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„Za moji ordinaci mohu říci, že jsme se skenerem TRIOS maximálně spokojeni. Konečně se blížíme tomu, 
že budeme mít ordinaci bez otiskování, což doufám naši pacienti ocení. Dále se zbavíme obrovského 
množství modelů, které jsme museli dříve archivovat po dobu 5 let. S dodáním a zaškolením od firmy  
Dentamed jsme byli maximálně spokojeni.“

MUDr. Sylva Saifrtová, 
Litoměřice

„V ortodoncii znamená 3shape změnu. Změnu pro pacienty (a zejména ty dětské), kteří překvapeně sledují 
vznikající 3D model bez nepříjemných pocitů spojených s otiskováním. Změnu pro běh ordinace - úsporu 
času, skladovacích prostor a nezávislost na laboratoři. Ale zejména možnost precizního naplánování 
ortodontické léčby a využití nejnovějších technologických postupů je změna k nezaplacení.“

AS-ORTO s.r.o.

„CAD/CAM technologie výrazně ovliňují kvalitu a efektivitu všech fází ortodontické léčby. Plánování léčby 
je díky těmto technologiím rychlejší, přesnější a výsledky jsou mnohem předvídatelnější. Virtuální plánování 
a 3D technologie nám přinášejí nové možnosti v léčbě složitých ortodontických anomálií, zvýšují úspěsnost 
autotransplantací a umožnují nám přesnější plánování posunů čelistí při ortognátních operací s ohledem 
na horní cesty dýchací. Díky možnosti nepřímého lepení dle 3D přestavby je nasazení rovnátek pro paci-
enta pohodlnější a časově méně náročné. Tyto technologie nám umožnují přesně hodnotit a sledovat jak 
průběh léčby, tak fázi retenční, kdy překrytím modelů snadno odhalíme i drobné nežádoucí pohyby zubů po 
ukončení léčby. 3D tisk nám otevírá nové možnosti ve výrobě ortodontických aparátu bez nutnosti nepří-
jemného otiskování pacienta.“

MDDr. Ondřej Masák, 
Orto-DUO České Budějovice

„Zatím jej používáme na ortodontické modely, které se nám nyní nehromadí v ordinaci, zabírají pouze 
nějakou paměť počítače a ZP je hradí stejně jako modely sádrové. S plánováním léčby začínáme, ale opět 
jde bez jakýchkoliv pochyb o úsporu času a odpadá přenášení karet a modelů. Standardem je skenování 
chrupu pacientů před sejmutím a zhotovení retence ze zlatého retainerového drátu, který se pro pacienty 
připraví v laboratoři, což je pro pacienta komfortní řešení. Chystáme se na nepřímé lepení ortodontických 
zámků a fóliová neviditelná rovnátka. Ještě je vhodné zmínit neošetřitelné malé pacienty, kteří odmítají 
otisk, ale fotit zuby si nechají. Následně na modelech můžeme v laboratoři zhotovit rovnátka. Zakoupení 
scanneru byla dobrá investice.“

MUDr. Gabriela Bartheldiová, 
Pardubice

David Kodálík 
produktový specialista CAD/CAM pro ordinace 
 
tel.: +420 725 644 702 
e-mail: david.kodalik@dentamed.cz 

www.dentamed.digital

Naše reference
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Exkluzivní cena  
na výstavní kusy
3shape TRIOS 3 + Orthodontic Planner

679 800 Kč
Běžná cena: 1 051 514 Kč

Wireless

Digitální ortodoncie

Orthodontic Planner  
Software pro ortodontickou analýzu, diagnózu a plánování ošetření.  
Software Planner může být kdykoliv upgradována na Studio apps  
(v rámci stejné aplikace např. Implant Planner nebo Orthodontic Planner)  
a zakoupen kdykoliv.
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Podzimní TOP slevy od Forestadentu

