PŘEHLED PRODUKTŮ

SMARTBRANE

Resorbable Pericardium Membrane

10 x10

NEW!

THE SMALLEST
MEMBRANE
10 x 10 mm

Ordinační bělení PREVDENT ®
– první metoda bělení zubů, která zároveň regeneruje
Mezi největší přednosti bělicího systému PREVDENT patří revoluční pěnové složení bělicího
gelu s obsahem nanohydroxyapatitu. Je to právě nanohydroxyapatit obsažený v celé produktové řadě Prevdent, který proniká dentinem
a zubní sklovinou, vyplňuje tak dentinové tubuly a snižuje senzitivitu.
U systému lze navolit koncentrace peroxidu vodíku dle individuální snášenlivosti pacienta, což
není možné u žádné jiné metody.
Po absolvování procedury je nezbytné dodržet 24hodinovou tzv. „bílou dietu“, tedy zákaz
konzumace veškerých barevných potravin
a nápojů.

Prevdent kombinuje účinky světla a bělicího
gelu.
Lze použít nejen s bělicí lampou PREVDENT, ale
i s jakoukoli LED bělicí lampou.
Nicméně optimálních výsledků dosáhnete právě v kombinaci bělící lampy PREVDENT společně s přípravnými sety PREVDENT.
Použití bělicí lampy navíc není vázáno nákupem čipů či kódů jako u jiných konkurečních
metod, z toho důvodu doba svícení není časově omezena a může být variabilní dle individuální reakce pacienta v průběhu bělení.

Až o 8 odstínů bělejší zuby za pouhou hodinu.

Domácí bělení
Pro ty, kteří uvítají možnost přizpůsobit bělení
svým časovým dispozicím přínáší společnost
Prevdent řešení v podobě domácího nosičového systému.

Dopouručeno je použití po celou dobu bělicí
kůry, 4× houbičkový aplikátor s koncentrátem
nano-hydroxyapatitu (100 %), který má výrazné
opravné a regenerační účinky. V průběhu bělení tlumí příznaky citlivosti.

Domácí bělicí kůra vydrží cca na 14 aplikací, přičemž 1 aplikace zabere přibližně 1,5 h denně.
Obsahuje 6 % H2O2 s hydroxyapatitem.

Set domácího bělení obsahuje 4× injekční aplikátor, 1× toothserum (nahrazuje použití běžné
zubní pasty).

Systém domácího bělení je vhodný i pro osvěžení
odstínu získaného ordinační procedurou.
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DeSensiDent kit
Systém pro okamžitou úlevu od citlivých zubů.
Jedná se o první produkt na trhu určený k domácímu použití. Jednoduchá, ale zároveň profesionální aplikace v pohodlí domova. Na bo-

lest spojenou s konzumací studených, teplých
či sladkých nápojů a jídel můžete zapomenout
již po několika aplikacích!

Budoucnost je v nanohydroxyapatitu.

Zubní pasta
Patentované složení zubní pasty PrevDent spojuje jedinečné účinky hydroxyapatitu a xylitolu.
Obsahuje revoluční HAP nanotechnologii,
u které je klinicky prokázáno, že obnovuje a remineralizuje poškozenou zubní sklovinu. Díky
nanočásticím tak hydroxyapatit snadno proni-

ká dentinem a zubní sklovinou a vyplňuje tubuly. Výsledkem je pak zdravý, zářivě bílý a maximálně přirozený vzhled zubů. Navíc obsahuje
xylitol – složku, která účinně zabraňuje ulpívání
bakterie Streoptococcus mutans na povrchu

zubu a zabraňuje vzniku zubního kazu. Pravidelné používání zubní pasty navrací zdravější
a přirozeně bílý vzhled zubů. Nahrazuje použití
běžné zubní pasty.

Pravidelné používání výrazně snižuje citlivost.

Lesk na zuby
Ordinační bělení

3 300 Kč

3 993 Kč

(DPH 21 %)

Ordinační bělení se zapůjčením BS lampy

4 500 Kč

5 445 Kč

(DPH 21 %)

Domácí bělení (14 aplikací)

1 800 Kč

2 178 Kč

(DPH 21 %)

DeSensiDent

465 Kč

563 Kč

(DPH 21 %)

Bělicí zubní pasta (80 ml)

300 Kč

363 Kč

(DPH 21 %)

Lesk na zuby (5 ml)

150 Kč

182 Kč

(DPH 21 %)

Make-up pro vaše zuby. Objevte novinku v péči
o krásný úsměv. Díky speciální technologii získáte zářivý vzhled a zároveň ochráníte zuby
před působením škodlivých bakterií. Atraktivní
provedení zajišťuje snadnou aplikaci.
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Detektor plaku
Užitečný pomocník při kontrole důkladnosti
dentální hygieny. Zabraňte rozvoji zubního
kazu a dalším periodontálním problémům.
Jednoduchou aplikací zjistíme stav a množství
plaku na zubech. Po aplikaci dochází k zabarvení plaku na zubech. Místa, na kterých ulpívá
plak, se jednoduše zbarví do růžova. Pacienti
tak snadno zjistí kvalitu prováděné dentální
hygieny.

