Dürr Dental AG
Höpfigheimer Str. 17
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Tel.: 0049-7142-705-0
Fax: 0049-7142-705-500
info@duer.de
www.duerr.de
Kontakt:

Dürr Dental AG
obch. zast. pro ČR a SR
Průběžná 74A
CZ-100 00 Praha 10
Tel./fax: 00420-267 298 458
info@duerr.cz

Karel Bažil, mobil: 00420 603 508 885, info@duerr.cz
Beáta Tomešová, product consultant Vector a Dürr System-Hygiene
mobil: 00420 733 547 096, tomesova.b@duerr.cz

CENÍK 2016- Česká republika
Ordinační/laboratorní bezolejové kompresory Silver Airline
5180-01
5182-01
5280-01
5282-01
5180-980-60
5180-980-61
6040-992-00

Tornado 1, výkon 67 l/min., bez sušiče vzduchu
Tornado 1, výkon 67 l/min., s membr. sušičem vzduchu
Tornado 2, výkon 125 l/min., bez sušiče vzduchu
Tornado 2, výkon 125 l/min., s membr. sušičem vzduchu
set jemných filtrů pro Tornado 1 a Tornado 2
set sterilních filtrů pro Tornado 1 a Tornado 2
tlakový redukční ventil pro kompresory Silver Airline

42.012
72.504
71.487
106.045
2.545
5.760
3.829

4280-01
4282-01
4280-980-60
4280-980-61

Tornado, 4, výkon 235 l/min, s automat. odlučovačem kondenzátu
Tornado, 4, výkon 205 l/min, s membran. Sušičem vzduchu
set jemných filtrů pro Tornado 4
set sterilních filtrů pro Tornado 4

130.100
161.269
3.378
6.133

5252-01
5252-51
5250-980-60
5250-980-61
6040-992-00

Duo, výkon 110-120 l/min., 230 V, s membr. sušičem vzduchu
Duo, výkon 110-120 l/min., 400 V, s membr. sušičem vzduchu
set filtrů pro Duo a Duo Tandem s 1 agregátem
set steril. filtrů pro Duo a Duo Tandem s 1 agregátem
tlakový redukční ventil pro kompresory Silver Airline

139.586
139586
4.202
7.962
3.829

5352-01
5350-980-60
5350-980-61
6040-992-00

Trio, výkon 165 l/min.,230 V, s membr. sušičem vzduchu
set filtrů pro Trio
set streril. filtrů pro Trio
tlakový redukční ventil pro kompresory Silver Airline

172.450
5.455
9.013
3.829

5452-51
5450-980-60

Quattro, výkon 230 l/min., 400 V, s membr. sušičem vzduchu
set filtrů pro Duo Tandem s 2 agregáty, Quattro a Quattro Tandem
s 1 agregátem
set steril. filtrů pro Duo Tandem s 2 agregáty, Quatro a Quatro
Tandem s 1 agregátem
tlakový redukční ventil pro kompresory Silver Airline

190.067
6.404

5450-980-61
6040-992-00

10.063
3.829
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4152-54
4252-54
5250-980-60
5250-980-61
6040-992-00
4251-600-54

4642-54
4682-54
5450-980-60
5450-980-61

4682-600-54

4852-54
5450-980-60
5450-980-61
4852100014
5150-500-00
4251-500-00

Duo Tandem s 1 agregátem, výkon 110-120 l/min., 400 V,
s membr. sušičem vzduchu a řídící jednotkou
Duo Tandem s 2 agregáty, výkon 220-240 l/min., 400 V,
s membr. sušičem vzduchu a řídící jednotkou
set filtrů pro Duo a Duo Tandem s 1 agregátem
set steril. filtrů pro Duo a Duo Tandem s 1 agregátem
tlakový redukční ventil pro kompresory Silver Airline
náhradní agregát pro rozšíření 4152-51 na 4252-51 a
4152-54 na 4252-54

162.286
211.750
4.202
10.063
3.829
70.810

Quattro Tandem s 1 agregátem, výkon 230-260 l/min,
209.718
400 V, s membr. sušičen vzduchu a řídící jednotkou
Quattro Tandem s 2 agregáty, výkon 460-520 l/min,
304.582
400 V, se 2 membr. sušiči vzduchu a řídící jednotkou
set filtrů pro Duo Tandem s 2 agregáty, Quattro a Quattro Tandem
6.404
s 1 agregátem
set steril. filtrů pro Duo Tandem s 2 agregáty, Quattro a Qauttro
10.063
Tandem s 1 agregátem
Pozn.: pro Quattro Tandem s 2 agregáty je nutno objednat 2 sety filtrů.
náhradní agregát a membr. sušič vzduchu pro rozšíření
141.958
Quattro Tandem 4642-51 na 4682-51 a4642-54 na 4682-54
Quattro P 20 s membr. sušičem vzduchu
set filtrů pro Duo Tandem s 2 agregáty, Quattro a Quattro Tandem
s 1 agregátem
set steril. filtrů pro Duo Tandem s 2 agregáty, Quattro a Qauttro
Tandem s 1 agregátem
tlakový redukční ventil pro kompresor Quattro P 20
ochranná skříňka pro kompresory Tornado a Duo
ochranná skříňka pro kompresory Duo Tandem, Trio a Quattro

598.999
6.404
10.063
7.454
35.574
53.870

Power Tower Silence /PTS/ - mokré sání
0945-105/01

PTS 105/01, 400 V, kompletní, sestávající se z:
0945-504-52
skříňový modul - odsávání PTS 105
7134-02/021
sací a separační jednotka VS 900 S, 400 V
7805-100-50
odlučovač amalgamu CA 4, 16 l/min.

7805-116-00E

indikční a ovládací modul odlučovače amlagamu k dodatečné
instalaci mimo PTS

290.352

3.128
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0950-120/02

PTS 120/02, 230 V, kompletní, sestávající se z:
0950-52
skříňový modul PTS 120
5180-100-50
kompresorový agregát Tornado 1
7122-020/21
sací a separační jednotka VS 300 S
0950-500-50
membr. sušič vzduchu

0950-500-51

odlučovač amalgamu CA 1 pro PTS 120

0950-120/04

PTS 120/04, 230 V, kompletní, sestávající se z:
0950-52
skříňový modul PTS 120
5180-100-50
kompresorový agregát Tornado 1
7125-01
sací a separační jednotka VSA 300 S
0950-500-50
membr. sušič vzduchu

248.341

0949-200/22

PTS 200/22, 230 V, kompletní, sestávající se z:
0949-52
skříňový modul PTS 200
/nelze rozšířit o 2. kompres. agregát/
7128-01/021
sací a separační jednotka VS 600
7805-200-50
odlučovač amalgamu CA 4, 16 l/min.
1650-980-00
membr. sušič vzduchu
5250-100-56
kompresorový agregát Duo

432.987

0949-200/33

PTS 200/33, 230 V, kompletní, sestávající se z:
0949-52
skříňový modul PTS 200
/nelze rozšířit o 2. kompres. agregát/
7128-01/021
sací a separační jednotka VS 600
1650-980-00
membr. sušič vzduchu
5250-100-56
kompresorový agregát Duo
indikační a ovládací modul odlučovače amalgamu k dodatečné
instalaci mimo PTS

365.566

0949-200/01

PTS 200/01, 400 V, kompletní, sestávající se z:
0949-54
skříňový modul PTS 200
7134-02/021
sací a separační jednotka VS 900 S
7805-200-50
odlučovač amalgamu CA 4, 16 l/min.
1650-980-00
membr. sušič vzduchu
5250-100-56
kompresorový agregát Duo
/možno rozšířit o 2. kompres. agregát Duo
0949-500-50/

463.818

7805-116-00E

indikační a ovládací modul odlučovače amalgamu k dodatečné
instalaci mimo PTS

7805-116-00E

200.909

55.225

3.128

3.128
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0949-200/02

PTS 200/02, 400 V, kompletní, sestávající se z:
0949-54
skříňový modul PTS 200
7134-02/021
sací a separační jednotka VS 900 S
7805-200-50
odlučovač amalgamu CA 4, 16 l/min.
1650-980-00
membr. sušič vzduchu
5250-100-56
kompresorový agregát Duo
0949-500-50
kompresorový agregát Duo

507.862

7805-1116-00E

indikační a ovládací modul odlučovače amalgamu k dodatečné
instalaci mimo PTS

0949-200/31

PTS 200/31, 400 V, kompletní, sestávající se z:
0949-54
skříňový modul PTS 200
7134-02/021
sací a separační jednotka VS 900 S
1650-980-00
membr. sušič vzduchu
5250-100-56
kompresorový agregát Duo
/možno rozšířit o 2. kompres. agregát Duo
0949-500-50/

400.123

0949-200/32

PTS 200/32, 400 V, kompletní, sestávající se z:
0949-54
skříňový modul PTS 200
7134-02/021
sací a separační jednotka VS 900 S
1650-980-00
membr. sušič vzduchu
5250-100-56
kompresorový agregát Duo
0949-500-50
kompresorový agregát Duo

440.102

0949-200/42

PTS 200/42, 400 V, kompletní, sestávající se z:
0949-71
skříňový modul PTS 200
7138-02/021
sací a separační jednotka VS 1200 S
7805-200-50
odlučovač amalgamu CA 4, 16 l/min.
1650-980-00
membr. sušič vzduchu
5250-100-56
kompresorový agregát Duo
0949-500-50
kompresorový agregát Duo

558.682

3.128

Power Tower Silence /PTS/ - suché sání
0950-120/12

PTS 120/12, 230 V, kompletní, sestávající se z:
0950-53
skříňový modul PTS 120
5180-100-50
kompresorový agregát Tornado 1
0950-500-50
membr. sušič vzduchu
0950-500-52
odlučovač kondezátu
7119-02/021
sací jednotka V 300 S

197.778
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0949-200/21

PTS 200/21, 230 V, kompletní, sestávající se z:
0949-51
skříňový modul PTS 200
/nelze rozšířit o 2. kompres. agregát/
7127-01/021
sací jednotka V 600
1650-980-00
membr. sušič vzduchu
5250-100-56
kompresorový agregát Duo

354.724

0949-200/11

PTS 200/11, 400 V, kompletní, sestávající se z:
0949-53
skřínový modul PTS 200
7131-02/021
sací jednotka V 900 S
1650-980-00
membr. sušič vzduchu
5250-100-66
kompresorový agregát Duo
/možno rozšířit o 2. kompres. agregát Duo
0949-500-50/

365.566

0949-200/12

PTS 200/12, 400 V, kompletní, sestávající se z:
0949-53
skříňový modul PTS 200
7131-02/021
sací jednotka V 900 S
1650-980-00
membr. sušič vzduchu
5250-100-66
kompresorový agregát Duo
0949-500-50
kompresorový agregát Duo

409.610

0949-200/13

PTS 200/13, 400 V, kompletní, sestávající se z:
0949-55
skříňový modul PTS 200
7136-02/021
sací jednotka V 1200 S
1650-980-00
membr. sušič vzduchu
5250-100-66
kompresorový agregát Duo
0949-500-50
kompresorový agregát Duo

