclar vivadent)

paszta professzionális fogtisztításhoz és polírozáshoz. Xylitol és cetilamin-hidrofluorid tartalmú. 
RDA 7 piros/finom - plakkok eltávolítására és végpolírozáshoz, RDA 36 zöld/közepes - a fogfelszín durva 
részeinek eltávolítására, RDA 83 kék/durva - elszíneződések eltávolítására.
 tubus, 55 ml: 
091 822 RDA 7 piros/finom 1 db 7.145
091 823 RDA 36 zöld/közepes 1 db 7.145
091 824 RDA 83 kék/durva 1 db 7.145
091 826 RDA 36 zöld/közepes, fluoridmentes 1 db 7.145

Cleanic (Kerr)

perlite-technológián alapuló, fluor tartalmú univerzális polírpaszta. a perlite-részecskék dinamikus 
viselkedésükkel az első másodpercekben erős tisztítóerőt fejtenek ki, amely kíméletes polírozó hatásba 
vált át. 
 100 g: 
025 810 zöldalma ízű 1 tubus 7.995
025 852 menta ízű 1 tubus 7.995
025 832 mentol mentes 1 tubus 7.995

ProfiGuard (BECHT)

elszínezõdések és makacs lepedék gyors és megbízható eltávolítására szolgáló profilaxis paszta. 
Remineralizálja a fogzománcot és megelõzi a fogínybetegséget. Az AMAGUARD védelmet nyújt az 
amalgám tömésekbõl származó higanygõzzel szemben. Nátriumfluoridot tartalmaz, kellemes menta 
ízû, szemcseméret: RDA 250
010 840 profiguard 95 g 1 tubus 4.545

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

ProfiPolish (BECHT)

Finom szemcsés (sárga, RDA 40), fluor tartalmú, menta ízû polírozó paszta tömések és természetes 
fogak végpolírozásához.
010 841 profipolish 95 g 1 tubus 4.545

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

ProphyRepair (BECHT)

kíméletes tisztítás, hatásos finom polírozás és a fogzománc remineralizálása egy lépésben.  
a prophyrepair szilikátokat tartalmaz, melyek a munka során a tisztításhoz szükséges durva szemcsék-
ből a finom polírozáshoz használatos finom szemcsékké alakulnak. a paszta hydroxylapatit tartalma 
erősíti a fogzománcot és teljessé teszi a professzionális fogtisztítást. kellemes menta ízű.  
Szemcseméret: RDA 34.
010 842 prophyrepair 95 g 1 tubus 6.745

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

ProphyCare parabénmentes profilaxis paszta (Directa)

kellemes mentol ízű, fluoridtartalmú, parabénmentes profilaxis paszta két szemcsenagyságban. homo-
gén állagú, nem spriccel, nem szárad ki. RDA 250: makacs lerakódások és elszíneződések esetén. RDA 
120: enyhe lepedék és elszíneződések esetén.
459 806 RDA 250 kék, 60 ml  1 tubus 6.995
459 805 RDA 120 piros, 60 ml  1 tubus 6.995

ÚJDONSÁG
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         prophy top
az m+W profilaxis por továbbfejlesztett változata az elszíneződések és makacs lerakódások jobb és 
hatékonyabb eltávolítására. kizárólag supragingivális felhasználásra, nátrium-hidrogénkarbonát bázisú. 
minden ismert intraorális homokfúvóval használható. Szemcseméret 43 µm. 300 g-os flakon.
100 887 citrom 1 flakon 7.495
100 888 menta 1 flakon 7.495

7.495 Ftcsak

         prophy perio
természetes (nem kariogén) cukor bázisú profilaxis por szub- és szupragingivális alkalmazásra. 
Szubgingivális alkalmazás: periodontális biofilm eltávolítás, implantátum tisztítás. Szupragingivális fel-
használás: szupragingivális biofilm valamint szulkusz környéki elszíneződések eltávolítása, elszíneződé-
sek eltávolítása érzékeny helyeken, fogpolírozás. Szükségtelenné teszi a végpolírozást. minden szokásos 
intraorális homokfúvóval használható. Szemcseméret: 15 µm. Semleges ízű.
100 891 120 g 1 flakon 6.895

