
Úspešná endodoncia si vyžaduje 
viac ako len šťastie...



Kontrola vitality

Chladiaci sprej  

• Teplota – 50°C

•	 na	zmrazenie	peliet	a	vatových	tampónov

•	 s	aplikačnou	trubičkou	pre	cielenú	 
aplikáciu

•	 bez	vône	a	zápachu	

Ideálne pre test vitality.  

Pelety	z	penovej	hmoty	sa	ochladia	chladia-
cim		sprejom	na	otestovanie	vitality	zuba.

Nástroje na ošetrenie koreňového kanálika a príslušenstvo

Na	čistenie	a	rozšírenie	koreňového	kanálika

Nástroje na ošetrenie koreňového kanálika roeko sú vyhotovené z nehrdzavejúcej ocele  
a vyznačujú sa vysokou pružnosťou pri optimálnom reznom výkone. Sú bez výronkov,  
vybrúsené s najväčšou presnosťou a dajú sa sterilizovať. Nástroje sa dodávajú vybavené  
gumičkami, ktorých tvar označuje druh nástroja.

Endo-Frost 

Pelety Endo-Frost 

H-pilníky   
(ISO), dĺžka 25 mm 

Na	prípravu	koreňového	kanálika

K-pilníky   
(ISO), dĺžka 25 mm 

Na	prípravu	koreňového	kanálika

Reamery (ISO), dĺžka 25 mm 

Pre	roeko	nástroje	na	prípravu	koreňového	
kanálika		

•	 zo	silikónu

•	 viditeľné	na	 
röntgenovej		 
snímke	

Gumičky 



Držiak	nástrojov	pre	optimálne	zostavenie	a	
sterilizáciu	nástrojov	na	ošetrenie	koreňových	
kanálikov.

•	 pracovne	pohodlný	a	kompaktný

•	 chrómniklová	oceľ

•	 s	dĺžkovou	stupnicou	pre	presné	 
umiestnenie	gumených	stopiek		

•	 sterilizovateľný	v	autokláve,	chemikláve	a	
teplovzdušným	sterilizátorom	

Na	sterilizáciu	a	uchovávanie	stojanu	 
Endo-Rac

Endo-Rac 

Steribox 
Sterilizačný	papier	podľa	DIN	EN	868-2,	 
s	indikátorom

Steripaper 

Typ CS
Chrómniklová	oceľ	so	špeciálne	kaleným	
povrchom,	Ø	48	mm.	Sterilizovateľná	v	
autokláve	a	chemikláve.		Pre	12	nástrojov	s	
odkladacou	hubkou	pre	použité	nástroje. 

Typ C
Chrómniklová	oceľ	so	špeciálne	kaleným	
povrchom,	Ø	33	mm.	Sterilizovateľná	v	
autokláve	a	chemikláve.		Pre	8	nástrojov,	bez	
odkladacej	hubky.

Meracie prístroje 
Endo
Meracie	stojany	Roeko	Endo	sú	ideálne	na	
presné	nastavenie	pracovnej	dĺžky	endodon-
tických	nástrojov,	papierových	a	gutaperčo-
vých	čapov,	ako	aj	čapov	Calciumhydroxid	
PLUS	a	activ	point.
Kompaktné	a	jednoducho	použiteľné	precíz-
ne	stojany	sa	okrem	toho	hodia	na	optimálne	
zostavenie	a	sterilizáciu	koreňových	nástrojov.		 



#00 #206#200

#209
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#211 #212

Flexi Dam non latex 
•	 bez	latexu

•	 bez	zásypu

•	 odolnejší	proti	pretrhnutiu	ako	Latex	 
Dental	Dam

•	 vysoká	ťažnosť,	ľahko	sa	nasádza

•	 vynikajúca	vratná	pružnosť	pre	kompaktné	
uzavretie	zuba

•	 bez	vône	a	zápachu

•	 k	dispozícii	vo	fialovej	a	modrej	farbe	

Absolútne vysušenie pre bezpečnú  
a účinnú prácu

Mimoriadne	pružný	Flexi	Dam	non	latex	
umožňuje	dokonalú	izoláciu	zuba	a	vytvára	
účinnú	protiinfekčnú	bariéru	medzi	ošetrova-
ným	poľom	a	ústnou	dutinou.