419.774

Power Tower Silence /PTS/ - instalačně-provozní přehled
PTS 105/01
PTS 120/02
PTS 120/04
PTS 200/22
PTS 200/33
PTS 200/01
PTS 200/02
PTS 200/31
PTS 200/32
PTS 20/42
PTS 120/12
PTS 200/21
PTS 200/11
PTS 200/12
PTS 200/13

mokré sání
mokré sání
mokré sání
mokré sání
mokré sání
mokré sání
mokré sání
mokré sání
mokré sání
mokré sání
suché sání
suché sání
suché sání
suché sání
suché sání

instalačně 5 / souběžně provozně 3 pracovní místa
instalačně 1 / souběžně provozně 1 pracovní místo
instalačně 1 / souběžně provozně 1 pracovní místo
instalačně 3 / souběžně provozně 2 pracovní místa
instalačně 3 / souběžně provozně 2 pracovní místa
instalačně 5 / souběžně provozně 3 pracovní místa
instalačně 5 / souběžně provozně 3 pracovní místa
instalačně 5 / souběžně provozně 3 pracovní místa
instalačně 5 / souběžně provozně 3 pracovní místa
instalačně 6 / souběžně provozně 4 pracovní místa
instalačně 1 / souběžně provozně 1 pracovní místo
instalačně 3 / souběžně provozně 2 pracovní místa
instalačně 3 / souběžně provozně 2 pracovní místa
instalačně 5 / souběžně provozně 3 pracovní místa
instalačně 6 / souběžně provozně 4 pracovní místa
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Materiál a příslušenství - tlakový vzduch
5250-980-51
sada filtrů v plastovém kufříku
0832-982-00
nasávací filtr pro kompresory Primo, Duo, Trio, Quattro a
PTS 110/160/210 a 200
5250-980-50
tlumič hluku pro nasávací filtr 0832-982-00
0852-001-00
nasávací filtr /kovový/ pro kompresory Bulle, Praxis- a
Labor-Tandem (do v.č. 31820 - r.v. 06/96) a Tornado 70/130
(do v.č. 86804 - r.v. 09/95)
5430-982-00
filtrační vložka pro 5430-001-00 a 0852-001-00 ke kompresorům
Bulle, Praxis- a Labor-Tandem (od v.č. 31821 - r.v. 07/96) a
Tornado 70/130 (od v.č. 86805 - r.v. 10/95) a PTS 105 a 195
5180-982-00
nasávací filtr pro kompresory Tornado 1 a Tornado 2
1610-121-00
jemný filtr sušiče vzduchu pro kompresory Primo, Duo, Trio,
Quattro, Tornado, Bulle a PTS
1640-981-00
sterilní filtr sušiče vzduchu pro kompresory Primo, Duo, Trio,
Quattro, Tornado, Bulle a PTS
1630-121-00
jemný filtr sušiče vzduchu pro kompresory Praxis- a
Labor-Tandem
1640-982-00
sterilní filtr sušiče vzduchu pro kompresory Praxis- a
Labor-Tandem
1650-101-00
Sinter filtr pro membránové sušiče vzduchu

VC 45 - chirurgická sací jednotka
0670-01/001
VC 45 - chirurgická sací jednotka,
vč.sací kanyly a násadce, bez nádoby sekretu
0670-02/001
VC 45 - chirurgická sací jednotka,
vč.sací kanyly, násadce a nožního ovladače, bez nádoby sekretu
0670-980-00
nádoba sekteru 1,5 l. vč. hadice a filtru
0670-980-04
nádoba sekteru 3,0 l. vč. hadice a filtru
0670-987-00
sada obsahující nádobu sekretu 2 l., 24 ks sáčků sekretu na
1 použití, 25 ks sacích hadic na 1 použití, instalační příslušenství
0670-987-50
sada obsahující 2 ks nádoby sekretu 2 l., 24 ks sáčků sekretu na
1 použití, 25 ks sacích hadic na 1 použití, instalační příslušenství
0670-150-00
VC 45 cart - pojízdný stolek
0670-982-00
bakteriální filtr, balení 10 ks
0670-980-09E
sáček sekretu 2 l., balení 24 ks
0670-981-01
silikonová sací hadice, průměr 6 mm, délka 2,1 m, sterilizovatelná
0670-981-04E
sací hadice vč. kanyly, délka 2,1 m, vnitř. pr. 5,8 mm, bal. 50 ks
0670-981-05E
sací hadice, délka 2,1 m, bal. 50 ks
0670-100-11E
sací násadec
7600A020-12
adaptér pro násadec 0670-100-11E na sací hadici 0670-981-05E
0670-981-03
sací adaptér 6 mm, sterilizovatelný, balení 5 ks
0700-007-50
chirurgická kanyla na 1 použití, průměr 2,5 mm, délka 17,2 cm
bal. 20 ks
0700-007-51
chirurgická kanyla na 1 použití, průměr 2,5 mm, délka 17,2 cm
bal. 100 ks

40.656
1.071
1.224
1.295

661

915
1.393
4.913
2.108
6.031
790

82.378
93.170
12.028
14.061
14.230
19.278
27.443
1.603
4.235
898
11.655
8.708
675
299
780
746
3.185
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Sací a separační jednotka VS 250

7151-01/002
7151-300-50

VS 250 - sací a separační jednotka, 230 V, vč. příslušenství
řídicí jednotka pro V/VS 250

36.252
6.810

Sací, separační a odlučovací jednotky VS/VSA 300 S - mokré sání
7122-01/002
7122-04/002
7125-01/002
7125-03-002
7122-200-00
7130-190-00
7120-143-00
7123-120-00
7110-033-00
7122-981-51
CDS110P9950

VS 300 S - sací a separační jednotka, 230 V
VS 300 S - sací a separační jednotka, 230 V
vč. zabudované výplachové jednotky
VSA 300 S - sací, separační a odlučovací jednotka, 230 V
VSA 300 S - sací, separační a odlučovací jednotka, 230 V
vč. zabudované výplachové jednotky
ochranná skříňka pro VS/VSA 300 S,
díl pro instalaci VS/VSA 300 S na zeď
bakteriální filtr, kompletní vč. připojovacích dílů,
/výměna 1x ročně/
filtr sekretu na vstupu do VS 300/300 S a VSA 300 S
náhradní sběrná nádoba pro VSA 300/300 S a Combi-Separator
set k ventilaci V/VS/VSA 300 instalované v cizí ochranné
skříňce, nabytkové skříňce apod.
Orotol Basis-Set k deyinfikování a čištění sacích jednotek,
sestávající se z :
1x Orotol Plus - 2,5 l., 1x MD 555 - 2,5 l, 1x MD 550 - 800 ml a
1x OroCup

50.482
61.662
102.318
111.466
15.077
6.641
3.998
1.556
2.609
3.002
3.355

Dürr Variosuc - mobilní odsávací jednotka
0624-100-50

0624-100-51

0624-100-55

0624-100-56

7068-003-05
9000-476-33E

Dürr Variosuc VSA, pro 1 pracovní místo, kompletní vč.
VSA 300 S, sacího modulu Comfort GFK (velká savka,
filtr a malá savka) a nádržky sekretu
Dürr Variosuc VSA, pro 1 pracovní místo, kompletní vč.
VSA 300 S, sacího modulu Comfort GFGK (2x velká savka,
filtr a malá savka), výplachového trychtýře a nádržky sekretu
Dürr Variosuc VS, pro 1 pracovní místo, kompletní vč.
VS 300 S, sacího modulu Comfort GFK (velká savka,
filtr a malá savka) a nádržky sekretu
Dürr Variosuc VS, pro 1 pracovní místo, kompletní vč.
VS 300 S, sacího modulu Comfort GFGK (2x velká savka,
filtr a malá savka), výplachového trychtýře a nádržky sekretu
výplachový trychtýř, vhodný pro sací násadec 7600A010-00,
autoklávovatelný
nádržka sektretu, objem 3 l.

155.510

162.286

126.712

130.100

709
2.013
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7120-143-00
0725-041-00
7110-033-00
CDS110P9950

bakteriální filtr vč. příslušenství pro V/VS/VSA 300/300 S
výměna 1x ročně
jednocestný filtr - žlutý, pro Dürr sací moduly Comfort,
náhradní sběrná nádoba pro VSA 300/300 S a Combi-Separator
Orotol Basis-Set k deyinfikování a čištění sacích jednotek,
sestávající se z :
1x Orotol Plus - 2,5 l., 1x MD 555 - 2,5 l, 1x MD 550 - 800 ml a
1x OroCup

3.998
871
2.609
3.355

Sací, separační a odlučovací jednotky Tyscor VS 2 a VS 600/900 S/1200 S - mokré sání
7186-01

Tyscor VS 2 - sací a separační jednotka, 230 V,

105.367

vč. řídicí jednotky 230/24 V
7128-01/002
7128-02/002
7134-01/002
7134-02/002
7138-02/002
CDS110P9950

7186100200
7188100015
7131-991-00
7130-190-00
7130-191-00
0730-991-00
0732-020-00
0705-991-53
0705-991-05
7122-981-50
7130-195-50

VS 600 - sací a separační jednotka, kompletní, 230 V,
vč. řídicí jednotky 230/24 V
VS 600 - sací a separační jednotka, kompletní, 400 V,
vč. řidicí jednotky 400/24 V
VS 900 S - sací a separační jednotka, kompletní, 230 V,
vč. řidicí jednotky 230/24 V
VS 900 S - sací a separační jednotka, kompletní, 400 V,
vč. řidicí jednotky 400/24 V
VS 1200 S - sací a separační jednotka, kompletní, 400 V,
vč. řídicí jednotkay 400/24 V
Orotol Basis-Set k deyinfikování a čištění sacích jednotek,
sestávající se z :
1x Orotol Plus - 2,5 l., 1x MD 555 - 2,5 l, 1x MD 550 - 800 ml a
1x OroCup
Tandem kit k připojení druhého Tyscor V/VS 2 na 1 sací vedemí
držák k instalaci Tyscor V/VS 2 na zeď
ochranná skříňka pro VS 600/900/1200
díl pro instalaci VS 600/900 na zeď
díl pro instalaci VS 600/900 na podlahu
tlumič hluku na odtahu vzduchu pro VS 600/900
ventil odtahu vzduchu k instalaci na venkov. stěnu pro VS 600/900
bakteriální filtr pro VS 600/900 /výměna za 2 roky/
náhradní filtrační vložka pro 0705-991-53
skříňce, nabytkové skříňce apod.
ventilační set k instalaci V/VS jednotek cizích ochr. skříněk
konzole k instalaci na podlahu/zeď pro VS 600/900S/1200
vč. předinstalované nádoby a hadic

91.138
99.608
126.712
126.712
139.247
3.355

12.875
6.946
25.207
6.641
10.063
3.660
5.083
39.301
19.685
4.981
28.640
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Příslušenství a instalační komponenty pro VS/VSA 300 S a VS 600/900
7560-500-51
7560-500-52
7560-500-64
7560-512-00
7560-560-00
7560-570-53

7560-570-54
7560-570-55
7560-570-62

7560-500-60
7100-250-50
0781-500-55
7560-992-00
7560-993-00
7120-993-50
7130-993-50
7560-565-50

plivátkový ventil 24 V, k instalaci do unitu vč. ovládání
proplachu, bez připojovacích dílů
plivátkový ventil 24 V, k instalaci do unitu bez ovládání
proplachu, bez připojovacích dílů
plivátkový ventil 24 V, k instalaci do podlahové skřínky,
bez ovládání proplachu, bez připojovacích dílů
univerzální sada dílů plivátkového ventilu
sada dílů k instalaci plivátkového ventilu do unitu
Sirona M1/E se separací, bez plivátkového ventilu
set - připojovací díly, ventil volby místa a plivátkový ventil
k instalaci do podlahové skříňky
pro A-dec- Radius a Cascade
set - připojovací díly, ventil volby místa a plivátkový ventil
pro A-dec 500, 461/561
set - připojovací díly, ventil volby místa a plivátkový ventil
pro A-dec 300
set - připojovací díly, ventil volby místa a plivátkový ventil
pro A-dec 200
ventil volby místa, 24 V, pro mokré a suché sání
výplachová jednotka II
set univerzálních připojovacích dílů k výplachové jednotce
urychlovač proudění
ochranná a spojovací skříňka k instalaci urychlovače
proudění do podlahy
přisávací tryska k instalaci do unitu
/VS(A) 300/VS(A) 300 S instalována na stejném podlaží jako unit/
přisávací tryska /3 ks/ k instalaci do 3 unitů
/VS 600/900 instalována na stejném podlaží jako unit/
Relaisbox - ke galvanickému rozdělení 1 signálu sacího
modulu na 2 řídící signály pro ventil volby místa, případně
výplachovou jednotku a sací zařízení

19.380
15.077
18.126
10.165
15.348
16.935

24.055
27.037
31.509

4.066
9.487
3.490
1.301
7.454
2.359
5.929
3.124

Sací jednotky V 250, V 300 S, Tyscor V 2, V 600, V 900 S a V 1200 S - suché sání
0741-01
0741-02
7151-300-50
7119-01/002
7122-200-00
7119-701-20
7130-190-00

V 250 - sací jednotka, 230 V, bez odlučovače kondenzátu a
řídicí jednotky
V 250 - sací jednotka, 230 V, vč. montáž. desky a připoj. dílů
řídicí jednotka pro V/VS 250
V 300 S - sací jednotka, 230 V, vč. odlučovače kondenzátu
a řídící jednotky 230/24 V
ochranná skříňka pro V 300 S
odlučovač kondenzátu pro V 300 S k instalaci v ochr. skříňce
díl k instalaci V 300 S na zeď

18.634
22.531
6.810
37.607
15.077
3.199
6.641
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7120-143-00
7122-981-51
CDS110P9950