6.895 Ftcsak

Clean Polish nr. 360 (Kerr)

fluormentes. a természetes fogak tisztításához, tömések előpolírozásához. 
025 853 tubus, 50 g 1 tubus 4.125

Super Polish nr. 361 (Kerr)

fluormentes. a természetes fogak és tömések magasfényre polírozásához.
025 854 tubus, 50 g 1 tubus 4.125

FLASHpearl (NSK)

az új granulátum forma még lágyabb, még kíméletesebb fogtisztítást tesz lehetõvé. az apró nátrium-
bikarbonát golyók alaposan megtisztítják a legnehezebben elérhetõ helyeket is. használható valameny-
nyi ismert homokfúvó készülékhez. természetes ízû, biológiailag lebomlik, nem tömíti el a fúvókák 
nyílásait.
598 065 fLaShperl flakon, 4 x 300 g 1 csomag 32.645
598 058 fLaShpearl box, 100 x 15 g 1 csomag 54.595

Perio-Mate por (NSK)

glycin alapú subgingivális tisztítópor parodontitis és periimplantitis kezelésére. Átlagos szemcsenagy-
ság 25 µm.
459 055 flakon, 2 x 160 g  1 csomag 23.845

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG
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AIR-FLOW tisztítópor „Classic” / „NEW Classic” / PLUS  (EMS)

tisztító por emS aIr-fLoW készülékekhez, kíméletes és szelektív professzionális fogtisztításra, valamint 
plakk eltávolításra. aIr-fLoW cLaSSIc: 65 µm szemcsenagyság, 20 x 40 gr, citrom íz; aIr-fLoW NeW 
cLaSSIc: 40 µm, 4 x 300 gr, 4 íz. aIr-fLoW pLuS: 14 µm, 4 x 120 g.
 AIR-FLOW CLASSIC 65 µm, 20 x 40: 
098 811 65 my, Lemon 1 csomag 29.995
 AIR-FLOW NEW CLASSIC 40 µm, 4 x 300: 
359 868 semleges 1 csomag 39.995
359 869 tutti-frutti (2 x citrom, 1 x menta, 1 x cseresznye) 1 csomag 39.995
359 867 cseresznye 1 csomag 39.995
359 865 citrom 1 csomag 39.995
359 866 menta 1 csomag 39.995

PROPHYflex PERIO por (KaVo)

Semleges ízű, finom glicinpor a fogínytasakok hatékony tisztítására. tökéletesen eltávolítja a biofilmet. 
kevésbé abrazív hatása miatt kíméletes a beteg számára.
282 862 4 x 100 g flakon 1 csomag 36.185

AIR-FLOW PLUS  (EMS)

profilaxiás por íny feletti valamint íny alatti kezelésekhez. különösen hatékony új alkotóelemének, az 
erythritolnak köszönhetően. az extra finom szemcseméret, 14 µm sűrű porsugarat eredményez, amellyel 
biofilm és egyéb elszíneződések is hatásosan eltávolíthatók. egy por alkalmazásával különböző kezelése-
ket is végezhet megszakítás és por cseréje nélkül. további polírozásra nincsen szükség.
359 899 4 x 120 g 1 csomag 42.495

AIR-FLOW Soft tisztítópor  (EMS)

rendszeres rendelői fogtisztításhoz. érzékeny fogínyű pácienseknek is ajánlott.
698 885 4 x 200 g flakon 1 csomag 47.495

PROPHYpearls (KaVo)

kálcium bázisú, csomómentes profilaxis por. minden kaVo profilaxis készülékhez alkalmas. a szemcsék 
gömbformájának köszönhetően tisztítási teljesítménye optimális, a por nem fröccsen szét. a homok-
fúvót 10° - 60° munkaszögben használva  lágy, kíméletes fogfelszín tisztítást tesz lehetővé. különféle 
ízesítésben rendelhető.
 4 x 250 g flakon:  
282 855 semleges 1 csomag 39.995
 80 x 15 g tasak:  
282 856 semleges 1 csomag 45.245
282 857 mentol 1 csomag 49.945
282 858 barack 1 csomag 49.945
282 859 narancs 1 csomag 49.945
282 860 fekete ribizli 1 csomag 49.945
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AIR-FLOW Perio tisztítópor  (EMS)

mélyen lévő parodontális táskák szubgingivális kezeléséhez, valamint mélységük csökkentéséhez.
698 886 4 x 120 g flakon 1 csomag 36.795

