
MIMOŘÁDNÉ
NABÍDKY

ÚNOR 2023

zaplatíte 1 350 Kč
sleva 126 Kč

zaplatíte 276 Kč
sleva 73 Kč

zaplatíte 369 Kč
sleva 41 Kč

zaplatíte 169 Kč
sleva 10 Kč

zaplatíte 59 Kč
sleva 11 Kč

zaplatíte 1 380 Kč
sleva 666 Kč

zaplatíte 54 Kč

Od výše objednávky nad  2 400 Kč vč. DPH Od výše objednávky nad  2 400 Kč vč. DPH 

je dopravné zdarma, jinak činí 119 Kč.je dopravné zdarma, jinak činí 119 Kč.
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CaviCide postřiková dezinfekce
- neředí se, doba expozice 1-3 minuty
- povrchová širokospektrální dezinfekce
- prostředek na čištění, dezinfekci a dekon-
  taminaci s účinkem baktericidním, vircid-
  ním, fungicidním a tuberkulocidním
- čistí, dekontaminuje a de-
  zinfikuje zároveň
- okamžitý nástup účinku
- nízký obsah alkoholu (17%)
- nepoškozuje čištěný povrch
- bez zápachu, není toxický 
  a nedráždí 
- obsah 5 000 ml kanystr

Prophytex ochranná rouška
- třívrstvá ochranná rouška 
  (buničina - PE fólie - buničina)
- savé, ale nepropustné
- s praktickými perforacemi 
  pro oči a ústa
- velikost 60x54 cm
- barvy: bílá
              modrá
              šedo-bílá
- 40 ks v roli

SPOKAR 3435 XD ultrasoft dětský zubní
kartáček
- dětský zubní kartáček XD 
  ultrasoft je vhodný k čiště-
  ní od prvních zoubků
- ultrasoft velmi jemná vlák-
  na jsou šetrná k dětským 
  zubům a dásni
- rukojeť ve tvaru X a mírně 
  zahnutý krček pomáhá 
  držet zubní kartáček při 
  čistění pod správným 
  úhlem 
- design Spokar dětského 
  kartáčku XD navazuje na 
  úspěšný a oceňovaný kar-
  táček pro dospělé X 
- různé barevné varianty
- baleno v blistru

CaviWipes dezinfekční ubrousky v dóze
- vlhké dezinfekční ubrousky napuštěné 
  přípravkem CaviCide  
- z netkané textilie s texturou, které 
  účinně odstraňují nečistoty
- nízký obsah alkoholu (17%) 
- „3 v 1“: čistí, dezinfikují a de-
  kontaminují, ničí mikroorga-
  nismy během 3 minut
- ekologické, biologicky odbou-
  ratelné
- rozměr ubrousku 15,2 x 17,1 cm 
- balení dóza 160 ks

Calasept Plus 4x1,5ml + 20 apl. koncovek
- čistý hydroxid vápenatý, který je připra-
  ven k okamžitému použití ve vzduchotěs-
  né injekční stříkačce pro přímou aplikaci 
  pomocí Flexi-Tip
- vysoký obsah kalcia >41 % (pH 12,4) 
- dlouhodobá účinnost a vysoká efektivita
- přímá, rychlá a snadná aplikace
- rentgen-kontrastní pasta
- indikace: dočasná kořenová 
  výplň, krytí pulpky, ochrana 
  pulpy, izolace v hlubokých 
  kavitách (podložka), odložená
  exkavace
- obsah: 4x 1,5ml, 
   20 elastic-
   kých plasto-
   vých aplikátorů

SPOKAR X zubní kartáček
- malá hlava je hustě osazena jemnými 
  vlákny, které účinně odstraňují plak
- držadlo s průřezem tvaru X pomáhá 
  držet kartáček při čištění pod 
  správným úhlem
- tvrdosti: SOFT - více než 2 500 vláken                            
                 SUPERSOFT - více než 3 500 
                 ULTRASOFT - více než 5 500
- single, v balení 1 ks

