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Z obsahu:
VistaVox S – 3D a 2D rentgen v jednom MADE IN GERMANY
VECTOR žije! – šetrné ošetření parodontu,
nyní v akci STARÝ ZA NOVÝ
LUNOS – profylaxe: pískovačka v akci a zcela rozpustné písky
Kompresory – spolehlivé a nyní dostupné
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VistaVox S
■ Vysoce kvalitní 3D i 2D snímky s jedním přístrojem, made in Germany.
■ Nyní za zvýhodněnou cenu –
kontaktuje nás na info@duerr.cz nebo +420777477052 a vyžádejte si nabídku.

FOV 130x85mm - ZOBRAZÍ TO, CO POTŘEBUJETE VIDĚT
■ Anatomické FOV 130x85mm
Vám na rozdíl od standardního
FOV 80 x 80 mm ukáže
celou čelist.
■ Kromě toho máte možnost
pracovat lokálně s FOV
50 x 50 mm.
* Po zaregistrování přístroje, získáte
záruku 2+1 rok. Více informací a podmínky akce na www.duerrdental.com
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DOKONALÉ PANORAMATICKÉ SNÍMKY

DIAGNOSTIKA

Ostré panoramatické snímky z 3D přístroje – to není samozřejmost. VistaVox S je
plnohodnotný přístroj 2 v 1 pro úsporu místa ve Vaší ordinaci a precizní diagnostiku
pacienta.

MADE IN GERMANY
VistaVox S je kompletně vyvinut a vyroben
v německém městě Gechingen, v naší
továrně Dürr Optronik. Německá preciznost
a dokonalá výstupní kontrola je zárukou Vaší
spokojenosti v ordinaci – můžete se na nás
spolehnout.
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VistaScan
Jde o zdra
ví mých pa
V diagnost
cientů!
ice nehod
lám dělat
Vsadila jse
kompromis
m na nejle
y.
pší přístroj
na trhu –
VistaScan.

NEJLEPŠÍ A
NEJPRODÁ
VANĚJŠÍ Ř
PRO NEPŘ
EŠENÍ
ÍMOU DIG
ITALIZACI

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

VistaScan
Superstar mezi scannery

PROČ VistaScan?
■ Nejlepší reálné rozlišení na trhu
■ Perfektní servisní podpora
■ Tradice od roku 2002
■ Jednoduchý a přehledný software
■ Kompaktní rozměry
■ Připojení USB /LAN/ Wifi
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VistaCam iX HD
■ Komplexní řešení pro špičkovou intraorální diagnostiku
■ Bez rentgenového záření
Cena: 6.060 EUR (vč. Proof + Proxi paketu)

■ Intraorální snímky

■ Vizualizace plaku
a zubního kazu

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

Již 50 let vyrábíme
zobrazovací technologie
ve stomatologii

DIAGNOSTIKA

Vývoj i výroba v Německu s 50-letou tradicí. Přínosné inovace a přísná výstupní
kontrola - to jsou důvody, proč je značka Dürr Dental synonymem kvality
a spolehlivosti na celém světě.

■ 1960 Procomat

■ 2002 VistaScan

■ Továrna Dürr Optronik

■ 2017 VistaVox S
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VECTOR žije!
VECTOR je přístroj pro šetrné ošetření parodontu bez anestezie
■ Šetří ruku ošetřujícího (kolikrát za den zvládnete kyretáž?)
■ Bezbolestné ošetření (bez anestezie, i pro anxiózní pacienty)
■ Vědecky podložené (studie nasbírané za 20 let na vyžádání)
■ Ošetřený kořen zubu Vectorem je chráněn proti citlivosti (díky hydroxylapatitu)

Vector Paro
3.588 EUR

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

* Po zaregistrování přístroje, získáte záruku 2+1 rok.
Více informací a podmínky akce na www.duerrdental.com
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Na trhu je od roku 1998, nyní je k dispozici již druhá generace přístroje.

