
P R É M I OV Ý  S Y S T É M  P R O F Y L A X E



ZÁŘIT RADOSTÍ:  
SPECIALISTÉ NA PROFYLAXI

Lunos® systém profylaxe umožňuje efektivní,  

časově úsporné ošetření pacientů, současně nízkou  

bolestivostí*. Příjemnou práci v ordinaci zajišťuje 

bezpečnost při použití a přesvědčivé vlastnosti  

produktů.

K systému profylaxe Lunos® patří rovněž školení, 

rozsáhlé poradenství a příslušenství. Lunos® je tak 

nejen výkonným týmovým hráčem, nýbrž svým  

vysokým faktorem komfortu přináší také dobrou  

náladu do týmu v ordinaci a úspěšné vztahy  

s pacienty.

Lunos® je nový prémiový systém profylaxe od Dürr Dental. S nárokem, který je nám  

vlastní – to nejlepší má systém – jsme vyvinuli rozsáhlé řešení, díky němuž je profylaxe efektivnější,  

pohodlnější a flexibilnější. Výsledek: Každodenní práce v ordinaci bude znatelně uvolněnější.  

Ve všech produktech Lunos® a doprovodných poradenských službách se samozřejmě skrývá  

nejvyšší prémiová kvalita, aby bylo jisté jedno: zářící úsměv u specialistů na profylaxi, zubního  

lékaře a pacientů.

LUNOS® – ZÁŘÍCÍ ÚSMĚV  
PRO VŠECHNY. 

*  Viz studie Univerzity Freiburg: „Prášek z trehalózy pro subgingivální instrumentaci v udržovací léčbě“ od autorů Kruse, Akakpo, Maamar,  
Al-Ahmad, Woelber, Vach, Ratka-Krueger



ZÁŘIT RADOSTÍ: ZUBNÍ LÉKAŘ

Naše produkty Lunos® splňují nejvyšší lékařské  

nároky, co se týče výkonu produktů a složek.  

Jsou tak zárukou nejvyšší bezpečnosti používání  

a zvlášť efektivní práce. Z toho vyplývající úspěch 

ošetření podporuje dlouhodobý vztah s pacienty. 

Dobrá rozpustnost prášku ve vodě kromě toho  

brání snížení funkčnosti odsávacího zařízení  

a odlučovače amalgámu.

Zaručuje tak Lunos® skvělé výsledky: ve Vaší  

ordinaci a u Vašich pacientů.

ZÁŘIT RADOSTÍ: PACIENTI

Z filozofie šetrného ošetření Lunos® a vynikajících 

léčebných vlastností citelně profitují Vaši pacienti. 

To zaručuje naprostou spokojenost a zářivý úsměv.



PŘÍPRAVA

Lunos® ústní voda. Zabraňuje růstu patogenních 

zárodků tvořících plak, předchází bakteriálně  

podmíněným zánětům.

Lunos® Prophy polštářek. Ošetření je díky  

němu zvlášť příjemné.

Lunos® Prophy wellness ručník.  

Ideální k očištění obličeje po ošetření. 

PEČETĚNÍ FISUR

Lunos® Pečetění fisur. Pro účinnou ochranu před 

zubním kazem u zvlášť ohrožených fisur.

LÉČBA MEDIKAMENTY,  
LÉČEBNÉ DOPLŇKY

Lunos® Fluoridový lak. Fluorid sodný  

desenzibilizuje a spolehlivě chrání přecitli-

vělé povrchy zubů.

Lunos® Fluoridový gel. Zvyšuje odolnost 

zubní skloviny proti kyselinám, zabraňuje 

tvorbě nového plaku a přispívá k remine-

ralizaci.

ZÁŘIT SE SYSTÉMEM: JEDNOTLIVÉ 
KROKY PROFYLAXE LUNOS®.



SUBGINGIVÁLNÍ ČIŠTĚNÍ

Lunos® Profylaktický prášek Perio Combi. 

Pro odstranění subgingiválního biofilmu – 

také v hlubokých parodontálních kapsách 

– a šetrné odstranění lehkého supragingi-

válního zabarvení.

SUPRAGINGIVÁLNÍ ČIŠTĚNÍ

Lunos® MyFlow a Lunos® Profylaktický prášek 

Gentle Clean. Pro jemné a efektivní odstranění 

zabarvení.

POLISHING

Lunos® Lešticí pasta Two in One. Efektivně odstraňuje  

zabarvení a leští jen v jednom pracovním kroku. 

Lunos® Lešticí pasta Super Soft. Jemný polishing pro zvlášť 

citlivé povrchy.

Lunos® Prophy kroužek. Pro jednoduchou a ergonomickou 

aplikaci lešticí pasty.

Lunos® = myšlenka systému ve všech detailech. V precizně vzájemně sladěných  

profylaktických produktech a MyFlow, speciálně pro to vyvinutém násadci pro ústní pískování.  

Umožňuje tak Lunos® zvlášť efektivní průběh práce v ordinaci a zajišťuje spokojenost celého  

týmu ordinace.



NÁSADEC A JEDNOTLIVÉ DÍLY KOMPLETNĚ 
AUTOKLÁVOVATELNÉ.

Všechny jednotlivé prvky násadce jsou  

z tepelně odolného plastu. Lze je tak pohodlně  

tepelně dezinfikovat a autoklávovat. 

OTOČNÁ OŠETŘUJÍCÍ KONCOVKA  
O 360 STUPŇŮ

Ošetřující koncovka je otočná o 360 stupňů  

a umožňuje tak zvlášť ergonomickou práci.

MyFlow je od základu koncipovaný tak, že přerušení ošetření je nutné jen zřídka.  

Násadecem pro ústní pískování MyFlow vyvinutý speciálně pro systém profylaxe Lunos® je cesta 

k úsměvu pohodlná a jednoduchá tak jako nikdy. Dokonalé technické řešení a ergonomie*.  

A to nejlepší: princip výměnných nádobek umožňuje jejich naplnění práškem předem a během 

ošetření je jednoduše a rychle měnit.

LUNOS® MYFLOW. PRO PERFEKTNÍ 
POSTUP OŠETŘENÍ. 

*  Provedení pro turbínové spojky KaVo, Sirona, W&H, BienAir nebo NSK.



PRINCIP VÝMĚNNÝCH NÁDOBEK

Zvlášť snadná výměna s bajonetovým uzávěrem – 

také během ošetření. Je tak vyloučené přerušení 

práce nebo pokles výkonu na základě nízkého  

stavu naplnění. Podle potřeby je možné pracovat 

také s různými prášky.

PŘÍPRAVA NÁDOBEK

Na základě bezpečného ventilového uzávěru  

se mohou nádobky předem naplnit. Přitom chytré 

odkládací držáky umožňují flexibilní plnění a  

skladování.



ÚČINNÉ PRO JEMNÉ OŠETŘENÍ: 
PRÁŠKY A PASTY LUNOS®.

LUNOS® PROFYLAKTICKÝ PRÁŠEK GENTLE CLEAN

Pro supragingivální, rychlé a efektivní čištění a odstranění  

pigmentace.

• Inovační abrazivní částečky trehalózy: 

• Zrnitost cca. 65 μm

• nejlepší vlastnosti čištění při maximální ochraně povrchu

• lehce sladká chuť

• nedráždí sliznici

• Nejlepší rozpustnost ve vodě:

• nezanechává zbytky prášku v ústech pacienta

• šetří odsávací zařízení

• Ergonomická láhev s uzávěrem s jednoruční kyvnou páčkou

Příchuti: neutrální, pomeranč a máta

Prodejní balení: 4x 180 g

 * Viz studie Univerzity Freiburg: „Prášek z trehalózy pro subgingivální instrumentaci v udržovací léčbě“ od autorů Kruse, Akakpo, Maamar, Al-Ahmad, Woelber, Vach, Ratka-Krueger

LUNOS® PROFYLAKTICKÝ PRÁŠEK PERIO COMBI

Pro subgingivální a supragingivální čištění. Ideální pro recall.  

Odstraní biofilm rychle, účinně, důkladně a přesto jemně.

• Inovační abrazivní částečky trehalózy:

• Zrnitost cca. 30 μm 

• nejlepší vlastnosti čištění při maximální ochraně povrchu

• lehce sladká chuť

• nedráždí sliznici

•  vede k ústupu parodontálního zánětu a tím k redukci  

parodontálních kapes*

• Nejlepší rozpustnost ve vodě:

• rozpuštění v parodontální kapse beze zbytků

• nezanechává zbytky prášku v ústech pacienta

• šetří odsávací zařízení

• Ergonomická láhev s uzávěrem s jednoruční kyvnou páčkou

Příchuť: neutrální 

Prodejní balení: 4x 100 g



LUNOS® LEŠTICÍ PASTA TWO IN ONE

Inovační řešení dva v jednom: odstraňuje zabarvení a současně leští. 

Šetří čas a je přesto šetrná k substanci a důkladná.

Plynule se snižující abrazivita 

pasty díky lešticím částečkám, 

které se samy redukují

• Použitelná pro každou potřebu ošetření

• Účinné čištění a leštění díky inovačnímu abrazivnímu systému  

lešticích částeček. Hydroxylapatit podporuje remineralizaci 

• Zvlášť šetrná k substanci, RDA 28**

• Příchuť máta obsahuje navíc fluorid sodný na podporu  

remineralizace

Příchuti: neutrální, pomeranč a máta

Prodejní balení: 1x 100 g

** Dodržujte pokyny v návodu k použití!

LUNOS® LEŠTICÍ PASTA SUPER SOFT

Trvale šetrná jemná leštící pasta, také na zvlášť citlivé povrchy.

• Může se používat univerzálně, také na implantáty,  

ortodontické aparátky a protetickou péči.

• Vytváří hladké, vysoce lesklé povrchy, nové povlaky se  

neusazují tak rychle

• Hydroxylapatit čistí a leští mimořádně jemně a podporuje  

remineralizaci 

• RDA < 5**

Příchuti: neutrální a pomeranč

Prodejní balení: 1x 50 g

Cleaning Polishing

10 sec.0 sec.



LUNOS® ÚSTNÍ VODA

Dentální ústní roztok připravený k použití na ochranu dásní a zubů.

• Předchází bakteriálně podmíněným zánětům sliznice  

v ústech a dásní

• Zabraňuje růstu patogenních zárodků tvořících plak  

a způsobujících zápach

• Bez alkoholu – zvlášť šetrný u podrážděných  

a zanícených dásní 

• Bez cukru, s xylitolem

Prodejní balení: 1x 400 ml, 1x 2,5 litrů

Dávkovací pumpička na 2,5litrovou láhev jako opce

LUNOS® FLUORIDOVÝ GEL

K intenzivní profylaxi zubního kamene s fluoridem sodným.  

Zvlášť vhodný k použití po profesionálním čištění zubů. 

• Chrání a zesiluje zubní sklovinu

• Podporuje remineralizaci

• Brání tvorbě nového plaku 

• Jednoduše a rychle se nanáší

• Obsahuje 12300 ppm fluoridu

Prodejní balení: 1x 250 ml

LUNOS® FLUORIDOVÝ LAK

K desenzibilizaci a k ochraně citlivých povrchů zubů s fluoridem  

sodným. Lak je možné nanést bez námahy v tenké vrstvě a je díky 

tomu zvlášť vydatný. 

• Lak v barvě zubů, dokonalý kosmetický výsledek pro pacienta

• Jednoduše se nanáší

• Spolehlivě přilne k vlhkému povrchu

• Obsahuje 22600 ppm fluoridu

• Obsahuje xylitol

Prodejní balení: 1x 10 ml

LUNOS® PEČETĚNÍ FISUR

K esteticky vysoce kvalitnímu pečetění fisur a defektů skloviny  

na kompozitní bázi.

• Tolerantní k vlhkosti a hydrofilní

• Aplikace na vlhké nebo lehce oschlé povrchy zubů, efektivní  

přilnutí k zubní sklovině

• Excelentní tekutost, velmi vysoké přilnutí k zubní sklovině

• Vytvrzení polymerizačním světlem

• Rezistentní proti abrazi, vysoký obsah pojiv

K dostání ve variantách: 

• Clear (bez fluoridu, speciální pro estetické pečetění)

• Opaque (s fluoridem, pro trvalou ochranu)

Prodejní balení: 2x 1,5 g stříkačky

ZÁŘIT RADOSTÍ S PROFYLAKTICKÝMI 
PRODUKTY LUNOS®.



LUNOS® PROPHY KALÍŠEK

Pro jednoduchou aplikaci lešticí pasty a optimální manipulaci.  

Flexibilní velikost kroužku. 

• Inovační kalíšek na lešticí pastu se přizpůsobí každému  

způsobu práce

• Ergonomicky tvarovaný kroužek pro maximální komfort

• Upravitelný

• Kalíšek na lešticí pastu bez hran je možné po ošetření zvlášť  

snadno vyčistit  

Prodejní balení: 8 kusů

LUNOS® PROPHY WELLNESS RUČNÍK

Osvěžující, vlhčený froté ručník, ideální k očištění obličeje po  

profylaktickém ošetření.

• Individuální péče pro pacienta 

• Teplé a studené použití je možné 

• Ošetřující, s aloe vera 

• Bez alkoholu

Prodejní balení: 50 ručníků jednotlivě zabalených

LUNOS® PROPHY POLŠTÁŘEK

Pro bezpečné a komfortní uložení hlavy. Podpírá krk a šíji.

• Pomocí suchého zipu se jednoduše a rychle připevní k opěrce hlavy 

zubního křesla

• Viskoelastická pěnová hmota ke snížení tlaku, reaguje na tělesné 

teplo a přizpůsobí se tak individuálně každému pacientovi

• Měkký a vodě odolný potah příjemný na dotyk 

• Omyvatelný a dezinfikovatelný

Prodejní balení: 1 kus

KAŽDÝ ZÁŘÍCÍ ÚSMĚV MÁ DOBRÝ 
DŮVOD. U LUNOS® HNED ČTYŘI.

Splnění nejvyšších lékařských požadavků na produkt  

a látky.

Koncepty bezbolestného ošetření a nejlepší možný 

komfort pacientů.

Prémiové profylaktické řešení s rozsáhlým portfoliem  

produktů od násadce přes prášky a pasty až po  

wellness ručník.

Profylaxe se systémem. Rychlá, efektivní a pohodlná  

při použití. Pro zubní lékaře, specialisty na profylaxi  

a pacienty.



Dürr Dental AG
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Německo
www.duerrdental.com
info@duerr.de
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