- 3PACK, v balení 3 ks



zaplatíte 129 Kč
sleva 26 Kč

zaplatíte 209 Kč
sleva 20 Kč

zaplatíte 139 Kč
sleva 20 Kč

*průměr zaváděcího drátku zaplatíte 109 Kč 
sleva 16 Kč

zaplatíte 125 Kč
sleva 10 Kčzaplatíte 97 Kč

zaplatíte 68 Kč
sleva 20 Kč

zaplatíte 109 Kč
sleva 20 Kč

ZDARMA K OBJEDNÁVKÁM:ZDARMA K OBJEDNÁVKÁM:
- nad  4 000 Kč vč. DPH pacientské objednací kartičky v hodnotě 99 Kč- nad  4 000 Kč vč. DPH pacientské objednací kartičky v hodnotě 99 Kč
- nad  6 000 Kč vč. DPH VITIS ORTHODONTIC výplach, 500 ml  v hodnotě 122 Kč - nad  6 000 Kč vč. DPH VITIS ORTHODONTIC výplach, 500 ml  v hodnotě 122 Kč 
- nad 12 000 Kč vč. DPH Perio.Aid Intensive Care 0,12%, 5 l v hodnotě 990 Kč- nad 12 000 Kč vč. DPH Perio.Aid Intensive Care 0,12%, 5 l v hodnotě 990 Kč  
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GUM Soft-Picks gumový kartáček
- mezizubní kartáček opatřený měkkými
  gumovými štětinkami, které výborně od-
  straňují plak a zároveň masírují dáseň
- v balení cestovní pouzdro
- druhy a velikosti: 
- GUM Soft-Picks
- 40 ks v balení
   - Regular Comfort flex 
   - Large - pro větší 
         mezizubní prostory
   - X- Large - pro velké 
         mezizubní prostory

   
- Regular - 80 ks v balení

GUM Soft-Picks Advanced
- zakřivení umožňuje snad-
  né zavádění mezi stoličky
- Advanced 30 ks v balení
   - Small - pro úzké me-
         zizubní prostory 
   - Regular 
   - Large - pro větší 
         mezizubní prostory

INTERPROX PLUS soft mezizubní kartáčky
- plastem potažený zaváděcí drátek 
- dvě barvy vláken: bílá indikuje 
      krvácivost, černá ulpělý plak
- prodloužená rukojeť 
- vlastní hygienická krytka 
- 6 ks v blistru (X-MAXI a XX-MAXI 4 ks)
CYLINDRICKÉ: 
- NANO - 0,38 mm*, růžový 
- SUPERMICRO - 0,50 mm*, oranžový 
- MICRO - 0,56 mm*, zelený 
- MINI - 0,70 mm*, žlutý   
KÓNICKÉ: 
- MINICONICAL - 0,60 mm*, 
   červený 
- CÓNICO - 0,80 mm*, modrý
- MAXI - 0,94 mm* (délka vlá-
   ken 4,2-5,7 mm), fialový 
- X-MAXI - 0,94 mm* (délka 
   vláken 4,5-9 mm), šedý, 4 ks 
- XX-MAXI - 0,94 mm* (délka 
   vláken 6-11 mm), černý, 4 ks

TePe EasyPick pogumovaná párátka
- zubní párátka se silikonovým povrchem
- balení obsahuje 36 ks a cestovní pouzdro
- XS/S - (oranžová) pro úzké 
   a velmi úzké mezery

- M/L - (tyrkysová) pro střední 
   a velké mezizubní mezery

WELLSAMED odstraňovač zubního kamene
- minimalizuje tvorbu zubního kamene
- odstraňuje ze zubní skloviny pigmentace
  způsobené kávou, tabákem aj.
- různé barvy, baleno 
  v blistru

