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Hei,
Første snøen falt allerede i november her i Oslo, og det gikk knirkefritt. Tror det er første gang vi har opplevd at ikke hele byen står bom fast grunnet
to centimeter snø! I tillegg er det fullstendig trafikkaos fra før med diverse stengte tunneler og omkjøringer. Og når Obama var her, ble resten av Oslo
stengt! 

Hjemme hos oss knitrer det allerede i peisen og stearinlysene blafrer. Det gjør det for så vidt så snart mørketiden sniker seg på og inn i stuen.   

I denne utgaven av Aktuelt setter vi fokus på legeringer fra Aurium som kan være aktuelle grunnet dagens høye gullpriser. Legg også merke til
materiale som gir overlegen binding til Zirkonia og mulighet til å reparere restaureringen i munn. Det er også viktig med godt syn og riktig
arbeidsstilling, og ikke minst beskytte øynene. Kanskje finner du firmagaver til dine ansatte og deg selv også.

Ønsker deg og dine en fredelig jul og et riktig godt nytt år!

Hilsen Janne Jaffe Hesstvedt

Norsk Orthoform Depot A/S

Zirkonia-Alumina-metall Primer

Z-Prime™ plus 
En singel flaske primer som øker bondingverdiene betydelig
mellom indirekte restaureringer og komposittbaserte materialer.

Z-Prime plus behandler overflaten på Zirkoniarestaureringer slik
at forbindelsen til vann utestenges. Forskning viser at fuktighet
svekker kronen drastisk (Zirkonia brukes f.eks. ikke lenger til
erstatning av hofter fordi materialet ikke tålte kroppsvæske).

Z-Prime plus kan med fordel også brukes til restaureringer som
PG, kompositt og stift-sementering. Z-Prime plus skal ikke brukes
på porselen.

• overlegen binding til Zirkonia, Alumina og metall restaureringer
• kompatibel til både lysherdende og dualherdende resin

sementer
• kan brukes til intraorale reparasjoner
• enkel applisering rett fra flaske

Z-Prime plus er den eneste overflateprimer på markedet per i dag
som kan vise til betydelig binding mellom Zirkonia og
komposittbaserte materialer.

14510 Z-Prime plus kr 540,-
1 x 4 ml

Ta ut riktig farge i riktig miljø

TrueShade
Det eneste LED-lyset som gir øyeblikkelig, korrekt og 
jevnt daglys (5500K) uansett lyskilde og omgivelse.
Trueshade gir korrekt farge- og karakteristikkgjengivelse.

• Høy konstant fargelyskilde 
• 5500 Kelvin sørger for optimale lysforhold for 

nøyaktig fargeuttaking
• Høyeste optisk kvalitet – 2 x forstørrelse BK 7

kroneglass linse
• Mobilt utstyr med LI-Ion ladbare batterier og

intelligent lader

24860 Trueshade     ord. kr 8.850,-    Kampanje kr .7695,-
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Den mest økonomiske PG legeringen

Aurium Euro
Spar opptil 25 % på dine gullkjøp

• Passer til de fleste kjente porselener.
• Utvidelseskoeffisient er 14,4 og egenvekt er på 12,8.
• Ypperlig til implantater
• Lyst oksydlag gir bedre farge
• Lett å bearbeide, flyter godt, ingen sorte prikker i porselenet.
• Støpetemp.: 1400 °C
• Smeltetemp.: 1120–1260 °C

10034 Aurium Euro Kr 153,- per g netto
25 g

40.0 Au
39.4 Pd
10.0 Ag

Palladiumlegering

Aurium 78+6
Aurium 78+6 står for 78 % palladium og 6 % Au (gull). 
Et rimelig og godt alternativ i dagens turbulente gullmarked.
Bruksområder er alle typer MK-restaureringer.

10036 Aurium 78+6 Kr 92,- per g netto
25 g

6.0 Au
78.0 Pd

UltraVac 
Spar tid og penger på å presse dine egne skinner

Ypperlig til fremstilling av blekeskinner, bitt- og sportsskinner. Enkel og
økonomisk i bruk.

20433 UltraVac kr 5.260,-
Inkludert gratis Opalescence blekemateriale (20 sprøyter), 
tannkrem, Block-Out Resin, Sof-Tray skinner og 
oppbevaringsesker.