Presné	dierovanie	je	predpokladom	pre	to,	
aby	sa	koferdam	pri	aplikácii	neroztrhol.	
Zvláštnosťou	dierovacích	klieští	roeko	je	
ich	8	dierovacích	veľkostí.	Poskytujú	väčšiu	
flexibilitu	pri	práci	s	rôznymi	koferdamovými	
materiálmi.

Sponové	kliešte	roeko	sú	precíznym	nástro-
jom	na	bezpečné	uchopenie	a	upevnenie	
spony	na	zube.	Sú	veľmi	ľahké	a	preto	je	ich	
použitie	pohodlné.

Krídlové	spony	roeko	presvedčia	svojím	
priliehavým	tvarom	a	stálym	napnutím,	
ktoré	zaručuje	bezpečné	zotrvanie	na	zube.	
Svojou	vynikajúcou	vratnou	silou	si	tieto	
svorky	zachovávajú	svoju	formu	aj	po	via-
cerých	použitiach	a	s	tým	súvisiacimi	cyklami	
autoklávovania	a	spoľahlivo	zadržujú	kofer-
dam.	

Oválne	uzavretý	rám	z	umelej	hmoty	prepúš-
ťa	RTG	lúče	a	kĺb	v	strede	umožňuje	jeho	
rozovretie.		Predovšetkým	v	endodoncii	to	
zlepšuje	prístup	pri	kontrolných	röntgeno-
vých	snímkach.	

Dierovacie kliešte 

Spony

Sponové kliešte

Rám z umelej hmoty



„Antibakteriálna účinnosť nového chlórhexidínové-
ho depotu pri dezinfekcii dentínových kanálikov 
Lin	S.,	Zuckerman	O.,	Weiss	EI.,	Mazor	Y.,	Fuss	Z.	

U	27	cylindrických	bovinných	vzoriek	koreňov	boli	dentí-
nové	kanáliky	infikované	baktériou	Enterococcus	faecalis.	
U	deviatich	vzoriek	bol	5	%	chlórhexidín	aplikovaný	do	de-
potu	(Activ	Point®)	na	sedem	dní,	u	deviatich	ďalších	bol	
použitý	výplach	10	ml	0,2	%	chlórhexidínu	a	zvyšných	de-
väť	vzoriek	slúžilo	ako	pozitívna	kontrola.	Rozomleté	dentí-
nové	vzorky,	ktoré	boli	vybraté	z	lúmenov	s	pomocou	vr-
tákov	o	ISO	025	až	033,	boli	vyšetrené	na	vitálne	baktérie	
naočkovaním	na	doštičky	mozgovo-srdcového	bujónu	a	
počítaním	jednotiek	tvoriacich	kolónie.	Výsledky	sa	vyhod-
notili	na	základe	variačnej	a	kovariačnej	analýzy	opakova-
ných	meraní.	U	kontrolných	vzoriek	bola	pozorovaná	ťažká	
bakteriálna	infekcia	vo	vrstve	blízkej	lúmenu.	Rozsah	infek-
cie	sa	rapídne	zmenšoval	od	vrstvy	k	vrstve	až	po	najhlbšiu	
vyšetrovanú	vrstvu	(400-500	µm),	ktorá	vykazovala	niekoľ-
ko	stovák	jednotiek,	vytvárajúcich	kolóniu.		Výplach	chlór-
hexidínovým	roztokom	významne	zredukoval	(p	<	0,01)	ži-
votaschopné	baktérie	v	každej	dentínovej	vrstve	a	chlór-
hexidínový	depot	ich	celkom	odstránil	(p	<	0,01).“

citované	podľa:	Journal	of	Endodontics	2003,	29:	416-418	

Chlórhexidínové čapy  

Čapy	pozostávajú	z	gutaperčovej	matrice	s	 
5	%	chlórhexidíndiacetátu.	O	chlórhexidíne	 
je	známe,	že	aj	v	nízkych	koncentráciách	je	
mimoriadne	účinný	proti	baktériám	a	iným	
organizmom	včítane	kvasiniek	a	húb.	