PROFYLAXE

2. GENERACE VECTOR

■ ještě šetrnější pro zápěstí díky odlehčené koncovce
■ snadné čištění
■ větší zásobník vody
■ kombinace scaleru a paro nástavce v jednom přístroji
■ moderní design
■ perfektní servisní podpora a zaškolení

ÚSPO
R
1.15 A AŽ
0 EU
R!

MOŽNOST VYMĚNIT STARÝ VECTOR ZA NOVÝ –
více na info@duerr.cz nebo +420 777 477 052
MÁTE VECTOR A POTŘEBUJETE PROŠKOLIT PERSONÁL?
KONTAKTUJTE NÁS A POZVEME VÁS NA ŠKOLENÍ.
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VistaVox
VistaVox
VistaVox

NOVINKA

NOVINKA
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Rozsáhlý prémiový systém profylaxe od Dürr Dental. Precizní vzájemně sladěné produkty
pro profylaxi a ústní pískovač MyLunos* s principem výměnných komor je řešením pro zvlášť efektivní
a znatelně uvolněný průběh práce v ordinaci. Díky Lunos® budou všichni zářit: tým ordinace, zubní
lékař i pacienti. Více informací na adrese www.lunos-dental.com
*Momentálně je k dispozici výhradně supragingivální tryska pro MyLunos pískovač. Perio-tryska pro subgingivální ošetření bude brzy k dispozici.

MyLUNOS
■ Vysoce kvalitní pískovačka
pro šetrné ošetření
■ Výměnné zásobníky na písek
šetří Váš čas během ošetření

Cena: 1.656 EUR vč. DPH 1.500 EUR vč. DPH
a jako dárek dva zásobníky na písek v ceně 270 EUR zdarma!
LUNOS Gentle Clean

20%
SLEVA

■ Dokonale se rozpustí –
v ústech pacienta
nezanechává zbytky prášku,
nezanáší odsávací zařízení
a odlučovače amalgámu,
nepráší

PROFYLAXE

■ Profylaktický prášek
pro supragingivální ošetření

■ Zrnitost cca 65 μm
Cena za 4 x 180g:
			

95,5 EUR
76 EUR

LUNOS Perio Combi
■ Profylaktický prášek
pro subgingivální
a supragingivální ošetření

20%
SLEVA

Cena za 4 x 100g:
			

■ Dokonale šetrné ošetření
parodontu, velmi vhodné
pro supragingivální ošetření
dětí a citlivých pacientů
71,5 EUR
57,2 EUR

■ Zrnitost cca 30 μm
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Polštářek LUNOS

■ Chrání krční páteř pacienta
■ Předchází opotřebení Vašeho
podhlavníku
■ Omyvatelný, dezinfikovatelný,
pratelný na 95°C
■ Paměťová pěna
Cena: 94,8 EUR
Wellness ručníčky LUNOS

■ Osvěžující vlhčený froté ručník, ideální
k očištění obličeje po profylaktickém
ošetření
■ Pacient si odnáší ručníček
jako dárek
■ Vůně aloe vera, bez alkoholu,
i pro citlivou pleť
Balení: 50 ks
Cena: 72 EUR (1,44 EUR za kus)
Ústní voda LUNOS

■ Dentální ústní roztok
připravený k použití
na ochranu dásní a zubů
■ Bez alkoholu
■ Bez cukru, s xylitolem
Balení: 2,5l
Cena: 32,4 EUR
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Leštící a depurační pasty LUNOS
LUNOS Two in One

■ Čistí a leští v jednom kroku
(během 10 vteřin)
■ RDA 28
■ Mátová / pomerančová příchuť,
neutral

Balení: 100 g
Cena: 28,6 EUR

LUNOS Super Soft

AK

CE
při koupi dvou past Lunos
Two in One obdržíte 1ks Lunos
Super Soft v ceně 17,9 EUR jako bonus!