7177-01
7127-01/002
7127-02/002
7131-01/002
7131-02/002
7136-02/002
7137-02
0729-009-00

bakteriální filtr, vč. příslušenství, výměna 1x ročně
set k ventilaci V/VS/VSA 300/300S instalované v cizí ochranné
skříňce, nabytkové skříňce apod.
Orotol Basis-Set k dezinfikování a čištění sacích jednotek,
sestávající se z :
1x Orotol Plus 2,5 l., 1x MD 555 2,5 l. a OroCup

3.998
3.002

Tyscor V 2 - sací jednotka, 230 V, vč. řídící jednotky 230/24 V
V 600 - sací jednotka, 230 V, vč. odlučovače
kondenzátu a řídicí jednotky 230/24 V
V 600 - sací jednotka, 400 V, vč. odlučovače
kondenzátu a řídicí jednotky 400/24 V
V 900 S - sací jednotka, 230 V, vč. odlučovače
kondenzátu a řídicí jednotky 230/24 V
V 900 S - sací jednotka, 400 V, vč. odlučovače
kondenzátu a řídicí jednotky 400/24 V
V 1200 S - sací jednotka, 400 V, vč. odlučovače
kondenzátu a řídicí jednotky 400/24 V
V 2400 - sací jednotka, 400 V, vč. odlučovače
kondenzátu a řídicí jednotky 400/24 V
kit pro přestavbu sací jednotky 0729 na V 900S/1200S
1x Orotol Plus 2,5 l., 1x MD 555 2,5 l. a OroCup

87.750
73.520

Příslušenství k sacím jednotkám Tyscor V 2, V 600, V 900 a V 1200 - suché sání
7186100100
set k přestavbě Tyscor V 2(7177-01) na Tyscor VS 2 (7186-01)
7186100200
Tandem kit k připojení druhého Tyscor V/VS 2 na 1 sací vedemí
7188100015
držák k instalaci Tyscor V/VS 2 na zeď
7122-981-50
set k ventilaci V/VS 600 instalované v cizí ochranné
skříňce, nabytkové skříňce apod.
7131-991-00
ochranná skříňka pro V 600/900/1200
7130-190-00
díl k instalaci V 600/900/1200 na zeď
7130-191-00
díl k instalaci V 600/900/1200 na podlahu
0730-991-00
tlumič hluku na odtahu vzduchu pro V 600/900/1200
0732-020-00
ventil odtahu vzduchu k instalaci na venkovní stěnu
pro V 600/900/1200
0705-991-53
bakteriální filtr pro V 600/900/1200, výměna za 2 roky
0705-991-05
náhradní filtrační vložka pro bakteriální filtr (výměna 1x za 2 roky)
0700-060-51
měřicí přístroj sacího výkonu, vč. ochranného pouzdra

3.355

81.651
96.220
96.220
106.045
177.870
2.060

26.122
12.875
6.946
4.981
25.207
6.641
10.063
3.660
5.083
39.301
19.685
11.350

Separační automatika - CS 1 Combi-Sepamatic
7117-70
7117-71

CS 1 Combi-Sepamatic, s výplachovou jednotkou,
vč. ventilu volby místa a připojovacích dílů
CS 1 Combi-Sepamatic, bez výplachové jednotky,
vč. ventilu volby místa a připojovacích dílů

38.962
30.831
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7117-77
7100-250-50
0781-500-55
7117-800-51
9000-150-46

GF 1 zachytávač těžkých částic, sestávající se z:
CS 1, ventill volby místa a připojovací díly
výplachová jednotka II
set univerzálních připojovacích dílů k výplachové jednotce
skříňka k instalaci CS 1 Combi-Separator vedle unitu,
bez transformátoru
transformátor pro CS 1, primární 230 V, 50-60 Hz,
sekundární 24 V, 100 VA, rozměry v.7,6xš.16,6xhl.7,7 cm

31.509
9.487
3.490
10.876
5.557

Searační automatika a odloučení amalgamu - CAS 1 Combi-Separator
7117-20
7117-21
7117-22

7100-250-50
0781-500-55
7117-800-51
7805-116-00E
9000-150-46
9000-119-042
9000-119-043
7117-033-00
7805-993-00
7110-116-52

CAS 1 Combi-Separator, s výplachovou jednotkou, vč.
ventilu volby místa, připojovacích dílů a náhradní sběrné nádoby
CAS 1 Combi-Separator, bez výplachové jednotky, vč.
ventilu volby místa, připojovacích dílů a náhradní sběrné nádoby
CAS 1 Combi-Separator, k instalaci vedle zubní soupravy,
vč. integrovaného ventilu volby místa, skříňky, výplachové jednotky,
transformátoru a náhradní sběrné nádoby
výplachová jednotka II
set univerzálních připojovacích dílů k výplachové jednotce
nutno objednat transformátor 9000-150-46
skříňka k instalaci CAS 1 Combi-Separator vedle unitu,
bez transformátoru
obslužný a indikační modul s ISDN-zásuvkou, s připojovacím
kabelem
transformátor pro CAS 1, primární 230 V, 50-60 Hz,
sekundární 24 V, 100 VA, rozměry v.7,6xš.16,6xhl.7,7 cm
ISDN-připojovací kabel, délka 3 m
ISDN-připojovací kabel, délka 1 m
náhradní sběrná nádoba pro CAS a CA 1
univerzální adaptér pro obslužný a indikační modul
obslužný a indikační modul s vestavným rámečkem

66.405
56.749
83.345

9.487
3.490
10.876
3.128
5.557
336
261
2.514
3.128
3.294

Instalační sety pro CAS 1 a CS 1
7117-05
7117-26
7117-27

7117-28

CAS 1 Combi-Separator, pro vestavbu do A-dec 500,
vč. výplachové jednotky
CAS 1 Combi-Separator, pro vestavbu do A-dec 300,
vč. ventilu volby místa a výplachové jednotky
CAS 1 Combi-Separator, pro vestavbu do A-dec 200,
vč. ventilu volby místa, výplachové jednotky, instalačních dílů a
relais-boxu
CAS 1 Combi-Separator, pro vestavbu do A-dec 461 a 561
vč. ventilu volby místa, výplachové jednotky Vario a
instalčních dílů

76.230
83.345
71.826

74.875
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7117-500-51
7117-500-52
7117-412-00
7117-51
7117-59

7117-61

7117-62

set k výměně Combi-Separator 7110-.., nutno objednat
transformátor 9000-150-46
instalační set - výměna za Metasys
připojovací kabel CAS 1 k instalaci do Planmeca units
CS 1 Combi-Sepamatic pro A-dec 500,
vč. ventilu volby místa a instalačních dílů
CS 1 Combi-Sepamatic pro A-dec 300,
vč. ventilu volby místa, výplachové jednotky, relais-boxu a
instalačních dílů
CS 1 Combi-Sepamatic pro A-dec 200,
vč. ventilu volby místa, výplachové jednotky, instalačních dílů a
relais-boxu
CS 1 Combi-Sepamatic pro A-dec 461 a 561
vč. ventilu volby místa, výplachové jednotky Vario a
instalačních dílů

Sací systémy pro semi-suché sání
7137-400-50
centrální separační nádoba voda/vzduch pro semi-suché sání
až pro 8 pracovních míst, objem 100 l., 2 vstupy sekretu,
výška 132 cm, k instalaci o podlaží níže
7137-491-50
odtokové čerpadlo k pravidelnému odtoku separované vody

2.890
2.087
3.660
38.962
63.017

52.345

52.345

120.274

60.307

Odlučovač amalgamu CA 4
7805-08

7805-100-50

7122-200-00
7130-190-00
7805-116-00E
7805-033-00
7130-991-51
7800-039-00
7805-993-00
7110-116-52

odlučovač amalgamu CA 4, s ochr. skříňkou, s připojovacími
díly, obslužným a indikačním modulem a náhradní sběrnou
nádobou
odlučovač amalgamu CA 4, bez ochr. skříňky, s připojovacími
díly, obslužným a indikačním modulem a náhradní sběrnou
nádobou
skříňka k instalaci CA 4 ve sklepě
díl pro instalaci CA 4 na zeď
obslužný a indikační modul s ISDN-zásuvkou, s připoj. kabelem
náhradní sběrná nádoba pro CA 4
trubka vyrovnání tlaku mezi VS 600/VS 900 a CA 4, objem 10 l.
náhradní sběrná nádoba pro AZ 100
univerzální adaptér pro obslužný a indikační modul
obslužný a indikační modul s vestavným rámečkem

101.302

87.750

15.077
6.641
3.128
3.219
8.437
3.355
3.128
3.294

Odlučovač amalgamu CA 1 - ve spojení s VS 300(S) nebo volně instalovaný
7117-80

Dürr CA 1 odlučovač amalgamu, vč. připojovacích dílů a
náhradní sběrné kazety

55.225
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7117-81
7117-83
7117-800-51
9000-150-46
7117-800-60
7805-116-00E
9000-119-042
9000-119-043
7117-500-20
7117-033-00
7110-033-00

Dürr CA 1 odlučovač amalgamu, vč. nádoby k vyrovnání
tlaku, pro instalaci za VS 300/300 S
Dürr CA 1 odlučovač amalgamu k instalaci vedle zubní soupravy,
vč. ochr. skříňky, transformátoru a náhradní sběrné nádoby
skříňka k instalaci Dürr CA/CS/CAS 1 Combi-Sepamatic
vedle unitu, bez transformátoru
transformátor pro CA 1, primární 230 V, 50-60 Hz,
sekundární 24 V, 100 VA, rozměry v.7,6xš.16,6xhl.7,7 cm
nádoba k vyrovnání tlaku, objem 5,0 l., k instalaci mezi sací
jednotku a CA 1
obslužný a indikační modul s ISDN-zásuvkou, s připoj. kabelem
ISDN-připojovací kabel, délka 3 m
ISDN-připojovací kabel, délka 1 m
držák k instalaci CA 1 na podlahu/zeď
náhradní sběrná nádoba pro CA 1
náhradní sběrná nádoba pro Combi-Separator a VSA 300/300 S

58.613
66.236
10.876
5.557
4.574
3.128
336
261
5.455
2.514
2.609

Odlučovač amalgamu CA 2

7117-95
7117-037-00

odlučovač amalgamu CA 2, vč. připojovacích dílů a náhradní
sběrné kazety
náhradní sběrná kazeta pro CA 2

69.116
3.002

Zkušební sety pro odlučovače amalgamu
7800-063-00
7110-064-00
7117-064-00
7805065001
7805-064-00
7800-065-00

zkušební nádržka pro AZ 100
zkušební nádržka pro VSA 300/300 S a Combi-Separator 7110
zkušební nádržka pro CAS 1 Combi-Separator a CA 1/CA 2
zkušební nádržka pro CA 4
zkušební set pro CAS 1 Combi-Separator, CA 1/ CA 2/ CA 4,
VSA 300/300 S a Combi-Separator 7110
zkušební set pro odlučovač amalgamu AZ 100, výhradně
pro typ 7800/7801, vč. zkušebního modulu a servisní platiny

5.862
7.319
6.844
4.032
17.957
17.245

Dürr sací modul COMFORT
7602G01
7603G01
7603G02
7604G01
7604G02
7604G03
7068-003-05
7600G980-50

dvouprvkový modul - F+G, barva šedá
tříprvkový modul - G+F+K, barva šedá
tříprvkový modul - G+F+G, barva šedá
čtyřprvkový modul - S+G+F+K, barva šedá
čtyřprvkový modul - G+F+G+K, barva šedá
čtyřprvkový modul - G+K+F+G, barva šedá
výplachový trychtýř
modul stříkačky k individuálnímu rozšíření standardního modulu

16.771
19.651
19.651
21.345
24.564
24.564
709
2.575
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7600G980-54

7600-163-01
7600-164-01
7600-165-01
7600-166-01
7600G150-00

držák pro VistaCam (pro všechny provedení 2106-..) k instalace
na sací modul Comfort, vč. instalačních dílů
Adaptéry k uchycení na Dürr držáky
adaptér pro tříprvkový modul, barva šedá
adaptér pro čtyřprvkový modul, barva šedá
adaptér pro pětiprvkový modul, barva šedá
adaptér pro Cattani
držák k instalaci na zeď nebo pod pracovní desku, otočný
o 360°, teleskopický do 310 mm

3.693

1.274
1.417
1.501
1.362
14.196

Sací hadice pro sací modul Dürr Comfort
7600A010-50
7600A010-51
7600A020-50
7600A020-51

sací hadice - velká savka, 160 cm, barva šedá
sací hadice - velká savka, 145 cm, barva šedá
sací hadice - malá savka, 160 cm, barva šedá
sací hadice - malá savka, 145 cm, barva šedá

