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Voksvarmer

Ceradip
Til fremstilling av vokskapper for kroner og broer. Arbeidstemperatur
70–75 °C. Kan varieres fra 60–110 °C. Smeltetid 6 minutter. Konsistensen
av voksen kan varieres i henhold til de forskjellige bruksanvisninger.

18990 Ceradip kr 2.471,-

Få med NOD radiomann.

En ny generasjon vakuum-mikser

Motova 300
Helautomatisk med forprogrammering eller individuell bruk. Meget enkel, flere størrelser på
blandekoppen, kan plasseres på vegg eller på benk. Optimal for materialer som gips,
investment, silikon m.m.

19061 Motova 300 kr 22.000,-
19062 Benchtop kr 1.300,-

Få med komplett NOD sommergave.

Bellavest SH
En fosfatbundet investment og den mest solgte investmenten for krone – og bro teknikk i
Europa. Kan brukes universalt, dvs. både konvensjonelt og til sjokk- heat metoden. Arbeidstid,
kun 5 minutter. Bellavest SH herder med god kantstyrke og er lett å banke ut. Ekstrem glatt
overflate både med PG metaller og krom – kobolt materialer som for eksempel Wirobond C.

11029 Bellavest SH, 160 gr kr 758,-
4,8 kg
Kjøp 4. Få 1 gratis.

11027 Bellavest SH, 60 gr kr 989,-
4,5 kg
Kjøp 4. Få 1 gratis.

Jubileumstilbud!

Vi feirer 75 år og du betaler 

75 % av prisen og får 1 gratis 

ved kjøp av 4.

Nyhet fra 

IDS Köln 2005

Snart er sommeren her. Det er blitt lysere, vi har sol, det er blitt grønt og alle ser frem til late feriedager. IDS i Köln er
et sikkert vårtegn og den største messen for oss i dentalbransjen her i Europa. Vi var der og noen av nyhetene viser
vi deg i denne utgaven av Aktuelt. Vedlagt finner du også Begos nye katalog og deres voksprogram.

Vi feirer 75 år i bransjen og i den forbindelse kan vi glede deg med mange gode tilbud. Bestiller du fra 
denne utgaven av Aktuelt kan du få med både NOD radiomann, NOD nøkkelring og NOD sekk alt 
ettersom hva du bestiller.

Med vårlig hilsen
Janne Jaffe Hesstvedt
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Tilbudene gjelder t.o.m. 17. mai 2005. Husk å oppgi kodeord: Jubileumstilbud, ved bestilling.

Praktverk for enhver tanntekniker

Precision Milling and 
Partial Denture Constructions
En ny fagbok for ambisiøse tannteknikere med sans for detaljer. Boken gir en utrolig
god forståelse og flere konstruktive muligheter innen kombinasjonsteknikk og fresing.
Praktisk og meget detaljert informasjon. 280 sider med 1000 fargebilder og
illustrasjoner gjør denne boken til et praktverk for enhver tanntekniker.

15923 Precision Milling and Partial Denture Constructions kr 598,-

Virtuell opplæring
Med denne interaktive multimedia CD åpner Bego helt nye muligheter for deg som
tanntekniker. Med 35 videoklipp og 200 bilder beskriver disse CDene hvert enkelt
arbeidsskritt, fra oppvoksing til ferdigstilt protese.

Både CDene og boken (Precision Milling and Partial Denture Constructions) vakte 
enorm oppsikt på IDS Köln i år og skapte kanskje presedens for andre fabrikanter!

UR 3 Virtual Academica kr 275,-
Part I og II

UR 3 Virtual Academica kr 340,-
C&B technique

Få med komplett NOD sommergave ved kjøp av både CDer og bok!

Orbix Cocdyler Extender
Brukes til å forlenge artikulatoren for de som ønsker denne
bredere og for pasienter med større kjever.

14837 Orbix Cocdyler Extender kr 110,-
200 stk.

14831 Orbix introduksjonssett kr 1.150,-
14832 Orbix artikulator, refill kr 836,-

100 stk.
14835 Orbix adapter kr 122,-

Få med NOD radiomann ved kjøp av to Orbix artikler!

Et høydepunkt 

for tannteknikere på

IDS Köln 2005!

Nyhet fra 

IDS Köln 2005

Dampspyler

Triton SLA
Stillegående dampspyler med både våt- og tørrdamp. Automatisk trykkovervåking
og etterfylling av vann.