■ RDA 5, perfektní doleštění
pro skvělý vzhled
■ Vhodné pro děti, ortodontické
aparátky, protetiku

Fluoridace
Fluoridační gel LUNOS

PROFYLAXE

Balení: 50 g
Cena: 17,9 EUR

■ 12.300 ppm, použitelný do nosičů
nebo k aplikaci kartáčkem
■ Prevence, po bělení

Balení: 250 ml
Cena: 19,1 EUR
Fluoridační lak LUNOS

■ Rychlá pomoc pacientům
s citlivými krčky
■ 22.600 ppm

Balení: 10 ml
Cena: 25,1 EUR
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Naše doporučení pro Vaši ordinaci:

HD 410
Dezinfekce rukou
HD 435
Mycí emulze

FD 366
Dezinfekce citlivých povrchů
FD 360
Čištění a péče o umělou kůži

FD 366 sensitive wipes

FD 322
Dezinfekce
s rychlým účinkem

FD 333 wipes
Dezinfekční ubrousky
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MD 555 cleaner
Speciální čistící prostředek
pro odsávací zařízení
Orotol® plus
Dezinfekce
odsávacího zařízení

DEZINFEKCE

MD 550
Čistič plivátka

ID 212 nebo ID 213
Dezinfekce nástrojů

ID 220
Dezinfekce vrtáčků
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Návod k péči o odsávací zařízen
s Orotol® plus & MD 555 cleane
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DEZINFEKCE

ní
er
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Denní dezinfekce s Orotol® plus

S tekutým koncentrátem Orotol® plus máte ideální řešení pro současnou dezinfekci, dezo
a odlučovačů amalgámu. Aplikace se provádí po ukončení ošetření, při vyšším zatížení 2

1

Předběžné čištění

Dávkování 2 %

2
1x
2x

Odsajte 2 litry vody

3

= 20 ml
= 40 ml

Příprava 2 % roztoku: 1 litr vo

Odsávání
1. litr pro
první zubní
soupravu
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Dezinfekce plivá
Min.
250 ml

2. litr pro druhou zubní
soupravu

Nasaďte odsávací hadice, odsajte 1 litr roztoku na zubní
soupravu

Minimálně 250 ml
roztoku na plivátko

odorizaci, čištění a údržbu všech odsávacích zařízení
2 x denně (v poledne a večer).

2%
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2 litry

Na zubní soupravu:
1 litr vody + 1 uzávěr Orotol® plus (20 ml)
U 2 zubních souprav:
2 litry vody + 2 uzávěry Orotol® plus (40 ml)

Doba působení

6

Oplachování zubní soupravy

Min.
1h

Působit min. 1 hodinu.
Při opětovném uvedení do provozu odsajte 2 litry vody
Spektrum účinku: baktericidní,
tuberkulocidní, fungicidní,
omezeně virucidní
(HIV, HBV, HCV, noroviry)

DEZINFEKCE

1 litr

ody + 20 ml Orotol plus

átka

ekce
f
n
i
z
e
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Týdenní čištění s MD 555 cleaner

MD 555 cleaner je váš speciální čisticí prostředek pro odsávací zařízení a odlučovače am
usazeninám a nánosům. Aplikace se provádí 1 až 2 x týdně (např. úterý a čtvrtek), při vyšš

1

Předběžné čištění

Dávkování 5 %

2
2,5 x
5 x

Odsajte 2 litry vody

3

= 50 ml
= 100 ml

Příprava 5 % roztoku: 1 litr vod

Odsávání
1. litr pro první
zubní soupravu

4

Čištění plivátka
Min.
250 ml

2. litr pro
druhou zubní
soupravu

Nasaďte odsávací hadice, odsajte 2 litry
nebo 1 litr roztoku

Minimálně 250 ml
roztoku na plivátko

Čisticí k
ede
prostř

malgámu. Disponuje silným čisticím účinkem vůči
ším zatížení denně během polední přestávky.

5%

dy + 50 ml MD 555 cleaner
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Doba působení

2 litry

Na zubní soupravu:
1 litr vody + 2,5 uzávěru MD 555 cleaner (50 ml)
U 2 zubních souprav:
2 litry vody + 5 uzávěrů MD 555 cleaner (100 ml)
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Oplachování zubní soupravy

30 – 120
min.