•	 Aplikačná	forma	čapu	umožňuje	chlórhexi-
dín	rýchlo	a	bezpečne	vložiť	do	koreňové-
ho	kanálika.

•	 je	viditeľný	na	röntgenovej		snímke	

•	 ľahko	sa	nasadzuje	a	ľahko	sa	odstraňuje	

Kalciumhydroxidové	čapy	PLUS	sú	vynika-
júcou	alternatívou	k	pastám	obsahujúcim	
kalciumhydroxid.	Ľahko	sa	s	nimi	narába,	sú	
praktické	a	účinné.	Čap	zaručuje,	že	sa	kal-
ciumhydroxid	rovnomerne	uvoľní	do	celého	
kanálika.	

•	 práca	je	čistá	(kavita	sa	nezamaže)

•	 časová	úspora	–	čapy	možno	bezprostred-
ne	použiť

•	 ľahko	sa	nasadzujú	a	ľahko	sa	odstraňujú

„Prídavný antimikrobiálny účinok kalciumhydroxidu 
a chlórhexidínu pri početných endodonticky rele-
vantných bakteriálnych choroboplodných zárodkoch
Podbielski	A.,	Spahr	A.,	Haller	B.	

Použitie	kalciumhydroxidu	(Ca(OH)2)	ako	terapeutickej	
zložky	na	sterilizáciu	infikovaných	koreňových	kanálikov	je	
uznávaný	postup.	Žiaľ,	niektoré	druhy	baktérií	sú	pomerne	
rezistentné	proti	Ca(OH)2,	čím	často	dochádza	k	zlyhaniu	
liečby.	Cieľom	predloženej	štúdie	bolo	nájsť	také	kombiná-
cie	látok,	ktoré	by	zlepšili	antimikrobiálny	účinok.	Ca(OH)2 
bol	použitý	ako	suspenzia	alebo	ako	zložka	gutaperčových	
čapov.	Eliminačná	účinnosť	sa	porovnávala	so	(a)	samos-
tatnou	suspenziou	Ca(OH)2,	(b)	samostatným	oxidom	
zinočnatým	(ZnO),	(c)	suspenziou	Ca(OH)2	kombinovanou	
so	čapmi	ZnO,	(d)	suspenziou	Ca(OH)2	kombinovanou	so	
ZnO/chlórhexidínovými	čapmi	a	(e)	čapmi	Ca(OH)2,	kom-
binovanými	so	ZnO/chlórhexidínovými	čapmi.	Ako	cieľové	
organizmy	boli	použité	početné	endodonticky	relevantné	
druhy	baktérií	(Enterococcus	faecalis,	Fusobacterium	