Denta Silver arckendõ (JS)

antibakteriális hatású, mikroszálas frottír kendõ, ezüst részecskékkel. 90ºc-ig mosható. a kendõ alsó 
része kellemesen puha, felszívja a nedvességet. a felsõ hálós rész védi a szemet és az arcot.
098 068 fehér, 12 db 1 csomag 19.995

Lunos Gentle Clean profilaxis por (Dürr Dental)

profilaxis por supragingivális tisztításra és elszíneződések eltávolítására. az innovatív trehalóz abráziós 
szemcsék mérete kb. 65µ. Íze enyhén édes, nem irritálja a nyálkahártyát. rendkívül oldékony, nem hagy 
maga után pormaradványokat a beteg szájában. az egy kézzel nyitható flakonból könnyen adagolható. 
háromféle ízben szállítható. 4 x 180 g.
013 820 semleges ízű 1 csomag 32.745
013 821 narancs ízű 1 csomag 32.745
013 822 menta ízű 1 csomag 32.745

Lunos Perio Combi profilaxis por (Dürr Dental)

Sub- és supragingivális tisztításra. hatékonyan és alaposan eltávolítja a biofilmet. az innovatív 30µ-os 
abrazív szemcséinek köszönhetően tökéletesen kíméletes a fogfelszínnel szemben, nem irritálja a 
nyálkahártyát. oldékonysága kiváló, maradéktalanul feloldódik a parodontális tasakban is. Nem hagy 
maga után pormaradványokat a beteg szájában. Íze enyhén édes. az egy kézzel nyitható flakonból 
könnyen adagolható.
013 823 4 x 100 g flakon 1 csomag 24.925

Clean-Jet tisztítópor (Hager & Werken)

kiváló tisztító hatású, egyúttal - finom szemcséinek köszönhetően - csekély abráziójú tisztítópor. citrom 
ízű. az adagoló flakonból egyszerűen áttölthető a homokfúvó tartályába.
022 026 400 g 1 flakon 9.425
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Profilaxis védőkendő (THIENEL)

3-rétegű, nedvszívó védőkendő (2 réteg celluloz és 1 réteg polietilén fólia). Védelmet nyújt a profilaxis 
kezelés során. rögzítőszalaggal és praktikus perforált tépőcsíkkal. 60 x 54 cm, 40 db/ tekercs. 
059 582 fehér 1 tekercs 4.995
059 583 kék 1 tekercs 4.995

Fogfehérítés

        Whitening star home
Sínnel használatos, magas viszkozitású, karbamid-peroxid gél élő fogak kíméletes és hatékony otthoni 
fehérítéséhez. a kívánt hordási időnek és az elvárt fehérítési hatásnak megfelelően kettő koncentrá-
ció választható. 10%: 4 órás vagy éjszakai hordás. 16%: 3 órás vagy éjszakai hordás. mentolos ízének 
köszönhetően kellemes a beteg számára. a fecskendők visszazárhatók. az anyag hűtőben a gyártástól 
számított 36 hónapig, hűtés nélkül 18 hónapig tárolható.
 4 x 1,2 ml, visszazárható fecskendőben
000 892 10% 1 csomag          6.745
000 893 16% 1 csomag          6.745

6.745 Ftcsak

        poWer Whitening xtra
38%-os, piros színű hidrogén-peroxid gél élő fogak  rendelőben történő fehérítéséhez.  a dupla keverő 
fecskendőnek köszönhetően nincs szükség kézi keverésre, a fecskendőben maradó anyag a következő 
beteg kezelése során felhasználható. a fényrekötő gingiva protector biztos védelmet biztosít a fogíny 
számára. az anyag hűtőben a gyártástól számított 18 hónapig tárolható.
 2,5 ml gél dupla keverő fecskendőben,  
 2 keverőcsőr, 1,5 gingiva protector,  
000 891 2 applikációs kanül 1 csomag 13.995