Baleno jednotlivě. Snadná aplikace umožní použití
pro dentální profesionály i pacienty.

Ústní voda

Škrabka na jazyk

Každodenním používáním společně se zubní
pastou zvýšíte účinnost proti škodlivým bakteriím a plaku. Obsahuje xylitol, glycerin. Neobsahuje alkohol, proto nemá dehydratační účinky.
Mátová příchuť osvěží váš dech.

Novinka v péči o ústní hygienu. Speciální design této škrabky umožňuje oboustranné použití pro efektivní odstranění škodlivého povlaku.

Odstraňuje bakterie a osvěžuje dech.

Reparační n-HAP
sérum
Reparační n-HAP sérum pro snížení citlivosti
zubů, které remineralizuje zuby pomocí účinku
koncentrovaného nanohydroxyapatitu. K dispozici po 5, 10 a 75 kusech.
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Detektor plaku (10 ks)

200 Kč

242 Kč

(DPH 21 %)

Ústní voda (300 ml)

250 Kč

303 Kč

(DPH 21 %)

Škrabka na jazyk

180 Kč

218 Kč

(DPH 21 %)

n-HAP reparační sérum (5 ks)

280 Kč

339 Kč

(DPH 21 %)

n-HAP reparační sérum (10 ks)

560 Kč

678 Kč

(DPH 21 %)

n-HAP reparační sérum (75 ks)

3 500 Kč

4 235 Kč

(DPH 21 %)

Zářivě bílý úsměv
– to je Prevdent!
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GRANULES

MESOPORE (10–100 μM)

MICROPORE ( < 10 μM)

MACROPORE ( > 100 μM)
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InterOss®
Přírodní bovinní kostní substituent pro stomatochirurgii. Přírodní anorganický augmentační
materiál. InterOss je přírodní hydroxyapatit
australského původu – BSE FREE. Čistota a osteokonduktivní minerální struktura je ziskána
z přírodní bovinní kosti opakovanou purifikací. Vzhledem ke svému přírodnímu původu je
InterOss jak chemicky tak strukturou porovnatelný s lidskou mineralizovanou kostí – nanokrystalin apatit. Dodává se v granulích, sterilní
a určen k jednorázovému použití.

Indikace

Makro a mikrostruktura pórů InterOss slouží
jako síť pro pronikání a prorůstání tělních tekutin, růstových faktorů, krevních buněk a osteocytů. Přítomná makroporozita usnadňuje
buněčné prorůstání, zatímco mikroporozita
umožňuje penetraci tělních tekutin.

Rekonstrukce defektů tvrdých tkání maxillofaciální oblasti – alveolární hřeben, periodontální
defekty, sinus lift, okamžitá augmentace extrakčního lůžka. InterOss se používá smíchaný
s krví nebo autogenní kostí.

PŘI ODBĚRU 4 ks – 1 ks ZDARMA (4+1)

Varianty balení
Augmentační materiál

› velikost granulí

0,25–1 mm

baleno po 0,25 g

› velikost granulí

0,25–1 mm

baleno po 0,5 g

› velikost granulí

0,25–1 mm

baleno po 1 g

› velikost granulí

0,25–1 mm

baleno po 2 g

Augmentační materiál

1 250 Kč

1 437,50 Kč

(DPH 15 %)

2 400 Kč

2 760 Kč

(DPH 15 %)

› velikost granulí 0,25–1 mm
› baleno po 0,25 g
Augmentační materiál
› velikost granulí 0,25–1 mm, 1–2 mm
› baleno po 0,5 g

4 500 Kč

5 175 Kč

(DPH 15 %)

6 500Kč

7 475 Kč

(DPH 15 %)

› velikost granulí 0,25–1 mm, 1–2 mm
› baleno po 1 g
Augmentační materiál
› velikost granulí 0,25–1 mm, 1–2 mm
› baleno po 2 g

Varianty balení
› velikost granulí

1–2 mm

baleno po 0,5 g

› velikost granulí

1–2 mm

baleno po 1 g

› velikost granulí

1–2 mm

baleno po 2 g
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Bloodstop®
Rychle zastavuje krvácení
Absorpční hemostatická gáza BloodSTOP iX
je ideálním řešením pro zastavení rozsáhlého
krvácení spojeného s extrakcí zubu a jinými intraorálními či extraorálními zákroky. BloodSTOP
iX je zcela bezpečný, snadno se používá a má
neutrální pH. Přizpůsobí se omezenému prostoru i různorodému povrchu v dutině ústní
a zajistí rychlé zastavení krvácení. BloodSTOP
iX se skládá z biologicky rozložitelné, etherizované, oxidované, regenerované přírodní
celulózy. Hemostatická síť rychle absorbuje

Použití
krev a přemění se v gel, který na ráně vytvoří
ochrannou vrstvu, váže na sebe krevní destičky
a aktivuje je, podporuje srážení krve a vytváří
prostředí pro hojení rány.