Účinná a časovo úsporná dočasná 
výplň koreňového kanálika

nucleatum,	Peptostreptococcus	micros,	Porphyromonas	
gingivalis,	Streptococcus	intermedius)	v	čistých	kultúrach.		
Pri	in	vitro	teste	sa	antibakteriálne	látky	ako	aj	približne	107	
kolónie	tvoriace	jednotky	testovacích	baktérií	spoločne	
inkubovali	do	zriedeného	ľudského	séra	za	rastových	pod-
mienok,	ktoré	boli	pre	príslušné	druhy	baktérií	primerané.		
V	deň	0,	1,	2,	4,	7	a	14	po	inkubácii	sa	odobrali	vzorky	a	
stanovil	sa	počet	životaschopných	baktérií.	Samostatný	
Ca(OH)2	v	dostatočnej	miere	eliminoval	gramnegatívne	
baktérie.		Kombinácia	s	inými	účinnými	látkami	nezlepšila	
kinetiku	eliminácie.	Kombinácia	Ca(OH)2	a	ZnO/chlórhexi-
dínu	eliminovala	grampozitívne	baktérie	P.	micros	a	S.	
intermedius	rýchlejšie	ako	samostatný	Ca(OH)2.	Pri	E.	fae-
calis	kombinácia	suspenzie	Ca(OH)2	so	ZnO/chlórhexidíno-
vými	čapmi	síce	viedla	k	rýchlejšiemu	zmenšeniu	celkové-
ho	počtu	životaschopných	baktérií,	no	žiadna	z	testovací-
ch	podmienok	nemala	za	následok	úplnú	stratu	životas-
chopnosti	kultúry.		Výsledky	predloženej	štúdie	podporili	
používanie	kombinácie	Ca(OH)2	a	chlórhexidínu	na	rýchle-
jšiu	elimináciu	P.	micros	a	S.	intermedius	v	infikovaných	
kanálikoch.“	

citované	podľa:	Journal	of	Endodontics	2003,	29:	340-345	

activ point 

Kalciumhydroxidové čapy PLUS 



ISO 0.02 

0.06 

0.04 

Papierové	čapy	roeko	Top	color	spájajú	 
prednosti	bielych	a	celkom	zafarbených	ča-
pov	(color).	Kódovanie	čiastočným	sfarbením	
zabraňuje	zámene	rôznych	veľkostí.	Biely	čap	
uľahčuje	kontrolu	čistenia	koreňového	 
kanálika.

Gutaperčové	čapy	roeko	Top	color	sú	ideálne	
pre	laterálne,	vertikálne	a	tepelne	kondenzač-
né	techniky	pre	dokonalé	trojrozmerné	vypl-
nenie	koreňového	kanálika.	Čiastočné	fareb-
né	kódovanie	čapov	sfarbených	na	ružovo	
bráni	zámene	rôznych	veľkostí.

•	 ľahko	sa	vkladajú	do	kanálika

•	 sú	viditeľné	na	röntgenovej		snímke	

•	 sú	stabilné	a	dostatočne	pružné,	aby	sa	
prispôsobili	stenám	kanálika	

•	 optimálne	sa	znášajú	s	tkanivami

•	 sú	absolútne	hygienické

•	 ich	výroba	je	plne	automatizovaná		

•	 extrémne	pijavé

•	 sterilné

•	 absolútne	rozmerovo	stále	podľa	 
normy	ISO

•	 plne	automatizovaná	výroba

•	 bez	spojovacích	prostriedkov

•	 nemeniaca	sa	vysoká	pružnosť	pri	 
optimálnej	pevnosti	

Gutaperčové	čapy	roeko	Greater	Taper	sú	 
ideálne	pre	vyplnenie	koreňových	kanálikov,	
ktoré	boli	preparované	so	systémami	ako	GT	
Files,	HERO,	ProFile,	Quantec.	atď.	Priemer	 
čapu	na	jej	začiatku	zodpovedá	veľkostiam	
ISO,	potom	sú	kónickejšie	ako	bežné	ISO	 
čapy.

Všetky Endo-čapy roeko sa dodávajú ako jednotlivé veľkosti alebo v sadách. 

Čapy vynikajúcej kvality pre 
prvotriedne výsledky ošetrenia.

Papierové čapy   

Gutaperčové čapy   

Gutaperčové čapy Greater Taper   



Nástroje pre laterálnu a vertikálnu 
kondenzáciu

Koncovky	sú	z	nikel-titánu	a	majú	tvarovú	pa-
mäť,	takže	sa	vracajú	do	svojej	pôvodnej	po-
doby.	Sú	pružné	a	prispôsobujú	sa	zakrive-
niam	kanálika,	čo	umožňuje	efektívnu	kon-
denzáciu	gutaperče	aj	v	apikálnej	tretine	 
koreňového	kanálika.	Vďaka	pružnosti	sprea-
derov	sa	vyvíja	na	kanálovú	stenu	menší	tlak.	