Zámky Glam

179 Kč  216 Kč  
BioCosmetics

od 3 332 Kč  od 3 999 Kč  

Keramické zámky Glam
Průsvitné keramické zámky. Zaručují díky novým materiálům zaručují 
vynikající mechanické vlastnosti a vysokou estetiku. K dispozici v systému 
Roth a MBT. Zámky Glam jsou vyrobeny z jednoho kusu materiálu a proto 
nepraskají. Jsou transluscentní a splňují vysoké estetické požadavky. Díky 
patentované bazi s 3D háčky během léčby nepadají. Zaoblené hrany ve slo- 
tu redukují frikci na minimum. Velkou výhodou je zejména snadné sejmu- 
tí zámku, díky speciálnímu nástroji pro debonding neriskujete rozlomení. 
Při zakoupení kompletních 5 sad zámků Glam získáte navíc zdarma 
jednu sadu těchto zámků. Tedy 1 kus jen za 179 Kč! 

5+1 zdarmaBioCosmetic
Inteligentní oblouky BioCosmetic jsou vyrobeny v barvě zubu. Vydrží bez 
problému bílé 6-8 týdnů a proto umožňují dlouhodobou estetickou léčbu. 
Poskytují maximální komfort pro pacienta u kovových i keramických  
zámků. Délka léčby je stejná, jako u nepotažených drátů. Lze je použít  
i u samoligovacích zámků. Potažením ztrácí drát termoaktivní schopnosti,  
ale ostatní výhody Bio drátů zůstávají zachovány. Balení obsahuje 10 ks. 
Při zakoupení 5 balení Bio drátů BioCosmetic dostanete zdarma další  
1 balení typově stejného drátu (rozměry oblouků dle vlastního výběru). 

 

5+1 zdarma

Bio oblouky Forestadent
Objednejte si dráty BioStarter a BioTorque ještě dnes a přejděte na inteli-
gentní a pro pacienta příjemnou technologii od Forestadentu. 

Nákup bez rizika:  
při nespokojenosti s prvním obloukem vrátíme plnou cenu. Veříme si. 

Při zakoupení 10 balení Bio drátů dostanete zdarma další 4 balení typově 
stejného drátu (rozměry oblouků dle vlastního výběru). 

10+4 zdarma

Bio oblouky

od 1 573  Kč  od 2 202 Kč  

Zámky MicroSprint / MiniSprint /  
Sprint II
Zámky jsou vhodné pro alergiky. Dodávají se v systému ROTH nebo MBT.  
Jednotlivé velikosti naleznete v Katalogu Ordinace 2019 (zašleme na vyžá-
dání) nebo v katalogu Forestadent. 
 
Nyní získáte při zakoupení 10 sad zámků po 20 kusech MicroSprint  
/ MiniSprint / Sprint II zdarma další dvě sady těchto zámků  
(1 zámek je pak jen za 49 Kč)! 

Zámky

49 Kč  72 Kč

10+2 zdarma

Centrální šroub
Univerzální centrální 
šroub pro horní i dolní 
čelist. 

obj. číslo: 100-2000

109 Kč  139 Kč

obj. číslo: 130-2000

109 Kč  139 Kč

Centrální  
šroub maxi
Univerzální centrální 
šroub pro horní i dolní 
čelist. 

obj. číslo: 150-2000

109 Kč  139 Kč

Množstevní sleva již od 50 ks - cena 85 Kč!

Expanzní šroub
Mini šroub , pro čelisti  
s malými proporcemi,  
lze použít i jako  
sektorový šroub.
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Bio dráty / Copper NiTi

Bio oblouky Forestadent
Objednejte si dráty BioStarter a BioTorque ještě dnes a přejděte  
na inteligentní a pro pacienta příjemnou technologii od Forestadentu. 
Oblouky Forestadent – výhoda pro Vás i Vaše pacienty. 
  

obj. č.: 203-XXXX (BioTorque)

1 999 Kč  2 282 Kč

obj. č.: 203-0XXX (BioStarter)

1 440 Kč  1 543 Kč

obj. č.: 203-4XXX (BioFinisher)

1 999 Kč  2 282 Kč

obj. č.: 270-0XXX (BioLingual)

3 390 Kč  3 635 Kč

Inteligentní oblouky: rychlejší léčba, která pacienta nebolí

Tlak na kořen intrudovaného premoláru  
v průběhu ortodontické léčby.