› Extrakce
› Zubní chirurgie: biopsie, parodontální
chirurgie
› Jakékoli další zákroky, které způsobují
krvácení

BloodSTOP iX je tou správnou volbou pro zastavení
krvácení ve stomatologii a zubní chirurgii.

Smartbrane
Smartbrane je přírodní resorbovatelná kolagenní membrána určená pro použití při periodontálních nebo stomatochirurgických procedurách v rámci řízené tkáňové regenerace
a řízené kostní regenerace. Membrána je vyrobena pomocí kontrolovaného multifázového
purifikačního procesu. Smartbrane je vyrobena

10 × 10
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15 × 20

20 × 30

30 × 40

z porcinního perikardu, pocházejícího z veterinárně kontrolovaných prasat z Nizozemska. Perikard je důkladně očištěn, odmaštěn a lyofilizován. Membrána je sterilizována iradiací gamma
v balení se dvěma blistry.

BloodSTOP (24 ks)

3 300 Kč

3 795 Kč

(DPH 15 %)

SMARTBRANE 10 × 10 mm

1 800 Kč

2 070 Kč

(DPH 15 %)

SMARTBRANE 15 × 20 mm

3 000 Kč

3 450 Kč

(DPH 15 %)

SMARTBRANE 20 × 30 mm

3 600 Kč

4 140 Kč

(DPH 15%)

SMARTBRANE 30 × 40 mm

5 400 Kč

6 210 Kč

(DPH 15%)
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MORE ECONOMIC
SIMPLE

The Wand

®

Rychlejší nástup anestetika
umožní dřívější zahájení
ošetření
K O N TA K T U J T E N Á S
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Wand®
Anestezie 21. století – oblíbeno v USA, nyní dostupné i v ČR
Bezbolestná aplikace díky počítačově řízenému dávkování anestezie.

Z klinického hlediska oceníte:
› Nejspolehlivější způsob intraligamentární anestezie a mandibulárního bloku

› Přístroj aspiruje
automaticky

› Jedinečná přesnost při aplikaci
díky ergonomickému tvaru
handpiece

› Tvar pera umožňuje jedinečné
taktilní vnímání a zároveň zaručuje
vysokou prediktabilitu podání anestetika. Zabraňuje nežádoucímu
rozptýlení anestetika do obličejové oblasti při infiltraci.

› Výrazně nižší
množství vpichů
při použití systému
Wand (technika
PASA)

› Přístroj informuje o obstrukci
jehly a nalezení správného
místa při technice intraligamentární anestezie

Vaši pacienti ocení:
Bezbolestnost
Založenou na dávkování anestetika pod prahem bolestivosti (tj. 1 kapka každé 2 s).

Systém Wand se skládá z přístroje a jednorázových
handpiece ve tvaru pera. Výrazně ulehčuje aplikaci
svodné anestezie.

Minimální omezení po
zákroku v běžných denních
činnostech
Dochází k znecitlivění pouze nezbytně nutných
částí, po zákroku pacient odchází bez anestezie
jazyka, rtů, tváře i bez nadměrného znecitlivění. Má zachovanou linii úsměvu a může běžně
artikulovat.

The Wand – handpiece (1 ks)

100 Kč

115 Kč

(DPH 15 %)

Handpiece – všechny velikosti

100 Kč

115 Kč

(DPH 15 %)
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Système de réponse directe:

Deep

Deppeler ™
Švýcarská kvalita od roku 1934

Direct response system :

Cette gamme de Gracey offre plus de confort

- instrument
monobloc, pas de pointe rapportée
This range of Gracey offers more comfort to both the
patient

aussi bien au patient qu’au praticien.

and the practitioner.

- information directe entre la pointe et le manche

- single instrument piece, no inserted tip
- transmits information directly between the tip and the handle

La meilleure solution pour les poches

The best solution for deep pockets, thanks to:

- forme hexagonale pour de meilleures sensations.

- hexagonal shape for better feel.

profondes, grâce à:

- adapted angulation

- une angulation adaptée

- a longer shaft.

- une tige plus longue.