2.228
2.125
1.999
2.033

Sací koncovky pro Dürr Comfort, Economy a Selektiv sací moduly
7303S510-50

7303A510-50

7303S520-50
7303A520-50
7600S010-00
7600A010-00
7600S040-00
7600A040-00
7600S030-00
7600A030-00
7600S010-07
7600A010-07
7600S010-30

set sacího násadce pro hadici velké savky, vč. sacího násadce
s regulací sacího výkonu, otočného pouzdra, kulového kloubu a
adaptéru, barva černá
set sacího násadce pro hadici velké savky, vč. sacího násadce
s regulací sacího výkonu, otočného pouzdra, kulového kloubu a
adaptéru, barva šedá
set sacího násadce pro hadici malé savky, vč. sacího násadce
s regulací sacího výkonu, barva černá
set sacího násadce pro hadici malé savky, vč. sacího násadce
s regulací sacího výkonu, barva šedá
sací násadec pro hadici velké savky, s regulací sacího
výkonu, barva černá
sací násadec pro hadici velké savky, s regulací sacího
výkonu, barva šedá
sací násadec pro hadici velké savky, bez regulace sacího
výkonu, barva černá
sací násadec pro hadici velké savky, bez regulace sacího
výkonu, barva šedá
kulový kloub pro hadici velké savky, barva černá
kulový kloub pro hadici velké savky, barva šedá
otočné pouzdro pro sací kanylu, průměr 11 mm, barva černá,
bez přisávání vzduchu
otočné pouzdro pro sací kanylu, průměr 11 mm, barva šedá,
bez přisávání vzduchu
otočné pouzdro pro sací kanylu, průměr 11 mm, barva černá,
s přisáváním vzduchu

2.067

1.935

1.417
1.417
524
671
383
383
624
641
109
112
356
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7600A010-30
7600A010-31
7600S010-04
7600A010-04
7600S010-08
7600A010-08
7600S020-03E
7600A020-03E
7600S020-00
7600A020-00
7600S021-00
7600A021-00
7600A025-00
7600A025-50

otočné pouzdro pro sací kanylu, průměr 11 mm, barva šedá,
s přisáváním vzduchu
otočné pouzdro pro A-dec sací kanylu, průměr 11 mm,
barva šedá, s přisátím vzduchu
otočné pouzdro pro sací kanylu, průměr 16 mm, barva černá
bez přisávání vzduchu
otočné pouzdro pro sací kanylu, průměr 16 mm, barva šedá
bez přisávání vzduchu
otočné pouzdro pro sací kanylu, průměr 16 mm, barva černá
s přisáváním vzduchu
otočné pouzdro pro sací kanylu, průměr 16 mm, barva šedá
s přisáváním vzduchu
uchycení pro malou kanylu, barva černá, bal. 3 ks
uchycení pro malou kanylu, barva šedá, bal. 3 ks
sací násadec pro hadici malé savky, barva černá,
s regulací sacího výkonu
sací násadec pro hadici malé savky, barva šedá,
s regulací sacího výkonu
sací násadec pro hadici malé savky, barva černá,
bez regulace sacího výkonu
sací násadec pro hadici malé savky, barva šedá,
bez regulace sacího výkonu
sací násadec s flexibilním uchycením pro hadici malé savky,
s regulací sacího výkonu
sací násadec s pevným uchycením pro hadici malé savky,

356
356
112
112
356
356
810
824
624
675
397
397
543
390

s regulací sacího výkonu
7600A360-00
7600S360-00
7600A360-50

set 3 adaptérů, šedý, pro Dürr hadice malé a velké savky
set 2 adaptérů, černý, pro Dürr hadice malé a velké savky
set 4 adaptérů, šedý, pro KaVo/Adec hadice malé a velké savky

1.207
1.207
1.407

Materiál a příslušenství - odsávání

0700-059-00
0700-059-50
0700-059-51
0700-059-54

Univerzální kanyla Protect s ingegrovaným vedlejším
přisátím vzduchu
univerzální kanyla Protect, barva šedá, bal. 20 ks
univerzální kanyla Protect, barva šedá, bal. 5 ks
univerzální kanylaProtect, barva žlutá, bal. 5 ks
univerzlní kanylaProtect, barva modrá, bal. 5 ks

1.423
400
400
400

0700-054-00

univerzální kanyla typ III, bez adaptéru, bal. 20 ks

1.186

0700-055-50
0700-055-51
0700-055-53
0700-055-54
0700-055-55

univerzální kanyla typ III, bez adaptéru, barva šedá, bal. 5 ks
univerzální kanyla typ III, bez adaptéru, barva žlutá, bal. 5 ks
univerzální kanyla typ III, bez adaptéru, barva pink, bal. 5 ks
univerzální kanyla typ III, bez adaptéru, barva modrá, bal. 5 ks
univerzální kanyla typ III, bez adaptéru, barva tyrkys, bal. 5 ks

336
336
336
336
336
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0700-056-50
0700-056-51
0700-056-53
0700-056-54
0700-056-55

Petito, průměr 16 mm:
univerzální kanyla typ Petito, bez adaptéru, barva šedá, bal. 5 ks
univerzální kanyla typ Petito, bez adaptéru, barva žlutá, bal. 5 ks
univerzální kanyla typ Petito, bez adaptéru, barva pink, bal. 5 ks
univerzální kanyla typ Petito, bez adaptéru, barva modrá, bal. 5 ks
univerzální kanyla typ Petito, bez adaptéru, barva tyrkys, bal. 5 ks

278
278
278
278
278

0700-057-50
0700-057-51
0700-057-54

Petito, průměr 11 mm:
univerzální kanyla typ Petito, bez adaptéru, barva šedá, bal. 5 ks
univerzální kanyla typ Petito, bez adaptéru, barva žlutá, bal. 5 ks
univerzální kanyla typ Petito, bez adaptéru, barva modrá, bal. 5 ks

336
336
336

070-058-50

Profylaktická kanyla
profylaktická kanyla s otočným hrdlem, barva šedá, bal. 4 ks

448

Kanyly pro chirurgické odsávání
0700-007-50
chirurgická kanyla na 1 použití, průměr 2,5 mm, délka 17,2 cm
bal. 20 ks
0700-007-51
chirurgická kanyla na 1 použití, průměr 2,5 mm, délka 17,2 cm
bal. 100 ks
Redukční díly pro chirurgické kanyly - průměr 7 mm
0700-000-16
redukce z velké sací hadice (14,8 mm - Sirona),
bez přisávacího ventilu, sterilizovatelná
0700-000-18
redukce z velké sací hadice (16 mm),
s přisáváním vzduchu, sterilizovatelná
Redukční díl pro ostatní kanyly
0700-000-17
redukce z velké sací hadice (16 mm) na ostatní kanyly (11 mm),
sterilizovatelná
Jednocestné filtry
0725-041-00
0725-041-60
0725-041-03

jednocestný filtr - žlutý, pro separační automatiku, filtr sekretu a
Dürr Economy, Selektiv a Comfort sací moduly, bal. 12 ks
jednocestný filtr - žlutý, pro separační automatiku, filtr sekretu a
Dürr Economy, Selektiv a Comfort sací moduly, bal. 36 ks
kryt filtru pro 0725-041-00

746
3.185

343
607

397

871
2.369
244

DürrConnect System
0700-700-50
0700-800-50

DürrConnect20 System Set se 120 instalačními díly
DürrConnect32Special Set se 160 instalačními díly

Sortiment jednotlivých dílů na vyžádání.

8.843
14.704
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VistaScan - paměťový foliový scanner
2151-01

VistaScan Combi View - paměťový foliový scanner s PCS-technologií, pro všechny běžné dentální formáty intra, pano a ceph 18x24,
připojení W-lan a síťový kabel, dotykový display s vysokým rozlišením pro Scan Manager, informace pacienta a zobrazení snímku,
vč. síťového a datového kabelu, SD-karty, Stylus,
2 ks paměťové folie rozměr 0, 4 ks paměťové folie rozměr 2, příslušné kazety folií, ochranná pouzdra proti
světlu - rozměr 0/100 ks a rozměr 2/300 ks, 1 ks odkladač
foliových kazet rozměru 0-4, 10 ks čistících ubrousků,
software DBSWIN rtg-modul a VistaEasy/TWAIN

504.474

2151-11

VistaScan Pano View - paměťový foliový scanner s PCS-technologií, pro všechny extraorální dentální formáty pano a ceph 18x24,
připojení W-lan a síťový kabel, dotykový display s vysokým rozlišením pro Scan Manager, informace pacienta a zobrazení snímku,
vč. síťového a datového kabelu, SD-karty, Stylus,
10 ks čistících ubrousků,
software DBSWIN rtg-modul a VistaEasy/TWAIN

402.834

2151-21

VistaScan Omni View - paměťový foliový scanner s PCS-technologií, pro všechny běžné dentální formáty intra, pano a ceph 24x30,
připojení W-lan a síťový kabel, dotykový display s vysokým rozlišením pro Scan Manager, informace pacienta a zobrazení snímku,
vč. síťového a datového kabelu, SD-karty, Stylus,
10 ks čistících ubrousků,
software DBSWIN rtg-modul a VistaEasy/TWAIN

524.802

2151-001-00
2151-995-00

držák k instalaci na zeď
upgrade Intra pro VistaScan Pano View

4.574
118.242

VistaScan - příslušenství
2130-993-01
rtg-kazeta bez zesílené folie, rozměr 12,7x30,5 cm
2130-993-02
rtg-kazeta bez zesílené folie, rozměr 15x30 cm
2130-993-03
rtg-kazeta bez zesílené folie, rozměr 18x24

10.131
9.148
8.640

VistaScan - paměťové folie
2130-040-50
Dürr paměť. folie Plus - 0, intraorál. rozměr 2x3cm,bal. 2 ks
2130-041-50
Dürr paměť. folie Plus - 1, intraorál. rozměr 2x4cm, bal. 2 ks
2130-042-50
Dürr paměť. folie Plus - 2, intraorál. rozměr 3x4cm, bal. 4 ks
2130-042-55
Dürr paměť. folie Plus - 2, intraorál. rozměr 3x4cm, bal. 12 ks
2130-043-50
Dürr paměť. folie Plus - 3, intraorál. rozměr 2,7x5,4cm, bal. 2 ks
2130-044-50
Dürr paměť. folie Plus - 4, intraorál. rozměr 5,7x7,5cm, bal. 1 ks
2130-055-00
Dürr paměťová folie - 13x18 cm, bal. 1 ks/1kazeta
2130-050-00
Dürr paměťová folie-OPG, rozměr 12,7x29cm, bal. 1 ks/1 kazeta
2130-051-00
Dürr paměťová folie-OPG, rozměr 15x30cm, bal. 1 ks/1 kazeta

4.473
4.473
7.895
20.667
5.049
5.591
21.345
29.476
30.154

18

2130-052-00
2130-053-00
2130-054-00
2130-040-60
2130-042-60
2130-007-00

CCB351B1001

Dürr paměťová folie-Ceph, rozměr 18x24cm, bal. 1 ks/1 kazeta
Dürr paměťová folie-Ceph, rozměr 24x30cm, bal. 1 ks/1 kazeta
Dürr paměťová folie-Ceph, rozměr 20x24cm,bal. 1 ks/1 kazeta
Dürr paměťová folie Plus ID - 0, rozměr 2x3 cm, bal. 2 ks
Dürr paměťová folie Plus ID - 2, rozměr 3x4 cm, bal. 4 ks
set paměťových folií VistaScan Plus, obsahující:
2 ks paměť. folie - 1, 2 ks paměť. folie - 3, 1 ks paměť. folie - 4,
1 ks fol. kazeta - 1, - 3 a - 4
100 ks ochranné navleky - 1, - 3 a - 4
čistící ubrousky paměťových folií, bal. 10 ks

VistaScan - kazety folií
2130-030-00
2130-010-00
2130-011-00
2130-012-00
2130-013-00
2130-014-00

odkladač foliových kazet 0-4
fol. kazeta pro paměťové folie - 0, 2x3 cm
fol. kazeta pro paměťové folie - 1, 2x4 cm
fol. kazeta pro paměťové folie - 2, 3x4 cm
fol. kazeta pro paměťové folie - 3, 2,7x5,4 cm
fol. kazeta pro paměťové folie - 4, 5,7x7,5 cm