Povrch BioStarteru od Forestadentu Povrch výrobce G. Povrch výrobce O.
Unikátní hladký povrch oblouků BioStarter a BioTorque snižuje frikci a umožňuje rychlejší a účinnější postup léčby.

DuoForce – oblouky
Copper NiTi oblouky s dvěma rozdílnými zónami sil

 

Jemné spojení mědi, niklu a titanu

DuoForce oblouky jsou vyrobeny ze slitiny mědi, niklu a titanu. Paměťové vlastnosti tvaru drátu se dobře hodí pro ortodontickou léčbu. Oblouky se spolehlivě 
vrátí do svého původního tvaru. Ve srovnání s běžnými slitinami kovů, síly zůstanou konzistentní bez ohledu na to, jak moc jsou oblouky vychýleny.  
S DuoForce jsou ligovací síly podstatně nižší a mnohem více konstantní než u konvenčních nikltitanových oblouků.

Kromě toho jsou oblouky termoaktivní a využívají své síly až od teploty vyšší než 32 °C. To umožňuje velice snadné vkládání oblouku, který se stane aktiv-
ním až v ústech pacienta.

2 zóny pro snazší 3dimenzní kontrolu

Publikovaná studie z Univerzity v Connecticutu ukázala, že je nutné použití silnějších hranatých oblouků pro dosažení optimální kontroly rotace a torze. 
Časné vložení velkých hranatých oblouků není možné díky jejich tuhosti (složení). Často je výsledku dosaženo postupným použitím několika kulatých  
a hranatých oblouků než se mohou vkládat větší síly. DuoForce hranaté oblouky mohou být často vloženy do úst jako počáteční drát k dosažení vyrovnání 
frontálních zubů a současně kontrole torze. Vlastnosti těchto drátů také pomohou urychlit léčbu díky sníženému počtu oblouků během léčby.

NovinkaLeták  s rozměry na vyžádání

DuoForce oblouky

2 730 Kč  2 960 Kč
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Kroužky / Kanyly / Orto výběr

obj. č. dle typu

od 179 Kč  

Kroužky Dura-Fit
Velmi oblíbený typ kroužků. Standardně nabodované kroužky pro první horní moláry 
s trojkanylou, pro první dolní moláry s dvojkanylou. Možno dodat s palatinální kanylou, 
lingválním dvojháčkem nebo bez lingválního příslušenství.  

• díky perfektnímu anatomickému tvaru se výborně dosazují 
• efekt Snap-on
• značené laserem
• jednoduché nasazení díky redukované interproximální tloušťce
• 32 velikostí
• opískovaná vnitřní část

741B0726

740B1702740B0702

740B1802

BioCosmetic horní cena

740B0702 Vestibulární trojkanyla horní, 6× levá - velká baze 179 Kč

741B0702 Vestibulární trojkanyla horní, 6× pravá - velká baze 179 Kč

740B0802 Vestibulární jednokanyla horní 7× levá - velká baze 159 Kč

741B0802 Vestibulární jednokanyla horní 7× pravá - velká baze 159 Kč

740B1702 Vestibulární dvojkanyla dolní 6× levá - velká baze 169 Kč

741B1702 Vestibulární dvojkanyla dolní 6× pravá - velká baze 169 Kč

740B0726 Vestibulární dvojkanyla horní 6× levá - velká baze 169 Kč

741B0726 Vestibulární dvojkanyla horní 6× pravá - velká baze 169 Kč

Řetízek pro retinovaný zub
Řetízek se používá nejen k erupci retinovaných  
špičáků. Balení obsahuje 10 kusů.

Mrtvý drát
Šesti pramenný drát pro výrobu retainerů  
o průměru 0,4 mm a délky 355 mm.