Veľkosti	15,	25,	35	

K	vertikálnej	kondenzácii.	

•	 krúžky	v	rukoväti	označujú	veľkosť

•	 nehrdzavejúca	oceľ

•	 dĺžková	stupnica	v	mm	

Precízne odsávanie odsávacími 
kanylami

Mikrochirurgické odsávacie kanyly, jed-
notlivé, zabalené v sterilných sáčkoch a 
pripravené k okamžitému použitiu 

Kanyly	Surgitip-micro	boli	špeciálne	vyvinuté	
pre	práce	pod	mikroskopom	a	lupou.	Mimo-
riadne	jemný	nasávací	otvor	o	priemere	1,2	
mm	umožňuje	presné	odsávanie	bez	obme-
dzenia	zorného	poľa.
S	autoklávovateľným	dvojitým	adaptérom.

Spreader NiTi Plugger 

Surgitip-micro 



•	 je	prvá	neohrievaná,	tekutá	gutaperča,	 
ktorá	sa	nezmršťuje,	ale	mierne	expanduje	
(0,2	%).

•	 najvyššia	hustota,	vynikajúca	viskozita,	 
mimoriadna	biokompatibilita

•	 umožňuje	veľmi	jednoduchú	manipuláciu,	
pretože	je	potrebný		len	jeden	hlavný	čap	
(kondenzácia	nie	je	potrebná)

•	 umožňuje	jednoduchú	preparáciu	pre	 
čapovú	nadstavbu	

•	 dá	sa	počas	opakovaného	ošetrenia	ľahko	
odstrániť

•	 umožňuje	veľmi	tesné	uzavretie	koreňové-
ho	kanálika

•	 je	dobre	viditeľná	na	röntgenovej	snímke	
pre	spoľahlivé	posúdenie	výsledku	 
ošetrenia	

Dva v jednom – systém plnenia  
koreňových kanálikov za studena. 

Výrobok 

Kapsula 
GuttaFlow®	pozostáva	z	dvoch	zložiek	(sys-
tém	pasta	–	pasta)	Špeciálna	kapsula	na	jed-
norazové	použitie	zaručuje	presné	dávkova-
nie	a	dobré	miešanie.	Kontaminácia	je	vylú-
čená.
Kapsula	sa	mieša	po	dobu	30	sekúnd	v	mie-
šači	kapslí

Canal Tip 
Rýchla,	jednoduchá	a	bezpečná	aplikácia.	 
Pre	jednoduché	zavedenie	materiálu	bol	 
vyvinutý	Canal	Tip	–	koncovka	s	uzáverom	 
typu	Luer-Lock,	ktorý	sa	po	namiešaní	na-
skrutkuje	na	kapsulu.	Canal	Tip	je	ohýbateľný,	
aby	sa	GuttaFlow®	mohol	rýchlo	a	jednodu-
cho	aplikovať.

Dávkovač 
Dávkovacie	zariadenie	má	predĺženú	čelnú	
časť,	aby	sa	pri	aplikácii	zväčšil	dosah.	Paralel-
ný	pohyb	dávkovacej	páčky	umožňuje	kon-
trolovanú	aplikáciu.	