FORAMEN SOFTPICKS
- měkké konické gumové 
  párátko, lehce zakřivené 
- krátké měkké gumové
  „štětinky“ velmi jemně 
  masírují dáseň a minimali-
  zují případnou krvácivost
- vhodné i u citlivých zubů
- v balení cestovní pouzdro 
- balení 30 ks

VITIS IMPLANT ANGULAR SOFT
- speciální tvar rukojeti a hlavice umožňuje
  odstranit plak z implantátů a zub-
  ních náhrad z vnitřní, hůře 
  dostupné, strany úst 
- transparentní barva
- baleno 
  v blistru



zaplatíte 49 Kč
sleva 4 Kč

zaplatíte 49 Kč
sleva 4 Kč

zaplatíte 34 Kč
sleva 7 Kč

zaplatíte 55 Kč
sleva 14 Kč

zaplatíte 55 Kč
sleva 14 Kč

MIMOŘÁDNÉ
NABÍDKY

ÚNOR 2023

zaplatíte 74 Kč
sleva 25 Kč

zaplatíte 69 Kč
sleva 10 Kč
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TePe Supreme zubní kartáček
       - Supreme Compact - menší hlavice
       - Supreme - větší hlavice
- extra měkký, trojúhelníkový tvar hlavice
  umožní snadnější čištění 
  v hůře dostupných místech
- dvě délky vláken: 
    - delší čistí mezizubní prostor a oblast 
         pod rovnátky 
    - kratší čistí rovné plochy zubů

TePe Nova zubní kartáček
- extra měkký zubní kartáček
- trojúhelníkový tvar hlavice
- delší vlákna na konci hlavice 
  umožňují čištění za posledními stoličkami 
  a v mezizubním prostoru
- baleno v sáčku, různé barvy
- tvrdosti: extrasoft, medium, soft

TePe zubní kartáčky
  - Select - velká zužující se hlavice
  - Select Compact - malá zužující se hlavice
- baleno v sáčku
- různé barvy
- tvrdosti: extrasoft 
                  medium
                  soft

HALITA škrabka na jazyk 
- tvar škrabky je anatomicky vytvarována 
  tak, aby kopíroval drážku uprostřed jazy-
  ka a odstranil z ní povlak
- baleno v blistru

FORAMEN JUNIOR JAHODA gelová zubní
pasta, 50 ml
- chrání, pomáhá a posiluje
- gelová zubní pasta bez lepku pro děti ke 
  každodennímu použití
- vápník posiluje zubní sklovinu
- fluorid sodný 0,112 % (500 ppmF)
- hydratovaný oxid křemičitý pro větší 
  odolnost zubů proti vzniku zubního kazu 
- příjemná jahodová příchuť
- obsah 50 ml

FORAMEN BABY gelový balzám, 30 ml
- zklidňuje, hojí a pomáhá
- gelový balzám na dáseň zmírňuje nepří-
  jemné napětí v průběhu růstu zoubků 
  a rovněž chrání a pečuje o dáseň
- bioadhezivní vlastnosti gelu prodlužují 
  působení aktivních složek
- heřmánek modrý má protizánětlivé účinky
- hydratovaný oxid křemičitý pro větší 
  odolnost zubů proti vzniku zubního kazu
- výtažky z kořene lékořice zamezuje mno-
  žení virů, působí tak protizánětlivě
- xylitol funguje jako prevence vzniku zub-
  ního kazu, snižuje tvorbu zubního povla-
  ku a zvyšuje tvorbu slin, čímž zabraňuje 
  množení bakterií
- panthenol (provitamín B5) má zklidňující
  a regenerační účinky
- bez cukru, laktózy, lepku či aromat
- vhodný pro děti od 3 do 36 měsíců
- použití dle potřeby = několikrát denně 
- mírně nasládlá chuť
- obsah 
  30 ml

FORAMEN JUNIOR MINT gelová zubní
pasta, 50 ml
- chrání, pomáhá a posiluje
- gelová zubní pasta bez lepku pro děti ke
  každodennímu použití
- vápník posiluje zubní sklovinu
- fluorid sodný 0,221 % (1 000 ppmF)
- hydratovaný oxid křemičitý pro větší 
  odolnost zubů proti vzniku zubního kazu 
- příjemná mentolová příchuť
- obsah 50 ml

Veškeré ceny uvádíme vč. DPH.Veškeré ceny uvádíme vč. DPH.