2.101
814
814
814
983
983

2130-026-00
2130-021-00
2130-022-00
2130-023-00
2130-024-00
2130-025-00

fol. kazeta pro paměťové folie - rozměr 13x18 cm
fol. kazeta pro paměťové folie-OPG, rozměr 12,7x30,5 cm,
fol. kazeta pro pamětové. folie-OPG, rozměr 15x30 cm,
fol. kazeta pro paměťové folie-Ceph, rozměr 18x24 cm,
fol. kazeta pro paměťové folie-Ceph, rozměr 24x30 cm,
fol. kazeta pro paměťové folie-Ceph, rozměr 20x24 cm

1.186
1.186
1.525
1.186
1.525
1.525

VistaScan - ochranné návleky Plus proti světlu
2130-080-00
ochranné návleky Plus proti světlu - 0, bal. 100 ks
2130-081-00
ochranné návleky Plus proti světlu - 1, bal. 100 ks
2130-082-00
ochranné návleky Plus proti světlu - 2, bal. 300 ks
2130-082-55
ochranné návleky Plus proti světlu - 2, bal. 1000 ks
2130-083-00
ochranné návleky Plus proti světlu - 3, bal. 100 ks
2130-084-00
ochranné návleky Plus proti světlu - 4, bal. 100 ks
2130-080-50
ochranné návleky Plus proti světlu bílé - 0, bal. 100 ks
2130-082-50
ochranné návleky Plus proti světlu bílé - 2, bal. 300 ks
2130-074-03
ochranné návleky proti světlu - 4, skusové, bal. 100 ks

29.476
49.465
33.542
5.929
10.808
18.126

356

695
763
1.728
4.845
983
1.220
695
1.728
1.186

VistaScan Perio Plus - paměťový foliový scanner
2140-21

VistaScan Perio Plus, verze EU/CH, paměťový foliový scanner
s PCS-technologií a integrovaným vymazáním folií a informačním
displayem, pro všechny intraorální formáty vč. 5,7x7,5 cm,
sestávající se z:
síťový zdroj, síťový kabel EU/CH, kabel USB 2.0 a síťový
1 ks kazeta pro paměť. folie - 0, 2 ks kazeta pro matěť. folie - 2,
2 ks pamět. folie - 0, 4 ks paměť. folie - 2,

338.123
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100 ks ochránné návleky proti světlu - 0
300 ks ochranné návleky proti světlu - 2
software DBSWIN rtg-modul, VistaEasy/TWAIN
2140-002-01
2140-001-00
2121-060-54

podložka folií
držák k instalaci VistaScan Perio na zeď
zkušební těleso pro intraorální a panoramatické rtg. přístroje,
pro provozní a konstantní zkoušku dle DIN 6868-51 a
DIN 6868-5 (senzory a paměťové folie)

VistaScan Perio - paměťové folie
2130-040-50
Dürr paměť. folie Plus - 0, intraorál. rozměr 2x3cm,bal. 2 ks
2130-041-50
Dürr paměť. folie Plus - 1, intraorál. rozměr 2x4cm, bal. 2 ks
2130-042-50
Dürr paměť. folie Plus - 2, intraorál. rozměr 3x4cm, bal. 4 ks
2130-042-55
Dürr paměť. folie Plus - 2, intraorál. rozměr 3x4cm, bal. 12 ks
2130-043-50
Dürr paměť. folie Plus - 3, intraorál. rozměr 2,7x5,4cm, bal. 2 ks
2130-044-50
Dürr paměť. folie Plus - 4, intraorál. rozměr 5,7x7,5cm, bal. 1 ks
2130-040-60
Dürr paměťová folie Plus ID - 0, rozměr 2x3 cm, bal. 2 ks
2130-042-60
Dürr paměťová folie Plus ID - 2, rozměr 3x4 cm, bal. 4 ks
2140-007-00
set paměťových folií VistaScan Perio, obsahující:
2 ks paměť. folie - 1, 2 ks paměť. folie - 3, 1 ks paměť. folie - 4,
1 ks fol. kazeta - 1, - 3 a - 4
100 ks ochranné navleky - 1, - 3 a - 4
CCB351B1001
čistící ubrousky paměťových folií, bal. 10 ks

580
3.355
15.755

4.473
4.473
7.895
20.667
5.049
5.591
5.929
10.808
18.296

356

VistaScan Perio Plus - kazety folií
2140-010-00
fol. kazeta pro paměťové folie - 0, 2x3 cm
2140-011-00
fol. kazeta pro paměťové folie - 1, 2x4 cm
2140-012-00
fol. kazeta pro paměťové folie - 2, 3x4 cm
2140-013-00
fol. kazeta pro paměťové folie - 3, 2,7x5,4 cm
2140-014-00
fol. kazeta pro paměťové folie - 4, 5,7x7,5 cm

1.186
1.186
1.186
1.186
1.186

VistaScan Perio Plus - ochranné návleky Plus proti světlu
2130-080-00
ochranné návleky Plus proti světlu - 0, bal. 100 ks
2130-081-00
ochranné návleky Plus proti světlu - 1, bal. 100 ks
2130-082-00
ochranné návleky Plus proti světlu - 2, bal. 300 ks
2130-082-55
ochranné návleky Plus proti světlu - 2, bal. 1000 ks
2130-083-00
ochranné návleky Plus proti světlu - 3, bal. 100 ks
2140-074-00
ochranné návleky Plus proti světlu - 4, bal. 100 ks
2130-080-50
ochranné návleky Plus proti světlu bílé - 0, bal. 100 ks
2130-082-50
ochranné návleky Plus proti světlu bílé - 2, bal. 300 ks
2130-074-03
ochranné návleky - 4, skusové, bal. 100 ks

695
763
1.728
4.845
983
1.186
695
1.728
1.186
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VistaScan Mini - paměťový foliový scanner
2141-01

VistaScan Mini
paměťový foliový scanner s PCS technologié pro všechny intraorální formáty, vč. 5,7x7,5 cm, s integrovaným výmazáním folií,
připojení kabelem USB 2.0 i síťovým kabelem, sestávající se z:
paměť. folie Plus - 0, rozměr 2x3 cm, 2 ks
paměť. folie Plus - 2, rozměr 3x4 cm, 4 ks
ochranné návleky proti světlu - 0, 100 ks
ochranné návleky proti světlu - 2, 300 ks
odkládací podložka paměť. folií, ochranný obal,
čistící ubrousky paměť. folií - 100 ks
software DBSWIN - rtg. modul a VistaEasy/Twain

277.139

2141-21

VistaScan Mini Plus EU
stejný rozssah jako 2141-01, s informačním displayem

284.254

2142-01

VistaScan Mini View
paměťový foliový scanner s PCS technologié pro všechny intraorální formáty, vč. 5,7x7,5 cm, s integrovaným výmazáním folií,
připojení W-lan a síťový kabel, dotykový display s vysokým rozlišením pro Scan Manager, informace pacienta a zobrazení snímku,
vč. síťového a datového kabelu, SD-karty, Stylus,
možné zpracování rtg-snímku bez připojení k PC/laptop
sestávající se z:
paměť. folie Plus - 0, rozměr 2x3 cm, 2 ks
paměť. folie Plus - 2, rozměr 3x4 cm, 4 ks
ochranné návleky proti světlu - 0, 100 ks
ochranné návleky proti světlu - 2, 300 ks
čistící ubrousky paměť. folií - 100 ks
software DBSWIN - rtg. modul a VistaEasy/Twain

301.532

2141-003-01
2142-003-01
2141-001-00

ochranný kryt VistaScan Mini/Mini Plus
ochranný kryt pro VistaScan Mini View
držák k instalaci na zeď

VistaScan Mini - paměťové folie
2130-040-50
Dürr paměť. folie Plus - 0, intraorál. rozměr 2x3cm,bal. 2 ks
2130-041-50
Dürr paměť. folie Plus - 1, intraorál. rozměr 2x4cm, bal. 2 ks
2130-042-50
Dürr paměť. folie Plus - 2, intraorál. rozměr 3x4cm, bal. 4 ks
2130-043-50
Dürr paměť. folie Plus - 3, intraorál. rozměr 2,7x5,4cm, bal. 2 ks
2130-044-50
Dürr paměť. folie Plus - 4, intraorál. rozměr 5,7x7,5cm, bal. 1 ks
2141-007-00
set paměťových folií VistaScan Mini, obsahující:
2 ks paměť. folie - 1, 2 ks paměť. folie - 3, 1 ks paměť. folie - 4,
100 ks ochranné návleky - 1, - 3 a - 4
2130-042-55
set paměťových folií Plus - 2, bal. 12 ks

393
458
1.999

4.473
4.473
7.895
5.049
5.591
16.263

20.667
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2130-040-60
2130-042-60
2141-002-00
CCB351B1001

set paměťových folií Plus ID - 0, rozměr 2x3cm, s identifikačním
číslem viditelným na snímku
set paměťových folií Plus ID - 2, rozměr 3x4cm, s identifikačním
číslem viditelným na snímku
odklávací podložka paměťových folií
čistící ubrousky paměťových folií, bal. 10 ks

VistaScan Mini - ochranné návleky proti světlu
2130-080-00
ochranné návleky proti světlu - 0, bal. 100 ks
2130-081-00
ochranné návleky proti světlu - 1, bal. 100 ks
2130-082-00
ochranné návleky proti světlu - 2, bal. 300 ks
2130-082-55
ochranné návleky proti světlu - 2, bal. 1000 ks
2130-083-00
ochranné návleky proti světlu - 3, bal. 100 ks
2130-084-00
ochranné návleky proti světlu - 4, bal. 100 ks
2130-080-50
ochranné návleky proti světlu bílé - 0, bal. 100 ks
2130-082-50
ochranné návleky proti světlu bílé - 2, bal. 300 ks
2130-074-03
ochranné návleky - 4, skusové, bal. 100 ks
Držáky paměťových folií a rtg-filmů
2130100015
color set držáků paměťových folií a filmů
sestávající se z:
vodící tyčka anterior color (1 ks)
vodící tyčka posterior color (2 ks)
vodící tyčka bitewing color (1 ks)
zaměřovací kroužek anterior color (1 ks)
zaměřovací kroužek posterior color (2 ks)
zaměřovací kroužek bitewing color (1 ks)
skusová destička anterior color (8 ks)
skusová destička posterior colora (8 ks)
skusová destička pro snímky bitewing 3x4 cm color (2 ks)
skusová destička pro snímky bitewing 2,7x5,4 color (1 ks)
skusová destička pro snímky bitewing 2x3 cm color (1 ks)

5.929
10.808
1.129
356

695
763
1.728
4.875
983
1.220
695
1.728
1.186

7.623

2130100014

barevný set držáků paměťových folií a filmů - doplňující set
pro endo snímky
sestávající se z:
vodící tyčka endo color (1 ks)
skusová destička endo levá anterior color (1 ks)
skusová destička endo levá posterior color (1 ks)
skusová destička endo pravá anterior color (1 ks)
skusová destička endo pravá posterio color (1 ks)
zaměřovací kroužek endo color (1 ks)

3.558

2130100016
2130100017
2130100018
2130100019

vodící tyčka anterior color (1 ks)
vodící tyčka posterior color (1 ks)
vodící tyčka bitewing color (1 ks)
vodící tyčka endo color (1 ks)

1.322
1.322
1.152
1.390
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2130100020
2130100021
2130100022
2130100023
2130100024
2130100025
2130100026
2130100027
2130100028
2130100029
2130100030
2130100031
2130100032
2130100033
2130100034

2130100035
2130100036
2130100037
2130100038

skusová destička anterior, color (8 ks)
skusová destička posterior color (8 ks)
skusová destička bitewing 3x4 cm color (8 ks)
skusová destička pro snímky bitewing 2,7x5,4 cm color (8 ks)
skusová destička bitewing 2x3 cm color (8 ks)
skusová destička endo anterior, 2xlevá, 2xpravá color (4 ks)
skusová destička endo posterior, 2xlevá, 2xpravá color (4 ks)
zaměřovací kroužek anterior color (1 ks)
zaměřovací kroužek bitewing color (1 ks)
zaměřovací kroužek posterior color (1 ks)
zaměřovací kroužek endo color (1 ks)
zaměřovací kroužek s olověným rámečkem 3x4 cm anterior
color vertikal(1 ks)
zaměřovací kroužek s olověným rámečkem 3x4 cm bitewing
color horizontal (1 ks)
zaměřovací kroužek s olověným rámečkem 2x3 cm anterior
color vertikal (1 ks)
zaměrovací kroužek s olověným rámečkem 2x3 cm bitewing
color horizontal (1 ks)