13.995 Ftcsak

Opalescence PF (Ultradent)

hosszú évek tapasztalata bizonyítja, hogy a teljes fogív fehérítésére leginkább bevált módszer az 
opalescence pf zselék mélyhúzott fogsínnel történő alkalmazása. a kezelés általában otthon történik, 
így kényelmes a páciensnek és időt takarít meg a fogorvos számára. a fogsínt a páciens évekig meg-
őrizheti, és szükség esetén újra használhatja. az opalescence pf zselék többféle koncentrációban, ízesí-
tésben és kiszerelésben állnak rendelkezésre, így mindenki kiválaszthatja az adott esetben legmegfele-
lőbb anyagot. Opalescence PF 10% - 8 órás éjszakai használatra. karbamid-peroxidot, kálium-nitrátot 
és fluoridot tartalmaz.  Opalescence PF 16% - Napi 2-4 órás használatra. karbamid-peroxidot, kálium-
nitrátot, és fluoridot tartalmaz. a magasabb hatóanyag koncentráció gyorsabb fehéredést eredményez. 
 Opalescence Páciens készlet: 8 x 1,2 ml fecskendő fogfehérítő anyag,  
 1 db síntartó doboz, 1 db kis fogkrém  
917 507 mentol 10% 1 csomag 20.745
917 508 Semleges 10% 1 csomag 20.745
917 510 mentol 16% 1 csomag 20.745
917 511 Semleges 16% 1 csomag 20.745
 Opalescence utántöltők:  4 x 1,2 ml fecskendő fogfehérítő   
917 519 mentol 10% 1 csomag 9.495
917 520 Semleges 10% 1 csomag 9.495
917 522 mentol 16% 1 csomag 9.495
917 523 Semleges 16% 1 csomag 9.495
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Opalescence GO (Ultradent)

előtöltött fogsín - hidrogén-peroxid tartalommal.
• Az új, UltraFit sín különösen kényelmes és minden fogívhez könnyen hozzáidomul 
• A molárisokra is kiterjed, így a hátsó fogak fehérítését is biztosítja 
• PF formulát (kálium-nitrát és fluorid) tartalmazó fehérítőzselé. A kálium-nitrát bizonyítottan 
érzékenységcsökkentő hatású, a fluorid megelőzi a fogszuvasodást és erősíti a zománcot. együttesen átfogó 
védelmet nyújtanak a fogak számára.  6%-os koncentráció, menta ízesítés 
• 60-90 perces viselési idő 10 napon keresztül 
• Az előre megtöltött sín a csomagolásból kivéve azonnal használatba vehető 
• Optimális mennyiségű zselé, a kezelés végén könnyen eltávolítható. Az Opalescence Go különösen javasolt 
először fehérítő pácienseknek. Nincs lenyomat és minta, nincs laboridő. Ideális korábbi fehérítőkezelések 
eredményének felfrissítéséhez.
 opalescence go,10 db alsó-felső sín, 
917 532 30 ml opalescence fogkrém 1 csomag 20.745

OpalDam Green (Ultradent)

Az OpalDam élénkzöld színű, metakrylat bázisú fényrekötő ínyvédőhab, amely fogfehérítéskor 
megvédi az ínyt és a környező szöveteket, illetve egyetlen fog kezelése esetén a szomszédos fogakat. 
fényvisszaverő szemcséket tartalmaz, így a felmelegedéstől is óvja a szöveteket. az alaposan leszárított 
felszíneken nagyon jól tapad. Az OpalDam-ot könnyű felhelyezni és eltávolítani, még a fogközökből is.
917 536 1,2 ml opaldam green 1 csomag 5.695

Opalescence Boost (Ultradent)

Nagyhatású fogfehérítő zselé, amely 40% hidrogén peroxidot tartalmaz. a magas hatóanyag koncentrá-
ció ellenére az anyag semleges kémhatású. a zselét - amely könnyen adagolható - közvetlenül a fecsken-
dőből kell a fogra felvinni. élénkpiros színe elősegíti a precíz felvitelt és az alapos eltávolítást. aktiválásá-
hoz nincs szükség lámpára. a szükséges kezelési idő 15 perc, amely egy ülés során maximum négyszer 
ismételhető meg.
 Opalescence Boost Páciens Készlet: 
 2 x1.2ml Opalescence Boost fogfehérítő, 1.2ml OpalDam Green ínyvédő, 
 1 IsoBlock ráharapásos blokk,  1 fogszínkulcs,  5 micro 20ga applikáló vég,  
917 680 5 micro 20ga fX applikáló vég  1 csomag 23.695 