Skupina Gracey kyret ve verzi Deep nabízí nejlepší řešení pro hluboké parodontální choboty
díky své prodloužené rukojeti a adaptovanému
zakřivení.

Système de réponse directe:

Direct response system :

M23
je patentovaný
scaler
přímopiece, no inserted tip
- instrument
monobloc, pas de pointe
rapportéevyvinutý
- single instrument
- information
directe entre laTento
pointe et le
manche
- transmits
information directly between the tip and the handle
firmou
Deppeler.
instrument
umožňuhexagonale pour de meilleures sensations.
- hexagonal shape for better feel.
M23
je- forme
praktikovi
ošetřit celý chrup, ať už
se jedná
version
fine
fine version
o stoličky,
premoláry nebo špičáky.

5GL6CN

7GL8CN

11GL12CN

03

13GL14CN

M23
version fine

Titanové kyrety jsou vyrobeny z měkčího materiálu než titan, který se používá na výrobu
implantátů.

fine version

Informations de commande
Order information
front

TIS1CN

buccal/palatinal

TIS2CN
mesial/distal
mesial/distal
KITTISCN

AD23CN
universal

PP12DMS-N

Všechny produkty Deppeler naleznete na tomto odkazu
MIR-SDMS-N
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www.deppeler.ch

Arnold Deppeler SA © tous droits reservés 2015

FR&EN

Gracey Brochure 2013

Gracey pour toutes les anatomies
Gracey for all anatomies
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O NÁS
Společnost B. S. Dental s.r.o. funguje od roku 1993. Do České

Mezi naše produkty se řadí také The Wand®, koncept aneste-

republiky a východní Evropy jsme dovezli a úspěšně distribu-

zie, u kterého je dávkování počítačově řízeno a umožňuje tak

ovali metodu na bělení zubů BriteSmile – jedna z prvních

aplikaci pod prahem bolestivosti. Poslední pole naší působnosti

ordinačních metod pochází z kolébky samotného bělení zubů

spadá do oblasti protetiky, kde jsme distributory protetických

USA – Kalifornie.

nástaveb společnosti DESS. Od ledna 2016 máme nově v distribuci produkty švýcarské firmy Deppeler. Jako jedna z po-

Naše současné aktivity směřují do oblasti stomatochirurgie. Již

sledních společností na trhu, stále vyrábí své instrumenty dle

několik let jsme distributory dentálních implantátů. Na český trh

speciálního patentovaného složení oceli již od roku 1934 přímo

dovážíme vysoce kvalitní švýcarské implantáty Camlog. Spo-

ve Švýcarsku. Jedinečnost oceli Deppeler zaručuje dlouhou ži-

lečnost Camlog patří mezi leadry v dentální implantologii. Svou

votnost a nejlepší poměr flexibility a tvrdosti. Jako doplňkový

kvalitou a precizností zpracování konkuruje značkám jako např.

sortiment v oblasti stomatochirurgie dále nabízíme exkluzivní

Straumann, Nobel Biocare atd. Působí po celém světě, nicméně

německé instrumenty se 100letou tradicí Stoma a jednorázové

nejsilnější pozici hrdě obhajuje na svých domovských – němec-

škrabky pro odběr autologní kosti META-Safescraper.

ky hovořících trzích, kde ji patří prvenství.
Takto ve zkratce vypadá naše produktová nabídka. Ideologie
V nabídce stomatochirurgických materiálů dále disponujeme

společnosti funguje v globálnějším pojetí. Naši obchodní part-

augmentačními materiály InterOss od americké firmy Sigma-

neři pochází z různých částí světa, a tak do naší činnosti přináší

graft a švýcarskou membránou Smartbrane z porcinního peri-

kromě inspirace a zkušeností i často potřebný kosmopolitní

kardu. V minulém roce jsme naše portfolio rozšířili ještě o jeden

nadhled a celkově dávají našim aktivitám nový rozměr. Ve vy-

produkt – ordinační i domácí systém bělení zubů Prevdent®,

soce konkurenčním prostředí, kde se pohybujeme, se snažíme

který se od ostatních metod bělení zubů dostupných na trhu

rozvíjet své aktivity férově. Ke svým zákazníkům uplatňujeme

odlišuje především tím, že bělí a zároveň regeneruje poškoze-

individuální přístup a klademe důraz na vždy rychlý a bezchyb-

nou zubní sklovinu.

ný servis

Naše motto zní:

„Nikdy nedostaneme druhou
šanci udělat první dojem“.

B.S. Dental s.r.o.
Křižíkova 185/35
Praha 8, 186 00
Česká republika

IČ: 60203170
DIČ: CZ60203170

+420 724 122 988
bsdental@volny.cz
www.bsdental.cz