24841 Triton SLA kr 29.549,-

Jubileumstilbud!

Vi feirer 75 år og gir deg 

7,5 % rabatt.
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Noritake Crack Finder
Med kun noen dråper eller ett strøk med Noritake Crack
Finder kan du enkelt få øye på usynlige fine sprekker på
både Alumina og Zirkonia kapper.
Dypp kappen og blås med luft. Er det sprekker vil disse
farges blå. Kappen må ikke brukes dersom du finner
sprekker, disse vil bare bli større og kronen vil til slutt
krakelere.

17271 Crack Finder kr 422,-
2 flasker à 20 ml

Noritake CZR Cerabien
CZR er et nytt porselen spesielt utviklet til fremstilling av
keramiske kroner og broer i kombinasjon med Zirkonia
kjernemateriale. Single kroner fremstilt i CZR med Zirkonia
kjerne kan brukes posteriort så vel som anteriort grunnet
porselenets ekstremt høye strekkfasthet og styrke.
Kombinasjonen CZR og Zirkonia gir deg forbedret estetikk
og passform samt maksimal styrke som til sammen gir deg
en optimal tannerstatning.

17207 Noritake CZR kit kr 8.236,-
- Shade base og body, 10 gr ,18 farger av hver
- Enamel, 10 gr, 3 farger
- Translucent og Cervical, 10 gr, 4 farger av hver
- Modifier, 10 gr, 14 farger
- Add On, 10 gr, 2 farger 
samt fargekombinasjonstabell og teknisk instruksjon

Få med komplett NOD sommergave.

Øker bindingen

Noritake CZR Press Shade
Base Stain Kit
Shade Base Stain kit er utviklet for pressteknikken men kan med hell også
brukes til konvensjonell zirkon påbrenningsteknikk. Fargene er i
utgangspunktet enklere å legge, enklere å endre og bindingen øker 5
ganger mellom kappe og porselen. Du slipper dermed å bruke liner/shade
base på kappen.

17272 Shade Base Stain Kit kr 5.000,-
20 x 3 gr. pulver/1 x 10 ml væske

Få med komplett NOD sommergave.

Nyhet fra 

IDS Köln 2005

Unngå sorte prikker i porselenet

Aurium Surebond 66 SF
Ett av Norges mest solgte PG metaller. Det reneste metallet på markedet!
Suverene støpeegenskaper, utvidelseskoeffisient som korresponderer med
de fleste kjente porselener. AU 66%.

10024 Aurium Surebond 66 SF dagspris 
25 gram priseks. pr. april 2005:

kr 101,25 per gram netto,
inkl. m.v.a.

Se prisen!
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15 års klinisk dokumentasjon.

Opalescence
10 % Karbamidperoksid

Nattbleking er den mest konservative behandling du kan tilby dine pasienter og regnes fortsatt som den mest effektive og
skånsomme blekebehandling. Forskning viser at denne typen behandling er mest forutsigbar og at resultatet etter en
blekebehandling med 10 % karbamidperoksid varer lenger.

11833 Opalescence 10% kit kr 928,-
12 x 1,2 ml

Livlige og levende fronttenner…

SR Antaris DCL
Med disse tennene kombineres estetikk, funksjon og et levende utseende på beste mulige måte. I dette sortimentet finner du en
tann til enhver indikasjon. Antaris tennene fremstår så levende i munnen at de er vanskelig å skille ut fra resttannsettet. Med sin
livaktige struktur, naturtro lag – på lag oppbygging og harmoniske tannhalsovergang gir dette deg uante muligheter ved
fremstilling av proteser.

15571 SR-Antaris 1x6 kr 224,-

Få med komplett NOD sommergave ved kjøp av minimum 10 sett.

Kopiert rett fra naturen…

SR Postaris DCL
Med sin anatomiske og fysiologiske design er SR-Postaris ypperlig til både partielle – såvel som til helproteser. Livlig morfologi,
spesielt farget dentin, funksjonell omkrets, integrert bevegelsesmønster med mer gjør SR-Postaris til uovertrufne imitasjoner av
naturen med sitt vitale og estetiske utseende samt individualitet.
Det er en årsak til at dette er en av de mest brukte protese tenner i Europa!

12361 SR-Postaris 1x8 kr 162,-

Få med komplett NOD sommergave ved kjøp av minimum 10 sett.

Jubileumstilbud!

Få med 5 Opalescence 

22 ml tannkrem

SR-Antaris/Postaris – en perfekt kombinasjon