 Změna cen a akcí vyhrazena.  Změna cen a akcí vyhrazena. 



zaplatíte 55 Kč
sleva 10 Kč

zaplatíte 109 Kč
sleva 30 Kč

zaplatíte 120 Kč
sleva 35 Kč

zaplatíte 105 Kč
sleva 20 Kč

zaplatíte 159 Kč
sleva 30 Kč

         - při koupi 1 ks cena 990 Kč  
                        

         - při koupi 2 ks a více cena 890 Kč
                                               sleva 100 Kč  

zaplatíte 125 Kč
sleva 34 Kč

PERIO.AID INTENSIVE CARE 0,12% CHX
- ústní výplach ke krátkodobému použití
- při počínající či probíhající parodontitidě
- antibakteriální chlorhexidin diglu-
  konát  0,12 %
- antiseptický cetylpyridinium 
  chlorid 0,05 %, což je podpůrná  
  látka chlorhexidin diglukonátu  
  a urychluje proces léčby
- antibakteriální xylitol 10 %
- bez alkoholu a alergenu lepek
- svěží příchuť
- obsah 500 ml

- ordinační balení 5 000 ml
- vhodné použití před a po 
  zákrocích
- dávkování prostřednictvím 
  praktického kohoutku 
  (zamezení přístupu vzduchu 
  do roztoku)

FORAMEN HYALURONIC výplach s CHX 
0,12 % a kys. hyaluronovou 0,12 %, 250 ml
- chrání, opravuje a regeneruje
- s obsahem 0,12 % chlorhexidin digluko-
  nátu a 0,12 % kyseliny hyalurono-
  vé = tato kombinace urychluje 
  u parodontálních problémů pro-
  ces léčby a následnou regeneraci
- kyselina hyaluronová regeneru-
  je a hydratuje sliznici 
- použití v průběhu či po chirur-
  gických zákrocích a při řešení 
  parodontálních problémů
- bez alkoholu
- příjemná příchuť
- obsah 250 ml

FORAMEN REPAIRING GEL na vřídky, afty
- chrání, zklidňuje a regeneruje
- bioadhezivní neabrazivní zubní gel určený 
  pro hojení vřídků a aftů v dutině ústní
- lokální použití
- účinnou látkou je kys. hyaluronová 0,2 %,
  ta regeneruje a hydratuje sliznici v dutině 
  ústní, což napomáhá urychlení léčby
- na naneseném místě a na povrchu poško-
  zené tkáně vytvoří jemnou ochrannou 
  vrstvu, která ulevuje od bolesti
- ochranný povlak brání podráždění při 
  jídle a pití
- příjemná lehce mentolová příchuť 
  pro svěží pocit v ústech
- balení 15 ml

PERIO.AID INTENSIVE CARE 0,12% gel
- zubní gel ke krátkodobému použití
- při počínající či probíhající parodontitidě
- chlorhexidin diglukonát 0,12 %
- antibakteriální xylitol 10 %
- obsah
  75 ml

FORAMEN ČISTÍCÍ TABLETY – tablety na
čištění snímací zubní náhrady, 32 ks
- čisticí tablety s trojím efektem 
  = odstraňuje ulpělý plak 
  = osvěžuje 
  = zesvětluje
- zubní náhrada po lázni pů-
  sobí v ústech příjemně 
  a svěže
- v balení 32 ks, každá table-
  ta balena samostatně

FORAMEN ORTODONTIC VOSK
- určen k ochraně rtů a tváří 
  proti podráždění způsobené 
  nošením ortodontických 
  aparátků
- vosk je měkký 
  a poddajný, velmi 
  snadná aplikace
- bez příchutě
- baleno v blistru

Nenašli jste zde požadovaný výrobek? Nenašli jste zde požadovaný výrobek? 