GuttaFlow® 
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1	 Preparované	koreňové	kanáliky	 2	 Určenie	pracovnej	dĺžky 3	 Zelená	gumička	na	Canal	Tip	sa	posunie	o	 
3	mm	smerom	apikálne

5	 Na	master	čap	sa	aplikuje	GuttaFlow®4	 GuttaFlow®		sa	nanesie	z	Canal	Tip	do	
apikálnej	časti

6	 Kanáliky	sa	zaplnia	GuttaFlow®	a	master	
čapmi	

7	 Backfill	s	GuttaFlow® 8	 Master	čapy	sa	skrátia	horúcim	nástrojom

Klinicky vyskúšaný:

Klinická štúdia 
Klinické	 skúšky	priebiehajú	 v	 rámci	multicen-
trickej	 štúdie	 pod	 vedením	NIOM	 (Nórskeho	
skúšobného	inštitútu	pre	dentálne	materiály)		
na	klinikách	v	Nemecku,	Nórsku	a	USA.
Z	predbežnej	záverečnej	správy	štúdie	vyplýva,	
že	boli	dosiahnuté	vynikajúce	výsledky	ohľad-
ne	 liečebného	 účinku.	 Na	 základe	 vyhodno-
covacieho	systému	PAI	Scoring	Systems	bola	
zistená	0,7-0,8	miera	úspechu,	ktorá	bola	dok-
umentovaná	počas	1	roku.	

Ďalšie štúdie 
GuttaFlow®	 bol	 predmetom	 už	 celého	 radu	
ďalších	skúšok.	Ďalšie	informácie	o	GuttaFlow®	
nájdete	pod	www.guttaflow.com	

Doba	spracovania	GuttaFlow®	trvá	až 
15	minút.															

Doba	vytvrdnutia	trvá	25-30	minút.	 
Ohriatie	skráti	dobu	spracovania.

Jednoduché vyplnenie koreňového kanálika GuttaFlow®

Obrázky: Dr. Hornberger, Dr. Schuhmann, Puchheim (Bhf)/Nemecko

9	 Koreňové	kanáliky	zaplnené	master	čapmi	
a	GuttaFlow®



RoekoSeal Automix 
by

RoekoSeal Single Dose 
by

•	 pripravený	na	bezprostredné	použitie

•	 pružné	dávkovanie	materiálu	podľa	potreby

•	 namiešaný	homogénne	a	bez	bubliniek

•	 jednoduchá	manipulácia	

Mimoriadny sealer.
Dve jednoduché techniky

•	 jednorázové

•	 hygienické

•	 jednoduchá	manipulácia

•	 ideálne	na	prípravu	ošetrenia

•	 dostatok	materiálu	pre	vyplnenie	 
viackoreňového	zuba	

RoekoSeal je mimoriadny materiál pre vypĺňanie koreňových kanálikov Jeho chemické a 
fyzikálne vlastnosti spĺňajú všetky nároky kladené na materiál pre vypĺňanie kanálikov. 
RoekoSeal spája vynikajúce materiálové vlastnosti, ako je excelentná viskozita, nijaké zmrš-
ťovanie a mimoriadnu tkanivovú znášanlivosť s jednoduchým použitím. Odpadá zložité a 
nespoľahlivé dávkovanie. RoekoSeal umožňuje vynikajúce uzavretie kanálika a nastoľuje 
nové štandardy kvality a tkanivovej znášanlivosti v oblasti endodoncie. Viskozita prípravku 
RoekoSeal je taká dobrá, že sa v koreňovom kanáliku dá dosiahnuť optimálne rozdelenie a 
vyplnenie laterálnych kanálov.  Výsledok – homogénna výplň – sa dá dobre kontrolovať na 
röntgenovom snímku.

Ľahkým	tlakom	na	
kartušu	sa	zo	špičky	
vytlačí	hotový,	namie-
šaný	materiál.			

RoekoSeal	naneste	
na	gutaperčový	čap,	
zaveďte	ho	do	koreňo-
vého	kanálika	a	zasuň-
te	po	apex.



Klinicky vyskúšaný 

Klinická štúdia 
Výsledky	štúdie	jasne	dokazujú	dobré	vyhojenie	periapikálnej	parodontitídy	a	preukazujú	 
klinický	úspech	prípravku	RoekoSeal.	