Mrtvý drát plochý
Plochý drát pro výrobu retainerů o průměru  
.0,10“ × .0,29“ v roli 1,5 m.

obj. číslo: 760-0030

999 Kč  1 246 Kč

obj. číslo: 261-4040

729 Kč  833 Kč

obj. číslo: 264-1029

1 490 Kč  1 679 Kč

Vestibulární kanyly s velkou bazí 
Kanyly, které díky velké bazi perfektně drží. Baze je adaptabilní k povrchu zubu. 
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Kovové zámky

Zámky MicroSprint / MiniSprint / Sprint II
Zámky jsou vhodné pro alergiky. Dodávají se v systému ROTH nebo MBT.  
Jednotlivé velikosti naleznete v Katalogu Ordinace 2019  
(zašleme na vyžádání) nebo v katalogu Forestadent. 
 

Samoligovací zámky BioQuick
Třetí generace zámků Quick, které lze kombinovat se zámky Quick druhé generace. Výho-
dou je delší klip s možností jeho výměny při případném poškození. Výjimečně nízké tření 
znamená rychlý pokrok v léčbě. Absolutní kontrola u aktivního zařízení, spolehlivé ligovací 
zařízení se dvěma možnými způsoby rozevření. Nepřekonatelná síla vazby díky patentované 
3D bazi zámku. Nejmenší samoligovací zámek je z jednoho kusu materiálu. Ligovací zaříze-
ní nemůže spadnout nebo být vytlačeno. Dodávány v systému Roth a MBT. 

Estetické
Praktické

Spolehlivé 
Bez niklu

Rychlé

Zámky MiniSprint jsou: 

Zámky

59 Kč  72 Kč

BioQuick

188 Kč  265 Kč

Vysoce kvalitní
Neobsahují nikl a pro perfektní vzhled 
jsou vyleštěné do vysokého lesku.  
Materiál s vynikající odolností vůči korozi.

Estetika Použití Spolehlivost Rychlost



6

Estetická ortodoncie

Keramické zámky Glam
Průsvitné keramické zámky Glam zaručují díky novým materiálům  
vynikající mechanické vlastnosti a vysokou estetiku. K dispozici jsou  
v systému Roth i MBT. Zámky jsou vyrobeny z jednoho kusu materiálu  
a proto nepraskají. Jsou transluscentní a splňují vysoké estetické požadavky. Díky patentova-
né bazi s 3D háčky během léčby pevně drží a nepadají. Zaoblené hrany ve slotu redukují frikci 
na minimum. Velkou výhodou je zejména snadné sejmutí zámku, díky speciálnímu nástroji 
pro debonding neriskujete rozlomení. 

BioCosmetic
Inteligentní oblouky BioCosmetic jsou  
v barvě zubu a vydrží bez problému bílé 6-8 týdnů.  
Proto umožňují dlouhodobou estetickou léčbu. Poskytují maximální 
komfort pacienta u kovových i keramických zámků. Délka léčby je stejná, 
jako u nepotažených drátů. Lze použít i u samoligovacích zámků. Balení 
obsahuje 10 ks, možné je i dodání jednotlivých kusů. 

Vyzkoušejte!
Na vyžádání Vám zdarma zašleme vzorek horního a dolního oblouku BioCosmetic .017“. 

Bílé oblouky, které se opravdu neloupou!

BioCosmetic horní dolní běžná cena akční cena

.017“, 10 ks 217-0845 217-0945 3 999 Kč 3 699 Kč

.019“, 10 ks 217-0850 217-0950 3 999 Kč 3 699 Kč

.016“ × .016“, 10 ks 217-1440 217-1540 5 099 Kč 4 899 Kč

.016“ × .022“, 10 ks 217-2040 217-2140 5 099 Kč 4 899 Kč

.018“ × .025“, 10 ks 217-2046 217-2146 5 099 Kč 4 899 Kč

obj. č. G76X-XXXX

199 Kč  216 Kč

Dentamed (ČR), spol. s r.o. 
Pod Lipami 41 
130 00  Praha 3 
tel.: +420 266 007 111 
e-mail: info@dentamed.cz 
 
www.dentamed.cz

Aleš Krupa 
odborný poradce 
 
tel.: +420 608 889 847 
e-mail: ales.krupa@dentamed.cz