1.254
1.254
1.322
1.322
1.423
1.390
1.390
983
983
983
983
1.999

zaměřovací kroužek s olověným rámečkem 3x4 cm posterior
color horizontal (1 ks)
zaměřovací kroužek s olověným rámečkem 3x4 cm endo
color horizontal (1 ks)
zaměřovací kroužek s olověným rámečkem 2x3 cm posterior
color horizontal (1 ks)
zaměřovací kroužek s olověným rámečkem 2x3 cm endo
color vertikal (1 ks)

1.999

1.999
1.999
1.999

1.999
1.999
1.999

VistaSoft zobrazovací software
2110100006
VistaSoft Basis
2110100007
VistaSoft X-ray
2110100008
VistaSoft Video
2110100009
VistaSoft Mobile Connect
2110100010
VistaSoft Inspect
2110100011
Upgrade DBSWIN na VistaSoft

13.383
9.995
9.995
3.355
6.743
23.378

Dürr DBSWIN zobrazovací software
2100-725-02FC
software DBSWIN pro VistaCam, VistaRay a VistaScan
2100-725-03FC
software DBSWIN pro VistaCam
2100-725-04FC
software DBSVIN pro VistaCam a VistaRay
2100-725-11FC
DBSWIN patient bridge
2100-725-61FC
Upgrade DBSWIN 5
2100-725-12FC
Mobile Connect - rozhraní k použití na iPad App

33.542
18.634
18.634
9.487
17.618
3.321
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Dürr DICOM

2100-725-37FC
2100-725-41FC
2100-725-42FC

Dürr Dental DICOM Starter
podporuje následující DICOM služby:
Modality Worklist, DICOM Storage
Modality Performed Procedure Step (MPPS)
DICOMDIR
DICOM Starter - 1 licence
DICOM Starter - každá další licence
DICOM Print

101.302
16.873
50.482

VistaPano S - 2D-panoramatický rtg. přístroj
2207-01
2207100011
2207-010-50
2207-011-50
2207-050-50
2207-051-50
2207-052-50
2207-053-50
2207-054-50
2207-060-50
2207-070-51
2207-100-50
0000-525-01
0000-152502

VistaPano S, 2D-panoramatický rtg. přístroj
VistaPano S Ceph, 2D-panoramatický rtg. přístroj
skusové hygienické návleky , bal. 100 ks
opěrné hygienické návleky,silikonové, bal. 6 ks
snímkování skus/čelistní opěrka
skusová tyčka
čelistní opěrka pro bezzubé
polohovací pomůcka k snímkování čelistního kloubu
polohovací pomůcka k sinusovému snímkování
opěrka, pravá a levá
kabel s adatérem
stojan
prodloužení záruky na 5 let VistaPano S - senzor/zářič
prodloužení záruky na 5 let VistaPano S Ceph - senzor/zářič

1.007.930
1.588.972
576
1.356
1.525
644
1.525
1.254
1.254
2.541
1.894
66.066
100.793

158.898

Vistra Intra DC - intraorální rtg. přístroj
2202-01
2202-02
2202-03

VistaIntra DC, délka ramena 1744 mm
VisraIntra DC, délka ramena 1894 mm
VistaIntra DC, délka ramena 2194 mm

2202-101-50
2202-101-51
2202-102-50
2202-302-50
2202-303-50
2202-303-51
2202-303-52
2202-303-53
2202-303-54
2202-303-55

omezovač pole záření, olověný rámeček 2x3 cm
omezovač pole záření, olověný rámeček 3x4 cm
prodloužení tubusu z 200 mm na 300 mm
krycí panel ( ovládací panel je instalovám mimo rtg. přístroj)
montáží deska k instalaci na stěnu
montážní deska k instalaci VistaIntra DC za Sirona Heliodent MD
montážní deska k instalaci VistaIntra DC za Sirona Heliodent DS
montážní deska k instalaci VistaIntra DC za Trophy IRIX
montážní deska k instalaci VistaIntra DC za Planmeca Intra
montážní deska k instalaci VistaIntra DC za TrophyElitys

165.335
165.335
165.335
3.219
3.219
5.591
12.536
7.115
6.743
6.743
6.743
6.743

6.607
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VistaRay 7 - digitální intraorální snímkovací rtg. systém
2121-100-70
2121-100-71
2121-100-80
2121-010-50
2121-010-51

VistaRay 7 Size 1
VistaRay 7 Size 2
příslušešnství k instalaci VistaRay 7 na další pracoviště
hygienické ochranné návleky, bal. 100 ks
hygienické ochranné návleky, bal. 500 ks

199.892
230.384
2.643
502
1.932

VistaCam iX HD Cam + Proof + Proxi paket
HD intraorání kamera s vyměnitelnou optikou
HD rozlišení 1280x1024 pixel

167.706

VistaCam iX HD
2109100001

Cam optika - intraorální kamera
Proof optika - diagnostická kamera zubní kaz a plak
Proxi optika - diagnostická kamera aproximální kaz
přímé připojení USB 2.0 (3.0 kompaktibilní)

2109100002

VistaCam iX HD Cam + Proof paket
stejně jako 2109100001, ale bez Proxi optiky

143.990

2109100003

VistaCam iX HD Cam + Proxi paket
stejně jako 2109100001, ale bez Proof optiky

143.990
143.990

2109100004

VistaCam iX HD Cam paket
stejně jako 2109100001, ale bez Proof a Proxi optiky

120.274

2109130051
2109130052
2109105051
2109010050
2109105050
2109132050
2109135050

VistaCam iX HD Proof optika, diagnostika zubní kaz a plak
VistaCam iX HD Proxi optika, diagnostika zubní kaz a plak
aktivní držák / USB hub pro VistaCam iX HD
ochranné návleky pro VistaCam iX HD, bal. 500 ks
držák kamerového násadce VistaCam iX HD
distanční adaptér lpro VistaCam iX HD, bal. 5 ks
odkládací box pro vyměnitelné optiky VistaCam iX HD
čistící set optiky kamerového násadce
USB-repeater, délka 4,8 m
pasivní USB-prodlužovací kabel, déla 1,8 m

2101-025-50
2106-155-63
2106-151-55

30.154
30.154
8.437
8.742
3.219
1.627
1.152
847

6.607
844
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VistaCam iX
2108-05

VistaCam iX Cam + Proof + Proxi paket
digitální intraorální kamera s vyměnitelnou optikou
Cam optika - intraorální kamera
Proof optika - diagnostická kamera zubní kaz a plak
Proxi optika - diagnostická kamera aproximální kaz
přímé připojení USB 2.0 na laptop/PC, délka 2,5 m
software DBSWIN videomodul, VistaEasy/TWAIN
20 ks hyg. návleků pro Cam + Proof
20 ks hyg. návleků pro Proxi
5 ks distanční adaptér Cam + Proof
3 ks distanční adaptér Proxi

134.504

2108-06

VistaCam iX Cam + Proxi paket
stejně jako 2108-05, ale bez Proof optiky

107.739

2108-02

VistaCam iX Cam
rozsah stejný jako u 2108-05, ale bez Proof + Proxi optiky,
pouze intraorální kamera

2108-01

VistaCam iX Cam + Proof paket
stejně jako 2108-05, ale bez Proxi optiky

2108-130-51
2108-130-56
2108-130-54
2108-130-52

VistaCam iX Proof optika, diagnostika zubní kaz a plak
VistaCam iX Proxi optika, diagnostika aproximální kaz
VistaCam iX Makro optika, 100-násobné zvětšení
VistaCam iX Poly optika, k vytvrzení světlem tuhoucích materiálů

2108-132-51
2108-010-60
2108-010-50
2108-135-50
2108-150-52

ochranná kapnička pro Poly optiku, 3 ks
ochranné návleky pro Poly a Proxy optiku, 500 ks
ochranné návleky pro Cam, Macro a Proof optiku, 500 ks
odkládací box pro vyměnitelné optiky
prodlužovací kabel 2,5 m se síťovým napaječem 12 V
pro VistaCam iX
prodlužovací kabel 2,5 m pro VistaCam iX
držák kamerového násadce VistaCam iX
čistící set optiky kamerového násadce
distanční adaptér pro Cam a Proof optiku, bal. 5 ks
distanční adaptér pro Proxi optiku, bal. 3 ks
USB-repeater, délka 4,8 m
pasivní USB-prodlužovací kabel, déla 1,8 m

2108-150-50
2108-105-50
2101-025-50
2108-132-50
2108-132-52
2106-155-63
2106-151-55

80.974

107.739

30.154
30.154
18.973
30.154

1.186
9.148
9.148
1.186
6.607
5.387
3.219
847
1.661
1.186

6.607
844
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VistaCam CL.iX
2106-17

2106-120-69
2106-200-51

9000-150-41
2105-140-00
2100-770-09
2100-770-17
2106-105-50
2106-105-51
2106-010-50
2101-025-50

VistaCam CL.iX - radiový přenos 5,8 GHz
intraorální kamera s ručním ovládáním na kamerovém násadci,
USB 2 přímé připojení řídící jednotky s laptop/PC, software
DBSWIN - videomodul, Vista Easy/TWAIN, další příslušenství
kamerový násadec VistaCam Cl.iX 5,8 GHz
řídící jednotka VistaCam CL.IX 5,8 GHz- radiový přenos,
vč. síťového adaptéru a instalačního setu zeď/trubka
USB 2 přímé připojení řídící jednotky s laptop/PC
síťový adaptér pro všechny řídící jednotky a nabíjecí stanice,
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Akku-Pack, NiHM-akumulátor pro VistaCam CL, 45 min. provozu
set- radiový nožní spínač, pro PC USB, vč. radiového nožního
spínače a přijímače k připojení na PC, vč. nosiče kmitočtu
kabelový nožní spínač USB
držák kamerového násadce pro všechny typy VistaCam
mobilní držák kamerového násadce pro všechny typy VistaCam
ochranný návlek na jedno použití pro VistaCam/CL,
VistaCam Digital a VistaProof, bal. 500 ks
čistící set pro VistaCam optiku

148.734

108.078
51.837

4.913
4.913
20.295
12.536
3.355
5.726
9.148
847

Systémy ramen

2100-754-25

2100-754-21

2100-754-26
2100-754-22
2100-754-23
2100-754-24
2100754001
2100-754-27
2105-055-00

jednoduchý kloubový držák LCD-monitoru, vč. montážní desky
VESA Standard 75/100, otočný, k uchycení na upevňovací kroužek
pro instalaci na trubku nebo na nástěnnou montážní desku
dvojitý teleskopický kloubový držák LCD-monitoru, otočné rameno
s integrovaným vedením kabelu, vč. montážní desky VESA
Standard 75/100, k uchycení na upevňovací kroužek pro instalaci
na trubku nebo na nástěnnou montážní desku
upevňovací kroužek, průměr 45 mm, dělený, k instalaci na trubku
o průměru 43 - 45 mm
upevňovací kroužek, průměr 50 mm, dělený, k instalaci na trubku
o průměru 48 - 50 mm
upevňovací kroužek, průměr 55 mm, dělený, k instalaci na trubku
o průměru 52 - 55 mm
upevňovací kroužek, průměr 60 mm, dělený, k instalaci na trubku
o průměru 58 - 60 mm
upevňovací krožek, d=65 mm,pro Sirona Teneo, Sinius, Intego
nástěnná montážní deska
VGA kabel, délka 10 m

9.487

13.214

5.760
5.760
5.760
5.760
7.454
5.760
6.743
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Vyvolávací automaty rtg. snímků

1700-08
1700-820-00
1700-212-00
1330-001-51
1700-910-00
1700-920-00
CXB140C9940

CXB160C9940
1330-016-00
1330-015-00
1700-007-00
1410-007-00
CCB610A5540
CCB800C5540
1416-011-00
1416-021-00
1307-01
CXB200C9940
CXB210C9940
1304-070-00

CCB610A5540
CCB800C5540
1416-011-00
1416-021-00

XR 24 Pro,pro vyvolání všech dentálních formátů,
vč. vyvolávacích tekutin (2 vsádky)
regenerační zařízení pro XR 24 Nova/Pro
set k instalaci regeneračního zařízení 1700-820-00 na
vyv. automat XR 24 II/Nova
Aquastop - přístroj k zamezení poškození vyv. automatu vodou
DL 24 - zařízení pro práci při denním světle do formátu
15x30 cm, vhodné pro všechny typy vyv. automatů XR 24
DL 26 - zařízení pro práci při denním světle do formátu
Dürr Automat XR - 2 vsádky vyvolávacích tekutin
/2x5 l vývojky a 2x5 l ustalovače/, pro všechny typy vyv.
automatů XR 24 a AC 245
Dürr Automat XR/C - 2 vsádky vyv. tekutin bez hydrochinonu
zásobník (červený) regeneračního zařízení, s uzávěrem
zásobník (černý) regeneračního zařízení, s uzávěrem
XR-Clean-Set, k čištění pohon. válců pro všechny typy XR 24,
sestávající se z čistící vany, 2x čistící tekutiny a 2x čistící houby
Dürr Clear 100 - čistící film pro vyv. Automaty 1330/1334,
1410/1416, 1426, všechny typy XR 24 a XR 25/24S
Dürr univerzální roztok k čištění AC 245, transportních válců
všech typů XR 24 a transportních cest všech typů Periomat
WR 2000 - sprej k čištění transportních mechanizmů,
bal. 6 ks, cena/ks
sběrná nádoba na ustalovač, objem 20 l.
sběrná nádoba na vývojka, objem 20 l.
Periomat Plus, se zařízením pro práci při denním světle,
s ohřevem, 4 vsádky vyv. tekutin
Periomat Intra - vyvolávací tekutiny pro Periomat/Periomat
Plus a XR 04, 4 vsádky
Periomat Intra/C - vyvolávací tekutiny bez hydrochinonu
pro PeriomatPeriomat Plus a XR 04, 4 vsádky
Perioclean-Set - k čištění transportních cest pro všechny typy
Periomat, sestávající se z čistíci vany, 2x čistící tekutina a
čistícího kartáčku
Dürr univerzální roztok k čištění AC 245, transportních válců
všech typů XR 24 a transportních cest všech typů Periomat
WR 2000 - sprej k čištění transportních mechanizmů,
bal. 6 ks, cena/ks
sběrná nádoba na ustalovač, objem 20 l.
sběrná nádoba na vývojka, objem 20 l.

