Pokračujeme v nabídce…
PLATNOST DO ODVOLÁNÍ

MINIPREVAIL® TWIN BRACKETS
TOP SELLER – mini zámky mající všechny benefity větších zámků
80 mesh mřížková baze pro vynikající retenci

10 SAD

(200 zámků)

10.600,- Kč
(1 ks á 53,- Kč)

30 SAD

(600 zámků)

28.200,- Kč
(1 ks á 47,- Kč)

50 SAD

(1000 zámků)

44.246,- Kč
(1 ks á 44,24 Kč)

MINIPREVAIL TWIN – více zde

VAPOR™ CERAMIC BRACKETS

Polykrystalická struktura dodává zámkům absolutní pevnost
a výtečnou kluznou mechaniku – vyleštěné do dokonalosti
jsou plně srovnatelné se safírovou průzračností.
Revoluční boční portály – adhezívum je vtlačováno 4 otvory v bazi
do bočních portálů ústících do boků zámku = abnormálně spolehlivá
retence a mnohem snadnější debonding.

3 SADY

(60 zámků)

8.208,- Kč
(1 ks á 136,80 Kč)

5 SAD

(100 zámků)

11.400,- Kč
(1 ks á 114,- Kč)

VAPOR CERAMIC – více zde
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BUCCAL TUBES výběr z kanyl

Viper™ | miniPrevail® | Magnum™

Nabídka platí pro všechny tři řady kanyl. Pokud zde nenajdete ty své, rádi Vám je naceníme.

VIPER™ LOW PROFILE TUBES
Nejoblíbenější design sortimentu low profile kanyl.
Háček zakončený kuličkou brání iritaci tváře a zánětům tkání.
Výrazné barevné značení kvadrantů. M-D délka 4,2 mm a 3,2 mm.
Dvě velikosti baze – volitelné pro 1. a 2 moláry.

100 KANYL

(libovolné kombinace) 7.480,- Kč

VIPER low profile – více zde

MINIPREVAIL® LOW PROFILE TUBES
Inovovaný design s horizontální a vertikální osou,
výrazným barevným značením a paralelními stěnami
pro snadné dosazení. Elegantní háček gingiválně níže
a dvě M-D délky 4,2 mm (1. molár), 3,2 mm (2. molár)

50 KANYL

(libovolné kombinace) 7.550,- Kč

MINIPREVAIL low profile – více zde

MAGNUM™ BUCCAL NON-/CONVERTIBLE TUBES
TOP SELLER konvertibilní jednokanyly – zahnutý a zaoblený
tvar háčku s kuličkou neirituje měkké tkáně, konvertibilní víčko
se snadno „sloupne“ pomocí Weingart nebo How kleští,
výrazný design křidélek pro snadné ligování.
Informujte se také na dvojkanyly různého typu a trojkanyly.

100 jednokanyl

9.120,- Kč

MAGNUM – více zde
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