Působení 30 až 120 minut

Při opětovném uvedení do provozu odsajte 2 litry vody

DEZINFEKCE

1 litr

Mokré sání od Dürr Dental
■ Bezkonkurenčně nejlevnější řešení pro dvě a více souprav
■ Nízké náklady na údržbu
■ Spolehlivý chod
■ VSA pakety: kompaktní řešení pro centrální sání a odloučení amalgámu

NEJLEVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ
PRO DVĚ A VÍCE SOUPRAV!

22

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

Odlučovače Dürr Dental
■ Snadná a levná údržba

ODSÁVÁNÍ A KOMPRESORY

■ Inteligentní signalizace hladiny amalgámu

■ Servisní technik přijede jen, když to je opravdu nutné – na rozdíl od levných
sedimentačních odlučovačů, které je nutno měnit v pravidelných intervalech,
bez ohledu na naplnění.

VYSOCE KVALITNÍ TECHNOLOGIE,
KTERÁ ŠETŘÍ
VAŠE NÁKLADY DO BUDOUCNA.
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Akční nabídka - odlučovače
amalgámu do Vaší ordinace!
Řešení separace amalgámu

sání
pro suché

CAS 1 Combi odlučovač amalgámu
pro instalaci do soupravy
Cena vč. DPH: 2.160 EUR
Akční cena: 1.740 EUR

Vaše úspora: 420 EUR
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pro mokré
sání

CA 2 - centrální odlučovač
amalgámu až pro 2 soupravy
Cena vč. DPH: 2.568 EUR
Akční cena: 1.968 EUR

pro mokré
sání

ODSÁVÁNÍ A KOMPRESORY

Vaše úspora: 600 EUR

CA 4 - centrální odlučovač
amalgámu až pro 4 soupravy
Cena vč. DPH: 3.264 EUR
Akční cena: 2.196 EUR

Vaše úspora: 1.068 EUR

Akce platí výhradně na Slovensku, platnost je omezená do 30. 6. 2019. Změny jsou vyhrazené.
Pro bližší informace kontaktujte Vaše dentální depo nebo napište na info@duerr.cz
25

PTS – Power Tower Silence
■ Kompletní technická místnost v jednom:
□ Kompresor
□ Odsávání
□ Odlučovač amalgámu
■ Tichá a výkonná
■ To celé na ploše 0,5 m2

KOMPLETNÍ TECHNICKÁ MÍSTNOST
V JEDNOM!
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* Po zaregistrování přístroje, získáte záruku 2+1 rok.
Více informací a podmínky akce na www.duerrdental.com

5180-01
		
		

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

Cena 		
Akční cena
Vaše úspora

1.510 EUR
1.210 EUR
300 EUR

5182-01
		
		

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

Cena		
Akční cena
Vaše úspora

2.616 EUR
2.100 EUR
516 EUR

ODSÁVÁNÍ A KOMPRESORY

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

5280-01
		
		
		
Cena 		
Akční cena
Vaše úspora

Tornado 2,
výkon 125 l/min.,
bez sušiče vzduchu

5282-01
		
		

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

Cena		
Akční cena
Vaše úspora

3.830 EUR
3.012 EUR
818 EUR

2.570 EUR
2.155 EUR
415 EUR

* Po zaregistrování přístroje, získáte záruku 2+1 rok.
Více informací a podmínky akce na www.duerrdental.com
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Dürr Dental je tu s Vámi
Informujte se o správném postupu dezinfekce
ve Vaší ordinaci na YouTube kanálu Dürr Dental.
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Sledujte nás na Facebooku a dozvíte se vždy o nejbližších školeních profylaxe,
práci s Vectorem, či o správné péči o Vaše odsávací zařízení.

Sledu
Alma jte
na
dentá ch
ln
hygie í
ny

Jsme tu pro Vás:
E-mail: info@duerr.cz
Ing. Jan Černý, Area Sales Manager pro ČR a SR			
Bc. Martin Beroušek, Technical Product Specialist pro ČR a SR
Beáta Szabová, Product Consultant				

+420 777 477 052
+420 777 333 414
+420 733 547 096

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH, akce platí do 30. 6. 2019. Změny vyhrazeny.