Neváhejte nás kontaktovat.Neváhejte nás kontaktovat.



zaplatíte 3 456 Kč
sleva 673 Kč

zaplatíte 45 Kč

zaplatíte 709 Kč
sleva 35 Kč

zaplatíte 839 Kč                                        
sleva 281 Kč

zaplatíte 769 Kč                                        
sleva 311 Kč

zaplatíte 3 099 Kč                                        
sleva 106 Kč

zaplatíte 779 Kč
sleva 180 Kč

zaplatíte 95 Kč
sleva 10 Kč

zaplatíte 120 Kč
sleva 20 Kč

Webové stránky Webové stránky www.absurdo.eu www.absurdo.eu mají nový kabát. mají nový kabát. 

Jsou mnohem přehlednější, intuitivnější a rychlejší.Jsou mnohem přehlednější, intuitivnější a rychlejší.  

OPTRAGATE
- rozvěrač úst
- na výběr velikosti:
    - Regular (M) 
    - Small (S)
    - Mix (40x M, 40x S) 
   

- v balení 80 ks

- v balení 1 ks

Air Flow Powder PLUS 0,3% CHX
- profylaktický prášek složený 
  z erytritolu pro obzvlášť šetrné 
  supragingivální i subgingivální 
  odstraňování povlaku, pigmen-
  tací a leštění zubů
- díky 0,3% chlorhexidinu se 
  jedná o prášek s antimikrobiál-
  ními a antibakteriálními 
  vlastnostmi
- velikost částic jen 14 ųm (d50)
- obsah 400 g - hliníková lahev 
  potravinářské kvality

Air Flow Powder PLUS 0,3% CHX
- profylaktický prášek složený z erytritolu pro 
  obzvlášť šetrné supragingivální 
  i subgingivální odstraňování 
  povlaku, pigmentací a leštění zubů
- díky 0,3% chlorhexidinu se jedná
  o prášek s antimikrobiálními 
  a antibakteriálními vlastnostmi
- velikost částic jen ~ 14 ųm (d50)
- obsah 120 g

Omniflow supragingivální prášek
- profylaktický prášek (50-60 ųm) složený
  ze speciálně upraveného bikar-
  bonátu sodného pro supragin-
  givální odstraňování povlaku, 
  pigmentací a leštění zubů
- příchutě: citron, mint, cassis,
    cherry
- obsah 300g

Prášek Air-Flow Classic
- profylaktický prášek složený ze
  speciálně upraveného bikarbo-
  nátu sodného pro supragingi-
  vální odstraňování povlaku, 
  pigmentací a leštění 
- velikost částic 40 µm
- příchutě: citron, mint, cherry, 
                  neutral 
- obsah 300 g

Wellsacool chladicí sprej, 200 ml
- sprej pro kontrolu vitality 
  zubů
- přesná aplikace díky jemnému 
  rozprašovacímu hrdlu
- obsahuje směs uhlovodíků
- mátová příchuť

SAVKY BOURNAS MEDICALS
- snadná možnost ohybu
- vyměnitelná koncovka
- délka 15 cm
- balení 100 ks
- barvy: žlutá
              oranžová
              růžová
              vínová
              fialová         
              sv. modrá
              tm. modrá
              limetková

Air Flow PERIO, 120 g
- unikátní profylaktický prášek na 
  bázi glycinu pro obzvlášť šetrné 
  subgingivální odstraňování 
  povlaku, pigmentací a leštění 
  zubů
- jemný k povrchům měkkých tká-
  ní a zubů
- malá velikost částic ~ 25 mikronů
- obsah 120 g

Nakupujte kdykoli a odkudkoNakupujte kdykoli a odkudkoli pohodlně prostřednictvím li pohodlně prostřednictvím 

e-shopu e-shopu www.absurdo.euwww.absurdo.eu, kde najdete širší, kde najdete širší sortiment a  více akčních nabídek. sortiment a  více akčních nabídek.