192.778
42.689
4.202
2.413
32.525
36.591
2.745

2.660
2.119
1.119
5.049
2.643
763
729
1.213
1.213
76.230
1.556
1.522
3.727

763
729
1.213
1.213
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Vector Paro
2031-50

Vector Paro
základní přístroj s Paro-násadcem, nožní ovladač,
Vector Fluid polish, Vector/RinsEndo dezinfekce, Vector
cleaner, Service kit, steribox, Tool-Kit-Paro

101.302

2031-51

Vector Paro Pro
stejně jako Vector Paro (2031-50), ale navíc Scaler
násadec, steribox, scaler koncovka P1

125.018

2032-50

Vector Scaler
základní přístroj s Scaler-násadcem, nožní ovladač,
Vector Fluid polish, Vector/RinsEndo dezinfekce, Vector
cleaner, Service kit, steribox, scaler koncovka P1

67.422

2031-700-00
2032-200-00

Vector Paro násadec
Vector Scaler LED násadec

26.935
24.733

CWZ510C2350
CDZ501C6150
CCA531A6150

Vector Polish - lešticí tekutina, 200 ml
Vector/RinsEndo dezinfekční tekutina pro násadec,bal. 2,5 l
Vector Cleaner, bal. 2,5 l.

1.349
1.407
831

2031-450-00
2030-151-01E
2030-151-02E
2030-151-03E
2030-151-04E
2031-400-06E

Tool-Kit Paro
paro-sonda přímá, bal. 3 ks
paro-lanzetta, bal. 3 ks
paro-sonda zahnutá, bal. 3 ks
paro-kyreta, bal. 3 ks
paro-sonda plus, bal. 3 ks

5.252
915
1.220
1.220
1.559
610

2031-460-00
2030-153-02E
2030-153-05E
2030-152-01E
2031-474-01E
2031-473-01E

Tool-Kit Recall/Implant
recall-sonda přímá - CFK, bal. 3 ks
recall-kyreta - CFK, bal. 3 ks
supra sonda flexibilní, bal. 3 ks
periimplant soft, bal. 3 ks
periimplant hard, bal. 3 ks

5.421
1.999
3.016
814
2.813
2.813

Premiumline nástroje
2032-411-00
2032-412-00
2032-413-00
2032-414-00

Tool-Kit Scaler P1
Tool-Kit Scaler P2
Tool-Kit Scalet P3
Tool-Kit Scaler P4

4.913
4.913
4.913
3.897

Classiclline nástroje
2032-421-00
2032-422-00
2032-433-00

Scaler C 1
Scaler C 2
Scaler C 3

2.203
2.203
2.203
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2132100004

momentový klíč pro všechny Permiumline a Classicline nástroje

1.014

Dürr RinsEndo
2035-100-50

2035-100-51
2035-100-52
2035-100-55
2035-100-53
2035-103-00

CDZ501C6150
2035-108-01E

RinsEndo
pro KaVo Multiflex turbínovou rychlospojku
násadec k efektivní hydrodynamické a chemické dezinfekci a
kondicionování kořenového kanálku s přidáním účinného roztoku
(např. natriumhypochlorit), vč. 20 ks RinsEndo kanyl a protektorů,
120 ml RinsEndo dezinfekce
RinsEndo (rozsah jako 2035-100-50)
pro Sirona světelnou turbínovou rychlospojku
RinsEndo (rozsah jako 2035-100-50)
pro W+H Roto Quick 934 turbínovou rychlospojku
RinsEndo (rozsah jako 2035-100-50)
pro NSK turbínovou rychlospojku
RinsEndo (rozsah jako 2035-100-50)
pro Bien Air turbínovou rychlospojku
RinsEndo-kanyly set obsahující:
RinsEndo kanyly 0,45x28 mm, bal. 3x20 ks/set
RinsEndo protektor, průměr 14 mm, bal. 3x20 ks/set
Vector/RinsEndo dezinfekční tekutina pro násadec
bal. 1x2,5 l.
adaptér, flexibilní propojení mezi násadcem a stříkačkou

33.542

33.542
33.542
33.542
33.542
2.406

1.407
532

Dürr-System Hygiene /DSH/
Dezinfekce a čistění nástrojů
CDI212C6150
CDI212F6150
CDI213C6150
CDI220C6150

ID 212, bal. 4x2,5 l, cena za 2,5 l
ID 212 forte, bal. 4x2,5 l, cena za 2,5 l
ID 213, bal. 4x2,5 l, cena za 2,5 l
ID 220, bal. 4x2,5 l, cena za 2,5 l

1.559
1.627
1.198
1.014

Dürr Hygobox - dezinfekční box
6030-050-00
6030-051-00
6030-061-00
6030-071-00
6030-081-00
6030-091-00
6030-012-00

barva víka: antracit, barva síta: modrá
barva víka: modrá, barva síta: bílá
barva víka: žlutá, barva síta: bílá
barva víka: antracit, barva síta: bílá
barva víka: pink, barva síta: bílá
barva víka: tyrkys, barva síta: bílá
Dürr podávky na nástroje

1.830
1.830
1.830
1.830
1.830
1.830
881
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Hygosonic - ultrazvuková čistička
6035-50
6035-000-01
6035-000-02
6035-000-03
6035-111-00

Hygosonic - ultrazvuková čistička, objem 2,75 l.
plastový kryt nádoby
ponorné sítko, nerez, rozměr 5,0 x 19,8 x 10,6 cm
ponorný košík, nerez, rozměr 7,8 x 6,0 cm
skleněný pohárek, objem 600 ml., bal. 2 ks

23.547
983
1.830
1.491
2.575

Hygopac - průchodný svářecí přístroj sterilních obalů
dle normy EN ISO 11607-1
Hygopac Plus - průchodný svářecí přístroj sterilních obalů
dle normy EN ISO 11607-2

38.962

6022-700-00
6022-600-00

pracovní podložka pro Hygopac Plus
držák a řezačka sterilních obalů v rolích

6.438
14.230

6021-500-10

Hygoseal - testovací pásky pro kontrolu svárového spojení
bal. 100 ks

Hygopac
6020-02
6022-80

65.050

1.725

6020-061-00
6020-062-00
6020-063-00

Hygofol - sterilní obal v sáčcích
Hygofol - sterilní obal, rozměr 7,5x30 cm, bal. 500 ks
Hygofol - sterilní obal, rozměr 10,0x30 cm, bal. 500 ks
Hygofol - sterilní obal, rozměr 13,0x30 cm, bal. 500 ks

1.491
1.661
2.423

6020-050-50
6020-051-50
6020-052-50
6020-053-50
6020-055-50

Hygofol - sterilní obal v rolích
Hygofol - role 5,0 cm x 100 m
Hygofol - role 7,5 cm x 100 m
Hygofol - role 10,0 cm x 100 m
Hygofol - role 15,0 cm x 100 m
Hygofol - role 25,0 cm x 100 m

692
827
980
1.305
2.084

6020-080-50
6020-090-50
6020-090-51
6020-080-60

Hygoprint - etiketovací kleště, vč. 2 rolí etiket(2.000 ks)
náhradní etikety, jednostranně samolepicí, 5 rolí po 1.000 etiket
náhradní etikety, dvoustranně samolepicí, 8 rolí po 500 etiket
náhradní barvicí váleček

6.539
644
1.017
302

CDF300C6150
CDF312C6150
CCF370C6150

FD 300, bal. 4x2,5 l, cena za 2,5 l
FD 312, bal. 4x2,5 l, cena za 2,5 l
FD 370 cleaner, bal. 4x25, l.,cena za 2,5 l.

1.691
1.285
519

CDF322C6150
CDF322A4750
CDF322C9150

FD 322, bal. 4x2,5 l, cena za 2,5 l
FD 322 , bal. 6x800 ml, cena za 800 ml
FD 322, bal 1x10 l., cena za 10 l.

1.217
424
3.897

Dezinfekce a čistění ploch
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CDF322A6151
CDF322A9151
CDF333C6150
CDF333A4750
CDF333C9150

FD 322,bez vůně, bal. 4x2,5 l, cena za 2,5 l
FD 322, bez vůně, bal 1x10 l., cena za 10 l.
FD 333, bal. 4x2,5 l, cena za 2,5 l
FD 333 , bal. 6x800 ml, cena za 800 ml
FD 333, bal 1x10 l., cena za 10 l.

1.210
3.897
1.268
448
4.134

My Mix parfémový koncentrát pro FD 322 bez vůně

CEF3MMX0150
CEF3MML0150
CEF3MMM0150
CEF3MMS0150
CEF3MMT0150

balení 10 set (4x10 ml.), cena za 4x10 ml.
MyMix set 4x10 ml, vůně Lime, Melon, Silk a Tropical
MyMix set 4x10 ml, vůně Lime
MyMix set 4x10 ml, vůně Melon
MyMix set 4x10 ml, vůně Silk
MyMix set 4x10 ml, vůně Tropical

CDF366C6150
CDF366A4750
CDF366C9150
CEF320C9700
CEF3XXA9700
CED100A9700

FD 366 sensitive, bal. 4x2,5 l., cena za 2,5 l.
FD 366 sensitive, bal. 6x800 ml., cena za 800 ml.
FD 366 sensitive, bal.1x10 l., cena za 10 l.
postřiková lahev
postřiková hlava pro láhev 800 ml., (FD 322,333,366 sensitive)
výpustný kohout 10-ti litrového kanystru

CCF360C3550

FD 360 - k čištění a údržbě potahů zubních křesel,

6011-50

Hygowipe bezdotykový dávkovač suchých ubrousků
napájení 4 baterie LR 20, 1,5 V
vč. 1 role suchých ubrousků/110 m
Hygowipe Plus bezdotykový dávkovač dezinfekčních a suchých
ubrousků
napájení 4 baterie LR 20, 1,5 V
vč. 1 role suchých ubrousků/110 m a 2x750 ml. FD 322
univerzální síťový napaječ 100-240 V
skleněný stojan k instalaci Hygowipe/Plus na stůl
Hygowipe ubrousky v 110m rolích, bal. 6 rolí, cena za 1 roli
FD 322, bal. 6x750 ml, cena za 750 ml
FD 333, bal. 6x750 ml, cena za 750 ml
FD 366 sensit., pro Hygowipe Plus, bal. 6x750 ml., cena za 750 ml.