Opalescence Endo (Ultradent)

35% hidrogén-peroxid tartalmú rendelői fehérítő a gyökérkezelt fogak belső fehérítéséhez. Állandó 
hatóanyag koncentrációjával mindig biztosítja a hatékony fehérítőhatást, átlagosan 1-3 nap alatt. 
fecskendős kiszerelésű, azonnal felhasználható. Sűrű konzisztenciája miatt behelyezése és lezárása 
egyszerű. gazdaságos és időtakarékos módszer.
 Opalescence Endo készlet:  
917 537 2 x 1,2 ml opalescence endo, 20 db végződés  1 csomag 17.995

VivaStyle (ivoclar vivadent)

a természetes fogak otthoni fehérítésére. hatóanyag: karbamid-peroxid. a gél oxigént bocsát ki, amely 
a zavaró elszíneződéseket hatékonyan kifehéríti. az applikálás egyszerű, a felső és alsó állkapocshoz egy 
fecskendő (3 ml =1,3 g) elegendő. első alkalmazáskor a VivaStyle patient kit, továbbiakban a VivaStyle 
touch up kit használata ajánlott a kívánt szín eléréséig, illetve szintentartáshoz.
 Patient Kit 10%:  
 4 x 3 ml fecskendő, előszerelt, visszazárható kanüllel,  
591 196 1 pótkanül, 1 tárolódoboz, sínanyag, tartozék 1 készlet 34.995
 Touch Up Kit 10%:  
591 197 2 x 3 ml fecskendő, előszerelt, visszazárható kanüllel 1 készlet 13.995
 Patient Kit 16%:  
 4 x 3 ml fecskendő, előszerelt, visszazárható kanüllel,  
591 198 1 pótkanül, 1 tárolódoboz, sínanyag, tartozék 1 készlet 34.995
 Touch Up Kit 16%:  
591 199 2 x 3 ml fecskendő, előszerelt, visszazárható kanüllel 1 készlet 13.995
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VivaStyle Paint On Plus (ivoclar vivadent)

ecsettel applikálható lakk, az erősen elszíneződött fogak otthoni fehérítésére.összetétele: 6% 
hidrogénperoxid és D-Panthenol balzsam az ínyhez.
 páciens készlet:  
 1 x 20 ml tubus VivaStyle paint on plus, 14 applikáló ecset,  
891 162 14 adagoló tálka, 1 táska 1 csomag 34.295

Fogékszerek

kiváló minőségű, csiszolt kristályból készült fogékszer. a csillogást a hátoldalon lévő vékony fólia ered-
ményezi. folyékony kompozittal rögzíthető. 5 db/csomag.
lásd tábl. fogékszer 1 csomag 9.995

Dental Crystals fogékszerek (Twindent)

átmérő 1,8 mm 2,3 mm

gyémánt cikkszám 598 050 598 090

szivárvány cikkszám 598 051 598 091

Mirawhite shine (Hager & Werken)

érzékeny fogak esetében is hatékonyan használható fogfehérítő. a peroxidmentes fehérítés aktív oxi-
gén segítségével történik. (ardox-X technika). kíméletes a zománccal és a fogínnyel. használatával akár 
5 árnyalatnyi színváltozás érhető el. használati idő: 7-14 nap, naponta kétszer.
022 891 Stift, 1,8 ml 1 db 9.345

         kopisoft bleach
elasztikus fólia, kifejezetten mélyhúzott fogfehérítő sínek készítésére. Nem köt az akriláthoz.
366 911 Ø 120 mm, vastagság 1,0 mm, 10 db 1 csomag 5.195
366 912 Ø 120 mm, vastagság 1,0 mm, 100 db 1 csomag 37.495
366 913 Ø 125 mm, vastagság 1,0 mm, 10 db 1 csomag 5.195

5.195 Ft-tólmár

         bloc out
univerzális fényrekötő műanyag, gipszmodellek alámenős részeinek kiblokkolására,  
illetve mélyhúzás előtti helyfenntartónak fogfehérítő- vagy gyógyszerhordó sínek készítésekor.
198 938 3 ml fecskendő, 4 applikációs kanül  1 csomag 5.455

5.455 Ftcsak
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