Klinická	štúdia	bola	vykonaná	pod	vedením	NIOM.	Referenčným	materiálom	bol	komerčne	nedostupný	prípravok	na	báze	
ZOE	(Grossman	Sealer).	Do	štúdie	s	199	prípadmi		boli	zahrnuté	výlučne	zuby	s	periapikálnou	léziou	s	cieľom	sledovania	
liečebného	účinku.
Štúdia	bola	zverejnená	v	časopise	Journal	of	Endodontics	2003	Apr.,	36(4):	296-301		

pri	plnení		 3	mesiace		 12	mesiacov	

vysušenie koreňového kanálika s papierovými 
čapmi Roeko

nanesenie RoekoSealu na gutaperčový čap

umiestnenie v koreňovom kanáliku zapečatenie koreňového kanálika

Aplikácia



RoekoSeal Automix

Objednávka
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GuttaFlow® REF Množstvo

Introkit:			 349	120

20	kapsulí	GuttaFlow®	

20	Canal	Tips	+		gumičky	3	

3	adaptéry	pre	RotoMix™	*	

1	dávkovač	

100	gutaperčových	čapov	ISO	15-40	

60	gutaperčových	čapov		Greater	Taper	0,04	20-45	

Refill-balenie:		 349	130

20	kapsulí	GuttaFlow®	

20	Canal	Tips	+	gumičky		

Dávkovač		 349	131

Refill-balenie:		 349	132

20	Canal	Tips	+	gumičky	

Refill-balenie:		 349	133

3	adaptéry	pre	RotoMix™	*

*RotoMix™	nie	je	ochranná	značka	tovaru	firmy	Coltène/Whaledent	

RoekoSeal REF Množstvo

Súprava	 349	100

Refill	aplikátor	 349	102

Refill	zmiešané	čapy		 349	105

RoekoSeal Single Dose (40	kusov)	 349	103

Endo-Frost (200	ml)	 240	000

 

Pelety Endo-Frost  (500	kusov)	 240	001

H-pilníky (6	kusov)	 Veľkosť	ISO Množstvo

K-pilníky  (6	kusov)	

Reamer (6	kusov)	  

Gumičky	(50	kusov)	 331	000

Meracie prístroje Endo REF Množstvo

Typ C 330	001

Typ CS 330	002

Endo-Rac 332	000

Steribox 332	010

Sterilizačný papier (500	kusov)	 332	020

Flexi Dam non latex (30	kusov)	

Fialový	 390	035

Modrý	 390	033

Dierovacie kliešte roeko  390	010

Sponové kliešte roeko  390	011

Spony roeko REF Množstvo

Rám roeko z umelej hmoty, sklopný 390	041

Surgitip-micro (20	kusov)	 462	012

activ point Veľkosť	ISO	 Množstvo

Čapy Ca(OH)2 PLUS Veľkosť	ISO	 Množstvo

Papierové  čapy  Veľkosť	ISO	 Množstvo

Top	color	

Gutaperčové čapy   Veľkosť	ISO		 Množstvo

Top	color	

Čapy Greater Taper  Veľkosť Množstvo

Spreader NiTi Veľkosť

Plugger Veľkosť
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Coltène/Whaledent AG 
Feldwiesenstrasse	20 
9450	Altstätten/Switzerland 
Tel.	 +41	(0)71	757	53	00 
Fax	 +41	(0)71	757	53	01 
office@coltenewhaledent.ch 

Coltène/Whaledent Inc. 
235	Ascot	Parkway	
Cuyahoga	Falls,	Ohio	44223/USA 
Tel.	 +1	330	916	8800 
Fax	 +1	330	916	7077 
productinfo@coltenewhaledent.com 

EuDent, s.r.o. 
Horná	Kružná	52
038	61	Vrútky
Tel.	043	4286	219
Fax	043	4300	351
e-mail:	office@eudent.sk	

Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG 
Raiffeisenstraße	30 
89129	Langenau/Germany 
Tel.	 +49	(0)7345	805	0 
Fax	 +49	(0)7345	805	201 
productinfo@coltenewhaledent.de 