Petra Veihandová, DiS.Petra Veihandová, DiS.
petra@absurdo.eupetra@absurdo.eu

tel.: 773 229 463tel.: 773 229 463

www.absurdo.eu, info@absurdo.euwww.absurdo.eu, info@absurdo.eu

Bc. Tomáš HemelíkBc. Tomáš Hemelík
tomas@absurdo.eutomas@absurdo.eu

tel.: 777 269 454tel.: 777 269 454

MIMOŘÁDNÉ
NABÍDKY

ÚNOR 2023

zaplatíte 3 205 Kč
sleva 1 652 Kč

zaplatíte 2 298 Kč
sleva 2 015 Kč

zaplatíte 549 Kč
sleva 31 Kč

zaplatíte 4 626 Kč
sleva 231 Kč

zaplatíte 819 Kč
sleva 274 Kč

zaplatíte 1 051 Kč
sleva 42 Kč

zaplatíte 699 Kč
sleva 80 Kč

G-Bond starter kit
- jednosložkové, světlem tuhnoucí, 
  samoleptací adhezivum 
- obsah: 5 ml lahvička, 50 mikrotip 
    štětečků, mikrotip aplikátor, mí-
    chací miska

FileCare EDTA 3 ml
- chelatační činidlo, které redukuje napětí 
  kořenových nástrojů a umožňuje účinější 
  čištění kanálků a snadnější preparaci
- odstraňuje smear vrstvu, zdokonaluje 
  penetraci endodontických léčiv a výplňo-
  vých materiálů do tubulů
- zabraňuje zablokování nástroje v kanálku
  a jeho následné zlomení
- funguje jako lubrikant a usnadňuje vypla-
  chování díky pěnivému efektu
- obsah: 15% EDTA (kys. ethylendiaminte-
  traoctová) a 10% peroxid močoviny roz-
  puštěném ve vodě
- obsah 3 ml

3M Espe Photac Fil Quick Aplicap
- pryskyřicí modifikovaný skloionomerní 
  výplňový materiál, duálně tuhnoucí
- není nutno použít kondicioner ani ochran-
  ný lak
- vysoká hladina uvolňování fluoridů
- 50 ks v balení
- odstíny: A2, A3, 
   A3.5, B2, B3, sorti-
   ment (odstíny A1, 
   A2, A3, A3.5, B2, B3, 
   C4, DBO)
- v balení 50 ks:

- při koupi 3x balení (odstín dle výbě-
  ru) cena za 1 balení:

Sekudrill 2 l
- k dezinfekci a čištění rotačního instru-
  mentária z oceli, tvrdokovu, diamantu, 
  elastických lešticích nástrojů, kera-
  mických brusných tělísek a kořenových 
  nástrojů 
- účinná látka: propylenglykol hydroxid 
  draselný 
- účinný proti bakteriím, 
  mikroskopickým kva-
  sinkovitým i vláknitým 
  houbám a virům (včetně 
  HBV a HIV) 
- roztok je určen k okam-
  žitému použiti - neředí 
  se 
- doba expozice 15 minut 
  nebo 10 minut v ultra-
  zvukové lázni
- vhodný do ultrazvuko-
  vých čističek 
- vynikající čistící 
  schopnost 
- krátká expozice 
- nekorozívní 
- bez zápachu
- obsah 2l

3M Filtek Z550
- univerzální mikrohybridní světlem 
  tuhnoucí kompozitum pro všechny rekon-
  strukce 
- snížená kontrakce (2 %) díky novému 
  složení patentovaného plniva (60% plniva
  tvoří částečky 0,6 µm) 
- vynikající celková pevnost, trvanlivost 
  a výborná estetika. 
- odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, 
  C2, D3, OA2 a OA3

- při koupi 1 tuby:

- při koupi 4 tub (odstín dle výběru)  
  cena za 1 tubu:


