Nordental 2017
Nordental er både en sosial møteplass og stedet hvor nyheter lanseres og kampanjer presenteres. Kom innom vår stand og gjør noen gode «kupp»,
møt noen av våre kursholdere, få informasjon om våre fremtidige kurs, og få førstehånds kunnskap om nye materialer og teknikker.
Som vanlig har vi våre rådgivende tannleger med oss og flere produktspesialister fra våre fabrikanter.
Gjør din hverdag enklere er tema også for årets utstilling, og du finner mange gode tips i denne Nordental-utgaven av T&L.
Vi i Norsk Orthoform Depot har gjort det til vår oppgave å forstå prosedyrer, teknikker og utfordringer som klinikeren møter hver dag. Med denne
kunnskapen har vi i samarbeid med våre fabrikanter funnet produkter som er utviklet til å løse mange av dine kliniske utfordringer.
Har du ikke anledning til å delta på Nordental, ring oss så får du selvfølgelig tilbudene.
Velkommen til en hyggelig prat og handel på vår stand, B01-10.
Vi sees!
Janne Jaffe Hesstvedt
Norsk Orthoform Depot
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Oakley Radar Micro 250 FLM
Luper påvirker ikke bare øynene, men også ryggen og nakken.
Sjansen for at du som tannlege vil få yrkesrelaterte plager er
89 % sikkert.
Ved bruk av luper ser du bedre og du sitter ergonomisk riktig.
Surgitel er best i test og har fremstilt presisjonsoptikk siden 1932.
Deres lange erfaring gir seg uttrykk i markedets beste luper og de
er også best i test når det gjelder vekt – kun 20 g.

”

20042 Surgitel Micro FLM 250
2.5 x forstørrelse

Jeg bare måtte sende deg en melding
og fortelle hvor fantastisk glad jeg er i
brillene mine! De er helt supre,og jeg
skjønner ikke hvordan jeg har klart meg uten..

”

Tannlege Carina Urke, Vøyenenga, MNTF

kr 18.067,-

Messepris!

13.900,-

Markedets minste, letteste og beste lys!

Surgitel 3W Micro LED
Veier kun 8 gram. Suveren batterilevetid på hele 8 timer. Kan
enkelt monteres på de fleste lupesystemer.
24862 Surgitel 3W Micro LED

kr 11.000,-

Messepris!

8.900,-
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Den ENESTE universale Bondingen – unik teknologi!

All-Bond Universal™
All-Bond Universal brukes på samme måte, uansett prosedyre, direkte eller indirekte. Du trenger ingen ekstra aktivator, som både er en ekstra kostnad og ett ekstra arbeidstrinn.
Ph på 3,2 som gjør den mer basisk sammenlignet med andre selvetsende og universale bonding systemer. Derfor er
også All-Bond Universal kompatibel med samtlige sementer og kompositter, uansett om de er kjemisk eller lysherdende.
All-Bond Universal inneholder MDP, som gir kjemisk binding til Zirkonia. Samtidig oppnås en enda sterkere binding
til dual- og kjemisk herdende resinsementer. MDP er samme monomer som i Z-Prime™ plus (Zirkonia bonding
materiale). Ved bruk av All-Bond Universal trenger du ikke en ekstra Zirkonia bonding.
All-Bond Universal er mer hydrofobt etter herding sammenliknet med andre bondingmaterialer, som resulterer i bedre binding og pålitelig
bonding, også på sikt. All-Bond Universal er ”azeotropic” som sikrer at når etanol er tørket vil det ikke være rester av vann på tannen
(vann kommer ikke til å penetrere bondinglaget og påvirke restaureringen). Viktig å vite er at overskudd av vann ikke forsvinner ved å
blåse ut adhesiv, derfor må vanninnhold være lavt (som i All-Bond Universal ), og når etanolen har fordampet i All-Bond Universal er alt
vann borte. Derfor kan du bruke alle typer resinsementer med All-Bond Universal uten ekstra aktivator.
All-Bond Universal er altså mer hydrofobt og har en høyere pH (3,2) samt lavere vanninnhold sammenlignet med samtlige tilsvarende materialer. Dette gjør All-Bond Universal unik og kompatibel. All-Bond Universal inneholder selvfølgelig ikke silan da forskning viser at dette
ikke har noen funksjon.
All-Bond Universal har en filmtykkelse på kun 8 my som gjør at den optilmal til indirekte prosedyrer.
15478 All-Bond Universal kit		kr 1.367,1 x 6 ml + tilbehør
15480 All-Bond Universal		kr 1.160,Refill

Kjøp 3 refill og få med gratis TheraCal (verdi kr 598,-).

”

Jeg har brukt Allbond Univeral i
flere år og er KJEMPEFORNØYD.

”

Tannlege Liss Fongaard, MNTF, Oslo

Velkommen til vår stand B01-10!
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Alt du trenger til sementering!

eCEMENT™
• Komplett sett med alle komponenter som trengs
• Universalt og allsidig
• Lysherdende sement til anteriore restaureringer.
• Dualherdende sement til posteriore restaureringer.
• Enkelt å fjerne overskudd
• Lav filmtykkelse
• Eksepsjonelle fysikalske egenskaper
• Røntgenkontrast
15700 eCEMENT Adhesive Cementation System Kit
kr 3.082,1 Dual-Syringe DC, 1 Syringe LC TRANSLUCENT og
Milky Bright, 1 ALL-BOND UNIVERSAL, 1 PORCELAIN PRIMER,
1 PORCELAIN ETCHANT, 1 SELECT HV ETCH.

Telefon 22 76 01 40

Tilbudene gjelder kun på Nordental

bestilling@norskorthoform.no
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Template Clear
Et avansert resinbasert silikon matrix materiale som forenkler
fremstillingen av temporære laminater. Lett å applisere, du
unngår interproksimalt og gingivalt overskudd.

To sentraler med
diastema behandles med
porselens fassetter.

Fyll opp en klar,
uperforert skje med
Template Clear.

Plasser skjeen på gips
modellen og la det
herde (1:30).

Template Clear ferdig
trimmet.

Template Clear er transparent slik at du kan sette matrixen på
plass i munnen og sjekke underskudd og blærer før herding.
Herdetid er 90 sekunder.
13947 Template Clear
6 x 50 ml

kr

1.793,-

Nyhet!

Kom i gang med å behandle «black triangles», diastema og dype klasse
III fyllinger.

Bioclear anterior matrix system
18200 Bioclear anterior matrix system
Inneholder samtlige Bioclear anteriore matriser,
aktive kiler og TruContact-sag.

kr 3.622,-

Nyhet!

Styrke, presisjon, anatomisk kontur og stabilitet

DUAL-FORCE™
13460 Dualforce complete kit

kr 6.399,-

Inneholder: 1 x premolar, 1 x molar,
25 x 4,5, 5,5 og 6,5 mm matriser,
20 x lilla, hvite, blå, grønne og sorte active wedges,
tang og pinsett
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Ett poleringssystem til alt!

A.S.A.P. Polishers
•
•
•
•

Består av 70 % diamantpartikler
Kan autoklaveres, opptil 30 ganger
Leveres i 2 størrelser (10 mm & 14 mm)
Kan brukes på både tørr eller fuktig overflate

14418 A.S.A.P. Starterkit
		
12 stk.

Telefon 22 76 01 40

kr

Buccal

Lingual

Interproximal

1.743,-

Tilbudene gjelder kun på Nordental

bestilling@norskorthoform.no
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Nyhet!

Inspire Complete Provisional System
Altfor ofte opplever kliniker problemer med midlertidige restaurasjoner. Lang tid på
fremstilling, polering, kantfrakturer og misfarging og tannkjøttsproblemer.
Med det nye INSPIRE™ Complete Provisional System, er problemet løst! INSPIRE
system kit inneholder kliniske utprøvde produkter fremstilt for å forenkle og løse
spesifikke kliniske utfordringer. Resultatet er en enkel og effektiv teknikk som gir
deg og din pasient estetisk, funksjonelle og holdbare provisorier som du raskt
fremstiller med pasienten i stolen.
13949 Inspire Complete Provisional System kit
kr 1.720,- ord. kr 2.210,4 x Posterior TempTrays, 4 x Anterior TempTrays,
1 x 50 ml cartridge Template Ultra Quick Matrix
Materials, 1 x 10ml Inspire Esthetic Provisional
Composite, 1 x 5 ml Cling2 Resin Optimized Temporary
Cement, mixing tips, laminert instruksjon.

Møt våre produktspesialister og rådgivende tannleger.

Polerbar, fargestabil og slitesterk

Renamel Microfill
Den eneste kompositten som gir en naturtro emalje over tid. Tannleger over hele verden
har Renamel Microfill som sitt førstevalg ved anteriore r estaureringer. I mer enn 25 år
har denne kompositten vært på markedet uten at kjemien i materialet har vært endret.
Lik naturlig emalje kan du polere Renamel Microfill og få o ptimal høyglans.
15505 Renamel Microfill
1 stk. 4 g. A1, A1.5, A2, A2.5, A3, A3.5, A4, A5, A6,
B0, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, C5, D2, D3, D4,
LO, LI, MI, DI eller W. Husk å oppgi farge.

kr

799,-

Spar tid!

COUNTERFIT
COUNTERFIT er en unik erstatning til alginat. Den gir deg nøyaktig duplisering til alle teknikker og du slipper
å blande selv. Leveres i ampuller til blandemaskiner eller patron til blandepistol. Herdetiden er 2 min. og 30
sek. Du har god arbeidstid, 1 min. og 15 sek. CounterFit er tiksotrop og renner ikke, lett å desinfisere, og
stabil. Det betyr at du kan slå opp avtrykket opptil flere ganger om nødvendig.

Telefon 22 76 01 40

Telefon 22 76 01 40

kr 1.892,kr 1.138,-

Tilbudene gjelder kun på Nordental

Tilbudene gjelder kun på Nordental

bestilling@norskorthoform.no

bestilling@norskorthoform.no

thoresen grafisk as

10954 COUNTERFIT automix
12 x 50 ml patroner
10953 COUNTER-FIT MegaMix
380 ml