6010-50

9000-150-60
6010-200-50
6010-001-50
CDF322H4550
CDF333H4550
CDF366H4550
CDF300C0150
CDF300C0450
CDF312B1501
CDF366A0150
CDF366A0450
CEF358K0150
CEF358K0850

FD 300 top wipes - dezinfekční ubrousky 50 ks/doza
balení 6 doz, cena za 1 dozu
FD 300 top wipes - dezinfekční ubrousky 50 ks náhr. balení
balení 4 ks, cena za 4 balení
FD 312 mokré ubrousky, bal. 10x15 ks, cena za 15 ks
FD 366 sensitive mokré ubrousky, bal.1xbox 100 ubrousků
FD 366 sensitive mokré ubrousky, náhr. bal. 4x100 ubrousků
FD multi wipes compact - suché ubrousky, 1box/60 ubrousků
FD multi wipes compact - suché ubrousky, 8x náhr. balení

370
370
370
370
370
1.220
417
3.660
333
211
295
881
9.826

17.279

1.755
11.181
1.559
454
478
454
366
1.068
356
835
2.697
742
2.796
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CEF358C0150
CEF358C0450
CES358A9700
CDF333A0140
CDF333A1240
CDF333A0440

CDF35CA0140
CDF35CA1240
CDF35CA0440
CDF35FA0140
CDF35FA1240
CDF35LA0140
CDF35LA1240
CDF35LA0440

FD multi wipes -suché ubrousky smočitelné v dez. roztoku,
bal. 1 box/180 ubrousků
FD multi wipes -suché ubrousky smočitelné v dez. roztoku,
držák i instalaci na zeď pro FD milti wipes Box

1.119
2.640
1.593

FD 333 - dezinfekční ubrousky, plně virucidní, 110 ks/doza
doba působení 1 min., balení 12 doz, cena za 1 dozu
FD 333 - dezinfekční ubrousky, plně virucidní, náhradní
balení 110 ks, 12x balení /karton, cena za 1 náhradní balení
FD 333 - dezinfekční ubrousky, plně virucidní, náhradní
balení 110 ks, 4x balení /karton, cena za 1 náhradní balení

253

FD 35O Classic - dezinfekční ubrousky 110 ks/doza,
balení 12 doz, cena za 1 dozu
FD 35O Classic - dezinfekční ubrousky, 110 ks náhr. balení,
balení 12 ks, cena za 1 náhr. balení
FD 35O Classic - dezinfekční ubrousky, 110 ks náhr. balení,
balení 4 ks, cena za 1 náhr. balení
FD 350 Flower - dezinfekční ubrousky 110 ks/doza, vůně květin,
balení 12 doz, cena za 1 dozu
FD 350 Flower - dezinfekční ubrousky, 110 ks náhr. balení,
vůně květin, balení 12 ks, cena za 1 náhr. balení
FD 350 Lemon - dezinfekční ubrousky 110 ks/doza, vůně citron,
balení 12 doz, cena za 1 dozu
FD 350 Lemon - dezinfekční ubrousky, 110 ks náhr. balení,
vůně citron, balení 12 ks, cena za 1 náhr. balení
FD 35O Flower - dezinfekční ubrousky, 110 ks náhr. balení,
balení 4 ks, cena za 1 náhr. balení

236

195
212

184
200
236
184
236
184
200

Dezinfekce, čištění a péče rukou
CDH410B6100
CDH410B4701
CDH410B3501
CDH410B3550
CDH410B9301
CED100A9700

HD 410 - dezinfekce rukou, bal. 4x2,5 l, cena za 2,5 l
HD 410 - dezinfekce rukou, bal. 6x800 ml., cena za 800 ml.
HD 410 - dezinfekce rukou, bal. 12x500 ml, cena za 500 ml
HD 410 - 6x500 ml. pro Hygocare/Hygocare Plus, cena 500 ml.
HD 410 - dezinfekce rukou, bal. 1x10 l. kanystr
výpustný kohout 10-ti litrového kanystru

1.125
441
336
380
4.032
295

CDH412C6101
CDH412A4701
CDH412C3501
CDH412H3550

HD 412 - dezinfekce rukou, bal.4x2,5 l., cena za 2,5 l.
HD 412 - dezinfekce rukou, bal. 6x800 ml, cena za 800 ml.
HD 412 - dezinfekce rukou, bal. 12x500 ml, cena za 500 ml
HD 412 - 6x500 ml. pro Hygocare/Hygocare Plus, cena 500 ml.

1.119
441
336
383

CCH425H3550

HD 425 - mycí krém,bal. 6x500ml., pro Hyg./Plus, cena 500 ml.

390

CCH435C6150
CCH435A4750

HD 435 - mycí krém, bal. 4x2,5 l, cena za 2,5 l
HD 435 - mycí krém, bal. 6x800 ml, cena za 800 ml

797
366
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CCH435C3550

HD 435 - mycí krém, bal. 12x500 ml, cena za 500 ml

336

CCH440C3550
CEH4XXA9750
CEH200C9700

HD 440 - ošetřující krém, bal. 12x500 ml. cena za 500 ml
dávkovací pumpička k 800 ml. láhvi pro HD 410, 412. 435
dávkovací pumpička ke 500 ml. láhvi pro HD 410, 412, 435 a 440

405
299
299

6000-049-27

univerzální bezdotykový dávkovač T 400, k instalaci na zeď,
bateriové napájení, pro 500 ml. láhve HD 410,HD 412 essential,
HD 435 a HD 440
univerzální bezdotykový dávkovač T 1000, k instalaci na zeď,
bateriové napájení, pro 800 ml. láhve HD 410,HD 412 essential,
HD 435
odkapávací miska pro T 400 a T 1000
stojánek k instalaci na stůl pro T 400 a T 1000
univerzální dávkovač S400 k instalaci na zeď pro 400 ml. láhev
HD 410, 412. 435 a 440
univerzální dávkovač L400 k instalaci na zeď pro 400 ml. láhev
HD 410, 412, 435 a 440, dlouhá dávkovací páka
univerzální dávkovač L1000 k instalaci na zeď pro 800 ml. láhev

6000-049-28

6000-049-29
6000100002
6000-049-24
6000-049-25
6000-049-26

7.759

7.759

2.030
492
2.880
2.880
2.880

Dezinfekce a čištění sacích zařízení
CDS110P6150
CDS120A9950
CDS120A6750
CDS110A9950
CDS110P9950

CCS550A4750
CCS555C6150
0780-350-00

Orotol Plus - nepěnivý tekutý koncentrát, bal. 4x2,5 l, cena/ 2,5 l
Orotol Ultra - základní set sestávající se z 2x500 g nepěnivého
práškovitého koncentrátu, dozy k uložení prášku, OroCup a měrky
Orotol Ultra - náhradní balení 8x500 g, cena za 500 g
Combi-Set Orotol sestávající se z Orotol Plus (3x2,5 l) a MD 555
Orotol (1x2,5 l.))
Orotol Basis-Set k dezinfikování a čištění sacích jednotek,
sestávající se z :
1x2,5 l. Orotol Plus, 1x2,5 l. MD 555 ,1x800 ml. MD 550 a OroCup
MD 550 Orotol - čistič plivátka, bal. 6x800 ml, cena za 800 ml
MD 555 Orotol - spec. čistič sac. zařízení, bal. 4x2,5 l, cena/2,5 l
OroCup - nádoba k mísení a odsávání roztoku

1.525
2.745
657
5.252
3.355

417
1.034
1.423

Dezinfekce a čištění otisků
6040-000-00

9000-500-10
6040-016-00
CDA520C6150

Hygojet - přístroj k dezinfekci a čištění otisků,
vč. příslušenství - nástěnná konzole s redukčním ventilem,
uzávěr k 2,5 l láhvi s dávkovacím ventilem, 2,5 l MD 520 a
pracovní rukavice 100 ks
pracovní rukavice, bal. 100 ks
uzávěr k 2,5 l láhvi s dávkovacím ventilem
MD 520 - hotový roztok k dezinfekci a čištění otisků,
bal. 4x2,5 l, cena za 2,5 l

57.258

814
1.976
1.135
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CDA520C9150
CED100A9700
CEA520C9700

MD 520 - hotový roztok k dezinfekci a čištění otisků,
bal. 1x10 l.
výpustný kohout 10-ti litrového kanystru
dezinfekční doza

4.168
295
644

Dürr Hygobox - dezinfekční box
6030-060-00
6030-051-00
6030-061-00
6030-071-00
6030-081-00
6030-091-00

barva víka: antracit, barva síta: žlutá
barva víka: modrá, barva síta: bílá
barva víka: žlutá, barva síta: bílá
barva víka: antracit, barva síta: bílá
barva víka: pink, barva síta: bílá
barva víka: tyrkys, barva síta: bílá

CCA530C6150

MD 530 - hotový roztok k odstranění cementů, zubního kamene,
oxidačních vrstev, kuřáckých skvrn apod. na protézách, můstcích,
korunkách, atd., bal. 4x2,5 l, cena za 2,5 l
MD 535 - hotový roztok k odstranění sádry a alginátů z otiskovacích lžic, špátlí, nožů míchacích kelímků, protetických materiálů atd., bal. 4x2,5 l, cena za 2,5 l
Vector/RinsEndo dezinfekční tekutina pro násadec
bal. 1x2,5 l.
Vector cleaner, bal. 4x2,5 l., cena za 2,5 l.

CCA535C6150

CDZ501C6150
CCA531A6150

1.830
1.830
1.830
1.830
1.830
1.830
831

1.559

1.407
831

Ústní voda
CDZ600A6150
CDZ600A3150

OD 600 CHX 0,2 % - roztok k výplachu úst
bal. 4x2,5 l., cen za 2,5 l.
OD 600 CHX 0,2 % - roztok k výplachu úst
bal. 12x400 ml., cena za 400 ml.

915
288

Klinické kompresorové stanice
5922-52

Dürr P 6000, 2 agregáty vč. řídící jednotky, 500 l. tlak. nádoby
a sušiče vzduchu, instalačně 30/souběžně 20 unitů,

1.151.582

5932-52

Dürr P 9000, 3 agregáty vč. řídící jednotky, 500 l. tlak. nádoby
a sušiče vzduchu, instalačně 50/souběžně 30 unitů,
400 V, 3-fáz., 50 Hz, 1.710 l/min. při 5 bar

1.439.562

5942-52

Dürr P 12000, 4 agregáty vč. řídící jednotky, 500 l. tlak. nádoby
a sušiče vzduchu, instalačně 70/souběžně 40 unitů,

1.693.662

5922-150-51
5942-150-51

ochranná a odhluč. skříň pro P 6000
ochranná a odhluč. skříň pro P 9000 a P 12000

186.002
281.204
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Centrální "semi" a "suché" sací jednotky - klinická pracoviště
1802-51

V 6000 - 2 sací jednotky, vč. řídicí jednotky s čidlem
podtlaku a bakteriálním filtrem

434.342

1803-51

V 9000 - 3 sací jednotky, vč. řídicí jednotky s čidlem
podtlaku a bakteriálním filtrem

502.780

1804-51

V 12000 - 4 sací jednotky, vč. řídicí jednotky s čidlem
podtlaku a 2 bakteriálními filtry
instalačně 70/souběžně provozně 40 unitů

663.710

1805-51

V 15000 - 5 sacích jednotek, vč. řídicí jednotky s čidlem
podtlaku a 2 bakteriálními filtry
instalačně 80/souběžně provozně 50 unitů

775.514

1806-51

V 18000 - 6 sacích jednotek, vč. řídicí jednotky s čidlem
podtlaku a 2 bakteriálními filtry
instalačně 100/souběžně provozně 60 unitů

855.470

1802-150-51
1804-150-51

zvukotěsná skříň pro V 6000/9000
zvukotěsná skříň pro V 12000/15000/18000

169.062
260.538

0704-50

centrální dezinfekční stanice CDS 60

435.358

0704-60

separační nádoba voda/vzduch pro V 6000-18000
s integrovaným odtokovým čerpadlem a proplachem nádoby,
separační nádoba voda/vzduch pro V 3000/6000/9000
s integrovaným odtokovým čerpadlem a proplachem nádoby,
vč. setu k dezinfekčnímu proplachu
1 vstup nasávání sekretu
set k rozšíření o 2. vstup sekretu pro separační nádoby
0704-60 a 0704-64
set k dezinfekčnímu proplachu separační nádoby

340.494

0704-64

0704-491-54
0704-492-51
5922-520-51
5922-521-51
5922-600-50
0705-991-05

kontrolní display pro všechny klinické sací a tlakové stanice
switch pro kontrolní display
klinická visualizace
náhradní filtrační vložka pro 0705-991-50
(výměna po 3.500 provozních hodinách)

Doporučené prodejní ceny v Kč vč. DPH 21%.
Kalkulace při kurzu EUR 1,00 = Kč 28,00
DD/KB/leden 2016

384.538

42.689
46.077
64.034
8.335
79.618
19.685