Kampanje 

� spar kr 3.499,-

Silkemyk naturgips med suverene
fysikalske egenskaper

Noritake Super Rock
Med en naturlig gråtone, vil preparasjonsgrensen bli lettere å se,
sammenlignet med tilsvarende stengipser. I tillegg er Super Rock
mer elastisk. Silkemyk, optimale egenskaper , lett å slå opp og en
suveren glatt overflate gjør Super Rock til et førstevalg. 

Leveres kun i Natural Grey.

17269 Noritake Super Rock kr 352,-
3 kg.
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Beskytt deg selv…

Beskyttelsesbriller
Moderne design i forskjellige farger og usedvsanlig god 
kvalitet på en rimelig beskytelsesbrille.

17692 Vision Sport Clear Safety beskyttelsebrille  kr 97,-
Sort, blå eller sølv innfatning

Visittkortholder
Morsom visittkortholder formet som en molar med plass
til 16 kort. 

22444 Visittkortholder gull kr 943,-
22445 Visittkortholder hvit  kr 481,-

Two Striper® Diamanter
Norges mest solgte diamanter.

17950 Two Striper diamanter HP pr. stk. kr 71,-
Kjøp 50 og få 10 gratis

X115 X118 X120 X135 X150 X260.4 X261.5 X265.10 X267.10 X283.8.5 X285.8.5 X318.2 X321.1 X324.1

X328.1 X336.2 X338.2 X340.2 X350.4 X520.4 X535.7 X555.7.5 X575.7 X580.6 X701.7 X701.9 X702.10 X703.12

X709.9 X767.7 X768.4 X769.10 X770.7 X771.10 X772.10 X775.10 X776.9 X862 X868 X881 X882 X884 X889
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Oliven-
håndkrem
En behagelig og  skånsom håndkrem
basert på ren oliven. Trekker godt inn i
huden og etterlater en mild og ren
lukt.

19112 Oliven-håndkrem kr 79,-
200 ml

Benytt sjansen

Kjøp en av våre 3 S
abone vinterpakker

, 

og få med gratis NOD Lipb
alm.

Vinterpakke I, kr 2
50,-

Håndkrem, peelingsåpe + NO
D Lipblam

Vinterpakke II, kr
 100,-

3 stk. NOD Lipblam

Vinterpakke III, k
r 100,-

Håndkrem + NOD Lipblam

100% ren olivenolje!

Sabone
Sabone fremstiller kun naturprodukter fra oliventrær.
Alle produkter produseres i miljøvennlige omgivelser.
Forberedelsene til produktene er basert på lave
temperaturer, som gjør at de naturlige medisinske
fordelene til olivenoljen beholdes. Det brukes ingen
syntetiske materialer.
Alle produkter er uten alkohol, petrol eller SLS
(sodiumlaurylsulfat) natriumlaurylsulfat, som kan
være allergifremkallende for enkelte.

80-års jubileumsfeiring
3.–5. september 2010

Mer informasjon kommer.
Se også våre nettsider.

Opalescence tannbørste

Smile :)
• Myk bust og ergonomisk grep. Leveres i 3 delikate farger.

17845 Opalescence tannbørste kr 300,-
12 stk. Blå, grønn og rosa assortert.

Den optimale rengjørings tannkremen

Opalescence® tannkrem
• Unik sammensetning gir effektiv og rask fluoravgivelse
• Høyeste fluoropptak i emaljen, 4–5 ganger mer enn tilsvarende tannkremer
• Lav slipeffekt
• Motvirker gjenoppbygging av fargepigment etter  blekebehandling med

Opalescence
• Gir en positiv følelse av svært blanke og glatte tenner
• Brukes i små mengder, uten efterfølgende skylling

11831 Opalescence tannkrem kr 1.404,-
12 x 100 ml

11841 Opalescence tannkrem kr 1.080,-
24 x 22 ml

Se bedre!

Megaview Easyfit
Lupe 
Et utrolig godt hjelpemiddel når du trenger å se bedre og ikke minst
få riktig arbeidsstilling. Megaview panneluper leveres med tre ulike
utskiftbare linser. Arbeidsavstanden er 30–35 cm.

22199 Megaview Easyfit Lupe kr 938,-
2.0, 2.5 og 3.0 linse


